


Siedziba neolityczna 

na „Babiej Górze" w Iwanowieaeh 
POW. MIECHOWSKI GUB. KIELECKA 

(Station néolithique à Iwanowice-Babia Góra 

distr. de Miechów, Roy. de Pologne). 

przez 

Leona Kozłowskiego. 

(z 75 rys. w tekście). 

Na prawym brzegu rzeki Dłubni pod wsią Iwanowice wznosi się nie-

wielkie wzgórze zwane Babią Górą. Jest ono jednym z występów góry Kie-

pury (wys. 154 sążnie nad poziom morza). Z pod wzgórza wytryska obfite 

źródło. Na południowym stoku Babiej Góry odnalazłem nieprzeliczone mnó-

stwo wyrobów krzemiennych na powierzchni pól brnych, jak również nie-

liczne fragmenty ceramiczne. Przekopy nie były dotychczas prowadzone, 

jedynie próbne kopania pozwoliły stwierdzić obecność jam mieszkalnych. 

Ekploatacyę stanowiska rozpocząłem kosztem redakcji „Światowita" w ro-

ku 1910 i prowadziłem do bieżącego róku. Materyał faktyczny złożony zo-

stał w muzeum Erazma Majewskiego w Pałacu Sztuk Pięknych w War-

szawie. Stanowisko nie jest jeszcze wyeksploatowane jednakże nowe, zbio-

ry pomnażają jedynie liczbowo posiadany już materyał, niedopełniając go 

już prawie niczem; wobec tego przystąpiłem do opracowania tego, co przez 

lat trzy zebrane zostało. 

WYROBY KRZEMIENNE. 

Wyroby krzemienne znajdowane na ziemiach polskich były już z po-

szozególnych okolic opracowywane. Znamy wyroby krzemienne z wydm 

pow. stopnickiego 1), kieleckiego 2), olkuskiego 3) i okolic Warszawy 4); są 

one bardzo pomiędzy sobą zbliżone, a zachodzące różnice są nieznaczne. 

Wyroby odmienne od wydmowych spotykane w okręgu jąskiń Krakowskich 

E. Majewski: Monografia pow. Stopnickiego: Światowit tom III, IV, V, VII. 
2) J. Czarnocki i J. Samsonowicz: Pow. kielecki pod względem archeolo-

gicznym. „Dla siebie i szkoły". Warszawa 1909. 
3) L. Kozłowski: ,,Sprawozdanie tymczasowe". „Światowit" tom XI. 
4) L. Kozłowski: Narzędzia krzemienne z okolic Warszawy. Światowit t. XI. 



16 LEON KOZŁOWSKI. 

nie zostały dotychczas typologicznie opracowane. Wyroby, pochodzące 

z Babiej Góry stanowią typ odrębny od wydmowych. Znaczne podobień-

stwo zachodzi między wyrobami krzemiennemi z Babiej Góry, a jaskinio-

wemi z okolic Ojcowa, odległego o 10 wiorst od Iwanowic. Zestawienia 

jednak szczegółowego wykonać nie mogę, ponieważ dawne opisy Ossow-' 

skiego nie wchodzą w szczegółową analizę wyrobów krzemiennych, w pra-

cach zaś nowych p. S. J. Czarnowskiego napotykamy błędną determinacyę 

wyrobów krzejniennych, a przytem nie braną jest pod należytą uwagę za-

sada, że retusz jest dopiero dowodem, że dany wyrób jest narzędziem. 

Znając wyroby krzemienne z jaskiń Ojcowskich z muzeum Akademii Umie-

jętności w Krakowie, mogę stwierdzić, że są one do obecnie opracowanych 

bardzo zbliżone. 

W Iwanowicach spotykamy odsłonięcia jury skalistej tego samego 

rodzaju, co w dolinie Prądnika. Skały te obfitują w buły krzemienne róż-

nych rozmiarów, dochodzące niekiedy do wielkości głowy ludzkiej. Obfitość 

buł krzemiennych wywołała zjawienie się dużych wyrobów i wpłynęła na 

wykonanie narzędzi mało staranne. Na Babiej Górze brak wielu typów na-

rzędzi bardzo na wydmach pospolitych, wzamian pojawiają się nowe na-

rzędzia, na wydmach niespotykane. 

WIÓRY, RDZENIE I ODŁUPKI. 

Znalezione w olbrzymiej ilości kilkunastu tysięcy. Wióry nożykowate 

dość pospolite. Przeważną część stanowią grube, niezbyt foremne wióry 

i okrzeski; spotykają się także wióry trójkątne. W odbijaniu wiórów wi-

dzimy, że większość była odłuskana od buły przez ucisk. Występują jed-

nak wióry odbijane przez uderzenie ukośne tłukiem w bułę krzemienną. 

Są one łatwe do wydzielenia ze względu na wydatność sęczka i widoczny 

zazwyczaj dobrze stożek uderzenia (Schlagkegel). Wióry odbijane są gru-

be i zwykle trójkątne. Rdzenie różnej wielkości i formy poczynając od 

5 cm, wysokich, a kończąc na kilkunastocentymetrowych. Najwięcej rdze-

ni wielościennych: występują przecież licznie rdzenie stożkowe, rzadziej 

płaskie. Co do techniki to zauważyć możemy brak staranności. Wióry nie-

regularne, grube, niestarannie łupane, ubóstwo wiórów wązkich i cienkich. 

Przyczyny tej niedbałości przy wykonaniu wiórów możemy dopatrywać się 

w obfitości materyału krzemiennego na miejscu i ztąd płynącemu nieosz-

czędzaniu krzemienia, którego w każdej chwili było pod dostatkiem. Buły 

krzemienne występujące w Iwanowicach, nie były materyałem najlepszym. 

Krzemień bardzo niejednolity, wewnątrz buł częste wykwity krystaliczne, 

wewnętrzne jądro krzemienne przechodzi często w wapień krzemionkowy, 

buły zwykle nieregularnych kształtów. 
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SIEKIEROKLINY NIEGŁADZONE. 

Ogółem posiadamy 27 sztuk, są to wszystko różne stadya obrobienia 

siekieroklina gładzonego. Niektóre najgorzej obrobione (Rys. 1) są właści-

wie płaskiemi rdzeniami 

i dopiero przy więk- ^ 

szym materyale gdzie g f l H Ł 

widzimy cały szereg faz 

przejściowych, aż do 

typowego siekierokłinu 

mogą być one uznane 

jako zaczęte siekiery. 

Rys. 2 jest okazem dal-

szego stadyum obrobie-

nia siekieroklinu; tylec 

obrobiony dość staran-

nie przez łupanie; Ostrze 

niezaznaczone p r a w i e 

wcale. Rys. 3 przedsta-

^ Rys. 1. Rys. 

Posiadamy ogółem 18 sztuk. Wielkość 

ich waha się pomiędzy 3, 5 a 0 cm. długości, 

szerokość ostrza między 2—5 cm. Wszystkie 

należą do jednego typu. Są to siekiery klino-

wato ku tylcowi zwężone, przez łupanie obro-

bione, a następnie ostrze i bardziej wystające 

2 

Rys. 3. 
SWIATOWIT, XI, 

wia stadyum doskonalszego wykonania. Sie-

kierokliny rys. 4, 5 są całkowicie do gładze-

nia przygotowane Na rys. 6-ym widzimy sie-

kieroklin, który nosi pierwsze ślady gładzenia. 

Wszystkie te siekierokliny należą do je-

dnego typu wraz z siekierami gładzonemi opi-

sanemi poniżej. 

Długość waha się pomiędzy 12 a cen-

tymetrami. Szerokość ostrza pomiędzy 6 a 3 

centymetrami. 

SIEKIEROKLINY KRZEMIENNE 

GŁADZONE. 
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Rys. 4. Rys. 5. 

części powierzchni ogładzone. Rys. 7, 8, 9. Na 
niektórych okazacji daje się widzieć wtórne obro-
bienie ostrza pierwotnie gładzonego, a następnie 
zaostrzonego zapewne po złamaniu przez łapanie. 
Przekrój soczewkowaty lub owalny, rys. 10; wsku-
tek tego, że ogładzonem jest tylko ostrze, a po-
została część tylko załuskana, przekrój jest dość 
nieregularny, żadna jednak z siekier nie ma czy 
to przez łupanie, czy to gładzenie zaznaczonego 
przekroju czworokątnego. Niektóre siekieroklinyjak. 
nap. rys. 11 mają jedną powierzchnię prawie pła-
ską, drugą silnie wypukłą. Tylec wr niektórych 
siekieroklinach spłaszczony (rys. 12) przechodzi w 
krawędź ostrą, w innych tępy; u większości sie-
kier boczne krawędzie schodzą się ku tylcowi w 
ten sposób, że siekiera przybiera formę klina. 



Rys. 11. 

Ô 
Rys. 12. 

Л 
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SIEKIEROKLINY ZE SKAŁ KRYSTALICZNYCH. 

Ogółem 11 sztuk. Jeden sieki 

fragmentach. Z części tych można 

sroklin całkowity, pozostałe tylko we 

sądzić, że formy siekieroklinćw ka-

miennych nie odbiegają od wyżej 

opisanych. Jedyny okaz całkowity 

podaje rys. 13. Jestto siekiera 10 

centymetrów długa, ostrze 5 cen-

tymetrów szerokie; szlifowane jest 

tylko ostrze; tylec klinowato za-

kończony, przekrój prawie owalny. 

Możemy na nim dobrze obserwo-

wać sposób wykonania siekierokli-

nów kamiennych. Cała üowierzchnia 

z wyjątkiem, oszlifowanego ostrza 

Rys. 13. Rys. 14. 

jest pokryta śladami uderzeń, znajdujemy w tem dowód, że siekierę pier-

wotnie otłukiwano na całej powierzchni, nadającjej przytem żądany kształt 

a dopiero następnie gładzono przez szlifowanie całej powierzchni, lub tyl-

ko ostrza. Rys. 14 przedstawia ułamek klina kamiennego, z którego trud-

no przecież odtworzyć sobie całość; obie boczne płaszczyzny gładzone, jak 

również płaszczyzna górna; narzędzie pęknięte przez środek ostrza, tylec 

utrącony. 
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MŁOTY Z OTWORAMI. 

Rys. 15 i 16. Rys. 17. 

NARZĘDZIA SKROBIĄCE. 

Skrobacze o krawędzi skrobiącej wypukłej. 

Skrobacse wiórowe. Ogółem zebrałem około 80 sztuk. Są to wió-

ry różnej długości i szerokości, łukowato zaszczerbionè u wierzchołka. 

Największy skrobacz 88 mm. długi, 43 szeroki. Najmniejszy długi 26 mm. 

szeroki 19 mm. Na rys. 18 podany okaz największy. Skrobaczy podwój-

nych dwa, ubóstwo ich tłumaczy się obfitością materyału. Rys. 19 przed-

stawia typowy skrobacz wiórowy. 7 Skrobaczy o krawędzi skrobiącej uko-

Ogółem 6 fragmentów, jeden fragment większy rys. 15 otwór wier-

cony z obu stron, tylec płaski, ku ostrzu młot zwęża się. Drugi fragment 

. _ jest ostrzem siekieromłotu, o prze-

§\ kroju czworokątnym. Trzy pozo-

\ stałe są jedynie drobnemi ułam-

\ kami. Rys. 16 przedstawia jedyny 

\ okaz czopka. 

* Poza opisanemi siekierami po-

i siadamy znaczną ilość fragmentów 

J I i siekier zepsutych. Dwie z nich 

. У J zwracają na siebie uwagę, są to 

I części zepsutego siekieroklina gła-

. / dzonego, które zostały ponownie 

/ obrobione przez łupanie w celu przy-

/ gotowania ich dla ponownego ogła-

\ / dzenią. Jeden z nich podany na r. 17. 
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śnej rys. 20 bardzo przydatne do krajania. Dwa skrobacze o krawędzi 

skrobiącej wklęsło wypukłej. Krótkich skrobaczy szczerbionych na krawę-

dzi skrobiącej wklęsło wypukłej. Krótkich skrobaczy szczerbionych na kra-

ll? wędzi pół-okrągło kilkanaście sztuk. Skroba-

А&ШШщ^ЩгШ С7,У krążkowych brak. 

~ ̂ иШч Skrobacze nieregularne. Są to narzę-

]|g|| Ш dzia zupełnie odpowiadające drobnym narzę-

jd^gĘbb* dziom do skro-

bania i krajania 

„ '! ЗМРИ. \ spotykanym na 

wydmach; ró-

żnica zachodzi 

jedynie co do 

wielkości. Są 

J l I I l l S ^ Й Й И Р ^ ( Я М И t o wyroby wy-
\ШЯюЁ konane z gru-

т Ш м Ш ! ^ 1 Ш Ш У bych mocnych 
л У/Шг1' 

\j|r niekształtnych 

Rys. 18. Rys. 19. Rys. 20. wiórów, lub od-

łupków, o g ó-

łem zebrałem kilkadziesiąt sztuk. — Odnalazłem też typ skrobaczy czworo-

kątnych grubych, załuskanych na jednej lub dwóch krawędziach, krawędź 

szczerbiona z podstawą tworzy kąt prawie 90°; krawędź załuskana bywa 

prosta, lub wklęsła. Posiadamy cztery takie narzędzia, rys. 21. 

Skrobacze łódkowate (Care- . 

nées). Posiadamy kilka sztuk. Są to S K f e v m 

narzędzia dwóch typów. Jeden typ ЁШйЙшп^ 

podany na rys. 22. Jestto narzę- JSpr ! \ 

Rys. 21. Rys. 22. 
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lizie w formie wysokiej pryzmy o płaskiej podstawie, boczne krawędzie gru-

bo i niestarannie szczerbione. Wierzchołek załuskany długim dość płaskim 

(nie rynienkowatyin) retuszem; T — 

z boku brak wcięcia nieodłącz- I "ÏTSs 
nego prawie przy skrobaczach j&ĘĘfc f ЩМшш 

łódkowatych, paleolitycznych. 

Drugi typ rys. 23, jest, narzę-

dziem w formie zwykłego stoż- М ш О ? ' 

kowego rdzenia, z jednej stro- . т щ д п ^ м М ш 

ny starannie załuskanego dłu-

gim, na całą wysokość narzędzia 

dość płaskim retuszem. Rys. 23. 

OSKROBYWACZE. 

(Coche - gratoir concave). 

Nazwę oskrobywacz, wprowadzam dla odróżnienia pewnych narzędzi 

od skro'oaczy. Przy wykonywaniu funkcyi skrobania, najważniejszą rolę od-

grywa krawędź skrobiąca. Kształt jej musiał zależeć od przedmiotu skro-

banego, to jest od tego, czy przedmiot ten był wypukły czy też wklęsły. 

Oczywiście, skrobacz o krawędzi skrobiącej wklęsłej niemógł skrobać przed-

miotów o powierzchni wklęsłej, a skrobacz o krawędzi skrobiącej wypu-

kłej przedmiotów silnie wypukłych, lub cylindrycznych. Krawędź skrobią-

ca musi bowiem przylegać do przedmiotów i w tym tylko wypadku mo-

że spełniać dobrze pracę skrobania. Zależnie więc od kształtu materyału 

mamy dwa rodzaje narzędzi skrobiących; jedne, opisane po-

wyżej, o krawędzi skrobiącej wypukłej i drugą grupę skro-

baczy o krawędzi skrobiącej wklęsłej, którą nazwałem 

oskrobywaczami. 

W literaturze francuskiej są one znane pod nazwą: 

Coche-gratoir, gr. concave, lub lame retouché. W polskiej 

literaturze mało na nie zwracano uwagi. Oskrobywacze są 

bardzo pospolite na Babiej Górze. Ogółem posiadam ich 

z górą 400 sztuk. Są to narzędzia przeważnie dużych roz-

miarów; przedstawione na rys. 20 i 33 należą do śred- -

nich, mniejsze od rys. 32 są rzadkie. -^Rys. 24. 

Oskrobywacze wiórowe. Posiadam kilkanaście oka-

zów. Są to narzędzia zupełnie podobne do skrobaczy wiórowych, zacho-

dzi tylko różnica w krawędzi załuskanej, która u oskrobywaczy wiórowych 

jest wklęsła, rys. 24. 

i 
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Wióry załuskane na części długiej krawędzi. Należą do wyro-

bów pospolitych; posiadam kilkadziesiąt sztuk. Są to wióry nożykowate, 

^ ^ zaszczerbione na jednej lub obu krawędziach, na części 

^ я Ш ж ich długości. Były zapewne w wielu wypadkach używa-

ne jako noże; rys. 25, 20, 27, 28. 

Wlß lMß? ^ ™ry za^us^ane półkolisto wklęsło. Są to wióry , 

wyszczerbione półkolisto na krawędzi, niektóre okazy wy-

НйрзЩк szczerbione kilkakrotnie na jednej krawędzi, również po-

Я Й Ш Ы spolite. Posiadamy około 40 sztuk, rys. 29 i 30. 

Rys. 25. Rys. 26. Rys. 27. Rys. 28. Rys. 29. 

Wióry załuskane na całej długości krawędzi. Zebrałem sztuk kil-

kanaście. Niektóre upodobniają się do skrobaczy, nazywanych racloirami. 

Były one używane jako oskrobywacze, służyły także do piłowania, rys. 31. 

Oskrobywacze nieregularne. Odpowiadają drobnym narzędziom 

do krajania i skrobania z wydm, są jednak znacznie większe, wykonane 

z mocnych niekształt-

^giggr S nych przeważnie wió-

r ^ m m J M \ Щ Ш Я r ° w ' odłupków zasz-

ШР] j Ж\^4· ^ Ш ш czerbionych wklęsło na 

V ^ t f M n f ^ ^ ^ Ś Ę ·Ιβ<*ηβΪ krawędzi. Zebra-

/ ^Щ B p ) ( ψ ' j l í p y 1 ' Щ в ł e m i c h przeszło 200 

v i i Щ/ O §Jw jíl sztuk; rys-32'33 *34· 
\WÊêË ) l - ^ ^ f \ ' ••f: « Ι Wszystkie te wyroby 

Щ Ш ^ щ i e L j шШ służyły przeważnie za-

/ щ Ё ] Я п i fflfflmft, 1щИ równo do krajania, jak 

^ Я З И т γ ψ ' М Ч Щ Щ ^ Ш я ' oskrobywania i mu-

^ ё Ш ' * ^ Щ ^ ' - У Ш т siały mieć pierwszorzę-

dne znaczenie. Cechą 

Rys. 30. Rys. 31. dla nich charakterysty-

t 
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czną jest złe i niestaranne wykończenie. Brano widocznie wrazie po-

trzeby pierwszy lepszy wiór lub odłupek załuskiwano go na krawędzi, 

a następnie porzucano, Jestto bardzo 

naturalne jeżeli zważymy na wielkie «N^jk 

bogactwo materyału krzemiennego na ййх^Ж. 

miejscu. Dokładne wyróżnienie typów 

Rys. 32. Rys. 33. Rys. 34. 

wśród tych narzędzi, jest bezcelowe. Jedynie oskrobywacze jak rys. 35 -oni 

żnaby wyróżnić jako odrębny typ. 

Narzędzi wielokrotnego użytku w tem rozumieniu, jak je znamy 

z wydm, brak, na Babiej Górze zupełnie; spotykają się jedynie narzędzia 

złożone: skrobacze podwójne, skrobacze-oskrobywacze i rylce-skrobacze, na-

leżą one jednak do narzędzi dość rzadkich. 

KRAJACZE. 

Krajacze przedmiotów miękkich. Wyroby z glazurą. 

Wyroby z Babiej Góry dochowały się z bardzo małemi zmianami 

zależącemi od wpływów atmosferycznych. Erozya eolska, działająca na wy-

dmach, w glinie prawie niedziałała, wyroby też tu znalezione nie posia-

dają zupełnie patyny. Mimo to zebrałem kilkanaście okazów z glazurą, to 

jest z silnym bardzo połyskiem, zbliżonym do patyny. Nie mamy tu jednak 

do czynienia z patyną naturalną, czego dowodem jest jej odmienność co 

do wyglądu zewnętrznego i ten fakt, że wyroby wspomniane posiadają 

glazurę tylko na krawędzi z obu jej stron, nigdy zaś na całej powierz-

chni. Glazura ta powstała przez ocieranie się narzędzia o przedmiot kra-

jany. 

Próby przedsiębrane dały mi możność przekonania się o tem ekspe-

rymentalnie. Przez długie piłowanie deski sosnowej wyrobem krzemien-

nym, zdołałem wywołać analogiczną glazurę na tej krawędzi, którą pracę 

wykonałem. Narzędzia z glazurą są przeważnie nieszczerbione na krawędzi 

ι 
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czną jest zle i niestaranne wykończenie. Brano widocznie wrazie po-

trzeby pierwszy lepszy wiór lub odhipek zaluskiwano go na krawędzi, 

a następnie porzucano, Jestto bardzo /Зк 

naturalne jeżeli zważymy na wielkie JPj^k 

bogactwo materyału krzemiennego na йй^Щк 

miejscu. Dokładne wyróżnienie typów 

Rys. 32. Rys. 33. Rys. 34. 

wśród tych narzędzi, jest bezcelowe. Jedynie oskrobywacze jak rys. 35 -ош 

żnaby wyróżnić jako odrębny typ. 

Narzędzi wielokrotnego użytku w tem rozumieniu, jak je znamy 

z wydm. brak, na Babiej Górze zupełnie; spotykają się jedynie narzędzia 

złożcne: skrobacze podwójne, skrobacze-oskrobywacze i rylce-skrobacze, na-

leżą one jednak do narzędzi dość rzadkich. 

KRAJACZE. 

Krajacze przedmiotów miękkich. Wyroby z glazurą. 

Wyroby z Babiej Góry dochowały się z bardzo małemi zmianami 

zależącemi od wpływów atmosferycznych. Erozya eolska, działająca na wy-

dmach, w glinie prawie niedziałała, wyroby też tu znalezione nie posia-

dają zupełnie patyny. Mimo to zebrałem kilkanaście okazów z glazurą, to 

jest z silnym bardzo połyskiem, zbliżonym do patyny. Nie mamy tu jednak 

do czynienia z patyną naturalną, czego dowodem jest jej odmienność co 

do wyglądu zewnętrznego i ten fakt, że wyroby wspomniane posiadają 

glazurę tylko na krawędzi z obu jej stron, nigdy zaś na całej powierz-

chni. Glazura ta powstała przez ocieranie się narzędzia o przedmiot kra-

jany. 

Próby przedsiębrane dały mi możność przekonania się o tem ekspe-

rymentalnie. Przez długie piłowanie deski sosnowej wyrobem krzemien-

nym, zdołałem wywołać analogiczną glazurę na tej krawędzi, którą pracę 

wykonałem. Narzędzia z glazurą są przeważnie nieszczerbione na krawędzi 
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krającej i wykonane są zazwyczaj z delikatnych wiórów. Wskazuje to, 

że by}y używane do krajania przedmiotów względnie miękkich. Przy piło-

waniu przedmiotów twardych wiór nieszczerbiony zużywał się bardzo ła-

two przez wyłupania na krawędzi i przez to stawał się do dalszej pracy 

niezdatnym. Dotyczy to wiórów cienkich, gdyż wióry mocne o krawędzi 

grubej nie szczerbiły się nawet przy piłowaniu przedmiotów twardych. 

Znane mi są wióry grube, które nie noszą żadnych śladów wyszczerbień 

ani glazury, a jedynie krawędź ich krająca była starta, tak, jak to widzi-

my u zużytych skrobaczy. Glazura, o której mowa, powstaje wówczas, ^dy 

narzędzie zagłębia się do pewnej głębokości w przedmiot krajany; gdy 

zaś piłowano przedmiot twardy, posługując się przytem narzędziem grubem, 

z konieczności piłowano płytko. Jeżeli wówczas wogóle glazura powstawała, 

mogła ona obejmować tylko samą krawędź; lecz co mi się wydaje praw-

dopodobniejszem, glazura wcale nie powstawała, a to ze względu na usta-

wienie narzędzia do przedmiotu piłowanego, przy wykonywaniu pracy. Je-

dynie ścierała się krawędź zwykle szczerbiona, a czasem też nie szczer-

biona. Krajanie przedmiotów, różnej twardości wywoływało tóżne rodzaje 

zużycia. Krajanie przedmiotów jak mięso, gdzie tarcie jevst bardzo małe, 

nie mogło wywoływać żadnego zużycia. Nadawały się do tego celu deli-

katne wióry zgoła nie obrobione. Przy krajaniu materyałów o twardości 

małej, jak skóra, lub miękie gatunki drzewa, powstawała powoli patyna na 

krawędzi krającej narzędzia, lecz wiór się nie szczerbił. Przy twardszym 

materyale następowało wyszczerbienie krawędzi i glazura wytwarzała się 

szybciej, wiór musiał być używany mocniejszy. Przy materyale o znacz-

niejszej jeszcze twardości, narzędzie przyspasabiano przez załuskanie, 

a przy pracy powstawała szybko glazura. Przy materyałach twardych jak 

np. kość, stosowano mocne wióry, lub załuskane narzędzia, które na kra-

wędzi ścierały się, czyniąc ostrze całkowicie nieraz tępem. W tych narzę-

dziach dotychczas glazury nie odnalazłem. 

Wśród narzędzi do krajania z Babiej Góry odnalazłem wszystkie 

wspomniane rodzaje narzędzi. 

I. Nożami do krajania przedmiotów bardzo miękich były zwykłe wió-

ry nożykowate, których zebrałem znaczną ilość. 

II. Noże niessczerbione na krawędzi rozpadają się na trzy typy: 

1) Wióry z glazurą, są to zwykłe wióry nożykowate z glazurą na 

jednej krawędzi, rozszerzającą się ku wierzchołkowi rys. 36. 

2) Wióry o wierzchołku ukośnie ściętym, rys. 37a przedstawia narzę-

dzie słabo glazurowane; kilka innych identycznych glazury nie posiada. 

3) Wióry z dwóch stron ukośnie ścięte, rys. 37b. Są to narzędzia 
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w formie trapezu. Pasiadam 3 sztuki pięknie zglazurowane na krawędzi, 

a szczególniej u wierzchołka. 

Rys. Rys Зв. Rys. 37a. Rys. 37b. 

III. Noże wyszczerbione na krawędzi— dwa typy. 

1) Wióry o wierzchołku ukośnie ściętym, krawędzi szczerbionej, iden-

tyczne z rys 37b, jedynie krawędź w opisywanych powyszczerbiana i wy-

szczerbienia zglazurowane. 

2) Wióry o krawędzi wyszczerbionej. Posiadani trzy sztuki pięknie 

zglazurowane. Są to zwykłe długie wióry o nieregularnie wyszczerbionej 

krawędzi. Dwa z nich podane na rys. 38 i 39; nasuwa si«; przypuszczenie czy 

nie były to sierpy, patyna bowiem występuje szczególniej wyraźnie na 

jednej powierzchni, na drugiej jest bardzo słaba. Pozatem posiadam trzy 
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mniejsze wióry, również wyszczerbione, z glazurą. Analogiczne narzędzia 
posiadam też bez glazury. 

IV. Noże załuskane na krawędzi, identyczne z oskrobywaczami, za-
łuskanymi na całej, lub na 
części długości krawędzi. Dwa 
narzędzia posiadają glazurę 

Щ. — Ш ^ ^ W S ^ ^ ^ ' b v jeden na rys. 40. Są to na-
fflfg^SSßl M \ \ rzędzia przejściowe do na-

\ \ s ^P n e . l grupy, to jest narzę-

Шш^ЁЁ^ Щ Wyroby z analogiczną gla-
W l . J p ^ Ш Р Ш ? ^ / " , - / zurą zaobserwowałem wśród 
yfej Ш g g N ^ f wyrobów krzemiennych z ja-
« f i f T t i ^ E j № k W I " skiń Ojcowskich i jaskiń Bil-

cze Złote z Muzeum Akade-
Rys. 40. Rys. 41. m i i Umiejętności. 

NARZĘDZIA PIŁUJĄCE. 

W rozdziale o oskrobywaczach zaznaczyłem, że niektóre ich typy 
służyły do piłowania; również niektóre skrobacze były używane jako piłki. 
Narzędzia służące specyalnie do piłowania należą na Babiej Górze do trzech 
typów: piłek, tabliczek rdzeniokształtnych i dysków. 

Piłki. Rodzajem retuszu różnią się one bardzo wyraźnie od in-

Ш лсагча nych kategoryi narzędzi. Są one 

Л ^ ^ Р na krawędzi załuskane za po-
' m 0 C i ł płaskiego powierzchniowe-
I • M j ä r r e t u s z u - Należą do narzędzi 

ł B y nielicznych, jeden okaz takiej 
? piłki przedstawia rys. 41. Re-

tusz powierzchniowy występu-
często na obu stronach na-

1{У8 rzędzia. 

Rys 42. 

Tabliczki rdzeniokształtne odnalezione w liczbie jedenastu są to na-
rzędzia czworokątne, o dwóch lub jednej krawędzi, załuskanej płaskim po-
wierzchniowym retuszem z jednej lub obu stron narzędzia. Krawędź za-
łuskana nieregularnie, pozostałe dwie krawędzie niezałuskane, rys. 42. 

Dyski. Jedne wykonane z płaskich rdzeni obrobionych przez łupa-
nie na jednej lub obu powierzchniach, inne wykonane z grubych odłup-
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ków, obrobionych przez łupanie. Posiadam sześć sztuk. So to okazy mało 
typowe, rys. 43. 

Rys. i-i. 

R Y L CJE. 

Ogółem zebrano tutaj 16 okazów rylcó^- Wszystkie z-wyjątkiem jed-

nego, który zaliczyć należy do ryl-

ców poliedrycznych, należą do ro-

dzaju ry lców kątowych. 

Rylce kątowe należą do dwóch 

typów; o kącie ostrym i o kącie 

prostym. Rylce o kącie ostrym po-

dane na 44, 45, 46. Rylec rys. 45 I J B j j b r : 

z drugiego końca załuskany jest 

Rys. 44. Rys. 45. Rys. 46. 

Rys, 47. Rys. 48. 

jako skro bacz. Rys. 46 był ryl-
cem podwójnym. 

Rylce drugiego typu o ką-
cie prostym są załuskane na 
krawędzi wklęsło rys. 47. Je-
dyny okaz Yylca poliedrycz-
nego przedstawia odaje ry-
sunek 48. Pozatem kilkana-
ście ry lców mniej typowych; 
wszystko rylce kątowe. 
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ŚWIDRY I ROZWIERTNIKl. 

Wykonanie otworu w przedmiocie twardym, jak naprzykład w drze-

wie, nie było pracą łatwą. Wykonywano go, zapewne, w podobny sposób, 

jak wiercenie otworów w młotach kamiennych. Znamy jednak cały sze: 

reg narzędzi krzemiennych, które do wiercenia służyły. Proces wiercenia 

temi wyrobami nie był tak prostym, jak by się to na pierwszy rzut oka 

wydać mogło. Jeżeli przystąpimy do analizy dzisiejszych świdrów to zau-

ważymy, że po ostrzu, które ma przedewszystkiem znaczenie jako ostrze 

przeszywające, przychodzą spiralnie skręty ostre, które otwór rozszerzają 

dowolnie szeroko. Do wykonania bardzo dużych otworów 

używano dwa, a niekiedy i trzy świdry o coraz to sze-

rzej rozbiegaj^cych się skrzydłach. Wyrób krzemienny oczy-

wiście nie mógł posiadać krawędzi spiralnych jakie mają 

świdry metalowe, jest on wysokim wązkim stożkiem o 

ostrym wierzchołku. Świder taki mógł wprawdzie wyko-

nać otwór, ale tylko pewnej szerokości, zwykle nie zna-

cznej, a często i nie zbyt głęboki. Po pierwszym tego ro-

dzaju wierceniu brano świder grubszy, zwykle tępy na 

wierzchołku, którym otwór rozszerzano. Gdy okazał się 

za wązkim, brano jeszcze szerszy, aż dochodzono do ro-

zmiarów żądanego otworu. W potrzebie pogłębienia otwo-

ru, znów brano świder ostro zakończony, a następnie sto-

sowano rozwiertniki. Przez kolejne użycie kilku narzędzi 

otrzymywano *v ten sposób rezultat pracy, który dziś je-

dnem narzędziem z łatwością się osiąga. 

Praca wiercenia otworów wywoływała zużycie się 

narzędzia, które polega na starciu wierzchołka, kantów 

i miejsc wystających powierzchni stożka. Starcie takie 

powstać mogło jedynie przy obracaniu się wyrobu w inateryale dość 

twardym. Po za świdrami o zakończeniu ostrem spotykamy także narzę-

dzia więcej lub mniej grube, o tępem ostrzu cylindrycznem lub cylindry-

cznie obrobionem. Na narzędziach tych pojawiają się cechy zużycia się 

na wierzchołku i na krawędziach identyczne do zużycia się świdrów. Ko-

lec, tępy jest ogładzony często półkulisto, a krawędzie i wystające części 

powierzchni starte. Narzędzia te jako tępo zakończone nie nadają się do 

wiercenia, lecz przy rozszerzaniu otworu już wykonanego oddają bardzo 

dobre usługi. Zwróciłem na nie uwagę w pracy: „Narzędzia krzemienne 

okolic Warszawy", gdzie oddzieliłem je od świdrów i nazwałem rozwier 

tnikami. Użytku ich dowodzę na rys, 57 przedstawiającym zużyte narzę-

Rys. 49. 
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Rys. 54. Rys. 55. Rys. 56. Rys. 57. 

dzie z Marek, z pracowni A. Obecnie udało .mi się zebrać z Babiej Góry 

kolekcyę świdrów, liczącą z górą 70 okazów; znaczna ilość jest bardzo 

wyraźnie zużyta. Wykonywując znaczną ilość otworów w drzewie teini 

narzędziami przekonałem się, że do rozpoczęcia otworu nadają się tylko 

świdry ostro zakończone, o ma-

j a tej średnicy kolca; do dalszego 

Ê i Ж к ^ Щ dopiero rozszerzania otworu na-

W\flk d a w a ł y i grube 
ffüdäk^' Jl S". V rozwiertniki. Starcie wierzchoł-

A \ IffirEźw* к a świdra-rozwiertnika wskazu-

и Ш т у А / p rEE^ l p je, że był on używany gdy otwór 

Ш я I I g ï E S È f nie był jeszcze nawylot wykonany. 

Rys. 50. Rys. 51. Rys. 52. Rys. 53. 

Rys. 58. 
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Wyroby z Babiej Góry są, prawie wszystkie, dużych rozmiarów; po* 
siadam jednak kilka narzędzi małych. Świdrów, wykonanych z wiórów 
nożykowatych przez załuskanie części krawędzi i wierzchołka, posiadam 
10 sztuk. Największy podany na rys. 49. Jeden tylko świder posiada kolec 
wyraźnie oddzielony, rys. 50. U pozostałych kolec zwęża się równomiernie 
bez zaznaczenia granicy krawędzi wióra i kolca, rys. 51. Pozostałe świ-
dry są wykonane z grubych wiórów i odłupków; są to przeważnie trójgra-

dem grubości zakończenia świdry stanowią cały szereg przejść. Na rys. 58 
podaję 5 ostrzy świdrów i rozwiertników, wszystkie wyraźnie zużyte. Wi-
dzimy tu dosadnie, że do właściwego wiercenia służyć tylko mogły rys. 
a i b pozostałe zaś mogły być jedynie rozwiertnikami. Świdry ostro zakoń-
czone służyły do rozpoczynania otworu, jak również niektóre z trójgra-
niastych krótkich; inne świdry są tępo zakończone i służyły do następne-
go rozwiercenia otworu. Typowym rozwiertnikiem jest okaz przedstawio-
ny aa rys. 56 jest on bardzo wyraźnie na obu końcach zużyty o grubości 
kolca największej. Używając świdrów o różnych średnicach kolca, możemy 
wykonać niemi otwór o średnicy, jaką posiada rozwiertnik na rys. 57. 

Typologicznie nie wszystkie typy wyżej na rysunkach podane uwa-

Rys. 59. Rys. 60. 

niaste wióry grube, obrobio-
ne przez łupanie, przeważnie 
dużych rozmiarów, o długim 
kolcu r. 52, są również mniej-
sze rys. 53. Spotykamy także 
postacie jak rys. 54, są one 
cięższe i bardzo do wióro-
wych zbliżone. Rys. 56 przed-
dstawia nam postać świdra 
w formie wałeczka ostro za-
kończonego, jest on wyjątko-
wo duży a. silnie zużyty, bar-
dzo pokrewny co do formy 
i obrobieni« poniżej opisanym 
kołkom (Pies). Rys. 55 przed 
stawia nam typ grubego świ-
dra o bardzo krótkim kolcu. 
Podane na rys. 51, 53, 55, 
56, 59 są wyraźnie zużyte. 
Bardzo pięknym i silnie zu-
żytym okazem jest świder-roz-
wiertnik rys. 59. Pod wzglę-
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żać możemy jako należące do pełnego neolKu, okazy bowiem rys. 52, 55, 
57, 59 są typami wczesnoneolitycznemi. 

K O Ł K I * ) (Pies) . 

Posiadam 11 sztuk. Są to wyroby typu wczesnoneolitycznego, for-
my wałków obrobione przez łupanie. Podany na rys. 57 jest największym 
okazem. Równie dużych posiadam jeszcze cztery. Pozostałe są mniejsze, 
dwa złamane. Jestto typ szeroko w Europie rozpowszechniony we wszystkich 
stanowiskach wczesno-neolitycznych. W naszym kraju nie był dotychczas 
opisywany. W e Francyi narzędzia te dochodzą do 30 centymetrów długo-
ści; Favraud wypowiedział przypuszczenie, że służyły one do poruszania 
ziemi jako radła. Niemieckie i duńskie kołki są mniejsze i stanowią pełną 
analogię do naszych; co do tych ostatnich to trudno przypuścić aby były 
one radłami. 

T Ł U K I . 

Należą do narzędzi pospolitych w inwentarzu narzędzi krzemiennych 
z Babiej Góry. Zebrałem ich ogółem 130 sztuk. Są to wszystko rdzenie 
różnej wielkości, zbite od uderzeń na krawędziach, a niekiedy i na całej 
powierzchni; niektóre służyły również jako tłuki bierne (spodki). Najwię-§cej wśród zebranych jest tłuków kulistych. 

Powstały one z rdzeni wielościennych, przez 
zbicie kantów i powierzchni, są one w różnym 
stopniu Eutyte. Niektóre jak^rys. 61 s^ prawie 

Rys. 61. Rys. 62. nież tłuki krążko-
we. Są one jednak 

dość rzadkie, posiadam ogółem 6 sztuk; są to płaskie, krążkowe rdzenie, 
na obwodzie zbite od uderzeń, rys. 62 Wiele tłuków jest rozbitych i do-

*) Terminy .kołek" i „spodek" użyte tutaj są pomysłem pana Stefana 
Krukowskiego, są to spolszczenia nazw francuzkich. 

ŚWIATOWIT t. XI. 3 
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chowały się jedynie ułamki. Występują również tłuki stożkowe. Wogóle 

kształty tłuków są te same co i rdzeni. Największym i najbardziej regu-

larnym tłukiem jest podany na rys. 63. 

Co do użytku tych narzędzi to słu-

żyły one do odbijania wiórów i speł-

niały użytek młotów. Są jednak oka-

zy, które musiały mieć jeszcze inne 

zastosowanie, rys. 61, 63. Są to narzę-

dzia duże, zbite na dużych powierz-

chniach, przy odbijaniu wiórów były 

niedogodne i mogły jedynie służyć, 

jako młoty. Powierzchnia ich jednak 

pierwotnie zbita od uderzeń następ-

nie została ogładzoną. Ogładzenie to 

mogło powstać jedynie przez tarcie 

przedmiotów twardych, służyły one 

jak rozcieracze. Nasuwa mi się jesz-

cze jedno przypuszczenie, a miano-

wicie, czy narzędzia zbite na znacz-

nej części swej powierzchni nie mia-

ły użytku, zbliżonego do dzisiejszej 

raszpli. Jest to jednak tylko przy-

puszczenie, które uważam za bardzo prawdopodobne, brak mi jednak po-

twierdzających faktów. Tłuki małe przy odbijaniu wiórów były za lekkie, 

służyły one zapewne do odbijania blaszek przy wykonywaniu narzędzi, 

obrobionych przez łupanie. 

NACISKACZE. 

Uderzenie pionowe w środek buły krzemiennej wywołuje na jej po-

wierzchni ślad w kształcie kółka, od którego rozchodzi się rysa w formie 

stożka. Powstaje tak zwany stożek uderzenia. Eksperymentalnie możemy 

go otrzymać i dobrze obserwować, uderzając młotkiem w powierzchnię 

sześcianu szklanego Jeżeli wielokrotnie uderzamy w to samo miejsce, 

buły krzemiennej powstają kombinacye wzajemne stożków uderzenia, wy-

padają wówczas pewne cząstki krzemienia i powstaje powierzchnia zwy-

kłego tłuka. Jeżeli uderzenie przypadnie na krawędź odpryskuje wiór lub 

odłupek o silnie wydatnym sęczka. 

Inny rezultat otrzymamy, gdy zamiast uderzać bułą krzemienną bę-

Rys. 63. 

') Pfeif/er: Steinzetliche Technik. 
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dziemy wykonywali ucisk mocny krawędzią jakiejbądź płytki krzemiennej 

o krawędź innego krzemienia. Wówczas jeżeli ucisk przypada na Samą kra-

wędź plytKi i jest dość silny, odpryskuje płaska delikatna łuska o słabo 

zaznaczonym sęczku, gdy zaś ucisk był za słaby, lub przypadł tak, że bla-

szka odprysnąć nie mogła, powstaje podłużna drobna rysa. Przy wza-

jemnem kombinowaniu się tych rys przy dłuższym używaniu danej płytki 

powstawały drobne podłużne szczerby na krawędzi. Na tym samym zaś 

często miejscu, gdzie odprysnęła jedna łuszczka, odpryskiwała od krawę-

dzi płytki, druga krótsza. Z biegiem używania cała krawędź stawała się 

półokrągłą, aż do zupełnej niezdatności wyrobu do dalszego użytku; wó-

wczas narzędzie, jako zużyte, odrzucano. 

Ogółem narzędzi tych oddaję do Muzeum 36 sztuk. Są to płaskie owalne 

lub wielokątne płytki krzemienne, na brzegach z obu stron pokryte płaskiemi 

wyłupaniami nieregularnie względem siebie leżącemi; na samej krawędzi 

drobne wyszczerbienia siady ucisku; rys. 64, 65. Służyły one zapewne do 

załuskiwania krawędzi wiórów i odłupków. Spotykamy także naciskacze 

bierne o krawędziach pokrytych śladami naciskania; były one jednak zwy-

kle jednocześnie tłukami biernymi, są to zwykłe rdzenie lub grube odłupki, 

o krawędziach pokrytych śladami naciskania. 

Przy załuskiwaniu wiórów posługiwano się kilkoma metodami, wy-

kazały je studya nad techniką ludów dziś krzemieniem się posługujących, 

a także studya nad rozmaitemi rodzajami retuszu. Retusz piętrowy, uży-

wany przedewszystkiem w epoce musteryjskiej, powierzchniowy, rynienko-

wy występujący na skrobaczach łódkowych w epoce orynjackiej, wreszcie 

retusz nieregularny wymagały rozlicznych sposobów technicznych. Wskaza-

liśmy powyżej na naciskacze czynne, jako na narzędzia służące do wyko-

Rys. 64, Rys. 65. 

TŁUKI WAŁECZKOWATE, 
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nania retuszu. Eksperymentalnie przekonałem się, że posługiwano się te-

rni narzędziami w ten sposób: trzymając w jednej ręce naciskacz, a w dru-

giej obrabiany wiór, uciskano naciskaczem na krawędź wióra. Zależnie od 

kąta, pod którym siła ucisku była skierowaną, odpryskiwała blaszka cieńsza 

lub grubsza, dłuższa, lub krótsza. Bardzo cienkie i długie blaszki powsta-

wały wówczas, gdy ucisk był skierowany równolegle do płaszczyzny wió-

ra. Rys. 66 przedstawia nam schematycznie tę pracę. Za pomocą odciska-

nia dziś Eskimosi i ludność Ziemi ognistej wykonywują retusz powierz-

chniowy na ostrzach strzał krzemiennych. 

Używają oni jako naciskacza rogu. 

Obecnie przejdę do innej kategoryi 

narzędzi, która również do wykonywa-

nia retuszu służyła. Są to narzędzia 

grube, dość krótkie, o przekroju trójgra-

niastym, lub wałeczkowatym zbite na 

wierzchołku. Całe narzędzie obrobione 

przez łupanie. Rys. 07. Posiadam ich 10 

sztuk. Sposób ich użycia był następują-

cy: brano jakikolwiek rdzeń lub odłupek 

Rys. 66. Rys. 67. i ustawiano go pryzmatyczną krawędzią 

ku górze; na niej kładziono wiór, trzy-

mając go w ręce prawej, w rękę lewą brano tłuk wałeczkowaty i uderza-

no nim w powierzchnię wióra, wówczas wskutek pośredniego uderzenia 

odpryskiwała łuska. Przy przesuwaniu wióra po krawędzi podstawy i ko-

lejno uderzając z góry powstaje retusz identyczny do retuszu bardzo wielu 

narzędzi z Babiej Góry, przedewszystkiem oskrobywaczy. Przy tej pracy 

następowało zużycie się zarówno tłuka, którym uderzano jak i tego na któ-

rym pracę wykonywano. Za podstawę służyły tu naciskacze bierne, tłu-

kami zaś, któremi uderzano, były narzędzia opisywane, są one zbite na 

wierzchołku od uderzeń. 

Nie jest moim celem w niniejszej pracy przedstawiać technikę, jaką 

stosowano w epoce kamiennej przy wykonywaniu rozmaitych narzędzi, to 

też ograniczam się jedynie do tych kwestyi, które potrącić należało, obja-

śniając narzędzia na Babiej Górze znalezione. Ważnym jest dla nas prze-

dewszystkiem ten fakt, że poza tłukami odnalazły się naciskacze czynne 

i bierne, a także tłuki wałeczkowate, których użytek starałem się wyja-

śnić. Narzędzia krzemienne służące do wykonywania retuszu były już nie-

jednokrotnie notowane, jednakże mieszano różne ich kategorye ze sobą. 

Przyczyna leżała w tem, że nie wnikano należycie w zużycie się narzędzia. 
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NARZĘDZIA NIEZROZUMIAŁE. 

Poza narzędziami wyżej opisanemi posiadam też pewną ilość narzę-

dzi, których do żadnego z wyżej wskazanych typów nie można odnieść 

i użytku ich również wyrozumieć nie jestem w stanie, jest ich w babio-

górskim materale kilka typów. Na rys. 68, 69 przedstawione są dwa na-

rzędzia ze śladami 

szlifowania na kra-

wędzi z obu stron. — \ 

Powierzchnia wierz-

chołka krawędzi jest 

tępa; raczej można 

przypuszczać, że by-

ły to narzędzia słu-

żące do gładzenia 

powierzchni jakichś 

przedmiotów. Inna У ^ ^ ^ Ш Ш ш Щ - s é S S â Ê Ê В Г Ш Я ш 

grupa narzędzi to '^Wœ m - Щ Ш | щ | а 

grube wałki o prze- l j | J śs^S iM 

kroju prawie cylin- * 

drycznym, jak rysu- Ryg> 68> R y s e9< R y g 70> 

nek 70. Są one na 

obu końcach ogładzone przez zużycie i służyły zapewne do obracania 

w niegłębokiem zagłębieniu. Posiadam ich kilka sztuk. Narzędzia te dłu-

gości średniej 6 cm. wykonane z długich rdzeni jak np. podany na rys. 70 

j. lub z grubych wiórów często 

ÊSÈh JÊÊk przez łupanie obrobionych 

Rys. 71. Rys. 72. 

tak, aby narzędziu nadać formę cylindryczną. Trzecią z kolei grupę narzędzi 

nieokreślonych stanowią wyroby, typu, jak na rys. 71. Są one wykonane z gru-
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bych trójgraniastych krótkich odłupków trójkątnych, obrobionych przez łupa-
nie na krawędziach i u wierzchołka. Śladów zużycia na narzędziach tych nie 
spostrzegłem; strona dolna zazwyczaj nieobrobiona. Posiadam jednak oka-
zy obrobione przez łupanie także i na stronie dolnej. Czwartą z kolei gru-
pę stanowią wióry, załuskane na krawędziach po obu stronach nieregular-
nie względem siebie leźącemi załuskaniami. Załuskania znajdują się na 
części długości krawędzi, która tworzy linię nieregularną rys. 72. Nasuwa 
mi się przypuszczenie, czy nie były to krzesiwka. 

Posiadam ich ogółem 20 sztuk. 

Na Babiej Górze znalazłem jeden jedyny delikatny wiórek obsydya-
nowy. Na sąsiedniem stanowiska na wzgórzu Klin znalazłem strzałkę ser-
cowatą jedyną z Iwanowic, wykonaną z obsydyanu. W jaskiniach Ojcow-
skich występuje również, wszędzie jednak należy do rzadkości. 

Odnalazłem 11 ułamków żarn i osełek z piaskowca, konglomeratu i gra-
nitu. Są to wszystko ułamki o jednej lub dwuch płaszczyznach gładzonych. 
Jedna sztuka całkowita. Jest to otoczak piaskowcowy o jednej płaszczy-
znie płaskiej ogładzonej; jeden okaz ma formę sześcianu z trzech stron 
utrącony; trzy pozostałe płaszczyzny wgłębione i gładzone o zaokrąglo-
nych kantach. Z ułamka tego nie możemy odtworzyć całości. Niewątpliwie 
niektóre okazy są ułamkami żarn i rozcieraczy, inne były zapewne ułam-
kami osełek do szlifowania narzędzi gładzonych. 

Znalezione fragmenty naczyń w swej większości są mało charakte-

WYROBY Z OBSYDYANU. 

WYROBY Z PIASKOWCA I GRANITU. 

C E R A M I К A . 

Rys. 73. 

rystyczne i pozbawione orna-
mentów. Są to skorupy barwy 
czarnej lub czerwonej, niektó-
re mają domieszkę tłuczone-
go granitu, niektóre na po-
wierzchni pociągnięte prze-
szlamowaną gliną, część tyl-
ko nieznaczna jest skromnie 
ornamentowana, są to prze-
dewszystkiem krawędzie na-
czyń, ozdobione guzami leżą-
cymi pojedynczo po niżej kra-
wędzi, lub niekiedy na sa-
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mym brzegu. Niektóre z nich ponadto zdobione są przy krawędzi orna-
mentem paznogciowym, jak naprzykład skorupa podana na rys. 73. Orna-
ment paznogciowy obiegał wokół naczynie, poniżej zaś ornamentu w od-

V 
Rys. 74. 

stępach wystawały guzy. Inny rodzaj ozdoby to nakłucia zgrupowane rzędem 
po kilka w odstępach od siebie, na samej krawędzi naczynia rys. 74. 

Napotkałem też kilka skorup ^ _ 
z fragmentami ornamentu gwiazdo- j ; ^ 
wego znajdującego się na dolnej ,! ^ ^ Ё н а в ^ ^ Щ 1 

części naczynia. Od gwiazdy roz- [ J i l É l P ^ 
chodziły się promienisto ku krawę- / Ш д а Ш В ^ - ... ^ j j t l É É f l A l x 
dzi rowki, zakończone zwykle przy i ;fii 1 : • J 
krawędzi dołkami. Ucha naczyń zna- ' 
lezione na Babiej Górze należą 
wszystkie do typu podanego na 

Rys. 75. rys. 75. J 

Skromna ilość zdobionej ceramiki nie pozwala na wnioski, w każdym 
razie mamy tu do czynienia z ceramiką neolityczną. 

ZAKOŃCZENIE. 

Przystępując do wniosków ogólnych pragnę zwrócić uwagę na cechy, 
różniące przemysł iwanowicki od znanego już przemysłu wydmowego z pow. 
Stopnickiego, Kieleckiego, Olkuskiego i Warszawskiego. Przedewszystkiem 
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rzuca się w oczy wielkość narzędzi, średnio bowiem co do wielkości są 

one większe 2—3 razy od analogicznych narzędzi wydmowych. Brak zu-

pełny grotów do strzał jest wskazówką, że sposób życia ludności iwano-

wickiej być musiał inny i różni zasadniczo oba przemysły od siebie. Na-

ogół narzędzia źle i niestarannie wykończone; tłumaczy się to obfitością 

w Iwanowicach materyału krzemiennego; brak zupełny również w przemy-

śle z Babiej Góry drobnych narzędzi wielokrotnego użytku. Wzamian 

w przemyśle Iwanowickim odnajdujemy bogactwo siekieroklinów i narzę-

dzi gładzonych. Obfitość tłuków, rozcieraczy i naciskaczy, jak również 

wielką różnorodność narzędzi wiercących i znaczne ich bogactwo. Odnaj-

dujemy też wśród materyału krzemiennego pewne typy wczesnoneolityczne 

jak rylce, skrobacze łódkowate i kołki, dyski oraz niektóre typy świdrów. 

Na podstawie wyżej wskazanych różnic uważam przemysł iwanowicki za 

odrębną grupę przemysłu epoki neolitycznej w Polsce. 

Co do wieku siedziby to mamy tu do czynienia z zabytkami epoki 

neolitycznej. Narzędzia gładzone dowodzą, że była to faza pełnego neolitu. 

Jednak narzędzia jak rylce, skrobacze łódkowate i kołki, dyski i nie-

które typy świdrów są typami wczesno neolitycznemi, rys. 22, 23, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 52, 55, 57, 59, 60. Szczególniej rylce nie są dotychczas ni-

gdzie stwierdzone w pełnym neolicie. Zachodzi więc możliwość, że sie-

dziba była zamieszkałą również we wczesnym neolicie. Sprawa jednak 

wczesnego neolitu jest dziś (po za Danią) jeszcze bardzo ciemna, a typo-

logia narzędzi po za nieliczną ich grupą mało zbadana. Dla naszego kraju 

brak prac w tym kierunku. Nie mając żadnych podstaw stratygraficznych 

dla stwierdzenia, czy mamy na Babiej Górze do czynienia z dwoma fa-

zami neolitu, czy też tylko z jedną, musimy sprawę pozostawić otwartą. 

Sięganie po analogję do znalezisk francuskich, niemieckich czy to duńskich 

uważam za bezcelowe, znane mi znaleziska są jedynie co do pewnych 

typów narzędzi zgodne z Babią Górą, analogii zupełnie nie znam. 

Być może, że typy wyżej wymienione jako wczesno neolityczne prze-

trwały u nas, aż do pełnego neolitu. Nie są one na Babiej Górze zbyt 

liczne i brak nam w opracowanym materyale wielu ważnych typów; prze-

dewszystkiem brak wyrobów z kości i miękkiego kamienia, które zazwy-

czaj towarzyszą wczesnemu neolitowi. Wśród narzędzi zaś krzemien-

nych brak wiórków o zaszczerbionych krawędziach (Federmesserchen). 

Jako ich typ następczy, jestem skłonny uważać noże, podane na rys. 36, 37-a, 

37-b. Brak również dłut (Spalten), wreszcie narzędzi, formy, zbliżonej do 

ostrzy ręcznych staropaleolitycznych. Brak także siekier kampiriskich (je-

dynie siekiera podana na rys. 5 mogłaby za siekierę owalną uchodzić). Ryl-

ców, bec de perroquet również brak, wzamian występują typy rylców, 
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które uważać należy jako przeżytek kultury paleolitycznej, a charaktery-

stycznych dla kultury Magiemose. Z wyjątkiem tego jedynego typu pozo-

stałe wczesnoneolityczne formy mogą być uważane za należące do końco-

wej fazy wczesnego neolitu. Brak siekier kampińskich nie pozwala nam 

jednak na wniosek, abyśmy typy wczesnoneolityczne uznać mogli za Cam-

pignien, raczej sądzić należy, że siekiery kam pińskie rozwinęły się w sie-

kierę typu pełnoneolitycznego, a inne typy wczesnoneolityczne przetrwały 

dłużej. Co zaś do rylców, to nabieram coraz bardziej przekonania, że one 

u nas przetrwały znacznie dłużej, niżeli na zachodzie. Natrafiłem np. na 

jeden rylec poliedryczny, identyczny z rys. 58, w jamie mieszkalnej na 

górze Klin w Iwanowicach, wraz z neolityczną ceramiką wstęgową. 

Badania wczesnego neolitu są dopiero rozpoczęte, nie można więc 

nic jeszcze twierdzić, a wyjaśnienia tej zawiłej kwestyi możemy oczeki-

wać dopiero, gdy będziemy mieli większą ilość stanowisk wczesnoneolity-

cznych zbadanych pod względem typologicznym. W każdym bądź razie 

jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że cały materyał krzemienny z Babiej 

Góry pochodzi z pełnego neolitu, a typy wczesnoneolityczne są jedynie 

przeżytkami. 

Ludność neolityczna z Babiej Góry była rolniczą, na co wskazują 

ułamki żarn i brak grotów do strzał. Kulturalnie należała do tej samej 

ludności, która zamieszkiwała w okresie neolitu jaskinie ojcowskie. 

Wszystek materyał naukowy, o którym tu mowa, został w liczbie 

1113 okazów złożony do Muzeum E. Majewskiego i zapisany pod nume-

rami 22463 do 23529. 

Leon Kozłowski. 


