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В архиве Государственного археологического музея в Варшаве,
в Отделе научной документации, вместе c другими документами
хранится и научное наследие многих польских археологов. Это не
только отличные источники для исследования истории археологии, данные документы часто содержат важную информацию о памятниках и археологических объектах, а также неопубликованные
выводы и размышления авторов.
К наиболее многочисленным архивным материалам относится
наследие Стефана Круковского (1890–1982), выдающегося польского археолога, исследователя каменного века. В межвоенный
период он долгие годы был сотрудником Государственного археологического музея. В состав архива научного наследия Стефана
Круковского входят: записки, личная и деловая переписка, рисунки, фотоснимки, рукописные и машинописные экземпляры научных работ, материалы отчетов о проведенных археологических
работах (тексты отчетов и заметок, рисунки, описания и тому
подобное), материалы, касающиеся деятельности научных учреждений (Музея Эразма Маевского, Государственного общества
консерваторов доисторических объектов, Варшавского научного
общества, Польской aкадемии знаний, Польской академии наук,
Государственного археологического музея), приглашения, служебные письма, газетные вырезки, паспорта на разные археологические памятники, выписки из различных статей и монографий,
проспекты, брошюры, каталоги и календари.
В сборах ГАМ в Варшаве сохранились и два варианта – рукописный и машинописный – книги Стефана Круковского, которую он
написал по результатам исследований в пещере Гварджилас Клде
в Грузии.
В 2015 году Государственный археологический музей получил
от Европейского союза и Мазовецкого воеводского самоуправления финансирование к проекту „Оцифровка и публикация в свободном доступе цифровых собраний, а также развитие информационной инфраструктуры цифрового архива и отдела оцифровки
Государственного археологического музея в Варшаве”. Около 30
000 цифровых копий научных документов из сферы охраны археологических памятников были оцифрованы и выложены в свобод-

W zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, w Pracowni Dokumentacji Naukowej, przechowywane są obok
innych dokumentów spuścizny naukowe wielu polskich archeologów.
Są one nie tylko znakomitymi źródłami do badania historii archeologii, ale często zawierają ważne informacje o zabytkach i stanowiskach
archeologicznych oraz niepublikowane wnioski i przemyślenia autorów.
Do najliczniejszych tego rodzaju zbiorów zalicza się spuścizna Stefana Krukowskiego (1890–1982), wybitnego polskiego archeologa,
badacza epoki kamienia. Był on długoletnim pracownikiem Państwowego Muzeum Archeologicznego w okresie międzywojennym. W skład
spuścizny S. Krukowskiego przechowywanej w Pracowni Dokumentacji
Naukowej PMA wchodzą: notatniki, korespondencja, rysunki, odbitki
fotograficzne, rękopisy i maszynopisy prac naukowych, materiały dotyczące stanowisk archeologicznych (sprawozdania, notatki, rysunki
opisy itp.), materiały dotyczące działalności instytucji naukowych (Muzeum Erazma Majewskiego, Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,
Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Muzeum Archeologicznego), zaproszenia, pisma urzędowe, wycinki
prasowe, metryczki, wypisy z literatury, druki, prospekty, broszury, katalogi i kalendarze.
W zbiorach PMA w Warszawie znajduje się także maszynopis i rękopis książki autorstwa S. Krukowskiego dotyczącej jego badań w jaskini Gvardjilas Klde w Gruzji.
W 2015 r. Państwowe Muzeum Archeologiczne otrzymało unijne
dofinansowanie wsparte środkami Samorządu Województwa Mazowieckiego projektu „Digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych
oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie”. Wykonano i bezpłatnie udostępniono w internecie
kopie cyfrowe 30 tysięcy dokumentów naukowych i z zakresu opieki
konserwatorskiej nad zabytkami archeologicznymi. Zdigitalizowano
należące do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
(PMA), powstałe w okresie 1911–1982 rękopisy prac naukowych, notatki, spisy i wykazy zabytków archeologicznych, sprawozdania, rysunki,
klisze i odbitki fotograficzne, wycinki prasowe, korespondencję, opinie
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ვოიჩეხ ბჟეჟინსკი
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორი

Wojciech Brzeziński
Director of the State Archaeological Museum in Warsaw

ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის კოლექციის
სამეცნიერო დოკუმენტების განყოფილებაში, სხვა დოკუმენტებთან
ერთად,
დაცულია
მრავალი
პოლონელი
არქეოლოგის
მემკვიდრეობა. ისინი შესანიშნავ წყაროს წარმოადგენენ არა
მხოლოდ არქეოლოგიის ისტორიის კვლევისათვის, არამედ
გვაწვდის მნიშვნელოვან ინფორმაციას არქეოლოგიურ ძეგლებზე,
ავტორების გამოუქვეყნებელ დასკვნებსა და მოსაზრებებზე.
ასეთი სახის კოლექციებს შორის ყველაზე დიდი არის სტეფან
კრუკოვსკის (1890–1982), ქვის ხანის მკვლევრის, გამოჩენილი
პოლონელი არქეოლოგის, მემკვიდრეობა. ომებს შორის პერიოდში,
იგი მრავალი წლის განმავლობაში იყო სახელმწიფო არქეოლოგიური
მუზეუმის
თანამშრომელი.
სახელმწიფო
არქეოლოგიური
მუზეუმის სამეცნიერო დოკუმენტების განყოფილებაში დაცულია
სტეფან კრუკოვსკის მემკვიდრეობა, რომელიც მოიცავ, რომელიც
მოიცავს: ჩანაწერებს, კორესპოდენციას, ჩანახატებს, ფოტოებს,
ხელნაწერებსა და მანქანაზე ნაბეჭდ სამეცნიერო შრომებს,
მასალებს, რომლებიც ეხება არქეოლოგიურ ძეგლებს (მოხსენებები,
ჩანაწერები, ჩანახატები, აღწერები და სხვა), მასალებს, რომლებიც
ეხება სამეცნიერო დაწესებულებების საქმიანობას (ერაზმ
მაევსკის მუზეუმი, პრეისტორიული ძეგლების კონსერვატორთა
სახელმწიფო საზოგადოება, ვარშავის სამეცნიერო საზოგადოება,
პოლონეთის ცოდნის აკადემია, პოლონეთის მეცნიერებათა
აკადემია, სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმი), მოსაწვევები,
ოფიციალური წერილები, ამონაჭრები პრესიდან, აღწერილობითი
ბარათები, ამონაწერები ლიტერატურიდან, ნაბეჭდი მასალები,
პროსპექტები, ბროშურები, კატალოგები და კალენდრები.
სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საცავებში ასევე ინახება
მანქანაზე ნაბეჭდი და ხელნაწერი წიგნები, რომელთა ავტორი
არის სტეფან კრუკოვსკი და რომლებიც ეხება საქართველოში
გვარჯილას კლდის მღვიმის მისეულ კვლევებს.
2015 წელს სახელმწიფო არქეოლოგიურმა მუზეუმმა
ევროკავშირისაგან მიიღო დაფინანსება პროექტისათვის «ვარშავის
სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის ციფრული საცავებისა და
გახსნილი ციფრული ქსელის საინფორმაციო ტექნოლოგიების
ინფრასტრუქტურის შექმნა და ხელმისაწვდომობა». მომზადდა
და უსასყიდლოდ განთავსდა ინტერნეტში 30.000 სამეცნიერო,

In addition to a large variety of other documents, the collections of
the State Archaeological Museum in Warsaw, more specifically – those
of the Scientific Documentation Lab, hold the academic legacy of many
Polish archaeologists. These are not only phenomenal sources for research into the history of archaeology but they also frequently contain
important information about archaeological artefacts and sites and the
authors’ unpublished conclusions and ideas.
The legacy of Stefan Krukowski (1890–1982), distinguished Polish archaeologist and researcher of the Stone Age, is one of the richest
such collections. He was employed by the State Archaeological Museum
in Warsaw for many years during the interwar period. S. Krukowski’s
legacy preserved by the Scientific Documentation Lab at the State Archaeological Museum includes: his notebooks, correspondence, drawings and photographic prints, the manuscripts and typescripts of his
academic texts, material related to various archaeological sites (reports,
notes, drawings, descriptions, etc.), material on the activities of various
academic institutions (the Museum of Erazm Majewski, the State Council for the Preservation of Prehistoric Monuments, the Warsaw Scientific Society, the Polish Academy of Sciences, the State Archaeological
Museum), invitations, official correspondence, newspaper clippings,
excerpts from various texts, prints, prospects, brochures, catalogues and
calendars.
The collection in the State Archaeological Museum also includes the
typescript and manuscript of the book written by S. Krukowski on his
research in the Gvardjilas Klde cave in Georgia.
In 2015, the State Archaeological Museum received European Union
funding co-financed by Mazovia Voivodship Self-goverment for the
project “Digitization and sharing digital collections and the development of IT infrastructure of the digital repository and digitization studio of the State Archaeological Museum in Warsaw”. Thirty thousand
academic documents were copied digitally and made available on the
internet, including some pertaining to the conservation of archaeological artefacts. The following documents, created between 1911 and 1982
and belonging to the State Archaeological Museum in Warsaw, were
digitized: academic manuscripts, notes, lists of archaeological artefacts,
reports, drawings, photographic films and prints, newspaper clippings,
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ном доступе в интернете. Кроме прочих документов, были оцифрованы и материалы из научного наследия трех великих археологов
– Стефана Круковского (1890–1982), Михаила Дрэвко (1887–1964)
и Романа Якимовича (1889–1951). Это рукописи их научных работ,
записки, списки и перечни археологических памятников, отчеты,
рисунки, фотопластинки и фотоснимки, газетные вырезки, рецензии и личная переписка. Все эти материалы, принадлежащие
Государственному археологическому музею в Варшаве (ГАМ), охватывают почти весь XX век – с 1911 по 1982 гг. Среди оцифрованных и выложенных в интернет документов находится упомянутая
выше машинописная копия текста монографии, посвященной
исследованиям в пещере Гварджилас Клде. Публикация этой работы оказалась возможной благодаря научным сотрудникам Института Археологии Варшавского университета – д-ру Малгожате
Кот, проф. Каролю Шимчаку и д-ру хаб. Радославу КарасевичуЩыпёрcкому, занимающимся археологическими исследованиями
каменного века в Грузии. В сотрудничестве с Государственным археологическим музеем в 2017 г. возник проект издания упоминаемого машинописного варианта рукописи (см. больше на эту тему
во Введении к этой работе).
Администрация Мазовецкого воеводства профинансировала
обработку и издание монографии в виде двухлетней дотации для
ГАМ, за что я хотел бы выразить глубокую благодарность от коллектива, осуществляющего упомянутый проект.
Публикация работы Стефана Круковского на польском, грузинском, русском и английском языках вызовет, как я полагаю, интерес археологического сообщества не только в Польше и Грузии,
но также и в Европе. Но, кроме исключительно научной ценности,
эта книга является еще и в значительной степени данью памяти
выдающегося исследователя доисторического периода, Стефана
Круковского.
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o pracach wykopaliskowych i znaleziskach, pochodzące ze spuścizny
naukowej trzech wielkich archeologów: S. Krukowskiego (1890–1982),
Michała Drewko (1887–1964) i Romana Jakimowicza (1889–1951).
Wśród zdigitalizowanych i udostępnionych w internecie dokumentów znalazł się wspomniany maszynopis monografii badań w jaskini
Gvardjilas Klde. Możliwość publikacji tej pracy zainspirowała pracowników naukowych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego:
dr Małgorzatę Kot, prof. Karola Szymczaka i dr. hab. Radosława Karasiewicza-Szczypiorskiego, zaangażowanych w badania archeologiczne epoki kamienia w Gruzji. We współpracy z Państwowym Muzeum
Archeologicznym w 2017 r. powstał projekt krytycznego wydania wspomnianego maszynopisu (szerzej na ten temat we Wstępie do niniejszej
pracy).
Samorząd Województwa Mazowieckiego sfinansował opracowanie i wydanie monografii w formie dwuletniej dotacji dla PMA, za co
chciałbym w tym miejscu wyrazić wyrazy wdzięczności od zespołu realizującego wspomniany projekt.
Publikacja pracy S. Krukowskiego po polsku, gruzińsku, rosyjsku
i angielsku, wzbudzi, jak sądzę, zainteresowanie środowisk archeologicznych nie tylko w Polsce i Gruzji, ale także w Europie. Będzie ona
również wyrazem hołdu dla wybitnego prehistoryka, jakim był S. Krukowski.
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ასევე არქეოლოგიური ძეგლების კონსერვაციის დოკუმენტები.
გაციფრებულია ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის
მფლობელობაში არსებული, 1911–1982 წლებში შექმნილი
სამეცნიერო ნაშრომები, ჩანაწერები, არქეოლოგიური ძეგლების
სიები და აღწერები, მოხსენებები, ჩანახატები, ფირები და
ფოტოფირები, ფოტონეგატივები, პრესიდან ამონარიდები,
კორესპონდენციები, დასკვნები არქეოლოგიური სამუშაოებისა
და მონაპოვრების შესახებ, რომლებიც მიეკუთვნება სამი დიდი
არქეოლოგის მემკვიდრეობას: სტეფან კრუკოვსკის (1890–1982),
მიხალ დრევკოს (1887–1964) და რომან იაკიმოვიჩისა (1889–1951).
გაციფრებულ და ინტერნეტში განთავსებულ დოკუმენტებს
შორის არის ზემოხსენებული გვარჯილას კლდის მღვიმის
კვლევის მონოგრაფია, მანქანაზე ნაბეჭდი სახით. ამ ნაშრომის
პუბლიკაციის შესაძლებლობა შთაგონების წყაროდ იქცა
ვარშავის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
არქეოლოგიური
ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომლებისთვის: დოქ. მალგოჟატა
კოტისათვის, პროფ. კაროლ შიმჩაკისა და ჰაბ.დოქ. რადოსლავ
კარაშევიჩ-შჩიპიორსკისათვის, რომლებიც საქართველოში ქვის
ხანის არქეოლოგიური ძეგლების კვლევაში არიან ჩართულნი.
სახელმწიფო არქეოლოგიურ მუზეუმთან თანამშრომლობით 2017
წელს შეიქმნა ზემოხსენებული მანქანაზე ნაბეჭდის კრიტიკული
გამოცემის პროექტი (ამ თემის შესახებ უფრო ვრცლად იხილეთ
წინამდებარე ნაშრომის შესავალში).
(მაზოვშეს სავოევოდოს თვითმართველობამ დააფინანსა
მონოგრაფიის დამუშავება და გამოცემა ორწლიანი დოტაციის
სახით სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმისათვის, რისთვისაც
მსურს
გამოვთქვა
მადლიერება
აღნიშნული
პროექტის
მონაწილეთა სახელით.)
სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის ამ პროექტის
მონაწილეთა სახელით მინდა გამოვთქვა ჩვენი მადლიერება
მაზოვშეს სავოევოდოს თვითმართველობის მიმართ, რომელმაც
ორწლიანი ფინანსური დახმარება გაუწია ამ მონოგრაფიის
დამუშავებასა და მის გამოცემას.
სტეფან კრუკოვსკის ნაშრომის პუბლკაცია პოლონურ, ქართულ,
რუსულ და ინგლისურ ენებზე, მიმაჩნია, ინტერესს გამოიწვევს
არა მხოლოდ პოლონეთისა და საქართველოს არქეოლოგიურ
საზოგადოებაში, არამედ ასევე ევროპაში. ეს პუბლიკაცია ასევე
არის პრეისტორიის გამოჩენილი მკვლევრის, სტეფან კრუკოვსკის
ხსოვნისადმი პატივის მიგება.

correspondence, opinions on excavations and finds. These documents
are part of the academic legacy of three great Polish archaeologists:
S. Krukowski (1890–1982), Michał Drewko (1887–1964) and Roman
Jakimowicz (1889–1951).
The digitized documents made available on the internet included the
above-mentioned typescript of the monograph on the Gvardjilas Klde
cave. The idea to publish the text inspired members of the research staff
at the University of Warsaw Institute of Archaeology, Dr Małgorzata Kot,
Prof. Karol Szymczak and Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski,
involved in archaeological research into the Stone Age in Georgia. In
cooperation with the State Archaeological Museum, a project aimed at
publishing a critical edition of the discussed manuscript was formed in
2017 (for more information see the Introduction to this book).
The regional government of the Mazovian Voivodeship financed the
preparation and publication of the monograph in the form of a two-year
grant for the State Archaeological Museum, for which I and the project
staff would hereby like to express our deepest gratitude.
The publication of S. Krukowski’s work in Polish, Georgian, Russian
and English will surely attract the interest of archaeologists not only in
Poland and Georgia but throughout Europe. It is also a great tribute to
the distinguished prehistorian S. Krukowski.
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Предисловие

Wstęp

Малгожата Кот

Małgorzata Kot

Эта книга издается с вековым опозданием. Если бы она была издана
сто лет назад, то вполне могла стать прорывом в методиках исследования палеолитических памятников и переломным этапом в восприятии
палеолитических материалов.
Стефан Круковский, продемонстрировавший на страницах этой
книги собственный анализ коллекций каменных индустрий, опередил
свою эпоху по крайней мере на 50 лет. Исследуя богатейшие коллекции
кремневого инвентаря, обнаруженные им в Грузии, Круковский разделяет памятники согласно этапам изготовления орудий. Он описывает
различные виды технических сколов – от сколов оживления ударных
площадок до реберчатых пластин. Он восстанавливает всю последовательность операций, начиная с доставки отдельностей сырья и подготовки нуклеусов, и заканчивая утилизацией и реутилизацией изделий.
Круковский находит в материалах апплицируемые фрагменты, описывает и даже рисует их, обеспечивая точное определение тех этапов обработки изделий, к которым они относятся. Он ищет сходства не только между орудиями, но и между различными аморфными формами.
Он анализирует функциональную сторону различных кремнeвых орудий, описывая макроследы на их краях.

Niniejsza książka ukazuje się drukiem o sto lat za późno. A przed
stu laty byłaby to książka przełomowa, wziąwszy pod uwagę nowatorski
sposób myślenia o zabytkach paleolitycznych.
Stefan Krukowski, prezentowanym w niniejszej pracy sposobem
myślenia o materiale krzemiennym, wyprzedza swoją epokę przynajmniej o 50 lat. Analizując znalezione przez siebie na terenie Gruzji
bardzo bogate inwentarze krzemienne, S. Krukowski dzieli zabytki
pod względem ich miejsca w procesie wytwarzania narzędzi. Opisuje różne rodzaje odłupków technicznych, od zatępców po odnawiaki
i podwiny. Rekonstruuje cały łańcuch operacji od etapu przyniesienia
bryły przez przygotowanie rdzenia. S. Krukowski znajduje w materiale
składanki wyrobów krzemiennych, określając dokładnie etap obróbki,
z którego pochodzą. Szuka podobieństw, nie tylko w obrębie narzędzi,
ale także pomiędzy formami amorficznymi. Zastanawia się nad funkcjonalną stroną poszczególnych narzędzi krzemiennych, opisując też
występujące na ich krawędziach ślady.

***
Эта книга состоит из трех частей. В первой части опубликованы тексты современных авторов, которые позволяют лучше узнать личность
Стефана Круковского, познакомиться с историей его исследований
в пещере Гварджилас Клде и созданием монографии, а также подчеркивают ее роль на раннем этапе исследований палеолита на примере
материалов из Грузии.
Вторая часть книги – критическое издание машинописного текста
и частично рукописи монографии о пещере Гварджилас Клде, написанной самим Стефаном Круковским в 1918 году.
Рукопись книги сохранилась в архивах Государственного археологического музея в Варшаве в трех основных версиях. Первая – рабочая
– была написана рукой автора. Она содержит многочисленные правки
и дополнения. Вторая версия, размещенная в этом издании, представляет собой машинописный текст с коротким заключением, написанным Стефаном Круковским от руки. Автор оставил эту версию для
печати в редакции Кавказского mузея, уезжая из Тифлиса в 1918 году.
Однако редакция отправила ее автору в Варшаву с просьбой перевести
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***
Niniejsza książka składa się z trzech części. W części pierwszej
znajdują się teksty współczesnych autorów, zarówno przybliżające sylwetkę S. Krukowskiego, historię jego badań w jaskini Gvardjilas Klde
i powstawania samej monografii, jak i pokazujące rolę pracy w kontekście początków badań nad paleolitem na przykładzie materiałów
z Gruzji.
Drugą część książki stanowi krytyczne wydanie maszynopisu, a częściowo rękopisu monografii jaskini Gvardjilas Klde pióra S. Krukowskiego, napisanej w 1918 r.
Rękopis książki zachował się w archiwach Państwowego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie w trzech zasadniczych wersjach.
Pierwsza, najbardziej robocza, spisana została przez autora odręcznie
i zawiera liczne skreślenia i uzupełnienia. Wersja druga, zaprezentowana w niniejszej książce, to tekst w maszynopisie z rozdziałem podsumowującym, spisanym ręcznie przez S. Krukowskiego. Tę wersję
autor pozostawił do druku w redakcji Muzeum Kaukaskiego, opuszczając w 1918 r. Tyflis (dziesiejsze Tbilisi). Została ona jednak odesłana autorowi do Warszawy z prośbą redakcji o przetłumaczenie książki
na język francuski. Trzecią wersją rękopisu jest niepełne tłumaczenie
68 stron książki na ten właśnie język.
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შესავალი

Introduction

მალგოჟატა კოტი

Małgorzata Kot

წინამდებარე წიგნი იბეჭდება ასი წლის დაგვიანებით. ასი წლის
წინ კი ეს იყო გარდამტეხი წიგნი, წიგნი გარღვევა, პალეოლითური
ძეგლების შესწავლის მეთოდიკის თვალსაზრისით.
ამ ნაშრომის ფურცლებზე ჩანს, რომ სტეფან კრუკოვსკი, კაჟის
მასალის შესწავლის მეთოდით, თავის ეპოქას სულ ცოტა 50 წლით
უსწრებდა წინ. მის მიერ საქართველოში აღმოჩენილი კაჟის
მდიდარი მასალის ანალიზისას კრუკოვსკი ძეგლებს ყოფდა იარაღის
წარმოების ეტაპების მიხედვით. იარაღის დამზადების ტექნიკის
გასაგებად აღწერს სხვადასხვა ტიპის ანატკეცებს, დაწყებული
დარტყმის მოედნიდან მისი განახლებისათვის მიღებული სამწახნაგა
ანატკეცით დამთვრებული. აღდგენილია ქვის დამუშვების მთელი
ჯაჭვი, რომელიც იწყება კაჭრის მოტანიდან. აღწერილია ნუკლეუსის
დამზადება, მისი უტილიზაციის პროცესი და შემდგომი გამოყენება.
კრუკოვსკი მასალაში გამოყოფს ფრაგმენტებს, აღწერს, ხატავს,
დაწვრილებით და ზუსტად განსაზღვრავს დამუშავების ეტაპებს. ის
ეძებს მსგავსებას არა მარტო იარაღებს შორის, არამედ ამორფულ
ფორმებს შორისაც. აანალიზებს კაჟის იარაღის ფუნქციონალურ
დანიშნულებას და მათ გვერდით მიკროსკოპულ ნიშნებსაც კი აღწერს.

This book is being published 100 years too late. One hundred years
ago this would have been a ground-breaking book in terms of its approach to Palaeolithic artefacts.
Due to his approach to flint material demonstrated in this publication, Stefan Krukowski can be shown to have been ahead of his
time by at least 50 years. Analysing the rich flint inventories he
found in Georgia, S. Krukowski divided the artefacts by taking into
account their place in the knapping scheme. He described various
technological flake types, beginning with crested blades, core tablets
and bent blades. He reconstructed the entire chain of operations
from the block delivery stage through core preparation to material
utilisation and reutilisation. Krukowski found pieces that fit together within the material and described or even drew them,
providing a precise identification of the processing stage from which
they originated. He searched for similarities, not only among the
tools but also among various amorphic forms. He considered the
functional aspects of various flint tools, describing also the macroscopic
traces located on their edges.

***
წინამდებარე წიგნი შედგება სამი ნაწილისაგან. პირველ ნაწილში
განთავსებულია თანამედროვე ავტორების ტექსტები, რომლებიც
გვაცნობს სტეფან კრუკოვსკის ფიგურას, გვარჯილას კლდის
მღვიმის კვლევას და თავად მონოგრაფიის შექმნის ისტორიას,
ასევე, საქართველოს მასალების მაგალითზე გვიჩვენებს მის როლს
პალეოლითის კვლევების საწყის ეტაპზე.
წიგნის მეორე ნაწილი შედგება გვარჯილის კლდის მღვიმის
შესახებ 1918 წელს სტეფან კრუკოვსკის საბეჭდ მანქანაზე ნაბეჭდი
და ნაწილობრივ ხელნაწერი ნაშრომის კრიტიკული გამოცემისგან.
წიგნის ხელნაწერი შემონახულია ვარშავის სახელმწიფო
არქეოლოგიური მუზეუმის არქივში სამ ძირითად ვერსიად. პირველი,
ყველაზე უფრო სამუშაო ვარიანტი, დაწერილია ავტორის მიერ ხელით
და ბევრ გადახაზულ და ჩამატებულ ფრაგმენტს შეიცავს. მეორე,
წინამდებარე წიგნში წარმოდგენილი ვერსია, მანქანაზე ნაბეჭდია, ეს
არის მანქანაზე ნაბეჭდი და მას ერთვის ს.კრუკოვსკის ხელით ნაწერი
შემაჯამებელი ნაწილი. 1918 წელს, როცა თბილისს ტოვებდა, ეს ვერსია
ავტორმა კავკასიის მუზეუმის დატოვა. მაგრამ იგი მას გაუგზავნეს ვარშავაში
რედაქტირების თხოვნით, რომ წიგნი გადათარგმნილიყო ფრანგულად

***
The book consists of three parts. The first contains a number of texts
written by contemporary authors, providing more information about
S. Krukowski, the history of the research conducted at Gvardjilas Klde
cave and the writing of the monograph itself, as well as showing its role
in the initial stages of research into the Palaeolithic on the example of
Georgia.
The second part of the book contains a critical edition of the typescript and – partially – of the manuscript about Gvardjilas Klde cave as
written by S. Krukowski in 1918.
The book manuscript has been preserved in the archives of
Państwowe Muzeum Archeologiczne (the State Archaeological Museum) in Warsaw in three basic versions. The first draft version was
handwritten by the author and contained many crossed-out passages
or added fragments. The second version, presented in this book, was
a typescript containing a summarizing chapter handwritten by S. Krukowski. This is the version the author left behind to be published when
he departed from Tiflis (today Tbilisi) in 1918. However, it was sent
back to the author to Warsaw with a request from the publisher that
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книгу на французский язык. Третья версия рукописи как раз и является
неполным переводом 68 страниц книги на французский.
В настоящем издании используется рукописный текст на русском
языке, поскольку это наиболее полная версия, к тому же максимально
доработанная автором для публикации. Стоит упомянуть, что текст был
написан на русском языке до орфографической реформы 1917–1918 гг.,
после которой ряд правил русского правописания был изменен в сторону
упрощения. Поэтому правописаниеи язык отличаются от современного
литературного русского языка. В книге опубликованы снимки оригинала
и его перевод на польский, грузинский и английский языки.
В грузинском и английском переводах употребляется современная
терминология, касающаяся обработки кремня. Лишь в польской версии, благодаря многочисленным заметкам автора на этом языке, можно было воспроизвести лексику, которую использовал С. Круковский
в тот период. Поэтому в переводе читатель встретит такие термины, как
«щербление инструментов» (изготовление орудий путем ретуширования), «отщепки» (чешуйки) или «царапки» (скребки). В конце книги
размещен четырехъязычный словарь. В нем собраны специальные термины, используемые в тексте, и их эквиваленты, которые применяются
в современной польской терминологии, касающейся технологий и типологий каменных индустрий.
Русская версия текста не подвергалась языковому редактированию,
поэтому в ней встречаются лингвистические и орфографические ошибки. Автор использует в тексте многочисленные неологизмы вроде «ножевидный», «царапковые» (похожие на скребок), «отщепка» (мелкий
скол, чешуйка), «двоякокосой».
В тексте сохранена авторская разбивка. Круковский сам пронумеровал каждую страницу рукописи. Однако в нумерации есть ошибка.
После 30-й страницы сразу следует 40-я, хотя непрерывность повествования сохраняется. Однако учитывая тот факт, что автор неоднократно
ссылается на выводы, содержащиеся на других страницах книги, мы
решили не исправлять эту очевидную ошибку.
Оригинальный текст монографии был снабжен двенадцатью таблицами с рисунками находок каменного инвентаря и костных остатков. К сожалению, после возвращения рукописи автору, оригиналы
таблиц, оставшиеся в Тифлисе, были утеряны. Все попытки отыскать
их, предпринятые нами до момента публикации этой книги, не увенчались успехом. Единственным их следом является рисунок, который
опубликовал грузинский этнограф Серго Макалатия в тексте от 1926 г.
(Makalatia 1926). Как следует из поясняющей надписи, на рисунке представлены находки из пещеры Гварджилас Клде. Сравнение изображенной коллекции каменных изделий и костных остатков, которую автор
так и не опубликовал, позволяет с уверенностью утверждать, что этот
рисунок является копией оригинальной Таблицы XI, подготовленный
для публикации монографии Стефана Круковского (Рис. 75).
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W niniejszej monografii wykorzystano tekst maszynopisu w języku rosyjskim, gdyż jest to wersja najpełniejsza, a zarazem najlepiej
dopracowana przez autora pod względem wydawniczym. Warto w tym
miejscu nadmienić, że tekst spisany został w języku rosyjskim sprzed
reformy z lat 1917–1918 zmieniającej zasady pisowni, stąd zarówno pisownia, jak i język odbiegają od współcześnie używanego. W związku
z tym w książce czytelnik znajdzie skany oryginału oraz jego współcześnie dokonane tłumaczenie na polski, gruziński i angielski.
Zarówno w tłumaczeniu gruzińskim, jak i angielskim, użyta została współczesna terminologia dotycząca technologii obróbki kamienia.
Jedynie w stosunku do wersji polskiej, dysponując licznymi notatkami autora spisywanymi w tym języku, istniała możliwość odtworzenia słownictwa używanego przez S. Krukowskiego w tym okresie. Stąd
w tłumaczeniu znajdą Państwo takie terminy jak „szczerbienie narzędzi”, „okrzeski” czy „skrobacze”. Na końcu książki znajduje się czterojęzyczny słownik, stanowiący zestawienie wszystkich terminów specjalistycznych użytych w tekście z jednoczesnymi odpowiednikami we
współczesnej polskiej terminologii.
Należy pamiętać, że tekst w wersji rosyjskiej nie przeszedł redakcji językowej, stąd liczne błędy zarówno językowe, jak i literowe. Autor
używa w tekście szeregu neologizmów jak ножевидный (nożopodobny), царапковые (skrobakowate), отщепка (okrzesek/odłupek),
двоякокосой (dwukrotnie zakrzywiony).
W tekście zachowano oryginalną paginację wprowadzoną przez autora. Każda strona maszynopisu została przez autora ponumerowana.
W numeracji ciągłej jest jednak błąd. Po stronie 30-stej następuje od
razu strona 40-sta, przy zachowaniu ciągłości wywodu. Zważywszy jednak na fakt, że autor w tekście stosuje liczne odnośniki do informacji
podanych na innych stronach książki, nie zdecydowano się na korektę
tej ewidentnej pomyłki pisarskiej.
Oryginalny tekst książki opatrzony był dwunastoma tablicami
przedstawiającymi rysunki zabytków, tak kamiennych, jak i kościanych.
Niestety po odesłaniu rękopisu autorowi, oryginały tablic pozostały
w Tyflis i zaginęły. Mimo wzmożonych poszukiwań do chwili wydania
niniejszej książki nie udało się ich odnaleźć. Jedynym śladem jest opublikowana przez etnografa gruzińskiego Sergo Makalatia rycina w tekście z 1926 r. (Makalatia 1926) przedstawiająca, zgodnie z podpisem,
zabytki z jaskini Gvardjilas Klde. Porównując tę rycinę, stanowiącą wybór zabytków kamiennych i kościanych, które nigdy nie zostały przez
S. Krukowskiego opublikowane, można dziś w całą pewnością stwierdzić, że rycina przedstawia kopię oryginalnej Tablicy XI z przygotowanej do druku monografii S. Krukowskiego (Fig. 75, rozdział XXX).
W procesie wydawania niniejszej książki podjęto próbę odtworzenia
oryginalnych tablic S. Krukowskiego na podstawie opisów poszczególnych zabytków. Dodatkowo, niektóre zabytki przechowywane do dziś
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წიგნის მესამე ვერსია არის 68 გვერდიანი, არასრული
ფრანგულენოვანი ნაშრომი.
ამ გამოცემაში გამოყენებულია მანქანაზე ნაბეჭდი რუსული ტექსტი,
რადგან ეს არის ყველაზე სრული და, ამასთან ერთად, გამომცემლობის
კუთხით ყველაზე მეტად დამუშავებული ავტორის მიერ. აქ უნდა
აღინიშნოს, რომ ტექსტი დაწერილია რუსულ ენაზე 1917–1918 წლის
დამწერლობის რეფორმამდე, ამის გამო დამწერლობაც და ენაც
განსხვავებულია თანამედროვე ენისაგან. მკითხველი წიგნში გაეცნობა
დასკანერებულ ორიგინალს და ასევე თანამედროვე თარგმანებს
პოლონურ, ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ თარგმანებში გამოყენებულია
ქვის მასალასთან დაკავშირებული თანამედროვე ტერმინოლოგია.
მხოლოდ პოლონურენოვან თარგმანთან მიმართებით, ამ ენაზე
ავტორის მიერ ჩაწერილი უამრავი შენიშვნების არსებობის გამო,
შესაძლებელი იყო ამ პერიოდში ს.კრუკოვსკის მიერ გამოყენებული
სიტყვათა ტერმინების ახსნა. ამის გამო, თარგმანებში ნახავთ ისეთ
ტერმინებს როგორებიცაა: იარაღის დაკბილვა თუ პატარა ანატკეცი,
საკაწრი. წიგნის ბოლოში მოცემულია ოთხენოვანი ლექსიკონი,
რომელშიც მოცემულია ტექსტში გამოყენებული სპეციალური
ტერმინოლოგია და მისი შესატყვისი, თანამედროვე კაჟის
დამუშავების ტერმინები. უნდა გვახსოვდეს, რომ ტექსტის რუსულ
ვერსიას არ გაუვლია ენობრივი რედაქცია, აქედანაა მრავალი
შეცდომა, როგორც ენობრივი, ასევე კორექტურული. ავტორი
ტექსტში იყენებს მთელ რიგ ნეოლოგიზმებს, ისეთებს როგორებიცაა:
ножевидный (დანისმაგვარი), царапковые (საკაწრისებური), отщепка
(პატარა, მცირე ზომის ანატკეცი), двоякокосой (ორმხრივდამრეცი).
ტექსტში შენარჩუნებულია ავტორის მიერ შემოღებული
გვერდების ორიგინალური დანომვრა. მანქანაზე ნაბეჭდი ყოველი
ფურცელი ავტორის მიერ დანომრილია. თუმცა, ნუმერაციის
უწყვეტობაში არის შეცდომა. 30-ე გვერდის შემდეგ მოდის მე-40
გვერდი, ისე, რომ აზრი არ ირღვევა. გავითვალისწინეთ რა, რომ
ავტორი ტექსტში მრავალგან იყენებს წიგნის სხვა გვერდებზე
მოყვანილი არგუმენტების ციტირებას, გადავწყვიტეთ, არ
გაგვესწორებინა ეს მექანიკური შეცდომა.
წიგნის ორიგინალურ ტექსტს ერთვოდა როგორც კაჟის,
ასევე ძვლის იარაღის ამსახველი ნახატების თორმეტი ტაბულა.
სამწუხაროდ, ხელნაწერის ავტორისთვის გაგზავნის შემდეგ, ნახატების
ორიგინალები თბილისში დარჩა. მიუხედავად ინტენსიური ძებნისა,
წინამდებარე წიგნის გამოცემამდე მათი მოძიება ვერ მოხერხდა.
ერთადერთი ტაბულა, რომლის მოძიებაც შევძელით, არის ქართველი
ეთნოგრაფის, სერგი მაკალათიას მიერ 1926 წელს გამოქვეყნებულ
ნაშრომში (მაკალათია, 1926). ამ ტაბულაზე გამოსახულია ქვის და ძვლის
იარაღი, რომელიც სხვაგან არასოდეს გამოქვეყნებულა და უდავოა,
რომ ეკუთნის ს. კრუკოვსკის მიერ მომზადებული მონოგრაფიისათვის
შექმნილ ორიგინალ XI ტაბულას (ნახ. 75).

it be translated into French. The third version of the manuscript is the
incomplete French translation of 68 pages of the text.
The Russian typescript was used for this publication as this is the
most complete version, as well as being the one which the author refined
the most for publication purposes. It is worth mentioning at this point
that the text was written in the Russian language version from before
the 1917/1918 reform changing the orthography rules, as a result of
which both the spelling and the language itself differ somewhat from
the language in use nowadays. Therefore, our book contains scans of
the original and modern-day translations into Polish, Georgian and
English.
Modern-day flintknapping terminology has been used in both the
Georgian and English versions of the texts. Only in the case of the
Polish version, due to the availability of the numerous notes the author
wrote in this language, was it possible to recreate the terminology used
by S. Krukowski during that time. Thus, the translation contains such
terms as “szczerbienie narzędzi” (tool chipping), “okrzeski” (chips)
or “skrobacze” (scrapers). The publication contains a quadrilingual
dictionary at the end of the book, compiling the specialized terms
used in the text, as well as providing equivalents in modern-day Polish
flintknapping terminology.
It should be remembered that the text in the Russian version was
not submitted to any proofreading, as a result of which it contains numerous linguistic errors and misspellings. The author used a number of
neologisms in his text, such as ножевидный (knife-like), царапковые
(scraper-like), отщепка (chip/flake), двоякокосой (twice-curved).
The original pagination introduced by the author has been preserved in the text. Each page of the typescript was numbered by the
author. However, the continuous numbering contains an error. Page 40
follows right after page 30, despite being a continuation of the preceding argumentation. Due to the fact that the author frequently refers to
arguments located on other pages of his book, the decision was reached
to not correct this obvious mistake made by the author.
The original text of the book contained 12 tables depicting drawings
of both stone and bone artefacts. Unfortunately, after the manuscript
was sent back to the author, the original tables remained in Tiflis and
have since disappeared. Despite an extensive search for the tables, they
had still not been found at the moment of publishing this book. The
only known trace comes in the form of a drawing published by the
Georgian ethnographer Sergo Makalatia in his 1926 text (Makalatia
1926), which – according to the caption – depicts artefacts from the
Gvardjilas Klde cave. Analysing this drawing, which shows a selection
of stone and bone artefacts never published by S. Krukowski, it can be
stated with the utmost certainty that this is a copy of the original Table XI
from S. Krukowski’s monograph prepared for print (Fig. 75).

17

XVIII

Малгожата Кот / Małgorzata Kot / მალგოჟატა კოტი / Małgorzata Kot

При подготовке этой книги предпринимались попытки воссоздать
оригинальные таблицы С. Круковского на основе описаний
отдельных находок. Кроме того, на некоторых каменных изделиях ,
представленных в Грузинском национальном музее, сохранились следы
в виде карандашных отметок на негативах. Однако эти отметки могли
сделать и другие исследователи во время подготовки более поздних
публикаций о Гварджилас Клде, например, Давид Тушабрамишвили
(1960), Януш Кшиштоф Козловский (1972) или Медея Ниорадзе
(Nioradze, Otte 2000). Тем не менее, на некоторых изделиях сохранились
карандашные линии, демонстрирующие вертикальную ось предмета.
К таким изделиям, в частности, относится нуклеус и апплицируемый
к нему ныряющий скол. Аналогичный пример ремонтажа подробно
описывает Круковский в тексте своей монографии (Рис. 12), но он
не обнаружен на рисунках в более поздних публикациях. Отсюда
следует вывод, что рисунки находок, на которых обозначены линии,
определяющие положение вертикальной оси изделия, могли быть
сделаны по просьбе С. Круковского.
Поскольку коллекция памятников насчитывает более 30 000
артефактов, в некоторых случаях, к сожалению, невозможно определить,
какой именно объект описывает автор. В связи с этим иллюстративный
материал к монографии представляет собой подборку памятников,
которые лучше всего соответствуют описанию автора.
Третья часть книги содержит дополнительные таблицы с рисунками
изделий, обнаруженных во время раскопок памятника Гварджилас
Клде Стефаном Круковским в 1916 г. Но это не попытка воспроизвести
оригинальные таблицы, сопровождающие машинописный текст,
а современный выбор находок с учетом того варианта разделения
на слои, который предложил автор. В данном случае основная цель
состоит в том, чтобы помочь читателю составить полное представление
о материале, обнаруженном Стефаном Круковским.
***
Монография о пещере Гварджилас Клде была написана 100 лет
назад, но содержащийся в ней анализ находок вполне мог принадлежать
перу современного археолога. Работа демонстрирует невероятную
технологическую интуицию автора. Это помогает понять, почему
Круковский вернулся в уже независимую Польшу с разработанной
теорией анализа кремневых материалов. В то же время возникает
вопрос, по какому пути пошла бы история развития европейской
археологии палеолита, если бы этот труд все же был опубликован
в 1918 г., как и планировал Стефан Круковский?
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w Muzeum Narodowym w Tbilisi noszą na sobie ślady rysowania poprzez zakreślenie negatywów odbić ołówkiem. Ślady te mogły jednak
powstać w trakcie przygotowywania późniejszych publikacji dotyczących Gvardjilas Klde, czy to przez Davida Tushabramishvili (1960), czy
Janusza Krzysztofa Kozłowskiego (1972) lub Medeę Nioradze (Nioradze
& Otte 2000). Jest jednak pewna grupa zabytków, które noszą na sobie
wykonane ołówkiem linie, pokazujące oś pionową narzędzia. Do zabytków tych zalicza się między innymi rdzeń oraz pasujący do niego podwin (wiór przeniesiony). Taką dokładnie składankę opisuje S. Krukowski w tekście monografii (Fig. 12), a nie znajduje się ona na rysunkach
w później wydawanych publikacjach. Stąd można wnosić, że zabytki posiadające na sobie linie wskazujące na przebieg ich osi pionowej, mogą
być tymi rysowanymi na polecenie S. Krukowskiego.
Niestety, ze względu na bardzo liczny zbiór zabytków, liczący ponad
30 tysięcy artefaktów, nie ma możliwości w niektórych przypadkach
wskazać konkretnego obiektu, który był przedmiotem opisu S. Krukowskiego. Stąd materiał ilustracyjny, towarzyszący monografii, stanowi
wybór zabytków, które najlepiej odpowiadają opisowi autora.
Trzecią część książki stanowią dodatkowe tablice z rysunkami zabytków ze stanowiska Gvardjilas Klde pochodzących z badań S. Krukowskiego z 1916 r. Nie są one próbą odtworzenia oryginalnych tablic towarzyszących maszynopisowi, lecz stanowią współczesny wybór zabytków,
mający na celu pełne przedstawienie czytelnikowi materiału pozyskanego przez S. Krukowskiego z zachowaniem podziału na wydzielone przez
autora warstwy.
***
Monografia jaskini Gvardjilas Klde została napisana 100 lat temu,
lecz zawarte w niej analizy równie dobrze mogłyby wyjść spod pióra
współczesnego archeologa. Pokazuje ona niesamowitą intuicję technologiczną autora. Pozwala zrozumieć, dlaczego S. Krukowski wrócił do
niepodległej już Polski z wypracowanym warsztatem analizy zespołów
krzemiennych. Jednocześnie każe się zastanowić, czy gdyby publikacja
ta ukazała się drukiem, jak chciał tego S. Krukowski, w 1918 r., historia
archeologii europejskiej nie potoczyłaby się zupełnie innymi torami.
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წინამდებარე წიგნის გამოცემის მომზადების პროცესში ცალკეული
ნივთების აღწერის საფუძველზე ვეცადეთ, აღგვედგინა ს.კრუკოვსკის
ორიგინალური ტაბულები. გარდა ამისა, ზოგიერთ ნივთს, რომლებიც
ინახება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, თბილისში, ეტყობა
ანაბეჭდების ნეგატივების ფანქრით შემოხაზვის კვალი. თუმცა, ეს კვალი
შეიძლება დატანილი იყოს დავით თუშაბრამიშვილის (1960), იანუშ
ქშიშტოფ კოზლოვსკის (1972) ან მედეა ნიორაძის (Nioradze & Otte 2000)
მიერ გვარჯილას კლდის შესახებ უფრო გვიანდელი პუბლიკაციების
მომზადების პროცესში. მაგრამ არის გარკვეული ჯგუფი იარაღისა,
რომლებსაც ეტყობა ფანქრით გაკეთებული ხაზები, რომელიც ნივთის
ვერტიკალურ ღერძს აღნიშნავს. ასეთ ნივთებს მიეკუთვნება, სხვათა
შორის, ნუკლეუსის განივი ანატკეცი „podwin”. ზუსტად ასეთ ნაკრებს
აღწერს კრუკოვსკი მონოგრაფიის ტექსტში (ფიგ. 12), მაგრამ ასეთი
აღწერილობები არ იძებნება უფრო გვიან გამოცემულ პუბლიკაციებში.
აქედან შეიძლება დავასკვნათ, რომ ნივთები, რომლებსაც ეტყობა მათი
ვერტიკალური ღერძების გავლის მაჩვენებელი ხაზები, შეიძლება იყოს
დახატული ს.კრუკოვსკის დაკვეთით.
სამწუხაროდ, იმის გამო, რომ კოლექცია ძალიან დიდია, 30 ათასზე
მეტი არტეფაქტი, ზოგიერთ შემთხვევაში არ არის შესაძლებელი,
განისაზღვროს კონკრეტული ნივთი, რომელიც ავტორის აღწერის
საგანს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, მონოგრაფიის თანმხლებ
ილუსტრაციებად შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭა არტეფაქტის
ავტორისეულ აღწერასთან მისადაგებას და არა კონკრეტული ნივთის
აღწერას.
წიგნის მესამე ნაწილი წარმოადგენს 1916 წლიდან სტეფან
კრუკოვსკის მიერ შესწავლილი გვარჯილის კლდის მასალის
დამატებით ტაბულებს. ეს არ არის საბეჭდ მანქანაზე ნაბეჭდ ტექსტზე
დართული ორიგინალური ტაბულების აღდგენის მცდელობა, არამედ
იმ მასალის ჩვენებაა, რომლის მიზანია, მკითხველს სრულყოფილად
წარუდგინოს სტეფან კრუკოვსკის მიერ შეგროვილი მასალები,
ავტორის მიერ გამოყოფილი ცალკეული ფენების მიხედვით.

***
მონოგრაფია გვარჯილას კლდის მღვიმის შესახებ 100 წლის წინ
დაიწერა, მაგრამ მასში შესული ანალიზი სავსებით შეიძლებოდა
თანამედროვე არქეოლოგს დაეწერა. ავტორი ტექნოლოგიის ცოდნის
საოცარ ინტუიციას ამჟღავნებს. აქედან აქედან გამომდინარე,
გასაგებია, როცა კრუკოვსკი უკვე დამოუკიდებელ პოლონეთში
დაბრუნდა, მას ჰქონდა დიდი და ჩამოყალიბებული ცოდნა ქვის
დამუშავების ტექნოლოგიაში. ამასთანავე, გვაიძულებს, დავფიქრდეთ,
იქნებ ეს პუბლიკაცია რომ გამოქვეყნებულიყო, როგორც ეს სტეფან
კრუკოვსკის სურდა, 1918 წელს, ევროპის არქეოლოგიის ისტორია
სრულიად განსხვავებული გზით ხომ არ წავიდოდა.

In the process of publishing this book, an attempt was made to recreate S. Krukowski’s original tables on the basis of his descriptions of
individual artefacts. In addition, some of the artefacts still kept in the
National Museum in Tbilisi bear signs of the imprint negatives having
been encircled with a pencil. However, these traces might have appeared
as a result of later publications on Gvardjilas Klde, be it the one by David
Tushabramishvili (1960), Janusz Krzysztof Kozłowski (1972) or Medea
Nioradze (Nioradze & Otte 2000). Nevertheless, a group of artefacts
can be distinguished bearing lines made using a pencil that show the
given tool’s vertical axis. This includes a core and a matching bent blade.
S. Krukowski described just such a refitting in his monograph (Fig. 12),
but it is not present in the texts he published later. It can thus be inferred that the artefacts with lines indicating the course of the vertical
axis might have been drawn at S. Krukowski’s request.
Unfortunately, due to the extremely rich assemblage of artefacts
amounting to over 30,000 pieces, it is impossible in some cases to indicate the specific object described by the author. As a result, the illustrations accompanying the monograph depict a selection of artefacts that
most closely correspond to the author’s description.
The third part of the book consists of additional tables with drawings of the artefacts from the Gvardjilas Klde site originating from
S. Krukowski’s excavations in 1916. They do not constitute an attempt
at recreating the original tables accompanying the typescript but rather these are a modern-day selection of artefacts with the aim of making as complete a presentation as possible of the material acquired by
S. Krukowski while preserving the division into layers as introduced by
the author.
***
The monograph on the Gvardjilas Klde cave was written over
100 years ago, yet the analyses it contains might just as well have been
written by a contemporary archaeologist. This shows the incredible
technological intuition the author had. It enables achieving some understanding of why S. Krukowski returned to a newly independent Poland with a ready approach to flint assemblage analysis. Simultaneously,
it makes one wonder if the history of European archaeology might not
have taken a completely different path if this publication had been printed in 1918, as S. Krukowski had planned.
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Профессор Стефан
Круковский (1890–1982)

Profesor Stefan Krukowski
(1890–1982)

Эльжбета Чепелевска

Elżbieta Ciepielewska

Стефан Круковский был выдающимся польским археологом,
одним из немногих европейских исследователей, которые в начале
ХХ в. приступили к созданию основ современных знаний о каменном веке.
Круковский родился 22 января 1890 г. в городке Мщонув, расположенном в 45 км к юго-западу от Варшавы, умер 1 мая 1982 г.
в Варшаве. Его семья в 1895 г. переехала в Варшаву, где в 1907-м
Стефан окончил реальное училище, получив так называемый малый аттестат. Желая помочь своей семье, находящейся в сложном
материальном положении, Стефан стал конторским служащим
(Kozłowski 2007, с. 23, 24).
В юном возрасте Круковский начал интересоваться древнейшей историей. Уже в 1907 г. он познакомился с Эразмом Маевским,
выдающимся исследователем доисторической эпохи, основателем
собственного Археологического музея, позже ставшим профессором истории древнего мира в Варшавском университете.
В 1908 г. юного энтузиаста приняли на работу в музей Эразма
Маевского, где он изучал могильники преимущественно периода
железного века и занимался поиском кремневых изделий в Келецком регионе Мазовии, а затем и на Краковско-Ченстоховской
возвышенности (Jura Krakowsko-Częstochowska). В его обязанности
также входил учет имущества музея и создание сценариев для археологических выставок (Kozłowski 2007, с. 26–28). Он сотрудничал с другим исследователем каменного века, которого принял под
свою опеку Эразм Маевский, молодым археологом Леоном Козловским (Kozłowski 2007, с. 76). Круковский публиковал отчеты
о раскопках на страницах журнала «Святовит», который издавал
музей. Увлечения молодого исследователя были сосредоточены на
эпохе палеолита и на вопросах, касающихся анализа кремневых
индустрий.
В 1914 г., при содействии Э. Маевского, Круковский получил
должность ассистента в Антропологической лаборатории Варшавского научного общества (ВНО), которую возглавлял Казимеж
Столыхва. Он сосредоточился на изучении кремневых материалов
из дюн, находящихся в окрестностях Варшавы, а также на поисках

Stefan Krukowski był wybitnym polskim archeologiem, jednym
z kilku badaczy tworzących od początku XX w. zręby współczesnej
wiedzy dotyczącej epoki kamienia.
Urodził się 22 stycznia 1890 r. w Mszczonowie, zmarł 1 maja
1982 r. w Warszawie. W 1895 r. jego rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie w 1907 r. Stefan ukończył Szkołę Realną, uzyskując tzw.
małą maturę. Ze względu na trudną sytuację materialną rodziny,
podjął pracę biurową (Kozłowski 2007, s. 23, 24).
S. Krukowski wcześnie zainteresował się prehistorią. Już
w 1907 r. skontaktował się z Erazmem Majewskim, wybitnym prehistorykiem przełomu XIX i XX w., założycielem własnego Muzeum Archeologicznego, późniejszym profesorem prehistorii na
Uniwersytecie Warszawskim.
W 1908 r. młody entuzjasta dostał zatrudnienie w Muzeum i zajął się badaniami wykopaliskowymi cmentarzysk, głównie z epoki żelaza, oraz pozyskiwaniem wytworów krzemiennych w trakcie badań powierzchniowych na kielecczyźnie i na Mazowszu,
a później również w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Do jego
obowiązków należało także tworzenie inwentarza Muzeum oraz
scenariusza wystawy archeologicznej (Kozłowski 2007, s. 26–28).
Współpracował z innym młodym, wzrastającym u boku Erazma
Majewskiego archeologiem epoki kamienia – Leonem Kozłowskim (Kozłowski 2007, s. 76). Publikował sprawozdania z badań na
łamach „Światowita”, czasopisma Muzeum Erazma Majewskiego.
Zainteresowania młodego badacza koncentrowały się na okresie
paleolitu i zagadnieniach krzemieniarstwa.
W 1914 r., dzięki poparciu E. Majewskiego, dostał posadę asystenta w Pracowni Antropologicznej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW), kierowanej przez Kazimierza Stołyhwę. Skupił
się na interesujących go materiałach krzemiennych z wydm podwarszawskich, a także na poszukiwaniach śladów osadniczych ze
starszego paleolitu w jaskiniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej
– w Złotym Potoku i jaskini Okiennik w Skarżycach (Kozłowski
2007, s. 63). Przygotował szereg referatów na posiedzenia w TNW
(Kozłowski 2007, s. 30).

Профессор Стефан Круковский (1890–1982) / Profesor Stefan Krukowski (1890–1982) / პროფესორი სტეფან კრუკოვსკი (1890–1982) / Professor Stefan Krukowski (1890–1982)

პროფესორი სტეფან
კრუკოვსკი (1890–1982)

Professor Stefan Krukowski
(1890–1982)

ელისეტა კეპელევსკა

Elżbieta Ciepielewska

სტეფან კრუკოვსკი იყო გამოჩენილი პოლონელი არქეოლოგი,
ერთ-ერთი იმ რამდენიმე მკვლევართაგანი, ვინც XX საუკუნის
დასაწყისიდან ქმნიდა ქვის ხანის ეპოქის შესახებ თანამედროვე
ცოდნის საფუძველს.
კრუკოვსკი დაიბადა 1890 წლის 22 იანვარს, ქ. მშჩონუვში,
რომელიც მდებარეობს ვარშავის სამხრეთ-დასავლეთით, 45
კილომეტრის დაშორებით. გარდაიცვალა 1982 წლის 1 მაისს
ვარშავაში. 1895 წელს მისი ოჯახი საცხოვრებლად ვარშავაში
გადადის, სადაც სტეფანმა 1907 წელს დაასრულა საშუალო სკოლა
და მოიპოვა ე.წ. „მცირე ატესტატი“. სურვილით, დახმარებოდა
ოჯახს მძიმე მატერიალური პირობების გაუმჯობესებაში, მან
მუშაობა დაიწყო, ოფისში, მდივნად (Kozłowski 2007, გვ. 23, 24).
კრუკოვსკი ადრეულ ასაკშივე დაინტერესდა პრეისტორიით.
უკვე 1907 წელს მან გაიცნო ერაზმ მაევსკი, გამოჩენილი
პრეისტორიის სპეციალისტი, პირადი არქეოლოგიური მუზეუმის
დამაარსებელი, მოგვიანებით კი პრეისტორიის პროფესორი
ვარშავის უნივერსიტეტში.
1908 წელს ახალგაზრდა ენთუზიასტი მიიღეს სამუშაოდ
ერაზმ მაევსკის მუზეუმში, სადაც ის დაკავებულია რკინის ეპოქის
სამარხების შესწავლით, ასევე კაჟის ნაწარმის მოპოვების
შესწავლის საკითხით კელენცში, მაზოვის რეგიონში, ხოლო
შემდგომ კრაკოვ- ჩენსტოხოვას მაღლობზეც. ასევე, მის
მოვალეობაში შედიოდა სამუზეუმო ნივთების ინვენტარიზაცია და
არქეოლოგიური გამოფენისთვის კონცეფციის მომზადება (Kozłowski
2007, გვ. 26-28). ის თანამშრომლობდა ახალგაზრდა მეცნიერთან,
რომელიც ქვის ხანით იყო დაკავებული-ლეონ კოზლოვსკისთან,
ვისზედაც ერაზმ მაევსკი ზრუნავდა (Kozłowski 2007, გვ. 76).
კრუკოვსკი აქვეყნებდა კვლევების ანგარიშებს მუზეუმის ჟურნალ
„Światowit”-ის ფურცლებზე. ახალგაზრდა მკვლევრების ინტერესის
სფეროს წარმოადგენდა პალეოლითის ეპოქა და ქვის დამუშავების
საკითხები.
1914 წელს, ე. მაევსკის მხარდაჭერით, კრუკოვსკი ინიშნება
ასისტენტის თანამდებობაზე ვარშავის სამეცნიერო საზოგადოების
ანთროპოლოგიურ ლაბორატორიაში, რომელსაც ხელმძღვანელობდა
კაჟიმეჟ სტოლიხვა. მან ყურადღება გაამახვილა მისთვის საინტერესო

Stefan Krukowski was a distinguished Polish archaeologist, one of
a few researchers who at the beginning of the 20th century laid the
foundations of contemporary knowledge about the Stone Age.
He was born on 22 January 1890 in Mszczonów and died on 1 May 1982
in Warsaw. In 1895, his family moved to Warsaw, where in 1907 Stefan
finished school in the realschule system, receiving the so-called small baccalaureate certificate. Due to his family’s difficult financial situation, he
found work as an office clerk (Kozłowski 2007, 23, 24).
Early on S. Krukowski became interested in prehistory. As early as
in 1907, he contacted Erazm Majewski, a distinguished prehistorian
active at the end of the 19th and at the beginning of the 20th century,
founder of his own Archaeological Museum and later professor of
prehistory at the University of Warsaw. In 1908, the young enthusiast
found employment in the Museum and became involved in excavations and research at various cemeteries, mainly from the Iron Age,
as well as in the acquisition of flint products during surveys conducted at the Kielce and Mazowsze regions of Poland, and also later in
Jura Krakowsko-Częstochowska (Polish Jurassic Highland). His job
included preparing the Museum inventory and archaeological exhibition scripts (Kozłowski 2007, 26–28). He cooperated with another
young archaeologist interested in the Stone Age, Leon Kozłowski,
both working alongside E. Majewski (Kozłowski 2007, 76). He wrote
research reports for the Światowit, a journal published by E. Majewski’s museum. The young researcher’s interests were concentrated
on the Palaeolithic period and flintknapping.
In 1914, thanks to E. Majewski’s support, S. Krukowski received
the post of an assistant in the Anthropology Laboratory of the Warsaw
Scientific Society, led by Kazimierz Stołyhwo. S. Krukowski focused
on the flint material he found most on the dunes near Warsaw, as
well as on searching for traces of settlement in the caves of the Polish
Jurassic Highland – in Złoty Potok and the Okiennik cave at Skarżyce
(Kozłowski 2007, 63). He prepared a series of papers for the meetings
of the Warsaw Scientific Society (Kozłowski 2007, 30).
In 1915, delegated by the Warsaw Scientific Society, he arrived in
Kostenki by the Don River (which he had known from I. S. Poliakov’s
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следов палеолитических поселений в пещерах Краковско-Ченстоховской возвышенности – у деревни Злотый Поток (Złoty Potok)
и в пещере Окенник (Jaskinia Okiennik) в Скаржицах (Skarżyce)
(Kozłowski 2007, с. 63). На основании этих работ Круковский подготовил ряд отчетов для заседаний ВНО (Kozłowski 2007, с. 30).
В 1915 г. в качестве представителя ВНО он отправился в село
Костёнки на Дону (известное ему по публикации И. С. Полякова),
где проводил раскопки с середины июля до середины сентября.
Материалы этих исследований находятся в Краеведческом музее
Воронежа (Kozłowski 2007, с. 41, 44). В Польшу они так и не попали.
Осенью 1915 г. Круковский отправился на Кавказ, где в 1916 г.
получил место в Кавказском музее естественной истории в Тифлисе. В течение двух лет исследователь изучал пещеры и скальные
жилища. Летом и осенью 1916 г. он проводил раскопки в пещере
Гварджилас Клде, которой посвящена настоящая публикация. При
изучении материалов этого памятника он уделял особое внимание
вопросу технологии обработки кремня, выделяя отщепы, относящиеся к разным фазам расщепления нуклеусов, и подробно описывая последовательность этапов расщепления.
В июле 1918 г. Круковский вернулся в Варшаву и продолжил работу в ВНО. Он приступил к исследованиям на Краковско-Ченстоховской возвышенности, составив конкуренцию Леону Козловскому. В августе–сентябре 1918 г., а затем в сентябре–октябре 1919 г.
проводил регулярные раскопки в пещере Цемна (Jaskinia Ciemna)
в Ойцове (Ojców) (Kozłowski 2007, с. 65–69; Partyka 1992, с. 81–84).
Полученные материалы эпохи среднего палеолита, относящиеся
к микокскому комплексу, побудили С. Круковского выделить орудия особой формы – ножи типа Прондник (Krukowski 1939, с. 55,
56; Sobczyk 1992, с. 103–105). В 1919 г. он исследовал пещеры Садлана (Jaskinia Sadlana), Козярня (Jaskinia Koziarnia), Окенник (Jaskinia
Okiennik) и грот Локетка (Jaskinia Łokietka) (Kozłowski 2007, с. 65).
В 1920-х гг. Круковский присоединился к кампании по защите
пещер в долине реки Прондник от промышленной эксплуатации
и настаивал на создании природно-археологического заповедника
(Partyka 1992, с. 84, 85).
В 1920 г. по инициативе Государственного комитета по охране
доисторических памятников, сформированного в рамках воссоздания археологических служб и учреждений после восстановления независимости Польши, Круковского назначили инспектором
по консервации археологических памятников Южного округа Варшавы, а в последующие годы – Келецкого региона («Археологические ведомости», т. V, 1920, с. 82; Krukowski 1921; 1923; 1929).
Осенью 1923 г. Круковский отправился во Францию по стипендиальной научной программе для изучения различных камен-
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W 1915 r., wydelegowany przez TNW, wyjechał do Kostionek
nad Donem (znanych mu z wcześniejszej publikacji I.S. Poliakowa),
które badał wykopaliskowo od połowy lipca do połowy września.
Materiały z tych badań nie trafiły nigdy do Polski i znajdują się
w Muzeum w Woroneżu (Kozłowski 2007, s. 41, 44).
Następnie, jesienią 1915 r. wyjechał na Kaukaz, gdzie w 1916 r.
zatrudnił się w Kaukaskim Muzeum Historii Naturalnej w Tyflis.
W ciągu dwóch lat penetrował jaskinie i schroniska skalne. Latem
i jesienią 1916 r. przeprowadził badania wykopaliskowe w, stanowiącej temat niniejszej książki, jaskini Gvardjilas Klde. Opracowując materiały z tego stanowiska, zwrócił baczną uwagę na kwestię
technologii krzemieniarskiej, rozdzielając odłupki na pochodzące
z poszczególnych etapów obróbki rdzeni i opisując szczegółowo kolejne etapy rdzeniowania.
W lipcu 1918 r. wrócił do Warszawy, do pracy w TNW. Podjął
badania w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, konkurując na tym
terenie z L. Kozłowskim. Przeprowadził regularne badania wykopaliskowe w Jaskini Ciemnej w Ojcowie – w sierpniu i wrześniu
1918 oraz we wrześniu i październiku 1919 r. (Kozłowski 2007,
s. 65–69; Partyka 1992, s. 81–84). Pozyskane materiały środkowopaleolityczne, należące do kręgu mikockiego, między innymi dały
asumpt do wyróżnienia przez S. Krukowskiego szczególnej formy
narzędzia – noża prądnickiego (Krukowski 1939, s. 55, 56; Sobczyk
1992, s. 103–105). W 1919 r. sondował jaskinie Sadlaną, Koziarnię,
Łokietka i Okiennik (Kozłowski 2007, s. 65). W latach 20. włączył
się też w akcję ochrony jaskiń Doliny Prądnika przed eksploatacją
przemysłową i optował za utworzeniem rezerwatu o charakterze
przyrodniczo-archeologicznym (Partyka 1992, s. 84, 85).
W 1920 r. S. Krukowski został, z ramienia Państwowego Grona
Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych, utworzonego w ramach formujących się po odzyskaniu niepodległości przez Polskę
służb i instytucji archeologicznych, konserwatorem na okręg warszawski-południowy, a w następnych latach na okręg kielecki („Wiadomości Archeologiczne” t. V, 1920, s. 82; Krukowski 1921; 1923;
1929).
Od jesieni 1923 r. przebywał przez rok na stypendium naukowym we Francji, gdzie studiował materiały krzemienne. Znamienną pamiątką tego pobytu jest wprowadzenie do europejskiego nazewnictwa archeologicznego terminu rylcowiec Krukowskiego dla
rylcowców pochodzących z wierzchołków tylczaków (Schild 1992a,
s. 179, 180).
Od 1929 do 1939 r. S. Krukowski pracował na stanowisku kustosza Wydziału Starszej Epoki Kamienia w utworzonym wtedy
w Warszawie Państwowym Muzeum Archeologicznym, będącym
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კაჟის იარაღზე ვარშავის მახლობლად მდებარე დიუნებიდან და
ასევე ძველი ქვის ხანის მღვიმური ძეგლების ძიებაზე კრაკოვჩენსტოხოვის მთიან რეგიონში, სოფ. ზლოტი პოტოკსა და ოკენიკის
მღვიმეში სკარჟიცახში (Kozłowski 2007, გვ. 63). ამ მასალების მიხედვით
კრუკოვსკიმ მოამზადა რამდენიმე რეფერატი ვარშავის სამეცნიერო
საზოგადოების სხდომებისათვის (Kozłowski 2007, გვ 30).
1915 წელს, როგორც ვარშავის სამეცნიერო საზოგადოების
წარმომადგენელი, გაგზავნეს დასახლება კოსტიონკში, დონში
(მისთვის ადრე ცნობილი ი.ს. პოლიაკოვის პუბლიკაციებიდან),
სადაც მიმდინარეობდა არქეოლოგიური გათხრები ივლისის შუა
რიცხვებიდან სექტემბრის შუა რიცხვებამდე. ამ ექსპედიციის
მასალები ინახება ვორონეჟის ადგილობრივ მუზეუმში (Kozłowski
2007, გვ. 41, 44). პოლონეში ეს მასალები ჯერ კიდევ არ
მოხვედრილა.
1915 წლის შემოდგომაზე კრუკოვსკი გაემგზავრა კავკასიაში,
სადაც 1916 წელს მუშაობას იწყებს თბილისში, კავკასიის
მუზეუმში. ორი წლის განმავლობაში მკვლევარმა მოინახულა
მღვიმეები და ეხები. 1916 წლის ზაფხულში და შემოდგომაზე მან
ჩაატარა გვარჯილას კლდის მღვიმის გათხრები, რომელსაც
მიეძღვნა პუბლიკაცია. ამ სადგომის მასალების დამუშავებისას
მან ყურადღება გაამახვილა ქვის დამუშავების ტექნოლოგიის
საკითხებზე, განასხვავა ანატკეცები, წარმოშობილი ნუკლეუსების
დამუშავების ცალკეულ ეტაპებზე და დეტალურად აღწერა
ნუკლეუსის დამუშავების ეტაპები.
1918 წლის ივლისში კრუკოვსკი დაბრუნდა ვარშვაში და
მუშაობა განაგრძო ვარშავის სამეცნიერო საზოგადოებაში. დაიწყო
კვლევები კრაკოვ-ჩენტიხოვის მაღლობზე, რითაც კონკურენცია
გაუწია ლეონ კოზლოვკის. 1918 წლის აგვისტო-სექტემბერში და
შემდგომ 1919 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში (Kozłowski 2007,
გვ. 65–69; Partyka 1992, გვ. 81–84) აწარმოებდა რეგულარულ
არქეოლოგიური გათხრებს ცემნის გამოქვაბულში, იუცოვში.
მოპოვებული შუა პალეოლითური, მასალები, რომლებიც
მიეკუთვნება მიკოცკის წრეს, ს. კრუკოვსკის უბიძგებს, გამოყოს
იარაღის განსაკუთრებული ფორმა- პრონდნიცკიის დანა (Krukowski 1939, გვ. 55, 56; Sobczyk 1992, გვ. 103–105). 1919 წელს დაზვერვით
სამუშაოებს ატარებს მღვიმეებში: სადლანა, კოზიარნია, ოკენიკ
და ლოკეტკას მღვიმეში (Kozłowski 2007, გვ. 65). 1920-იან წლებში
ჩაერთო პრონდნიკის ველის მღვიმეების დაცვაში, მხარს
უჭერდა ბუნებრივ-არქეოლოგიური ნაკრძალის შექმნას და
ეწინააღმდეგებოდა მღვიმეების სამრეწველო მიზნით გამოყენებას
(Partyka 1992, გვ. 84, 85).
1920 წელს პრეისტორიული ძეგლების დაცვის სახელმწიფო
კომიტეტის ინიციატივით, რომელიც ჩამოყალიბდა პოლონეთის
დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, კრუკოვსკი დანიშნეს
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earlier publications), where he conducted excavations from mid-July to
mid-September. The material from these studies never reached Poland
and is stored in the museum in Voronezh (Kozłowski 2007, 41, 44).
Next, in the autumn of 1915, he left for the Caucasus, where he
was employed at the Caucasian Natural History Museum in Tiflis in
1916. He explored caves and rock shelters for two years in the mountains. In the summer and autumn of 1916, he conducted excavations
in the Gvardjilas Klde cave, which is the focus of this publication. In
his discussion of the material from this site, he drew special attention to the flint technology, distinguishing the flakes that originated
from the individual stages of core processing and providing detailed
descriptions of the subsequent coring stages.
In July 1918, he returned to Warsaw to his work in the Warsaw
Scientific Society. He began his research in the Polish Jurassic Highland, competing in this area with L. Kozłowski. He conducted
regular excavations in the Ciemna Cave in Ojców – in August and
September of 1918 and September and October of 1919 (Kozłowski
2007, 65–69; Partyka 1992, 81–84). Among other things, the acquired
Middle Palaeolithic material, belonging to the Micoquian culture, encouraged S. Krukowski to focus particularly on a specific tool form –
the Prądnik knife (Krukowski 1939, 55, 56; Sobczyk 1992, 103–105).
In 1919, he surveyed the Sadlana, Koziarnia, Łokietka and Okiennik caves (Kozłowski 2007, 65). In the 1920s, he became involved in
attempts to protect the caves in the Prądnik Valley from industrial
exploitation and advocated the creation of a nature and archaeology
reserve (Partyka 1992, 84, 85).
In 1920, the Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych (State Council for the Preservation of Prehistoric
Monuments), created within the framework of the various archaeological services and institutions that were established after Poland
regained independence, nominated S. Krukowski to be the archaeological inspector for the southern Warsaw area, and in later years –
for the Kielce region (Wiadomości Archeologiczne vol. V, 1920, 82;
Krukowski 1921; 1923; 1929).
Beginning in the autumn of 1923, he spent a year on an academic
scholarship in France, where he studied flint material. One distinctive
trace from that period is introduction of the term Krukowski’s microburin into European archaeological terminology to refer to burins
from the tops of backed knives (Schild 1992a, 179, 180).
Between 1929 and 1939, S. Krukowski was employed as curator
of the Department of the Old Stone Age in the State Archaeological Museum in Warsaw, which was in part a successor of the Polish
Council for the Preservation of Prehistoric Monuments (Karczewski
2013, 256, 257).
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ных индустрий. Результатом этой поездки стало введение в европейскую археологическую терминологию понятия «rylcowiec
Krukowskiego», обозначающего сколы продольного оживления
лезвийной кромки (парарезцовые сколы), снятые с кончиков обушковых ножей (Schild 1992a, с. 179, 180).
С 1929 по 1939 г. С. Круковский работал хранителем Отдела
каменного века в Государственном археологическом музее (ГАМ),
созданном в то время в Варшаве на базе Польского общества по
охране археологических памятников (Karczewski 2013, с. 256, 257).
В 1920-е и 30-е гг. исследователь активизировал разведочные
работы в пределах Польской низменности. Поначалу он часто
сотрудничал со своим современником – археологом Людвиком
Савицким. На протяжении нескольких лет они вместе собирали материалы в дюнах, расположенных у Свидр Великих (Świdry
Wielkie) и у Свидр Малых (Świdry Małe) в регионе впадения реки
Свидер в Вислу. В итоге эти памятники дали название свидерской
палеолитической индустрии, характеристики которой были сформулированы усилиями обоих исследователей. Оба интересовались
стратиграфией дюн, уделяя большое внимание планиграфическому распространению находок. Именно в эти годы и были сформированы альтернативные планиграфические понятия «гнезда»
(gniazdo) и «кременицы» (krzemienica), обозначающие скопления
кремневых материалов (Kozłowski 2007, с. 88). Параллельно Стефан Круковский проводил раскопки важных дюнных стоянок
в пределах Польской низменности, таких как, например, позднепалеолитические свидерские мастерские в районе Марьянки-Выглендув (Marianki-Wyględów), которые расположены неподалеку
от реки Свидер, но на противоположной стороне Вислы, в Гулине
(Gulin) и Нобле (Nobel) (Sulgostowska 1992, с. 173–177), или на нескольких свидерских и тарновских (в соответствии с современной
топонимикой) скоплениях кремня («кремениц») в Новом Млыне
(Nowy Młyn) и Гжибовой Гуре (Grzybowa Góra) (Schild et al. 2011,
с. 46).
Кроме всего прочего, Круковского интересовала проблема определения видов кремня, используемых в каменном веке на территории Польши, и обнаружение соответствующих выходов сырья
(Krukowski 1920; 1921; 1922; 1923). В этом вопросе он сотрудничал с геологом Яном Самсоновичем. Их активные работы в районе северо-восточной окраины Свентокшиских гор (1921–1923
гг.) позволили локализовать выходы шоколадных, полосатых, серых и пятнисто-белых (свентокшиских) кремней. Исследователи
обнаружили много рудников по добыче и обработке шоколадного кремня, например, в Илже (Iłża), Ороньске (Orońsko), Поланах
(Polany) и Глинянах (Gliniane), а также полосатого кремня в Бо-
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częściowo instytucjonalnym spadkobiercą Polskiego Grona Konserwatorów Zabytków (Karczewski 2013, s. 256, 257).
W latach 20. i 30. badacz zintensyfikował poszukiwania materiałów na Niżu Polskim. Początkowo często współpracował z Ludwikiem Sawickim, archeologiem ze swojego pokolenia. Obaj przez
szereg lat zbierali materiały na wydmach w Świdrach Wielkich
i Świdrach Małych przy ujściu rzeki Świder do Wisły. Stanowiska te
stały się eponimiczne dla krystalizującego się za sprawą obu badaczy
pojęcia paleolitycznego przemysłu świderskiego. Obaj interesowali się potencjalną stratygrafią wydm, przywiązywali coraz większą
wagę do planigraficznego rozprzestrzenienia zbieranych wytworów.
Ukształtowały się wtedy wymiennie używane pojęcia planigraficzne
gniazda i krzemienicy (Kozłowski 2007, s. 88). S. Krukowski zbierał materiały i badał wykopaliskowo szereg ważnych stanowisk piaskowych na Niżu, takich jak położone niedaleko Świdrów, ale po
drugiej stronie Wisły Marianki-Wyględów, schyłkowopaleolityczne
pracownie świderskie w Gulinie oraz w Noblu (Sulgostowska 1992,
s. 173–177), czy szereg schyłkowopaleolitycznych świderskich i tarnowskich (według ówczesnego nazewnictwa) krzemienic w Nowym
Młynie i Grzybowej Górze (Schild et al. 2011, s. 46).
W kręgu zainteresowań S. Krukowskiego znalazła się problematyka rozróżnienia skał krzemionkowych wykorzystywanych w epoce
kamienia na ziemiach polskich oraz odkrycie ich złóż (Krukowski
1920; 1921; 1922; 1923). Współpracował w tej dziedzinie z geologiem
Janem Samsonowiczem. Intensywne wycieczki terenowe w rejonie
północno-wschodniego obrzeża Gór Świętokrzyskich (1921–1923)
doprowadziły do zlokalizowania wychodni krzemieni woskowo-czekoladowych, krzemienia pasiastego oraz szarego, biało nakrapianego
(święciechowskiego). Odkryto wiele punktów eksploatacji (kopalń)
i stanowisk przetwórczych krzemienia czekoladowego, między innymi w Iłży, Orońsku, Polanach, Glinianach, a także krzemienia pasiastego w Borowni, Rudzie Kościelnej i Krzemionkach (Samsonowicz
1923; Lech 1992, s. 139–143). W następnych latach badacz lokalizował kolejne punkty eksploatacji krzemienia czekoladowego. Definiując paleolityczny cykl mazowszański, nazywany inaczej kulturą
świderską, wyróżnił i nazwał dwie jego podfacje: podfację górniczą
i domową (Krukowski 1939, s. 101, 102; Schild 1992b, s. 96). Była to
pierwsza w historii funkcjonalna interpretacja przemysłów krzemiennych, ponownie zaproponowana po wojnie przez Lewisa R. Binforda.
W 1928 r. S. Krukowski przyjął z ramienia PMA obowiązki konserwatora odkrytych w 1922 r. przez J. Samsonowicza kopalń neolitycznych w Krzemionkach (dawniej Krzemionkach Opatowskich).
Doceniając rangę stanowiska, starał się o utworzenie rezerwatu na
terenie pól górniczych w Krzemionkach, wyłączenie tego obsza-
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არქეოლოგიური ძეგლების აღდგენისა და კონსერვაციის
ხელმძღვანელად (ზედამხედველად) ვარშავის სამხრეთ ნაწილში,
ხოლო შემდგომ წლებში – კიელცეს რაიონში („Wiadomości Archeologiczne” ტ. V, 1920, გვ. 82; Krukowski 1921; 1923; 1929).
1923 წლის შემოდგომაზე კრუკოვსკი გაემგზავრა საფრანგეთში,
სამეცნიერო სტიპენდიის ფარგლებში, სხვადასხვა ტიპის ქვის
მასალის შესასწავლად. ამ მივლინების შედეგად, ევროპულ
არქეოლოგიაში დამკვიდრდა ტერმინი „კრუკოვსკის მიკრო
საჭრისი”, ლამელაზე დამზადებული ამ იარაღის მახასიათებელი
ნიშანია გვერდის სიმრგვალე (Shild 1992a, გვ. 179, 180).
1929 წლიდან 1939 წლამდე ს. კრუკოვსკი მუშაობდა ძველი ქვის
ხანის დეპარტამენტის მცველად იმ დროს დაარსებულ ვარშავის
სახელმწიფო არქეოლოგიურ მუზეუმში, რომელიც ძეგლთა დაცვის
პოლონეთის საზოგადოების მემკვიდრეობის ბაზაზე დაარსდა (Karczewski 2013, გვ. 256, 257).
1920-იან და 30-იან წლებში მკვლევარმა გააფართოვა მასალების
ძიება პოლონეთის დაბლობზე. დასაწყისში ის აქტიურად
თანამშრომლობდა თავისი თაობის არქეოლოგთან ლუდვიკ
სავიცკისთან. წლების განმავლობაში ისინი ერთად აგროვებდნენ
მასალებს დიდი და პატარა შვიდრშის დიუნებიდან, რეგიონიდან,
სადაც მდინარე შვიდრი ვისლას უერთდება. ამ ძეგლებმა
მისცეს დასახელება შვიდრული პალეოლითის ინდუსტრიას,
რომელიც ფორმულირებული იყო ორივე მკვლევრის მიერ. ისინი
დაინტერესებულნი იყვნენ ორივე ძეგლის დიუნის (ქვიშაზვინული)
სტატიგრაფიით, დიდ ყურადღებას უთმობდნენ შეგროვებული
მასალის პლანიგრაფიულ გავრცელებას (განლაგებას). ამავე
წლებში ჩამოყალიბდა ალტერნატიული პლანიგრაფიული
დაგეგმარება „ბადეები“ და „კაჟი”, რომლითაც აღინიშნება
ამ სახეობის ქვის მასალები. პარალელურად ს.კრუკოვსკი
აგროვებდა მასალებს და აწარმოებდა გათხრებს მთელ რიგ
მნიშვნელოვან დიუნა ნამოსახლარებზე, დაბლობზე, ისეთებზე,
როგორებიც არის შვიდრების ახლოს გვინ პალეოლითური
შვიდრული სახელოსნოები მარიანკი-ვიგლენდუვის რეგიონში,
რომლებიც განლაგებულია მდ.შვიდრის მახლობლად, მდ.
ვისლის მოპირდაპირე მხარეს, გულონსა და ნობლში (Sulgostowska 1992, გვ. 173–177), ასევე, რიგ გვიან პალეოლითურ შვიდერული
და ტარნოული (იმდრონდელი ტერმინოლოგიით) სადგომისახელოსნოს შესწავლით ნოვი მლინსა და გჟიბოვა გურაში (Schild
et al. 2011, გვ. 46).
კრუკოვსკი დაინტერესებული იყო პოლონეთში ქვის ხანაში
სხვადასხვა სახეობის კაჟის გამოყენების საკითხით. (Krukowski
1920; 1921; 1922; 1923). ამ თემაზე თანამშრომლობდა გეოლოგ იან
სამსონოვიჩთან. მათი ინტენსიური საველე დაზვერვების შედეგად,
შვენტოკჟიშკის მთების ჩრდილო-აღმოსავლეთ მიდამოებში
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In the 1920s and 1930s, S. Krukowski intensified his search for
material in the Polish Lowlands. Initially, he frequently cooperated
with Ludwik Sawicki, an archaeologist his own age. Over the years,
they collected material from the dunes in Świdry Wielkie and Świdry
Małe between the estuaries of the Świder and Vistula rivers. Names
of these sites became eponymic for developing the idea of the Palaeolithic Świder industry. Both archaeologists were interested in the
potential stratigraphy of the dunes, attaching increasing significance
to the planographic dissemination of the gathered products. This is
when the following two Polish terms came into being: gniazda (nests)
and krzemienice (aggregations of flint material), used alternatively
(Kozłowski 2007, 88). S. Krukowski collected material and excavated
a series of important sand dune sites in the Lowlands, such as the
late Palaeolithic Marianki-Wyględów Świderian-industry workshops
located not far from Świdry, but on the other side of the Vistula river, in Gulin and Nobel (Sulgostowska 1992, 173–177) or a series of
Świderian or Tarnovian (according to the terminology used at the
time) late Palaeolithic flint aggregations in Nowy Młyn and Grzybowa Góra (Schild et al. 2011, 46).
S. Krukowski was also interested in distinguishing siliceous rocks
used in the Stone Age on Polish lands and in discovering such deposits (Krukowski 1920; 1921; 1922; 1923). He cooperated within this
scope with the geologist Jan Samsonowicz. Intense field trips in the
north-eastern edges of the Świętokrzyskie Mountains (1921–1923)
led to establishing the location of outcrops consisting of wax-chocolate flint, striped (banded) flint, and grey white-spotted flint (from
Święciechów). This led to the discovery of many mining sites, as well
as of chocolate flint processing sites, such as in Iłża, Orońsko, Polany,
Gliniane, and striped flint workshops in Borownia, Ruda Kościelna
and Krzemionki (Samsonowicz 1923; Lech 1992, 139–143). Over the
next few years, the researcher located more sites at which chocolate
flint had been mined. Defining the Palaeolithic Mazovian cycle, also
called the Świderian culture, he distinguished and named two subfacies: the mining sub-facies and the domestic sub-facies (Krukowski
1939, 101, 102; Schild 1992b, 96). This was the first functional interpretation of flint industries in history, only rediscovered by Luis
Binford after the war.
In 1928, S. Krukowski was appointed to the State Archaeological
Museum to be the conservator of the Neolithic mines discovered in
1922 by J. Samsonowicz in Krzemionki (formerly called Krzemionki
Opatowskie). As he fully acknowledged the site’s importance, he attempted to create a reserve encompassing part of the mining fields
in Krzemionki, which would exclude the area from agricultural use,
while also buying out land from farmers and introducing a ban on
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ровне (Borownia), Руде Кощчельней (Ruda Kościelna) и Кшемёнках
(Krzemionki) (Samsonowicz 1923; Lech 1992, с. 139–143). В течение
нескольких последующих лет исследователь установил и другие
места добычи шоколадного кремня. Дав определение «мазовшанского цикла» в палеолите, известного как свидерская культура, он
выделил и подгруппы двух его различных фаций: горнодобывающей и внутренней (оседлой) (Krukowski 1939, с. 101, 102; Schild
1992b, с. 96). Это была первая в истории функциональная интерпретация кремневых индустрий, заново открытая после войны
Луисом Бинфордом.
В 1928 г. на Круковского, являвшегося сотрудником ГАМ, были
возложены обязанности хранителя обнаруженных в 1922 г. Я. Самсоновичем неолитических шахт в Кшемёнках (прежнее название
Кшемёнки Опатовские [Krzemionki Opatowskie]). Высоко оценив
это назначение, он стремился создать заповедник на территории
горных месторождений в Кшемёнках, прекратить использование
территории в сельскохозяйственных целях, выкупить участки крестьян и запретить добычу известняка, уничтожавшую доисторические объекты (Borkowski 1992). В то же время он организовал
и провел обширные поиски поселений, связанных с рудниками
в Кшемёнках (Balcer 1992, с. 208, 209; Zalewski 1992). Археолог
обучал местных жителей и поручал им систематический сбор
материалов, тем самым связывая их эмоционально и финансово
с идеей защиты рудников. Увлеченность Круковского изучением
и защитой шахт в Кшемёнках отразилась в труде «Кшемёнки Опатовские» (Krzemionki Opatowskie), опубликованном в 1939 г.
Одновременно исследователь продолжал поиски палеолитических пещерных материалов. В 1927 г. он вел раскопки на памятнике
Пекары II (Piekary II), расположенном в каньоне Вислы в окрестностях Кракова, а в 1936 г. продолжил работу на памятнике Пекары I
(Piekary I) (который был частично изучен в конце XIX в. Г. Оссовским и известен под наименованием Галосской пещеры [Jaskinia
nad Galoską]) и провел обширные раскопки на памятнике Пекары
III (Piekary III) (Morawski 1992, с. 163–166; Tomaszewski 1977). Сохранились результаты этих исследований, в том числе многочисленные чертежи разрезов. На различных комплексах в Пекарах
были обнаружены леваллуа-мустьерские и микокские материалы
среднего палеолита, а также верхнепалеолитические материалы,
отнесенные к ориньяку и граветту.
Прямо перед началом второй мировой войны, в 1939 г., был
опубликован труд «Палеолит» – краткое изложение результатов
исследований хронологии и типологии палеолита Польши, предпринятых С. Круковским, сопровождаемое прекрасными иллюстрациями многочисленных коллекций кремневых изделий. Этот
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ru spod użytkowania rolniczego i wykup działek chłopskich oraz
o zakaz eksploatacji wapienia, niszczącej prehistoryczne wyrobiska
(Borkowski 1992). Równocześnie organizował i prowadził szerokie prace poszukiwawcze zaplecza osadniczego dla kopalń w Krzemionkach (Balcer 1992, s. 208, 209; Zalewski 1992). Przyuczał miejscowych mieszkańców i zlecał im systematyczne, odpłatne zbieranie
materiałów, tym samym wiążąc ich emocjonalnie i ekonomicznie
z ideą ochrony kopalń. Zaangażowanie S. Krukowskiego w badanie i ochronę kopalń w Krzemionkach znalazło wyraz w wydanej
w 1939 r. książce Krzemionki Opatowskie.
Jednocześnie badacz kontynuował poszukiwanie paleolitycznych
materiałów jaskiniowych. W 1927 r. prowadził wykopaliska na stanowisku Piekary II, położonym w przełomie Wisły pod Krakowem,
a w 1936 r. kontynuował prace na stanowisku Piekary I (Jaskinia
nad Galoską – badana już pod koniec XIX w. przez G. Ossowskiego) i przeprowadził rozległe wykopaliska na stanowisku Piekary III
(Morawski 1992, s. 163–166, Tomaszewski 1977, 2004). Zachowała się dokumentacja z tych badań, m.in. licznie rysowane profile.
Z kompleksu w Piekarach pochodzą środkowopaleolityczne materiały lewaluasko-mustierskie, mikockie oraz górnopaleolityczne
materiały oryniackie i graweckie.
Tuż przed II wojną światową, w 1939 r. ukazał się „Paleolit” –
podsumowanie stanu badań i wiedzy S. Krukowskiego na temat tej
epoki na ziemiach polskich, do dziś przywoływane, mimo często
już nieaktualnych koncepcji dotyczących systematyki i chronologii, z pięknymi ilustracjami licznych kolekcji wytworów krzemiennych. Opracowanie to jest świadectwem rozległości formułowanych
problemów badawczych i znawstwa zagadnień dotyczących krzemieniarstwa. W 1939 r. specjalnie dla niego został wyodrębniony
w PMA Wydział Paleolitu.
W momencie wybuchu wojny badacz przebywał w Przemyślu,
gdzie pozyskiwał materiały środkowo- i górnopaleolityczne z dwóch
stanowisk lessowych. Stamtąd udał się do Lwowa, w którym przeżył lata wojny, zatrudniając się w Instytucie Archeologii Akademii
Nauk USSR, a potem w Muzeum Historycznym (Kozłowski 2014).
Do Warszawy powrócił wiosną 1944 r. Na jesieni tego roku osiadł na
stałe w Skarżysku-Kamiennej.
Ze względu na skonfliktowanie ze środowiskiem archeologicznym, sięgające czasów sprzed wojny i wynikające z trudnego charakteru badacza, nie związał się po wojnie trwale z żadną instytucją
naukową. Przez pół roku pracował w Muzeum Archeologicznym
w Krakowie (1947), wykładał też prehistorię na Uniwersytecie
Jagiellońskim (1948/49). Zatrudnił się jako urzędnik w Skarżysku-Kamiennej. Później udało mu się uzyskać jednoosobową
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(1921–1923), ლოკალიზებულ იქნა შოკოლადისფერი, ზოლიანი,
ნაცრისფერი,
თეთრად-დაწინწკლული
(შვენტოკჟისკური)
კვარცი. ამის შედეგად აღმოჩნდა კაჟის გამოსავლბეთან ქვის
დასამუშავბელი სადგომები. მათ შორის ილზაში, ორონსკში,
პოლანებში, გლინიანებში და ასევე ზოლიანი კაჟისა – ბოროვნიაში,
რუდა კოშჩელიაში და კჟემიონკებში (Samsonowicz 1923; Lech 1992, გვ.
139–143). მომდევნო წლებში მკვლევარმა დაადგინა შოკოლადური
კაჟის გამოყენების სხვა პუნქტების ადგილმდებარეობა. განსაზღვრა
რა მაზოვშეს პალეოლითური ციკლი, რომელიც „შვიდერული
კულტურის“ სახელითაა ცნობილი, გამოყო ამ კატეგორიის ორი
ქვეჯგუფი: მთის და საყოფაცხოვრებო (Krukowski 1939, გვ. 101, 102;
Schild 1992b, გვ. 96). ეს იყო ისტორიაში პირველი ქვის დამუშავების
ინდუსტრიის ფუნქციონალური დაყოფა, რომელიც ომის შემდეგ
თავიდან აღმოაჩინა ლუის ბინფორდმა.
1928 წელს არქეოლოგიის სახელმწიფო მუზეუმმა კრუკოვსკი
1922 ჯ.სამსონოვიჩის მიერ წელს აღმოჩენილი ნეოლითური
ხანის მაღაროების (ადრე ცნობილი იყო კრზემიონკი ოპატოვსკიეს
სახელით) კონსერვატორ-რესტავრატორად დანიშნა. აცნობიერებდა
რა ძეგლის მნიშვნელობას, ცდილობდა ნაკრძალის დაარსებას
კჟემიონკების ზეგანზე, რათა ამ ტერიტორიაზე არ დაეშვათ სასოფლოსამეურნეო საქმიანობა, კირქვის დამუშავება, რაც ზიანს მიაყენებდა
პრეისტორიულ ძეგლებს (Borkowski 1992). ამავე დროს სადაზვერვო
სამუშაოები ჩაატარა კჟემიონკებში მაღაროებთან დამხმარე
დასახლების აღმოსაჩენად (Balcer 1992, გვ. 208, 209; Zalewski 1992).
ადგილობრივ მოსახლეობას ასწავლიდა მასალების სისტემატურ
შეგროვებას, რითაც მათ ემოციურად და ეკონომიურად აკავშირებდა
ძეგლების დაცვის იდეასთან. კრუკოვსკის კჟემონკებში ჩატარებული
არქეოლოგიური გათხრები და მათი დაცვა-კონსერვაცია აღწერილია
1939 წელს გამოცემულ წიგნში „ოპატუვის კჟემიონკები“.
ამავე დროს მკვლევარი აგრძელებდა პალეოლითური ხანის
მღვიმური ძეგლების ძიებას. 1927 წელს გათხრებს აწარმოებდა
ძეგლ პიეკარი II-ზე, ვისლის ხეობაში, კრაკოვთან. ხოლო 1936
წელს მუშაობა გააგრძელა ძეგლ პიეკარი I-ზე (მღვიმე გალოსკაზეგ.ოსსოვსკის მიერ შესწავლილი უკვე XIX ს-ის ბოლოს) ასევე
აწარმოებდა ფართომასშტაბიან გათხრებს ძეგლ პიეკარი III-ზე
(Morawski 1992, გვ. 163–166, Tomaszewski 1977, 2004). შემორჩენილია
ამ კვლევების დოკუმენტაცია, მათ შორის ჭრილების მრავალი
ჩანახატი. პიეკარების კომპლექსი მოიცავს შუა პალეოლითის
ლევალუაურ-მუსტიეურ კულტურას, მიქოკსური და ასევე ზედა
პალეოლითურ ორინიაკულ და გრავეტის კულტურებს.
II მსოფლიო ომის დაწყებამდე, 1939 წელს, გამოიცა
მისი ნაშრომი „პალეოლითი პოლონეთში“, რომელიც არის
კრუკოვსკის კვლევების მოკლე შეჯამება. წიგნში თავმოყრილია
ქვის ხანის კოლექციების არაჩვეულებრივი ილუსტრაციები.
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the mining of limestone as it destroyed prehistoric excavation sites
(Borkowski 1992). Simultaneously, he organized and conducted
large-scale prospecting for settlement patterns linked to the mines in
Krzemionki (Balcer 1992, 208, 209; Zalewski 1992). He taught the local inhabitants and instructed them to collect material systematically,
as a result forming emotional and economic ties with the concept of
protecting the mines. S. Krukowski’s involvement in researching and
conserving the mines in Krzemionki was expressed through the book
he published in 1939 entitled Krzemionki Opatowskie.
At the same time, the scholar continued to search for Palaeolithic
cave material. In 1927, he conducted excavations at the site in Piekary II,
situated in the Vistula Gorge near Cracow. In 1936 he continued
with his work at the Piekary I site (the Galoska Cave – studied as
early as the late 19th century by G. Ossowski) and conducted widespread excavations at the Piekary III site (Morawski 1992, 163–166;
Tomaszewski 1977, 2004). The documentation from this research has
been preserved, including numerous sketched profiles. LevalloisMousterian and Micoquian Middle Palaeolithic and Aurignacian and
Gravettian Upper Palaeolithic material originate from the complex
in Piekary.
Just before World War II, in 1939, the book Paleolit (The Palaeolithic) was published – a summary of S. Krukowski’s research and
accumulated knowledge about this era on Polish land, which is to this
day quoted, despite frequently outdated concepts concerning the systematization and chronology of material. It contains beautiful illustrations of numerous flint product collections. This study is testimony
to the extensiveness of the research problems he formulated and his
knowledge of issues linked to flint processing. In 1939, a Department
of the Palaeolithic was established especially for him in the State Archaeological Museum.
When the war broke out, the researcher was in Przemyśl, where
he was excavating Middle and Upper Palaeolithic material from two
loess sites. From there, he travelled to Lvov, where he stayed during
the war, employed in the Institute of Archaeology at the USSR Academy of Sciences, and later at the Historical Museum (Kozłowski 2014).
He returned to Warsaw in the spring of 1944. In the autumn of that
same year he found permanent residence in Skarżysko-Kamienna.
Due to the conflicts he had with various archaeologists, which
reached as far back as the prewar period and were caused by his difficult personality, he did not become permanently engaged by any
academic institution after the war. For half a year he worked at the
Archaeological Museum in Cracow (1947) and taught prehistory
at the Jagiellonian University (1948/49). He was an office worker
in Skarżysko-Kamienna. He was later appointed to establish a one-
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труд свидетельствует об интенсивности работы исследователя,
о глубине понимания им вопросов, связанных с кремневыми индустриями, и до сих пор является актуальным, несмотря на устаревшие концепции в систематике и хронологии. В 1939 г. специально для Круковского в ГАМ был создан Отдел палеолита.
В начале войны исследователь находился в Пшемысле, где он
занимался раскопками двух лёссовых стоянок, содержавших средне- и верхнепалеолитические материалы. Оттуда он отправился во
Львов. В годы войны Круковский работал в Институте археологии Академии наук УССР, а затем в Историческом музее во Львове
(Kozłowski 2014). Он вернулся в Варшаву весной 1944 г., а осенью
поселился в городке Скаржиско-Каменна на юго-востоке Польши.
Из-за конфликта с археологическим сообществом, возникшим
еще до войны и связанного со сложным характером исследователя, после возвращения в Польшу Круковский не получил постоянной работы ни в одном научном учреждении. В течение шести
месяцев он работал в Археологическом музее в Кракове (1947 г.),
читал лекции по истории древнего мира в Ягеллонском университете (1948/49 гг.), а затем устроился клерком на государственную службу в Скаржиско-Каменна. Позже он стал единственным
сотрудником лаборатории Древнего мира при Первом отделении
Польской академии наук (ПАН) (Więckowska 1992a, с. 36). В 1956
г., в знак признания его научных достижений, Стефан Круковский
получил звание доцента, хотя у него не было официального археологического образования.
Проживая в Скаржиско-Каменна, он продолжал проводить полевые исследования на расположенных неподалеку землях Гжибовой Гуры и Нового Млына, несмотря на официальные препятствия
и финансовые трудности (Karczewski 2014). В 1945 г. он обнаружил
остатки гематитового рудника и связал их со скоплением позднепалеолитических и мезолитических поселений на реке Каменной.
Этот комплекс, состоящий из рудника и поселений, Круковский
назвал «Рыдно» (Rydno) и проводил на нем исследования вплоть
до 1960 г. С 1955 г. он привлекал к работе многих студентов, желающих заниматься изучением палеолита (Schild et al. 2011, с. 46).
В процессе полевых исследований под руководством Круковского
у многих из них сложились замечательные отношения с учителем,
что положило начало их успешной исследовательской карьере.
В 1958–1963 гг. по инициативе и под руководством проф. С. Круковского проводились обширные исследования (начатые в 1955
г. профессором Л. Савицким) позднепалеолитических и, прежде
всего, мезолитических дюнных стоянок в месте слияния рек Висла
и Нарев. Круковский предпринял эти работы из-за предполагаемого разрушения дюн в районе строительства плотины в Дембе.
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Pracownię Prehistoryczną przy Wydziale I Polskiej Akademii
Nauk (Więckowska 1992a, s. 36). W 1956 r. S. Krukowski, w uznaniu dla jego osiągnięć naukowych, otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, mimo że nie miał formalnego wykształcenia archeologicznego.
Mieszkając w Skarżysku-Kamiennej, kontynuował, nie bez problemów urzędowych i finansowych, badania terenowe na pobliskich
gruntach Grzybowej Góry i Nowego Młyna (Karczewski 2014).
W 1945 r. odkrył tam ślady kopalni hematytu i powiązał je z nagromadzeniem śladów osadniczych z okresu schyłkowego paleolitu
i mezolitu nad rzeką Kamienną. Nazwał ten kompleks kopalniano-osadniczy Rydnem. Badania na Rydnie prowadził do 1960 r., od
1955 r. zatrudniając wielu studentów – adeptów paleolitu (Schild et
al. 2011, s. 46). Terenowa praktyka pod okiem S. Krukowskiego stała
się dla wielu z nich relacją uczeń-mistrz i początkiem udanej kariery
naukowej.
W latach 1958–1963 z inicjatywy i pod kierunkiem prof. S. Krukowskiego prowadzone były szeroko zakrojone badania (zapoczątkowane w 1955 r. przez prof. L. Sawickiego) schyłkowopaleolitycznych i przede wszystkim mezolitycznych stanowisk piaskowych
w widłach Wisły i Narwi. Podjęto te działania wobec przewidywanego zniszczenia wydm w rejonie budowy stopnia wodnego Dębe.
Uzyskano (siłami archeologów ówczesnego Zakładu Paleolitu IHKM
PAN) blisko 200 inwentarzy eksplorowanych powierzchniowo i wykopaliskowo ze stanowisk na gruntach m.in. wsi Wieliszew, Komornica, Poddębe, Poniatów, Krubin (Więckowska 1992b, s. 186).
Pod koniec lat 60. prof. S. Krukowski utworzył Zespół Prehistorii
przy Muzeum Ziemi PAN, który mieścił się w siedzibie PMA i zatrudniał kilkoro asystentów.
W 1976 r. sędziwy już autor wydał pracę Skam 71. Zbiór rozpraw prahistorycznych. Praca ta, hermetyczna i w dużej mierze nieczytelna dla innych ze względu na swoisty i oryginalny język oraz
sztucznie stworzoną terminologię krzemieniarską, nie spotkała się
z dobrym przyjęciem środowiska archeologicznego.
W Pracowni Dokumentacji Naukowej PMA w Warszawie znajduje się Archiwum Stefana Krukowskiego, obejmujące jego notatki,
listy, dokumentację polową oraz rękopisy. Niewielka ich część została opublikowana przez różnych autorów, pozostałą udostępniono
w bazie zbiorów archiwalnych – ICA AtoM w ramach Cyfrowych
Zbiorów PMA.
Ogromne zbiory wytworów krzemiennych, kamiennych i próbek
geologicznych pozyskanych przez S. Krukowskiego są w większości
przechowywane w PMA. Według szacunków w Dziale Paleolitu
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წიგნი დღესაც აქტუალურია, მიუხედავად მასალის მოძველებული
ქრონოლოგიზაციისა და სისტემატიზაციისა. ეს არის ქვის ხანის
ინდუსტრიის მასშტაბური კვლევა. სწორედ ამიტომ, 1939 წელს,
სპეციალურად მისთვის არქეოლოგიის სახელმწიფო მუზეუმში
ცალკე გამოიყო პალეოლითის განყოფილება.
ომის დაწყების დროს მკვლევარი ფჟემიშლში იმყოფებოდა,
სადაც აწარმოებდა გთხრებს ლოსების ორ სადგომზე, რომლებიც
შეიცავდა შუა და ზედა პალეოლითის მასალებს. იქიდან გაემგზავრა
ლვოვში. ომის პერიოდში ის მუშაობდა ჯერ სსრკ-ს მეცნიერებათა
აკადემიის არქეოლოგიის ინსტიტუტში, ხოლო შემდგომ – ლვოვის
ისტორიის მუზეუმში (Kozłowski 2014). ვარშავაში დაბრუნდა 1944
წლის გაზაფხულზე, ხოლო შემოდგომიდან მუდმივად დაფუძნდა
სკაჟისკო-კამენნაში, პოლონეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთით.
არქეოლოგიურ წრეებთან ჯერ კიდევ ომამდელი კონფლიქტის
გამო და მკვლევრის რთული ბუნებიდან გამომდინარე, ომის
შემდგომ მან ვერ იპოვა მუდმივი სამსახური სამეცნიერო
დაწესებულებებში. ნახევარი წელი მუშაობდა კრაკოვში
არქეოლოგიურ მუზეუმში (1947), კითხულობდა ლექციებს ძველი
მსოფლიოს ისტორიის შესახებ იაგელონიის უნივერსიტეტში
(1948/49), შემდგომ დაიწყო მუშაობა მდივნად სახელმწიფო
დაწესებულებაში, სკაჟისკო-კამენნაში. მოგვიანებით ის გახდა
ერთადერთი თანამშრომელი პრეისტორიული ლაბორატორიის
განყოფილებაში,
პოლონეთის
მეცნიერებათა
აკადემიაში.
(Więckowska 1992a, გვ. 36). 1956 წელს სტეფან კრუკოვსკიმ
მეცნიერებაში შეტანილი ღვაწლისთვის მიიღო დოქტორის
წოდება, თუმცა მას არ ჰქონდა ფორმალური არქეოლოგიური
განათლება.
სკაჟისკო-კამენნაში ცხოვრებისას არაოფიციალურად და
დაფინანსების გარეშე განაგრძო გჟიბოვა გურისა და ნოვი მლინის
მიმდებარე ადგილების (Karczewski 2014) საველე კვლევები. 1945
წელს მან აღმოაჩინა ჰემატიტის მაღაროს კვალი, რომელიც
დაუკავშირა მდინარე კამიენაზე პალეოლითისა და მეზოლითის
დასასრული პერიოდის დასახლებას. მან ამ მაღარო-დასახლების
კომპლექსს „რიდნო” უწოდა და აქ კვლევებს აწარმოებდა 1960
წლამდე. 1955 წლიდან მან მოიზიდა პალეოლითის პერიოდით
დაინტერესებული ბევრი ახალგაზრდა (Schild et al., 2011, გვ 46).
ბევრი მათგანისთვის კრუკოვსკის ზედამხედველობით საველე
პრაქტიკები წარმატებული სამეცნიერო კარიერის დასაწყისი
გახდა.
1958–1963 წლებში, პროფ. ს. კრუკოვსკის ინიციატივითა და
ხელმძღვანელობით, ჩატარდა ფართომასშტაბიანი კვლევები
(ინიცირებული 1955 წელს პროფ. ლ. სავიცკის მიერ) გვიან
პალეოლითის
და,
უპირველეს
ყოვლისა,
მეზოლითური
ქვიშაზვინური, დიუნური სადგომების ვისლისა და ნარევის
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person Prehistory Laboratory at Faculty I of the Polish Academy of
Sciences (Więckowska 1992a, 36). In 1956, S. Krukowski, in tribute to
his academic achievements, received the title of associate professor,
despite not having a formal archaeological education.
Living in Skarżysko-Kamienna, he continued his field studies
in the nearby lands surrounding Grzybowa Góra and Nowy Młyn,
though not without certain financial and administrative difficulties
(Karczewski 2014). In 1945, he discovered traces of a hematite mine
and linked it to the accumulation of settlement traces from the late
Palaeolithic and Mesolithic by the Kamienna River. He named this
mining and settlement complex “Rydno”. He conducted research into
Rydno from 1950 to 1955, employing a large amount of students – interested in the Palaeolithic (Schild et al. 2011, 46). For many of them,
this field apprenticeship under S. Krukowski’s care developed into a
student–master relationship and was the beginning of a successful
academic career.
In 1958–1963, at Prof. S. Krukowski’s initiative and under his
leadership, wide-spread research (initiated in 1955 by Prof. L. Sawicki) was conducted into the late Palaeolithic and primarily Mesolithic sand dune sites in the Vistula and Narew river fork. These activities were undertaken due to the planned destruction of the dunes
due to the construction of the Dębe dam. Thanks to the efforts of the
archaeologists from the Palaeolithic Department at the Institute of
the History of Material Culture of the Polish Academy of Sciences,
almost 200 inventories were acquired, surveyed and excavated from
sites in the villages of Wieliszew, Komornica, Poddębe, Poniatów,
Krubin (Więckowska 1992b, 186).
Towards the end of the 1960s, Prof. S. Krukowski created the Prehistory Complex at the Polish Academy of Sciences’ Museum of the
Earth, which was located within the State Archaeological Museum
and employed a few assistants.
In 1976, the venerable author published the book Skam 71. Zbiór
rozpraw prahistorycznych (Skam 71: A Collection of Prehistoric Essays). This publication, which is quite hermetic and remains largely
not understandable for most due to its peculiar and original use of
language and artificially created flint terminology, was not received
well by the archaeological milieu.
Stefan Krukowski’s Archives, containing his notes, letters, field
records and manuscripts, are located in the Department of Scientific Documentation of the State Archaeological Museum in Warsaw.
Some small fraction of this has been published by various authors,
while the remaining documents have been made available in the archives database – ICA AtoM within the framework of the State Archaeological Museum’s Digital Collections.
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Археологи существовавшего в те годы Отдела палеолита Института истории материальной культуры ПАН исследовали почти двести объектов, представленных как подъемными материалами, так
и стратифицированными комплексами в окрестностях деревень
Велишев (Wieliszew), Коморница (Komornica), Поддембе (Poddębe),
Понятув (Poniatów) и Крубин (Krubin) (Więckowska 1992b, с. 186).
В конце 1960-х гг. проф. С. Круковский создал Отдел древней
истории при Музее Земли ПАН, располагавшийся в штаб-квартире Государственного археологического музея, и нанял нескольких
сотрудников.
В 1976 г. уже пожилой исследователь опубликовал труд «Skam 71.
Сборник эссе по доистории» (Skam. 71. Zbiór rozpraw prahistorycznych).
Археологическое сообщество приняло эту работу настороженно, поскольку она была достаточно трудна для прочтения из-за своеобразного языка и искусственно созданной, местами загадочной терминологии для описания кремневых индустрий.
Архив Стефана Круковского, содержащий его заметки, письма,
полевую документацию и рукописи, хранится в Лаборатории научной документации ГАМ в Варшаве. Небольшая часть архивных
документов была опубликована различными авторами, остальные
сегодня доступны в базе данных ICA AtoM среди оцифрованных
коллекций ГАМ.
Большая часть огромных коллекций, сформированных Стефаном Круковским, которые содержат каменные индустрии, образцы различных горных пород и геологические образцы, хранится
в Отделе палеолита и мезолита Государственного археологического музея в Варшаве. По предварительным оценкам наследие исследователя насчитывает несколько сотен коллекций1. Они включают
в себя свыше ста тысяч артефактов, а вес неподсчитанных находок
составляет почти три тонны. Особая часть наследия Стефана Круковского – артефакты из кремневых шахт в Кшемёнках, а также
из поселения Цмелюв-Гавронец (Ćmielów-Gawroniec) – хранится
в Отделе неолита Государственного археологического музея.

i Mezolitu PMA znajduje się kilkaset kolekcji i zespołów1. Liczą one
sto kilkanaście tysięcy zabytków, a pula niepoliczona waży prawie
trzy tony. Osobną częścią spuścizny S. Krukowskiego są przechowywane w Dziale Neolitu PMA zbiory z kopalń w Krzemionkach,
z punktów eksploatacji krzemieni czy z osady Ćmielów-Gawroniec.

1
См. список коллекций С. Круковского, находящихся на хранении в Отделе
палеолита и мезолита ГАМ.

1

Zobacz spis stanowisk w DPiM PMA pozyskanych przez S. Krukowskiego.

Профессор Стефан Круковский (1890–1982) / Profesor Stefan Krukowski (1890–1982) / პროფესორი სტეფან კრუკოვსკი (1890–1982) / Professor Stefan Krukowski (1890–1982)

შესართავთან. დემბეში იგეგმებოდა დამბების მშენებლობა, რაც
დიუნებს განადგურებით ემუქრებოდა. გამოვლინდა (პოლონეთის
მეცნიერებათა
აკადემიის
იმდროინდელი
მატერიალური
კულტურის ისტორიის ინსტიტუტის პალეოლითის განყოფილების
არქეოლოგთა ძალისხმევით) დაახლოებით 200 ობიექტი როგორც
ზედაპირული,
ასევე
სტრატიფიცირებული
სოფლებიდან:
ველიშევი, კომორნიცა, პოდდემბე, პონიატუვი და კრუბინი
(Więckowska 1992b, გვ 186).
1960-იანი წლების ბოლოს პროფ. ს. კრუკოვსკიმ შექმნა
პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის დედამიწის მუზეუმთან
არსებული პრეისტორიის ჯგუფი, რომელიც განთავსდა
არქეოლოგიის სახელმწიფო მუზეუმში, სადაც რამდენიმე
ასისტენტი დაასაქმა.
1976 წელს მოხუცი ავტორი აქვეყნებს ნაშრომს «Skam 71.
პრეისტორიული კვლევების კრებული». ეს ნაშრომი რთულად
წასაკითხია თავისებური, ორიგინალური ენისა და ხელოვნურად
შექმნილი ქვის მასალის ტერმინოლოგიის გამო. წიგნი ძნელად
მიიღო არქეოლოგიურმა საზოგადოებამ.
სტეფან კრუკოვსკის არქივი დაცულია ვარშავის არქეოლოგიის
სახელმწიფო
მუზეუმის
სამეცნიერო
დოკუმენტაციის
ლაბორატორიაში. ის მოიცავს მის შენიშვნებს, წერილებს,
საველე დოკუმენტაციებსა და ხელნაწერებს. მცირე ნაწილი
გამოქვეყნდა სხვადასხვა ავტორის მიერ, გამოუქვეყნებელი
მასალა, კი ხელმისაწვდომია საარქივო მონაცემთა ბაზაში – ICA
AtoM როგორც არქეოლოგიის სახელმწიფო მუზეუმის ციფრული
კოლექციების ნაწილი.
სტეფან კრუკოვსკის მიერ მოპოვებული ქვის ხანის მასალა
და გეოლოგიური ნიმუშების უდიდესი ნაწილი ძირითადად
არქეოლოგიის სახელმწიფო მუზეუმში ინახება. არქეოლოგიის
სახელმწიფო
მუზეუმის
პალეოლითისა
და
მეზოლითის
განყოფილებაში დაცულია ს. კრუკოვსკის მიერ შესწავლილი
რამდენიმე ასეული კოლექცია და არტეფაქტი1. მათი რიცხვი
120 ათასს აღწევს, ხოლო დაუთვლელი ნაწილი თითქმის
3 ტონას იწონის. ს.კრუკოვსკის მემკვიდრეობის უმეტესი ნაწილიარტეფაქტები ქშემიონკის ქვის მაღაროებიდან და ასევე ჩმიელუვგავრონეცის ქვის დამუშავების ადგილიდან, ინახება არქეოლოგიის
სახელმწიფო მუზეუმში, ნეოლითის განყოფილებაში.

The huge collections of flint and stone products and geological
samples acquired by S. Krukowski are to a large extent kept at the
State Archaeological Museum in Warsaw. According to the estimates
of the Department of the Palaeolithic and Mesolithic, they consist
of a few hundred collections and assemblages.1 These amount to
well over 100,000 artefacts, while those that have not been counted
weigh almost three tonnes. A separate part of S. Krukowski’s legacy
consists of collections from the mines in Krzemionki, from flint
mining spots and from the Ćmielów-Gawroniec settlements, which
are currently kept in the Department of the Neolithic Period of the
State Archaeological Museum in Warsaw.

1
იხილე ს. კრუკოვსკის მიერ შესწავლილი ძეგლების ჩამონათვალი,
რომელიც დაცულია არქეოლოგიის სახელმწიფო მუზეუმის პალეოლითისა
და მეზოლითის განყოფილებაში.

1
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See the list of sites in the Department of the Palaeolithic and Mesolithic of the State
Archaeological Museum excavated by S. Krukowski.
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Список археологических
памятников, исследованных
Стефаном Круковским
и находящихся на хранении
в Отделе палеолита
и мезолита ГАМ в Варшаве1

Spis stanowisk w zbiorach
Działu Paleolitu i Mezolitu
PMA w Warszawie
pozyskanych przez
Stefana Krukowskiego1
Elżbieta Ciepielewska

Эльжбета Чепелевска

№ п/п Населенный пункт – археологический Дата проведения
памятник
исследований

Муниципалитет

Район

Lp.

Miejscowość – stanowisko

Data badań

Gmina

Powiat

რ/ნ

ადგილი – სადგომი

კვლევის თარღი

მუნიციპალიტეტი

რაიონი

No.

Village/town – site

Research date

Municipality

Poviat

2

3

4

5

1

1.
Annopol – kolonia Płachta
(1925)
Wiązowna
2.
Antoniów Mały
(1934)
Bałtów
3.
Bawaria
(1925)
Końskie
4.
Beszyce
(1921)
Koprzywnica
5.
Brodek (?)
(1926)
(?)
				
6.
Brody
(1925)
Końskie
7.
Brzegi
(1926)
Sobków
8.
Brzegi
(?)
Miastków Kościelny
9.
Brzeziny
(1912)
Halinów
Этот список может увеличиваться по мере проведения инвентаризационных
работ. В скобках после названия местности указано число инвентарных номеров
в ГАМ. Количество коллекций, хранящихся в ГАМ, намного больше.
1
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Otwock
Ostrowiec Świętokrzyski
Końskie
Sandomierz
Zborów (Украина/ Ukraina
/ უკრაინა/ Ukraine)
Końskie
Jędrzejów
Garwolin
Mińsk Mazowiecki

Pula stanowisk może powiększyć się w miarę postępów prac inwentaryzacyjnych.
W nawiasie po nazwie miejscowości podano liczbę numerów inwentarzowych w PMA.
Liczba kolekcji i zespołów zawartych pod poszczególnymi nr. inw. jest znacznie większa.
1
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ვარშავაში არქეოლოგიის
სახელმწიფო მუზეუმის
პალეოლითის და
მეზოლითის განყოფილების
კოლექციებში დაცული
სტეფან კრუკოვსკის მიერ
გამოკვლეული ძეგლების
ჩამონათვალი1

List of sites in the Palaeolithic
and Mesolithic Department
at the State Archaeological
Museum in Warsaw acquired
by Stefan Krukowski1
Elżbieta Ciepielewska

ელისეტა კეპელევსკა

1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

2

3

4

5

Brzeźce kolonia
Cegielnia
Cegłów
Chocimów
Chomentówek
Chrapanów
Chronów
Chruścice
Chwalibogowice
Cieśle
Ciszówka
Ciszyca Górna
Czatachowa
Cząstków
Czekarzewice

(1921)
(1921)
(1934)
(1933)
(1908)
(1921)
(1935)
(1908)
(1908)
(1926)
(1913?)
(1921)
(1913)
(1933)
(1921)

Stężyca
Koprzywnica
loco
Kunów
Chmielnik
Zawichost
Orońsko
Pińczów
Opatowiec
Małogoszcz
Myszków
Tarłów
Żarki
Nowa Słupia
Tarłów

Ryki
Sandomierz
Mińsk Mazowiecki
Ostrowiec Świętokrzyski
Kielce
Sandomierz
Szydłowiec
Pińczów
Kazimierza Wielka
Jędrzejów
Myszków
Opatów
Myszków
Kielce
Opatów

1
ძეგლების ჩამონათვალი შეიძლება გაიზარდოს საინვენტარიზაციო
სამუშაოების ჩატარების შედეგად. ადგილმდებარეობის დასახელების
შემდეგ ფრჩხილებში მოცემულია სახელმწიფო მუზეუმის საინვენტარო
ნომრები.
კოლექციებსა
და
მასალის
რაოდენობა
თითოეული
საინვენტარიზაციო ნომრის ფარგლებში გაცილებით მეტია.

1
The list of sites might be expanded as inventorying work progresses. The amount of
State Archaeological Museum inventory numbers has been provided in brackets after the
name of the town/village. The amount of collections and assemblages linked to individual
inventory numbers is much higher.
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1

2

3

4

25.
Dąbrowa (3)
(1925)
Łomianki
26.
Dąbrówka Zabłotnia
(1926)
Kowala
27.
Dębiec (Poznań-Dębiec)
(1922)
Poznań
28.
Dębniaki-Kamieniczki, -Przyborowo
(1923)
Kowal
29.
Dębniaki-Kukawy
(1923)
Kowal
30.
Dębniaki Poduchowne
(1923)
Kowal
31.
Dobrut
(1926)
Orońsko
32.
Drewnica (Ząbki)
(1911)
Ząbki
33.
Dyszów
(1925)
Końskie
34.
Gluzy
(1908)
Wiślica
35.
Gowarczów (2)
(1925)
loco
36.
Goworzyn (~Gaworzyna)
(1922)
Iłża
37.
Góra Puławska
(1924–1927)
Puławy
38.
Górki (4) (Świdry Wielkie)
(1919, 1924)
Otwock
39.
Grębosze
(1925)
Radoszyce
40.
Grodzkie (~Grodztwo)
(1923)
Kowal
41.
Grzybowa Góra (14)
(1934, 1937, 1945)
Skarżysko Kościelne
42.
Gulin
(1930)
Zakrzew
43.
Guzów
(?)
Orońsko
44.
Huta – Książek
(1923)
Chlewiska
45.
Iłża, ur. Krzemieniec
(1922)
loco
46.
Jabłonna
(1927)
loco
47.
Janik (7)
(1959)
Kunów
48.
Jarosław (Świdry Małe) (2)
(1924)
Józefów
49.
Kamieniczki (Dębniaki)
(1923)
Kowal
50.
Kamieńczyk (2)
(1921)
Sterdyń
51.
Karsy
(1923)
Ożarów
52.
Karsy
(?)
Sobków
53.
Kazanów
(1925)
loco
54.
Kępa Grochalska
(1923)
Leoncin
55.
Klembów (5)
(1917, 1921, 1923,
		
1925, 1926)
Klembów
56.
Kleszczówka
(1921)
Ryki
57.
Końskie
(1925)
loco
58.
Koprzywnica
(1921)
loco
59.
Kowal
(1923)
loco
60.
Kozia Wola
(1922)
Zakrzew
61.
Kruhów
(1926)
loco
				
62.
Leśne Gołaszewo
(1923)
Kowal
63.
Luboń-Lasek
(1922)
Luboń
64.
Ładne
(1923?)
Włocławek
65.
Łajski (2)
(1911, 1927)
Wieliszew
66.
Łogotka (~Lgotka)
(1913?)
Kroczyce (?)
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5
Warszawa-Zachód
Radom
Poznań
Włocławek
Włocławek
Włocławek
Szydłowiec
Wołomin
Końskie
Busko Zdrój
Końskie
Radom
Puławy
Otwock
Końskie
Włocławek
Skarżysko-Kamienna
Radom
Radom
Szydłowiec
Radom
Legionowo
Ostrowiec Świętokrzyski
Otwock
Włocławek
Sokołów
Opatów
Jędrzejów
Końskie
Nowy Dwór
Wołomin
Ryki
Końskie
Sandomierz
Włocławek
Radom
Złoczów (Украина/ Ukraina
/ უკრაინა/ Ukraine)
Włocławek
Poznań
Włocławek
Legionowo
Zawiercie (?)
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2

3

4

67.
Maciołki (Kobyłka)
(1934)
Kobyłka
68.
Marcinków Górny (2)
(?)
Wąchock
69.
Marianki
(?)
Góra Kalwaria
70.
Młyn Rzeka
(1925)
Końskie
71.
Moczydło
(1913?)
Niegowa
72.
Modlica
(1922)
Pyzdry
73.
Mokre
(?)
Radzymin
74.
Mościska (2)
(1925)
Radoszyce
75.
Nieświński Młyn
(1925)
Końskie
76.
Nobel (15)
(1938)
(?)
				
77.
Nowe Grochale (Grochale Górne)
(1923)
Leoncin
78.
Nowy Młyn (10)
(1934, 1937, 1950,
		
1960)
Skarżysko-Kamienna
79.
Oblas
(1922)
Przytyk
80.
Odrzywół
(1925)
loco
81.
Ojców – пещера/ jaskinia/ მღვიმე/
cave Ciemna
(1918, 1919)
Skała
81.
Ojców – пещера/ jaskinia/ მღვიმე/
cave Łokietka
(1919)
Skała
82.
Orońsko (5)
(1922, 1923, 1926,
		
1935)
loco
83.
Pakosław
(1922)
Iłża
84.
Paulinka (2)
(1923)
Iłów
85.
Pęclin
(1925)
Wiązowna
86.
Piekary (3)
(1927, 1936)
Liszki
87.
Piekło
(1925)
Wiązowna
88.
Polesie
(1927)
(?)
89.
Ponikwa
(1921)
Garbatka-Letnisko
90.
Przedbórz
(1926)
loco
91.
Przemoszna (~Trzemoszna)
(1925)
Końskie
92.
Przemyśl (2)
(1939)
loco
93.
Przewodziszowice
(1913?)
Żarki
94.
Przyborowo (Dębniaki)
(1923)
Kowal
95.
Pyszna Górka
(1925)
Radoszyce
96.
Rachów
(1931)
Annopol
97.
Rasztów
(1920)
Klembów
98.
Rgani (Gvardjilas Klde)2
(1916)
Chiatura
				

5
Wołomin
Starachowice
Piaseczno
Końskie
Myszków
Września
Wołomin
Końskie
Końskie
(Pohost Zarzeczny (Украина/ Ukraina
/ უკრაინა/ Ukraine)
Nowy Dwór
Skarżysko-Kamienna
Radom
Przysucha
Kraków
Kraków
Szydłowiec
Radom
Sochaczew
Otwock
Kraków
Otwock
(?)
Kozienice
Radomsko
Końskie
Przemyśl
Myszków
Włocławek
Końskie
Kraśnik
Wołomin
Imereti (Грузия/ Gruzja
/ საქართველო/ Georgia)

В коллекции Государственного археологического музея в Варшаве мы обнаружили фрагмент брекчии, который, вероятно, относится к слою 3, согласно нумерации
Круковского.
W zbiorach PMA znajduje się fragment brekcji prawdopodobnie pochodzący z warstwy 3. według numeracji S. Krukowskiego.
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიის მუზეუმის კოლექციაში ჩვენ მივაკვლიეთ ბრექჩიის ფრაგმენტს, რომელიც, კრუკოვსკის ნუმერაციის მიხედვით, მესამე
ფენას მიეკუთვნება.
In the collection of the State Archaeological Museum in Warsaw we find a fragment of breccia which probably comes from layer 3, according to S. Krukowski’s numbering.

2
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Эльжбета Чепелевска / Elżbieta Ciepielewska / ელისეტა კეპელევსკა / Elżbieta Ciepielewska

1
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
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2

3

4

5

Różan
Rudka Bałtowska (2)
Rudka (nad Świdrem)
Ruziec
Sąspów – пещера/ jaskinia/ მღვიმე/
cave Sadlana
Sąspów – пещера/ jaskinia/ მღვიმე/
cave Koziarnia
Sędziejowice
Sielec
Sielpia Wielkia
Skarżyce – пещера/ jaskinia/ მღვიმე/
cave Okiennik
Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kościelne
Stanisławów
Stasin (Zgórze)
Suradowo
Ściejowice
Świdry Małe
Świdry Wielkie
Świnice
Tarnowa
Telążna
Tomaszów
Tomaszów
Uników
Warszawa-Borków
Warszawa-Borków Zerzeń
Warszawa-Brzeziny
Warszawa-Marcelin (3)
Warszawa-Młociny
Warszawa-Nowe Bródno (3)
Warszawa-Płudy
Warszawa-Srebrna Góra
Warszawa-Wólka Węglowa
Wąchock
Wieliszew (4)
Włocławek
Wojciechówka
Wola Korzeniowa
Września
Zagłusze
Żanęcin
Żarki

(1925)
(1931, 1937)
(1925, 1926, 1928)
(1923)

loco
Bałtów
Wiązowna
Golub-Dobrzyń

Maków Mazowiecki
Ostrowiec Świętokrzyski
Otwock
Golub-Dobrzyń

(1919)

Jerzmanowice

Kraków

(1919)
(1908)
(1925)
(1925)

Jerzmanowice
Chmielnik
Opoczno
Końskie

Kraków
Kielce
Opoczno
Końskie

(1914)
(1959)
(1959)
(1923)
(1921)
(1923)
(1936)
(1920–1930)
(1919–1936)
(1923)
(1922)
(1923)
(1925)
(1935)
(1908)
(1924, 1925)
(1924, 1925)
(1927)
(1910–1911, 1920)
(1925)
(1912, 1928)
(1909, 1910, 1911)
(1923)
(1925)
(?)
(1926–1936)
(1923?)
(1929)
(1923)
(1922)
(1934)
(1925)
(1913?)

Zawiercie
loco
loco
Leoncin
Miastków Kościelny
Lipno
Liszki
Józefów
Otwock
Mszczonów
Pyzdry
Włocławek
(?)
Orońsko
Pińczów
Warszawa-Wawer
Warszawa-Wawer
Warszawa-Białołęka
Warszawa-Białołęka
Warszawa-Bielany
Warszawa-Targówek
Warszawa-Białołęka
Warszawa-Białołęka
Warszawa-Bielany
loco
loco
loco
Ożarów
Szydłowiec
loco
Łochów
Wiązowna
loco

Zawiercie
Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kamienna
Nowy Dwór
Garwolin
Lipno
Kraków
Otwock
Otwock
Żyrardów
Września
Włocławek
Radom (?)
Szydłowiec
Pińczów
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Starachowice
Legionowo
Włocławek
Opatów
Szydłowiec
Września
Węgrów
Otwock
Myszków
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Рис. 1. Кaртa археологических
памятников в коллекциях Отдела
палеолита и мезолита ГАМ
в Варшаве, исследованных
С. Круковским. Памятники
из списка пронумерованы.
Fig. 1. Mapa stanowisk znajdujących
się w zbiorach Działu Paleolitu
i Mezolitu PMA w Warszawie,
a pozyskanych przez
S. Krukowskiego. Numery na mapie
odpowiadają numerom stanowisk
w spisie.
ნახ. 1. არქეოლოგიის
სახელმწიფო მუზეუმის
პალეოლითის და მეზოლითის
განყოფილების კოლექციებში
დაცული ს. კრუკოვსკის მიერ
გამოკვლეული ძეგლების
ჩამონათვალი, ტაბულებითა და
ნახატებით.

Fig. 1. Map of sites in the Palaeolithic
and Mesolithic Department at the
State Archaeological Museum in
Warsaw excavated by S. Krukowski.
The numbers refer to sites from the
list.
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Стэфан Кароль Козловски / Stefan Karol Kozłowski / სტეფან კაროლ კოზლოვსკი / Stefan Karol Kozłowski

Стефан Круковский
и Гварджилас Клде

Stefan Krukowski
i Gvardjilas Klde

Стэфан Кароль Козловски

Stefan Karol Kozłowski

Стефан Круковский, родившийся в 1890 г., – археолог-одиночка без аттестата и диплома о высшем образовании, польский
исследователь палеолита, основатель исследовательской школы,
великий учитель польских преисториков. Эксперт по кремню,
типологическим и технологическим аспектам его анализа, ученик Эразма Маевского, впоследствии ставший профессором преистории в Варшавском университете, оказался в Грузии в мае 1916
г. До этого он изучал стоянку Костёнки I на Дону (летом 1915 г.),
побывал в Москве, и, наконец, работал в окрестностях Баку. Его
экспедиция финансировалась из Кассы им. Мяновского.
Через некоторое время Круковский устроился в Кавказский
музей в Тифлисе и сразу после этого (летом 1916 г.) был призван
в армию, ведь в то время шла Первая мировая война, а генерал Николай Юденич успешно сражался с 3-й турецкой армией в северной Анатолии.
26-летний ополченец Стефан Адамович Круковский в 1916 г.
попал в пехоту, возможно, в невысоком, но, все же, в каком-то ранге, о чем мог свидетельствовать принадлежавший ему пистолет, со
временем утерянный.
Призыв молодежи в боевую армию был в то время в порядке
вещей, ведь сражения с турками быстро сокращали численность
войск. Остается загадкой, почему он не попал лично к генералу
Юденичу, а все так же оставался в музее. Турецкая война, в конце
концов, плохо закончилась для Российской империи из-за революции в России, но благодаря ей у Круковского было время написать
текст монографии изученной им пещеры Гварджилас Клде. Эту
монографию мы и представляем читателю.

Stefan Krukowski, rocznik 1890, samotnik bez matury i studiów
wyższych, polski badacz paleolitu, twórca szkoły badawczej, wielki nauczyciel polskich prehistoryków. Znawca krzemieni, w ich typologicznym i technologicznym aspekcie, uczeń Erazma Majewskiego, późniejszego profesora prehistorii na Uniwersytecie Warszawskim, w Gruzji
pojawił się w maju 1916 r. Wcześniej badał stanowisko Kostionki I nad
Donem (w lecie 1915 r.), wizytował muzea w Moskwie, wreszcie pracował dorywczo w okolicach Baku. Jego wyprawa finansowana była przez
Kasę im. Mianowskiego.
Niewiele później zatrudnił się S. Krukowski w Muzeum Kaukaskim
w Tbilisi, a zaraz potem (lato 1916 r.) powołano go do wojska, trwała
bowiem w najlepsze I wojna światowa, a generał Nikołaj Judenicz walczył z powodzeniem z 3. armią turecką w północnej Anatolii.
26-letni „opołczeniec” Stefan Adamowicz Krukowski, w 1916 r.
wcielony został do piechoty, być może w niewysokiej, ale jednak jakiejś
randze, o czym świadczyć mógłby posiadany przez niego pistolet, zresztą ostatecznie utracony.
Wcielenie młodego do walczącej armii było w tym czasie normalne,
walki z Turkami szybko wykrwawiały wojsko. Zagadkowo przedstawia
się fakt, że nie trafił on osobiście do generała N. Judenicza... pozostając dalej w muzeum. Sprawy nie wyjaśnimy do końca, wojna turecka
ostatecznie niedobrze (z powodu rewolucji w Rosji) skończyła się dla
Imperium, a dzięki tej rewolucji S. Krukowski zyskał czas na napisanie
tekstu monografii badanej przez niego jaskini Gvardjilas Klde, którą tu
czytelnikowi przedstawiamy.

***
В июне 1916 г. молодой Круковский отправляется в Кутаиси,
изучает местные пещеры, посещает Этнографический музей, болеет «малярией», а 1 июля приступает к раскопкам в пещере Гварджилас Клде, которые продолжаются до 12 августа. Он просеивает
отложения, а не перебирает их, как это было распространено в те
дни. Исследователь раскопал около 35–38 кв.м на глубине нескольких метров, выделил несколько геологических слоев. Почти все
они содержали материалы верхнепалеолитической имеретинской
культуры (граветтского типа).
Костей животных в нем было немного, зато содержался богатый
кремневый материал, точно описанный, пронумерованный (немалый
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***
W czerwcu 1916 r. młody S. Krukowski wyjeżdża do Kutaisi,
zwiedza tamtejsze jaskinie, wizytuje Muzeum Etnograficzne, choruje „na malarię”, a 1 lipca rozpoczyna badania jaskini Gvardjilas Klde,
które będą trwały do 12 sierpnia. Będzie siał sedyment, nie będzie
prowadzić żadnej, tak powszechnej w tamtych czasach, selekcji materiałów. Eksplorator rozkopał około 35–38 m2. Na głębokości kilku metrów, wyróżnił kilka warstw geologicznych, z których niemal
wszystkie zawierały materiał górnopaleolitycznej kultury imieretyńskiej (w typie „graweckim”).
Kości zwierzęcych nie było wiele (zostały określone), za to bogaty
był materiał krzemienny, dokładnie opisany i policzony (spore osiągniecie jak na ówczesne czasy!), wreszcie narysowany (oryginalne tablice
ilustracyjne nie przetrwały do dziś).

Стефан Круковский и Гварджилас Клде / Stefan Krukowski i Gvardjilas Klde / სტეფან კრუკოვსკი და გვარჯილას კლდე / Stefan Krukowski in Gvardjilas Klde

სტეფან კრუკოვსკი და
გვარჯილას კლდე

Stefan Krukowski
in Gvardjilas Klde

სტეფან კაროლ კოზლოვსკი

Stefan Karol Kozłowski

სტეფან კრუკოვსკი, დაბადებული 1890 წელს, თვითნასწავლი,
ატესტატისა და უმაღლესი განათლების გარეშე, პალეოლითის
პოლონელი მკვლევარი, კვლევითი სკოლის შემქმნელი,
პოლონელი პრეისტორიკოსების დიდი მასწავლებელი. ქვის
მასალის, მათი ტიპოლოგიისა და ტექნოლოგიური ასპექტების
მცოდნე, ერაზმ მაევსკის, მოგვიანებით ვარშავის უნივერსიტეტის
პრეისტორიის პროფესორის, მოსწავლე საქართველოში 1916 წლის
მაისში გამოჩნდა. ის მანამდე სწავლობდა ძეგლ კოსტენკები I-ს
მდ. დონზე (1915 წლის ზაფხული), იმყოფებოდა მოსკოვში, ბოლოს
კი, დროებით მუშაობდა ბაქოში. მისი მოგზაურობა ფინანსდებოდა
მიანოვსკის სახ. ფონდის მიერ.
მალევე კრუკოვსკიმ თბილისში, კავკასიის მუზეუმში დაიწყო
მუშაობა და თითქმის მაშინვე (1916 წლის ზაფხული) გაიწვიეს ჯარში,
რადგან მსოფლიო ომი მძვინვარებდა, ხოლო გენერალი ნიკოლოზ
იუდენიჩი წარმატებით ებრძოდა ჩრდილოეთ ანატოლიაში თურქეთის
მე-3 არმიას.
26 წლის „ჯარისკაცი“ სტეფან ადამის ძე კრუკოვსკი 1916 წელს
ჩაირიცხა ქვეითებში, შეიძლება არცთუ მაღალი, მაგრამ საკმაოდ
მნიშვნელოვანი წოდებით. ამის დასტურად შეიძლება ჩაითვალოს ის,
რომ მას ჰქონდა პისტოლეტი, რომელიც შემდეგ დაკარგულა.
ახალგაზრდის ჯარში გაწვევა იმ დროს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო,
თურქეთთან ომი არმიას დიდი სისხლის ფასად უჯდებოდა. გასაოცარია,
რომ ის პირადად არ ხვდება გენერალ იუდენიჩს და ისევ და ისევ
მუზეუმში რჩება. საკითხში ბოლომდე ვერ გავერკვევით, თურქებთან ომი,
ბოლოს და ბოლოს, ცუდად (რუსული რევოლუციის გამო) დამთავრდა
იმპერიისთვის, ხოლო ამ რევოლუციის წყალობით, კრუკოვსკიმ დრო
მოიგო მკითხველისთვის აქ წარმოდგენილი მის მიერ გამოკვლეული
გვარჯილას კლდის მღვიმის შესახებ მონოგრაფიის დასაწერად.

Stefan Krukowski – born in 1890, a loner who never completed secondary school or went to university, a Polish researcher of the Palaeolithic, founder of a research school, an inspiring teacher of many Polish
prehistorians. He was a specialist in flint material, focusing on its typological and technological aspects. He was also a student of Erazm Majewski, who was later a professor of prehistory at the University of Warsaw. S. Krukowski arrived in Georgia in May of 1916. Before that, he had
excavated the Kostenki I site by the Don River (in the summer of 1915).
He also visited museums in Moscow, and finally found temporary work
near Baku. His expedition was financed through the Mianowski Funds.
Not long afterwards, S. Krukowski was employed at the Caucasus
Museum in Tiflis, and later (in the summer of 1916) he was drafted
into the army as World War I was in full swing, with General Nikolai Yudenich successfully fighting against the Third Turkish Army in
northern Anatolia.
In 1916, the 26-year-old “Opolcheni”,1 Stefan Adamowicz Krukowski,
was drafted into the infantry and was given a not too high rank but
significant enough, as can be attested by the gun he carried, which he
nonetheless ultimately lost.
The conscription of young men into the army was normal at the
time as the battles against the Turks quickly bled the army dry. It comes
as a bit of a mystery why he was not assigned personally to General
Yudenich and instead remained at his post in the museum. We are unable to explain this situation fully. The Turkish War ultimately did not
end well for the Empire (due to the revolution in Russia), but as a result
of the revolution S. Krukowski gained some time to write the text of his
monograph on the Gvardjilas Klde cave he had excavated, which we are
hereby presenting.

***
1916 წლის ივნისში კრუკოვსკი მიემგზავრება ქუთაისში,
ათვალიერებს იქაურ მღვიმეებს, სტუმრობს ეთნოგრაფიულ
მუზეუმს, ავადმყოფობს ციებ-ცხელებით, ხოლო 1 ივლისს იწყებს
„გვარჯილას კლდის“ მღვიმის კვლევას, რაც 12 აგვისტომდე
გაგრძელებულა. ცრის სედიმენტს, არ ახარისხებს მასალას,
როგორც ეს იმ დროს იყო მიღებული. მკვლევარმა გათხარა
დაახლოებით 35–38 კვ.მ. რამდენიმე მეტრის სიღრმეზე გამოიყო
რამდენიმე გეოლოგიური ფენა, რომელთაგან თითქმის ყველა
შეიცავდა იმერეთის ზედაპალეოლითური კულტურის (გრავეტული
ტიპის) მასალებს.

***
In June 1916, the young S. Krukowski left for Kutaisi, where he visited the local caves and the Museum of Ethnography, later falling ill with
malaria, and on 1 July he began excavations in Gvardjilas Klde cave,
which lasted until 12 August. He silted through the sediment, but did
not conduct any selection of the material, even though it was common
to do so at the time. The explorer dug up ca. 35–38 m2, to a depth of a
few metres, distinguishing a few geological layers, of which most contained Upper Palaeolithic Imeretian culture (of the Gravettian type).
1
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A soldier drafted into the army as a result of general mobilisation.

39

XL

Стэфан Кароль Козловски / Stefan Karol Kozłowski / სტეფან კაროლ კოზლოვსკი / Stefan Karol Kozłowski

успех для того времени!) и, наконец, нарисованный. Оригинальные
таблицы с иллюстрациями не сохранились до наших времен.
***
В октябре 1916 г. в Москве в Императорском археологическом
обществе Круковский сделал доклад о своих раскопках.
***
Описания ретушированных орудий автор основывал на хорошо развитой французской системе классификации того времени,
но с собственными уточнениями. Новинкой стали попытки описания и классификации технологий изготовления различных изделий, в частности, процесса подготовки и расщепления нуклеусов, что по тем временам было настоящим событием.
Круковский определил и дал в своем тексте названия различных стадий подготовки нуклеусов, в том числе стадии их предварительного изготовления (что являлось абсолютным новаторством в то время), пытался установить различия между ретушью,
формирующей края заготовки и ретушью утилизации, изучал
«стратиграфию» резцовых сколов (последовательность появления
их негативов), описал пропорции скребков и пластинок с притупленным краем, охарактеризовал найденное на объекте кремневое
сырье и почти определил местонахождение его источника.
И все же археолог не анализировал технику транкирования пластин и пластинок, хотя позже сделал это в своей работе «Палеолит».
***
Текст оригинала написан на русском языке, который не был
родным языком автора, что отражается в форме построения предложений. Уже тогда заметные, неортодоксальные нюансы родного
языка автора, усугубляемые оригинальной типологической и технологической терминологией, вызвали дополнительные трудности при переводе. Мы стараемся объяснить эти термины в тексте.
***
Молодой Круковский в то время еще не является полностью
сформировавшимся исследователем. Он пока не завершил процесс разработки терминологии, но непрерывно учится. Отсюда
его неуверенность в разделении скребков и тронкированных микропластинок, отсюда и неточность термина «резец», смешивание
формальных и функциональных критериев (различные ножи – не
только пластины с ретушью, но и тронкированные микропластинки), отсюда и упоминание о «скоблящей» ретуши.
С годами эта непоследовательность исчезнет.
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***
W październiku 1916 r., w Moskwie, w Cesarskim Towarzystwie Archeologicznym, przedstawił referat o swych wykopaliskach.
***
Opisy narzędzi retuszowanych oparł autor na ówczesnym, wcale już
rozwiniętym francuskim systemie typologicznym, z własnymi uściśleniami. Nowością były próby opisów/klasyfikacji technologicznych (procesu rdzeniowania), to dla tamtych czasów całkowity ewenement.
S. Krukowski rozpoznał i nazwał w swoim tekście elementy rdzeniowania, w tym preformowania rdzeni (to pionierskie), zastanawiał się
także nad różnicami między retuszem formującym i użytkowym, badał
„stratygrafię”/następstwo negatywów uderzeń rylcowych, opisywał proporcje drapaczy i tylczaków, scharakteryzował także używane na stanowisku surowce krzemienne oraz starał się ustalić, z pewnym sukcesem,
ich pochodzenie.
Nie zastanowił się natomiast nad techniką łamania/sekcjonowania
wiórów i wiórków, ale zrobił to później w swoim Paleolicie.
***
Tekst oryginału napisany jest po rosyjsku, który nie był językiem
ojczystym autora, co odbija się na formie konstrukcji zdań. Już wtedy
zauważalne, nieortodoksyjne cechy języka ojczystego autora, spotęgowane oryginalnym nazewnictwem typo- i technologicznym, przysporzyły dodatkowych trudności w tłumaczeniu. Terminy te staramy się
objaśniać w tekście.
***
Młody Krukowski nie jest jeszcze w tamtych czasach w pełni
ukształtowanym badaczem, nie zakończył procesu formowania swego
nazewnictwa, stale się uczy. Stąd bierze się jego niepewność w rozdzielaniu drapaczy i półtylczaków wiórowych, stąd brak precyzji określenia
„ostrze”, stąd mieszanie kryteriów formalnych i funkcjonalnych (różne
noże – wiórowce, ale i półtylczaki), stąd mowa o retuszach „drapaczowych”.
Wszystkie te niekonsekwencje znikną z biegiem lat.

Стефан Круковский и Гварджилас Клде / Stefan Krukowski i Gvardjilas Klde / სტეფან კრუკოვსკი და გვარჯილას კლდე / Stefan Krukowski in Gvardjilas Klde

ფაუნისტური მასალა არ იყო ბევრი (რომლებიც იდენტიფიცირდა),
სამაგიეროდ, მდიდარი იყო კაჟის მასალა, დაწვრილებით აღწერილი
და დათვლილი (სერიოზული მიღწევაა იმ დროისთვის!) და ბოლოს
ჩახატული (ორიგინალური ილუსტრაციებმა ჩვენ დრომდე ვერ
მოაღწია).
***
1916 წლის ოქტომბერში მოსკოვში, არქეოლოგიის სამეფო
საზოგადოებაში, წარადგინა რეფერატი თავისი გათხრების შესახებ.

There were few animal bones (which were identified), but the flint
material was abundant, well-documented and counted (which was quite
an achievement for the time!), and also sketched (the original illustration plates have not been preserved to our times).

***
ავტორი რეტუშირებულ იარაღებს აღწერს მაშინდელი დროის
შესატყვისი, უკვე სრულად გავრცელებულ ფრანგულ ტიპოლოგიურ
სისტემაზე დაყრდნობით, საკუთარი დაზუსტებებით. სიახლეს
წარმოადგენს ტექნოლოგიური აღწერის/კლასიფიკაციის ცდები
(ნუკლეუსის დამუშავების პროცესი), რაც იმ დროისათვის სრულ
სიახლეს წარმოადგენს.
კრუკოვსკიმ განასხვავა და სახელი დაარქვა თავის ტექსტში
ნუკლეუსის დამუშვების დროს მიღებულ ელემენტებს, მათ შორის
ნუკლეუსების წინასწარი დამუშავება (ამ საკითხში იგი პიონერი იყო),
ცდილობდა დაედგინა განსხვავება ფორმის მიმცემ რეტუშსა და
გამოყენების კვალს შორის. იკვლევდა „სტრატიგრაფიას“, რომელიც
სასაჭრისე ჩამონატეხის ნეგატივზე, ქვის ანატკეცზე, რჩებოდა, აღწერდა
საფხეკებს და ზურგდაბლაგვებულ ლამელებს, დაახასიათა ასევე
ძეგლებზე კაჟის ნედლეულის გამოყენება და ცდილობდა, გარკვეული
წარმატებით, დაედგინა ნედლეული მასალის წარმომავლობა.
მას ყურადღება არ გაუმახვილებია ატკეცვის ტექნიკის გაანალიზებაზე
ანატკეცის და ლამელის მიღება, მაგრამ ეს გააკეთა მოგვიანებით თავის
ნაშრომში „პოლონური მიღებაზე“ („kurtyzowanie”)

***
The author based his description of retouched tools on the already
well-developed French typological system, adding his own clarifications. One new element he included were attempts at providing descriptions/technological classifications (of the coring process), which was a
completely innovative approach at the time.
In his text, S. Krukowski identified and named coring elements, including core preforming elements (in which he was a pioneer), as well
as considering the differences between retouching aimed at reshaping
a tool or done to make it functional, studying the “stratigraphy”/ the
succession of burin-blow negatives, describing the proportions of endscrapers and backed pieces, characterising the flint raw materials used
at the site, and attempting to determine – with some success – their
origins.
He did not take into consideration the technique of breaking/
selecting blades and bladelets, but he did this later in his Paleolit (The
Palaeolithic).

***
დაწერილია რუსულ ენაზე,
რომელიც არ არის ავტორის
მშობლიური ენა, რაც აისახა კიდეც წინადადებების კონსტრუქციაზე.
უკვე მაშინვე შესამჩნევია, რომ ავტორი არაორთოდოქსულად იყენებს
მშობლიურ ენას, ორიგინალური ტიპოლოგიური და ტექნოლოგიური
ტერმინოლოგიით კიდევ უფრო გაძლიერებულმა, თარგმანში
დამატებითი სირთულეები გამოიწვია. ჩვენ ვცდილობთ, ეს ტერმინები
განვმარტოთ ტექსტში.
***
ახალგაზრდა კრუკოვსკი იმ დროს ჯერ კიდევ არ არის
ჩამოყალიბებული
მკვლევარი,
არ
დაუმთავრებია
თავისი
ტერმინოლოგიის ფორმირების პროცესი, განუწყვეტლივ სწავლობს.
აქედან მოდის მისი ორჭოფობა საფხეკებისა და თავრეტუშირებული
მიკროლამელების განსხვავებაში, ასევე არასწორადაა გამოყენებული
ტერმინი „საჭრისი“, რაც ფორმალური და ფუნქციონალური
კრიტერიუმების აღრევაა (დანები სხვადასხვაგვარია არამარტო
რეტუშირებული
ლამელა,
არამედ
თავრეტუშირებული
მიკროლამელაც). აქედან გამომდინარე, ხმარობს „საფხეკისებურ“
რეტუშსაც, დროთა განმავლობაში ყველა ეს უზუსტობა გაქრება.

XLI

***
In October 1916, in Moscow, he presented a paper about his excavations to the Imperial Archaeological Society.

***
The text of the original was written in Russian, which was not the author’s mother tongue. This is reflected in the sentence construction. The
already then observable unorthodox way in which the author used his
own language, magnified by the original typological and technological
terminology he applied, have added to the difficulties linked to translating the text. We attempt to explain these terms in the text.
***
At the time, the young S. Krukowski was still not a fully shaped researcher as he had not yet completed the process of forming his own
terminology, and he was still studying. This is the cause behind his uncertainty when distinguishing endscrapers and truncated pieces, as a
result of which the term “blade” lacks precision and leads to the confusing of formal and functional criteria (various knives – blades but also
truncated pieces), and his mention of “endscraper” retouching.
All these inconsistencies will disappear as the years go by.
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Исследования эпохи
верхнего палеолита в Грузии
и материалы пещеры
Гварджилас Клде из раскопок
Стефана Круковского

Badania nad górnym
paleolitem Gruzji a materiały
z jaskini Gvardjilas Klde
z wykopalisk Stefana
Krukowskiego

Кароль Шимчак

Karol Szymczak

Многие исследователи проблематики каменного века на Ближнем и Среднем Востоке подчеркивают особое значение Кавказа
и прилегающих к нему территорий как региона, который, хотя
и представляет собой мост, соединяющий и делающий возможным контакт между азиатскими и европейскими народностями,
но при других условиях мог бы создать серьезный барьер для таких контактов (Bar-Yosef et al. 2011, c. 347; Kozłowski 1998, c. 463;
Meshveliani et al. 2004, c. 134, 148; Pinhasi et al. 2014, c. 1). Это могло
стать причиной создания поселенческой ниши, в которой культурные изменения происходили с иной скоростью, чем в других
местах. Дополнительным препятствием, особенно в период среднего палеолита, мог быть многократно затоплявшийся коридор,
соединяющий Каспийское море с Азовским – Кумо-Манычская
впадина (Kozłowski 1998, с. 471).
Первые археологические материалы, представляющие древний каменный век на интересующей нас территории, были обнаружены уже в конце ХIХ в. (Bar-Yosef et al. 2011, с. 331). Однако
лишь благодаря систематическим раскопкам пещерных стоянок,
которые проводили во втором десятилетии ХХ в. Роберт Рудольф
Шмидт и Леон Козловский (Schmidt 1919; Ebert 1925, с. 27), а затем и Стефан Круковский (Krukowski 1916), появились достаточно
хорошо задокументированные коллекции стратифицированных
кавказских памятников.
С тех пор было изучено несколько десятков стоянок, отнесенных к указанному периоду, причем интерес к ним заметно увеличился на рубеже ХХ и ХХI вв. Благодаря современным методам
исследования, результаты лабораторных анализов позволяют
выдвигать различные гипотезы и создавать все более детальные
реконструкции. Похоже, обновление методов анализа многое при-

Wielu autorów parających się problematyką epok kamienia na Bliskim i Środkowym Wschodzie podkreśla szczególne znaczenie Kaukazu i terenów bezpośrednio z nim sąsiadujących jako regionu z jednej
strony stanowiącego pomost łączący i umożliwiający kontakty między
ludnością zamieszkującą kontynent azjatycki i europejski, a w innych
uwarunkowaniach – mogącego stanowić dla takich kontaktów poważną barierę (Bar-Yosef et al. 2011, s. 347; Kozłowski 1998, s. 463; Meshveliani et al. 2004, s. 134, 148; Pinhasi et al. 2014, s. 1). Prowadzić to
mogło do wytworzenia się niszy osadniczej, w której zmiany kulturowe
zachodziły w innym niż gdzie indziej, indywidualnym tempie. Dodatkową przeszkodę, szczególnie w okresie trwania paleolitu środkowego,
stanowić mógł wielokrotnie zalewany korytarz (kanał Manych, lub Manych-Kerch), łączący Morze Kaspijskie z Morzem Azowskim (Kozłowski 1998, s. 471).
Pierwsze materiały zabytkowe reprezentujące starszą epokę kamienia
na interesującym nas terytorium rozpoznane zostały już u schyłku XIX w.
(Bar-Yosef et al. 2011, s. 331), lecz dopiero systematyczne badania wykopaliskowe stanowisk jaskiniowych, podjęte w drugiej dekadzie wieku XX
przez Roberta Rudolfa Schmidta i Leona Kozłowskiego (Schmidt 1919;
Ebert 1925, s. 27), a następnie przez Stefana Krukowskiego (Krukowski
1916), dostarczyły dobrze jak na owe czasy udokumentowanych kolekcji
zabytków wraz z ich kontekstem stratygraficznym.
Od tamtego czasu przebadano przynajmniej kilkadziesiąt stanowisk
dotyczących wspomnianego okresu, przy czym zainteresowanie tą problematyką wyraźnie wzmogło się od przełomu XX i XXI w. Aplikuje się
nowoczesne metody eksploracji, a także badania laboratoryjne, których
wyniki pozwalają stawiać hipotezy i konstruować coraz bardziej szczegółowe scenariusze. Wydaje się, że szczególnie wiele wniosło wprowadzenie nowych procedur w przygotowywaniu i interpretacji uzyskanych
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ქვის ხანის პრობლემებზე მომუშავე მკვლევრები ახლო და შუა
აღმოსავლეთის ქვეყნებში ხაზს უსვამენ კავკასიისა და მისი უშუალო
მეზობელი ქვეყნების მნიშვნელობას, რომლებიც თავისთავად
წამოადგენდა დამაკავშირებელ ხიდს აზიისა და ევროპის ხალხებს
შორის. მაგრამ, მეორე მხრივ, იგივე გარემოება შეიძლება
გამხდარიყო სერიოზული ბარიერი ამ მოსახლეობას შორის (BarYosef et al. 2011, გვ. 347; Kozłowski 1998, გვ. 463; Meshveliani et al. 2004, გვ.
134, 148; Pinhasi et al. 2014, გვ. 1). შესაძლოა, სწორედ ამან გამოიწვია
დასახლების ნიშას შექმნა, სადაც კულტურული ცვლილებები
განსხვავებულად მიმდინარეობდა, ინდივიდუალურ ტემპში.
დამატებით დაბრკოლებად, განსაკუთრებით კი შუა პალეოლითური
პერიოდის დროს, შესაძლოა, ყოფილიყო მრავალგზის დატბორილი
დერეფანი (Manych ან Manych-Kerch არხი), რომელიც კასპიის ზღვას
აზოვის ზღვასთან აკავშირებდა (კოზლოვსკი Kozłowski 1998, გვ. 471).
პირველი ისტორიული მასალები, რომლებიც ჩვენთვის
საინტერესო ტერიტორიაზე ძველ ქვის ხანას წარმოადგენს,
აღმოჩენილ იქნა XIX საუკუნის ბოლოს (Bar-Yosef et al. 2011, გვ.
331), თუმცა, მღვიმე-სადგომების სისტემატური არექოლოგიური
კვლევების შედეგად, რომლებიც XX საუკუნის პირველ ნახევარში
რობერტ რუდოლფ შმიდტმა და ლეონ კოზლოვსკიმ (Schmidt
1919; Ebert 1925, გვ. 27), ხოლო შემდეგ სტეფან კრუკოვსკიმ
(Krukowski 1916), ჩაატარეს, აღმოჩნდა იმ დროისთვის კარგად
დოკუმენტირებული ძეგლების კოლექცია, მათ სტრატიგრაფიულ
კონტექსტთან ერთად.
ამის შემდეგ შესწავლილ იქნა აღნიშნულ პერიოდთან
დაკავშირებული, სულ მცირე, რამდენიმე ათეული ძეგლი, ამასთან
ერთად, დაინტერესება ამ საკითხებზე XX და XXI საუკუნეების
მიჯნაზე
მკვეთრად
გაძლიერდა.
დამკვიდრდა
კვლევის
თანამედროვე მეთოდები, როგორიცაა ლაბორატორიული

Many authors interested in the Stone Age in the Near and Middle
East emphasize the significance of the Caucasus and closely neighbouring areas, due to this being a region that – on the one hand – functions as a bridge enabling contact between the populations living in
Asia and in Europe, but which – on the other – can constitute under
certain circumstances a serious barrier for establishing such contacts
(Bar-Yosef et al. 2011, 347; Kozłowski 1998, 463; Meshveliani et al. 2004,
134, 148; Pinhasi et al. 2014, 1). This might have led to the formation
of a settlement niche in which cultural changes occurred at a different,
more individual pace. The frequently flooding corridor (the Manych or
Manych-Kerch Canal) linking the Caspian Sea and the Sea of Azov was
an additional obstacle, especially during the Middle Palaeolithic period
(Kozłowski 1998, 471).
The first archaeological material representing the earlier period of
the Stone Age in the territory of interest was identified at the turn of
the 19th century (Bar-Yosef et al. 2011, 331), but it was not representative until systematic excavations were conducted at the cave sites in the
second decade of the 20th century by Robert Rudolf Schmidt and Leon
Kozłowski (Schmidt 1919; Ebert 1925, 27) and later by S. Krukowski
(Krukowski 1916). The research brought a well-documented (considering the period) collection of artefacts, including information about their
stratigraphic context.
Since then, at least several dozen sites have been investigated that
have been linked to the discussed period, but the level of interest in
these issues clearly became more intense at the turn of the 20th century.
Modern methods of exploration are being applied, including laboratory
tests, the results of which enable putting forward certain hypotheses
and constructing more detailed scenarios. It seems that a lot has been
achieved due to the introduction of new procedures for the prepara-
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внесло как в подготовку образцов, так и в интерпретацию полученных результатов хронометрических исследований, что помогло продвинуться в изучении хронологии памятников (Adler et al.
2008; Douka & Higham 2017).
Исследования фокусируются на уточнении абсолютной хронологии, а также реконструкции и определении культурных изменений, происходящих в период древнего каменного века. Уже ее
ранние этапы содержат чрезвычайно интересные данные – на стоянке Дманиси в Южной Грузии обнаружена серия останков людей
(Homo erectus georgicus), обитавших на внеафриканской территории
в интервале от 1,8 до 1,6 млн лет (Lordkipanidze et al. 2013). Особое
внимание уделяется вопросам, касающимся развития среднего палеолита, проблемам, с которыми могли сталкиваться неандертальские общины в конце периода среднего палеолита, появлению Homo
sapiens sapiens и характеру отношений между этими группами, этапам существования современного человека и последующим фазам
трансформации его культуры, а также ранним эпизодам эпохи голоцена. Большое количество местных пещерных памятников сохраняют достаточно полные стратиграфические колонки от среднего
палеолита к верхнему палеолиту и далее до мезолита.
В предыдущей – ашельской фазе среднего палеолита (до фазы
MIS 6 у нас нет возможности более детального датирования отдельных находок) Кавказ, похоже, создает довольно отчетливый
культурный барьер. К югу от него развивалась каменная индустрия, для которой характерно наличие нуклевидных орудий
(например, рубил ашельского типа, напоминающих артефакты,
обнаруженные на Ближнем Востоке), в то время как на севере преобладали отщепово-галечные индустрии (Kozłowski 1998, с. 463).
В начале последней ледниковой эпохи (вюрмское, валдайское
или вислинское оледенение), примерно 110–100 тыс. лет (MIS
5d), можно выделить первое значительное культурное изменение
в эпоху палеолита, состоящее в вытеснении рубил индустрией
мустьерского типа – скреблами и треугольными остриями, изготовленными с помощью леваллуазской техники (Kozłowski 1998,
с. 469–470). Причина и характер этого явного разрыва в истории
неандертальских сообществ пока неясны, хотя кажется, что культурным барьером мог послужить Большой Кавказский хребет. По
обе его стороны мы отмечаем наличие мустьерской культуры и леваллуазской техники, но ее южные разновидности, похоже, напоминают ближневосточные группы (Загрос), в то время как северные содержат следы западного влияния групп с бифасиальными
изделиями (Kozłowski 1998, с. 473–475, рис. 9).
Леваллуа-мустьерские группы, связанные с неандертальцами,
просуществовали, скорее всего, вплоть до периода межледнивеко-
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wyników badań chronometrycznych, co przyczyniło się do spojrzenia
na problemy datowania z innej perspektywy (Adler et al. 2008, Douka
& Higham 2017).
Badania skoncentrowane są przede wszystkim na zrekonstruowaniu
i wydatowaniu bezwzględnemu sekwencji zmian kulturowych, zachodzących podczas trwania starszej epoki kamienia. Już najwcześniejsze
jej odcinki dostarczają niezwykle interesujących danych – południowo-gruzińskie stanowisko Dmanisi dostarczyło jednych z najstarszych pozaafrykańskich szczątków ludzkich (homo erectus georgicus), datowanych na ok. 1,8–1,6 miliona lat (Lordkipanidze et al. 2013). Szczególną uwagę poświęca się problematyce dotyczącej paleolitu środkowego
– przeżywania się społeczności neandertalskich u schyłku tego okresu,
przybycia homo sapiens sapiens i charakteru związków pomiędzy tymi
grupami, wczesnych faz bytności człowieka współczesnego oraz dalszych faz przemian jego kultury, aż po wczesne odcinki epoki holocenu.
Ważne jest, że stosunkowo wiele miejscowych stanowisk jaskiniowych
zachowuje bogate sekwencje stratygraficzne odnoszące się właśnie do
paleolitu środkowego, przez cały paleolit górny, aż po mezolit.
We wcześniejszej, aszelskiej fazie paleolitu środkowego (przed MIS 6,
bez możliwości bardziej szczegółowego datowania poszczególnych
inwentarzy) Kaukaz wydaje się tworzyć dość wyraźną barierę kulturową. Na południe od niej rozwijały się przemysły kamienne charakteryzujące się występowaniem narzędzi rdzeniowych (pięściaków typu
aszelskiego, nawiązujących do znalezisk bliskowschodnich), podczas
gdy na północ dominowały przemysły odłupkowo-otoczakowe (Kozłowski 1998, s. 463).
Z początkiem ostatniego zlodowacenia (Wisły/Würmu), około 110–
–100 tysięcy lat (MIS 5d), zaobserwować można pierwszą w okresie
paleolitu poważną zmianę kulturową, polegającą na zastąpieniu przemysłów z pięściakami przemysłami typu mustierskiego, z odłupkowymi
zgrzebłami i produkowanymi techniką lewaluaską trójkątnymi ostrzami
(Kozłowski 1998, s. 469–470). Przyczyna i charakter tej wyraźnie rysującej się nieciągłości w historii społeczności neandertalskich nie jest jednoznacznie wyjaśniona, choć wydaje się, że łańcuch Wielkiego Kaukazu
mógł wciąż stanowić barierę kulturową. Po obu jego stronach notujemy
wprawdzie obecność musterienu z techniką lewaluaską, jednak jego południowe odmiany wydają się wyraźnie nawiązywać do ugrupowań bliskowschodnich (Zagros), natomiast północne wykazują łatwo dającą się
zaobserwować obecność zachodnich wpływów jednostek z narzędziami
bifacjalnymi (Kozłowski 1998, s. 473–475, fig. 9).
Związane z neandertalczykiem ugrupowania mustiersko-lewaluaskie przeżywały się najprawdopodobniej aż do okresu interpleniglacjalnego (MIS 3), kiedy to na opisywanym obszarze pojawił się człowiek
współczesny. Nie jest jasne, czy homo sapiens sapiens dotarł tam już po
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კვლევები, რომლის შედეგებიც იძლევა ჰიპოთეზების წამოყენების
და ზუსტი რეკონსტრუქციის საშუალებას. კვლევების თანამედროვე
მეთოდიკის საშუალებით შესაძლებელი გახდა ქრონოლოგიის
საკითხების გადასინჯვა და ახალი პერსპექტივების დანახვა (Adler
et al. 2008; Douka & Higham 2017).
კვლევები მიმდინარეობდა ძველი ქვის ხანის ძეგლების
დათარიღების და კულტურული ცვლილებების რეკონსტრუქციის
მიზნით. უკვე მისი ადრეული ეტაპი იძლევა საინტერესო მონაცემებს
– სამხრეთ საქართველოში დმანისის ძეგლმა გამოავლინა აფრიკის
გარეთ ერთ-ერთ უძველესი ადამიანის ნაშთი (homo erectus georgicus),
რომელიც დათარიღებულია დაახლოებით 1,8–1,6 მილიონი
წლით (Lordkipanidze et al. 2013). განსაკუთრებული ყურადღება
ეთმობოდა შუა პალეოლითის ბოლოს ნეანდერტალელთა და
homo sapiens sapiens-ის ჯგუფების ურთიერთობის საკითხს, მათ
კავშირებს და კულტურულ ცვლილებებს ადრეული ჰოლოცენის
ხანაში. მნიშვნელოვანია ამ ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ძეგლების
უმრავლესობის სტრატიგრაფია, ჩანს შუა პალეოლითური,
ზედაპალეოლითური და მეზოლითური კულტურული ფენების
თანმიმდევრობა.
ადრეულ, შუა პალეოლითის აშელის ფაზაში (MIS 6-ზე
ადრე, ცალკეული მონაპოვრის უფრო ზუსტი დათარიღების
შესაძლებლობის გარეშე) კავკასიონი, როგორც ჩანს, საკმაოდ
მკაფიო კულტურულ ბარიერს წარმოადგენდა. სამხრეთით
განვითარდა ინდუსტრია, რომელშიც ჭარბობს ნუკლეუსისებური
იარაღი (მაგ. ისეთი ტიპის აშელური ხელცული, რომელიც
მახლობელ აღმოსავლეთში აღმოჩენილი მასალის მსგავსია),
ხოლო ჩრდილოეთით მაკროლითური (რიყის ქვის, საჩეხი იარაღი)
ქვის ინდუსტრია უფრო იყო განვითარებული (Kozłowski 1998, გვ.
463).
უკანასკნელი გამყინვარების დასაწყისში (ვისლა/ ვიურმის
გამყინვარება) დაახ. 110–100 ათასი წლის წინ, პალეოლითის
ხანაში, აღინიშნება მნიშვნელოვანი კულტურული ცვლილება,
აშელურ ხელცულებს ანაცვლებს მუსტიეური სახოკები და
სამკუთხედის ფორმის წვეტანები (Kozłowski 1998, გვ. 469–470).
ნეანდერტალელებში ამ კულტურული ცვლილების მიზეზი
გაურკვეველია, შესაძლებელია კავკასიონის ქედი კულტურული
ბარიერს ქმნიდა. კავკასიონის ორივე მხარეს ჩანს მუსტიეური
კულტურა და ლევალუაური ტექნოლოგია. თუმცა, სამხრეთში
შეინიშნება ახლოაღმოსავლური (ზაგროსის) ტიპის კულტურა, მაშინ
როცა ჩრდილოეთით, ბიფასიალური-დასავლური ინდუსტრიაა
(Kozłowski 1998, გვ. 473–475, fig. 9).
მუსტიეურ-ლევალუაური
ტექნიკის
მატარებელი
ნეანდერტალელები, დიდი ალბათობით, გამყინვარებათაშორის
(MIS 3) პერიოდამდე არსებობდნენ, როდესაც აღნიშნულ
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tion and interpretation of the results of chronometric studies, enabling
the forming of a different perspective on problems with dating material
(Adler et al. 2008; Douka & Higham 2017).
Research focuses primarily on the reconstruction and absolute dating of the sequences of cultural changes that occurred during the Old
Stone Age. The earliest fragments provide some very interesting data,
i.e. the south Georgian site of Dmanisi has provided a specimen of the
oldest human remains found outside Africa (homo erectus georgicus),
dated to ca. 1.8–1.6 million years ago (Lordkipanidze et al. 2013). It is
worth focusing special attention on issues related to the Middle Palaeolithic period and the survival of Neanderthal societies in the final phase
of this age, the arrival of the homo sapiens sapiens and the character of
the relationships between these groups during the early phases of modern human presence and the later phases of cultural transformation, up
until the early Holocene. It is important that relatively large amounts of
local cave sites have preserved rich stratigraphic sequences corresponding specifically to the Middle Palaeolithic, through the Upper Palaeolithic, up until the Mesolithic period.
In the earlier, Acheulean phase of the Middle Palaeolithic period
(before MIS 6, without the possibility of determining a more precise
dating of the particular inventory), the Caucasus seems to constitute
a quite distinct cultural barrier. To the south, stone industries developed
with the characteristic presence of core tools (Acheulean-type hand
axes, with certain similarities to Near Eastern finds), while to the north
flake and pebble industries were predominant (Kozłowski 1998, 463).
Along with the beginning of the last glacial period (the Vistula/
Würm glaciation), about 110–100,000 years ago (MIS 5d), it was
possible to observe the first serious cultural change that took place in the
Palaeolithic, involving the substitution of hand axe industries by Mousterian-type industries, with flake side scrapers and triangular points
produced using the Levallois technique (Kozłowski 1998, 469–470). The
reason behind this distinctly observable intermittence in the history of
Neanderthal societies and its character have not been explained, even
though it seems that the Greater Caucasus range might have functioned
as a cultural barrier. We have recorded the presence of Mousterian
industries incorporating the Levallois technique on both sides of the
mountain range; however, its southern variants seem to show clear similarities to those of Near Eastern groups (Zagros), while the northern
ones show obvious Western influences as in individual cases of bifacial
tools (Kozłowski 1998, 473–475, Fig. 9).
The Mousterian-Levallois groups related to the Neanderthals most
probably survived up until the Interpleniglacial period (MIS 3), when
the modern man appeared in the discussed area. It remains unclear
whether homo sapiens sapiens arrived here after the area had been com-
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вья (MIS 3), когда на территории Южного Кавказа появился современный человек. Неясно, появился ли homo sapiens sapiens там уже
после того, как его предшественники покинули этот район, или,
как и на остальной территории Европы, какое-то время сосуществовал с ними.
С позиций эволюционизма, который предполагает, что неандертальцы естественным путем развились в современных людей,
верхнепалеолитические каменные индустрии также должны являться очередным эволюционным изменением прежних леваллуа-мустьерских (Bar-Yosef et al. 2011, с. 332). Предполагалось, что
на некоторых стоянках этот процесс должен быть подтвержден
присутствием среднепалеолитических элементов в самых ранних
верхнепалеолитических слоях уже содержащих скребки, резцы
и долотовидные изделия. Однако позднее было продемонстрировано механическое смешение этих элементов (Meshveliani et al.
2004, с. 137). В настоящее время считается, что поведение неандертальцев и современных людей, связанное с изготовлением орудий,
было различным (Meshveliani et al. 2004, с. 133).
Ключевыми проблемами в исследованиях древних периодов
каменного века Кавказского региона и прилегающих территорий
по-прежнему является: (а) исчезновение неандертальских общин
и обстоятельства их замены группами современных людей; (б) появление незадолго до начала последнего оледенения памятников,
отождествляемых с восточным проявлением граветтского технокомплекса; (в) заметная микролитизация кремневой индустрии на
заключительных этапах плейстоцена; (г) возникновение неолитического производящего хозяйства.
Активные исследования, особенно те, что проводились в последние двадцать лет, позволили пролить свет на перечисленные
вопросы. Как уже упоминалось выше, описываемая нами территория изобилует пещерными стоянками с хорошо сохранившимися стратиграфическими колонками, позволяющими оценить
динамику изменений и относительно точно определить их хронологию.
Хорошо заметен переход между поздним средним палеолитом
(мустьерская индустрия) и ранним верхним палеолитом (ориньякская индустрия) в пещере Ортвала Клде (Tushabramishvili
1999; Adler et al. 2008). После анализа серии датировок, полученных различными методами с очень широкими границами допуска,
авторы исследования пришли к выводу, что довольно быстрое появление в регионе групп человека современного физического типа
сопровождалось стремительным исчезновением неандертальских
сообществ, которые не просуществовали в этом регионе дольше,
чем до 38 тыс. лет назад (Adler et al. 2008, с. 382).
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całkowitym opuszczeniu obszaru przez swoich poprzedników, czy też,
jak na pozostałym obszarze Europy, przez jakiś okres egzystował z nim
równolegle.
Zgodnie z dawniejszym, ściśle ewolucyjnym podejściem, zakładającym, że neandertalczycy naturalnie wyewoluowali w ludzi współczesnych, przyjmowano scenariusz, że i przemysły kamienne typu górnopaleolitycznego są kolejnym ewolucyjnym, naturalnym ogniwem dawniejszych przemysłów mustiersko-lewaluaskich (Bar-Yosef et al. 2011,
s. 332). Potwierdzone miało to być wyraźnym udziałem na niektórych
stanowiskach elementów środkowopaleolitycznych w najwcześniejszych
warstwach wiązanych z paleolitem górnym, zawierających już drapacze,
rylce i narzędzia wiórowe. Jednak później wykazano mechaniczną kontaminację tych elementów (Meshveliani et al. 2004, s. 137), a teza o wyraźnej odrębności zachowań narzędziowych neandertalczyków i ludzi
współczesnych jest dziś obowiązująca (Meshveliani et al. 2004, s. 133).
Wciąż problemami kluczowymi w badaniach nad starszymi odcinkami epoki kamienia rejonu Kaukazu i terenów sąsiednich są: (a) zanik społeczności neandertalskich i okoliczności zastąpienia ich przez
ugrupowania człowieka współczesnego; (b) pojawienie się niedługo
przed początkiem ostatniego pleniglacjału jednostek utożsamianych ze
wschodnimi odłamami kręgu/technokompleksu graweckiego; (c) dająca się zaobserwować w końcowych odcinkach plejstocenu mikrolityzacja przemysłów krzemiennych; (d) pojawienie się neolitycznej gospodarki wytwórczej.
Intensywne badania, szczególnie te prowadzone w przeciągu ostatnich 20 lat, pozwoliły rzucić wiele światła na wymienione zagadnienia.
Opisywany przez nas rejon obfituje w stanowiska, w szczególności jaskiniowe, z wyjątkowo dobrze zachowanymi długimi sekwencjami stratygraficznymi, pozwalającymi uchwycić dynamikę zmian i stosunkowo
precyzyjnie określić ich chronologię.
Dobrze zaznaczone przejście między późnym paleolitem środkowym (przemysł typu mustierskiego) i wczesnym paleolitem górnym
(przemysł typu oryniakoidalnego) rysuje się w jaskini/schronisku Ortvale Klde (Tushabramishvili 1999; Adler et al. 2008). Po analizie serii
datowań, uzyskanych rozmaitymi metodami z bardzo szerokimi marginesami błędów, autorzy dochodzą do wniosku, że relatywnie szybkiemu
pojawieniu się ugrupowań ludzi współczesnych towarzyszył szybki zanik społeczności neandertalskich, które nie przetrwały w tym regionie
dłużej niż do ok. 38 kyr cal BP (Adler et al. 2008, s. 382).
Doskonałego przykładu sekwencji stratygraficznej, zawierającej
moment przejścia między paleolitem środkowym i górnym, dostarczyła jaskinia Bondi (Pleurdeau et al. 2016). Poziomy późnomustierskie
(VIII, VII i VII/VI) datowane są tam wcześniej niż 45 kyr cal BP, natomiast odpowiadający przemysłom oryniakoidalnym poziom V osią-
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ტერიტორიაზე გამოჩნდა თანამედროვე ტიპის ადამიანი. ჯერჯერობით გაურკვეველია homo sapiens sapiens-ი ამ ტერიტორიაზე
მას შემდეგ დასახლა, რაც ნეანდერტალელები გადაშენდნენ, თუ ეს
ორი სახეობა თანაარსებობდა ისევე, როგორც ევროპაში.
უფრო ადრეული-ზედმიწევნით ევოლუციური თეორიის
თანახმად,
ნეანდერტალელები
ევოლუციის
შედეგად
თანამედროვე ადამიანებად ჩამოყალიბდნენ. მიჩნეულია, რომ
ზედაპალეოლითური ქვის დამუშავების ტექნოლოგია მუსტიეურლევალუაური ტექნოლოგიის განვითარების შედეგია (Bar-Yosef et
al. 2011, გვ. 332). ამის საბუთად მოიაზრებოდა ზოგიერთ ძეგლზე
შუაპალეოლითის ელემენტების გამოკვეთილი წილი ზედა
პალეოლითთან დაკავშირებულ უძველეს ფენებში, რომელიც
უკვე შეიცავს საფხეკებს, საჭრისებსა და ანატკეცზე დამზადებულ
იარაღს. მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ საქმე გვქონდა ფენების
მექანიკურ აღრევასთან (Meshveliani et al. 2004, გვ. 137), ხოლო ის,
რომ ნეანდერტალელებისა და თანამედროვე ადამიანის ქვის
ინდუსტრიაში არსებობს ტექნოლოგიური მსგავსება, დღეს უკვე
აღიარებულია (Meshveliani et al. 2004, გვ. 133).
კავკასიის რეგიონისა და მეზობელი ტერიტორიების ქვის ხანის
ადრეული პერიოდის კვლევის მთავარ პრობლემად კვლავ მიიჩნევა:
ა) ნეანდერტალელების გაქრობა და თანამედროვე ადამიანების
ჯგუფების ექსპანსია; ბ) უკანასკნელ გამყინვარებამდე პერიოდში
აღმოსავლეთ ეპიგრავეტის ტექნოკომპლექსის გამოჩენა; გ)
პლეისტოცენის ბოლოს ქვის ინდუსტრიის მიკროლიტიზაცია; დ)
ნეოლითური მეურნეობის წარმოების საკითხი.
ინტენსიური კვლევები, განსაკუთრებით ბოლო ოცი წლის
განმავლობაში ჩატარებული, იძლევა საშუალებას, ნათელი
მოჰფინოს ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხებს. ჩვენ მიერ აღნიშნულ
რაიონში მრავლად არის ძეგლები, განსაკუთრებით მღვიმური
ტიპის, ვრცელი ქრონოლოგიური სტრატიგრაფიით, რომლებშიც
კარგად ჩანს განვითარების ქრონოლოგიური დინამიკა.
გვიანი შუაპალეოლითიდან (მუსტიეური ტექნოლოგია) ადრე
ზედაპალეოლითზე (ორინიაკოიდული ინდუსტრია) გადასვლა
კარგად ჩანს ორთვალა კლდის მღვიმეში (Tushabramishvili 1999;
Adler et al. 2008). სხვადასხვა მეთოდით მიღებული დათარიღების
ანალიზის საფუძველზე, ცდომილების ალბათობით, ავტორებმა
გამოთქვეს მოსაზრება, რომ ამ ტერიტორიაზე თანამედროვე
ადამიანის მძლავრმა ექსპანსიამ გამოიწვია ნეანდერტალელების
გაქრობა, რომლებიც ამ ტერიტორიაზე 38 ათასი cal BP წლამდე
არსებობდნენ (Adler et al. 2008, გვ. 382).
სტრატიგრაფიული თანმიმდევრობა, რომელიც მოიცავს
შუადან ზედაპალეოლითზე გადასვლის პერიოდს, კარგად ჩანს
ბონდის მღვიმეში (Pleurdeau et al. 2016). გვიან მუსტიეური (VIII, VII
და VII/VI) ფენები, ბეისეის მოდელირების მიხედვით, თარიღდება
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pletely abandoned by its predecessors or whether – similarly as in the
case of other regions in Europe – for a time they coexisted.
In accordance with the previous strictly evolutionary approach,
which assumed that Neanderthals naturally evolved into modern humans, a scenario has been proposed claiming that the stone industries
of the Upper Palaeolithic period are a subsequent natural evolutionary
link in the chain of Mousterian-Levallois industries (Bar-Yosef et al.
2011, 332). This was supposed to have been confirmed by the obvious
presence of Middle Palaeolithic elements at some of the sites in the earliest layers linked to the Upper Palaeolithic period, already containing
end scrapers, burins and blade tools. However, it was later established
that these elements had been mechanically contaminated (Meshveliani
et al. 2004, 137), while the hypothesis about the distinct differences between the tool-related behaviours of the Neanderthals and modern humans is currently considered the most valid (Meshveliani et al. 2004,
133).
The following aspects continue to be key issues in research into the
earlier stages of the Stone Age in the Caucasus region and in neighbouring areas: (a) the disappearance of Neanderthal societies and the circumstances in which they were replaced by modern human groups; (b)
the appearance – not long before the beginning of the last Pleniglacial
Age – of individuals associated with the eastern factions of the Gravettian unit; (c) the microlithisation of the splinter groups, observable in
the final stage of the Pleistocene; (d) the appearance of the Neolithic
industries farming economy.
Intense research, especially studies conducted over the last 20 years,
has shed new light on the above-listed issues. The discussed region has
an abundant amount of sites, especially caves with exceptionally wellpreserved long stratigraphic sequences, which makes it possible to
capture the dynamics of change and to determine a relatively precise
chronology.
A clearly marked transition between the late Middle Palaeolithic
(Mousterian-type industry) and early Upper Palaeolithic (Aurignaciantype industry) is observable in the Ortvale Klde cave/shelter (Tushabramishvili et al. 1999; Adler et al. 2008). Following an analysis of the series
of datings, achieved using various methods with a very wide margin of
error, the authors came to the conclusion that the relatively fast appearance of modern human groups was accompanied by the quick disappearance of Neanderthal societies, which in this region did not survive
longer than until ca. 38 kyr cal BP (Adler et al. 2008, 382).
A perfect example of a stratigraphic sequence containing the moment of transition from the Middle to the Upper Palaeolithic has been
provided by the Bondi cave (Pleurdeau et al. 2016). Late-Mousterian
levels (VIII, VII and VII/VI) are dated there to before 45 kyr cal BP,
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Прекрасным примером стратиграфической последовательности, содержащей переход между средним и верхним палеолитом,
служит пещера Бонди (Pleurdeau et al. 2016). Позднемустьерские
слои (VIII, VII и VII/VI) датируются возрастом древнее 45 000 лет
назад, тогда как слой V, вмещающий ориньякскую индустрию, относят к периоду между 39 000 и 36 000 лет назад (Pleurdeau et al.
2016, с. 83). Слой II, содержащий довольно скудный набор изделий
граветтской индустрии, датируется периодом около 17 000 лет назад. Авторы подчеркивают четкий разрыв между неандертальскими сообществами и поселениями человека современного физического типа, исключая период их сосуществования. Все полученные
результаты подтверждают теорию появления современных людей
в Кавказском регионе в период, предшествовавший 38 000 лет назад, быстрое вытеснение ими неандертальцев и полное освоение
территории. Как и на других стоянках, в пещере Бонди слои, содержащие ориньякскую и позднеграветтскую индустрии, разделяет отчётливый хиатус (Pleurdeau et al. 2016, с. 94, рис. 12).
Примером стратиграфической колонки, которая насыщена
бόльшим количеством разновременных культурных слоев верхнего палеолита, чем колонка пещеры Бонди, является разрез,
выявленный в пещере Дзудзуана (Bar-Yosef et al. 2011). Здесь были
выделены четыре различных этапа заселения пещеры: самый
древний (D), датированный эпохой приблизительно между 34 900
и 31 000 лет назад; следующий этап С — от 28 200 до 24 000 лет
назад; этап B датируется промежутком от 17 300 до 13 600 лет назад и позднейший этап A – от 7 300 до 5 100 лет назад. С технологической и типологической точки зрения, в течение первых двух
этапов в пещере существовала ориньякская индустрия, в течение
третьего этапа – граветт с микролитами, а самый последний представлен местными группами неолитического и энеолитического
населения (Bar-Yosef et al. 2011, с. 334–337). Согласно упомянутым
авторам, полученные данные, по сравнению с данными с других
стоянок, могут указывать на внезапное и широкое заселение этого
региона современным человеком не ранее, чем 35 000 лет назад.
В археологическом материале это должны были бы подтверждать
индустрии с ладьевидными нуклеусами и происходящими от них
мелкими, изогнутыми, часто ретушированными сколами, а также
другими формами орудий, характерными для верхнего палеолита: скребков, резцов или долотовидных форм. Аналогичный феномен наблюдается на Ближнем и Среднем Востоке и относится
к европейскому ориньяку. Однако, по мнению некоторых авторов
(Bar-Yosef et al. 2011, с. 347), кавказские находки с морфологической и технологической точки зрения слишком далеки от «классических» ориньякских материалов из Загроса или Европы, чтобы
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ga daty pomiędzy 39 a 36 kyr cal BP – po modelowaniu bayesowskim
(Pleurdeau et al. 2016, s. 83). Dodatkowo, poziom II, zawierający dość
ubogi przemysł o pokroju graweckim, uzyskał datowanie ok. 17 kyr cal
BP. Autorzy podkreślają istnienie bardzo wyraźnej przerwy osadniczej
pomiędzy osadnictwem neandertalczyka i człowieka współczesnego,
wykluczające okres ich współbytowania. Całość uzyskanych wyników
silnie wspiera tezę o pojawieniu się ludzi współczesnych w rejonie Kaukazu w okresie tylko nieco poprzedzającym 38. tysiąclecie oraz szybkie
wyrugowanie przez nich neandertalczyków i całkowite opanowanie terytorium. Podobnie jak na innych stanowiskach, wyraźny hiatus dzieli
też warstwy zawierające przemysły oryniakoidalne i późnograweckie
w jaskini Bondi (Pleurdeau et al. 2016, s. 94, fig.12).
Przykładem znacznie bogatszej niż w jaskini Bondi sekwencji, tym
razem dotyczącej wyłącznie paleolitu górnego, jest jaskinia Dzudzuana
(Bar Yosef et al. 2011). Wydzielono tam cztery wyraźnie wyodrębniające
się fazy osadnicze: najstarszą (D) – datowaną pomiędzy ok. 34,9 a 31,0
kyr cal BP, C – datowaną pomiędzy 28,2 a 24,0 kyr cal BP, B – datowaną
pomiędzy 17,3 a 13,6 kyr cal BP, oraz A – datowaną pomiędzy 7,3 a 5,1
kyr cal BP. Z punktu widzenia technologiczno-typologicznego dwie
pierwsze fazy reprezentują przemysły oryniakoidalne, trzecia – przemysły graweckie z mikrolitami, a najmłodsza – miejscowe ugrupowania
neolityczne i chalkolityczne (Bar-Yosef et al. 2011, s. 334–337). Według
cytowanych autorów uzyskane dane, porównane z źródłami ze innych
stanowisk, wskazywać by mogły na dość nagłe i szerokie zaludnienie
regionu przez człowieka współczesnego nie wcześniej niż ok. 35,0 kyr
cal BP. W materiale archeologicznym zaznaczone byłoby to przez przemysły z rdzeniami łódkowatymi i pochodzącymi z nich drobnymi, podgiętymi, nierzadko retuszowanymi wiórkami, z towarzyszeniem innych
form narzędziowych charakterystycznych dla paleolitu górnego: regularnych drapaczy, rylców czy narzędzi wiórowych. Zjawisko podobne
obserwowane jest na Bliskim i Środkowym Wschodzie i odnoszone do
europejskich przemysłów oryniackich. Jednakże według niektórych autorów (Bar Yosef et al. 2011, s. 347) znaleziska kaukaskie są z morfologicznego i technologicznego punktu widzenia zbyt dalekie od „klasycznych” materiałów oryniackich z Zagrosu czy Europy, aby traktować je
jako przedstawicieli tej samej jednostki taksonomicznej.
Szczególnie ważne z perspektywy porównań do tytułowej jaskini
Gvardjilas Klde, są ustalenia poczynione na podstawie wyników badań
w jaskini Satsurblia. Wydzielone zostały tam dwa poziomy osadnicze,
oba dotyczące zaawansowanych faz górnego paleolitu (Pinhasi et al.
2014). Starszy z nich, reprezentujący wschodnie odmiany grawetienu,
wydatowany został na ok. 25,5–24,4 kyr cal BP, natomiast młodszy, reprezentujący późny (epi-)grawetien ze zbrojnikami mikrolitycznymi,
uzyskał daty między 19,2 a 16,2 kyr cal BP (Pinhasi et al. 2014, s. 1, 14).
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45 ათასი cal BP. წლით, მაშინ როცა V ფენის თარიღი 39–36 ათას
cal BP წელია. (Pleurdeau et al. 2016, გვ. 83). ამის გარდა, II ფენა,
რომელშიც მცირე რაოდენობითაა წარმოდგენილი გრავეტის
ტიპის მასალა, 17 ათასი cal BP. წლით თარიღდება. ავტორები
ხაზგასმით გამორიცხავენ ნეანდერტალელებისა და თანამედროვე
ადამიანის თანაარსებობას.
მიღებული დასკვნების საფუძველზე, თანამედროვე ტიპის
ადამიანი კავკასიის ამ რეგიონში 38 ათასი წლის წინ გამოჩნდა,
მათ ჩაანაცვლეს ნეანდერტალელები და მთლიანად აითვისეს
ეს ტერიტორია. ბონდის მღვიმეში, ისევე როგორც სხვა ძეგლზე,
იკვეთება წყვეტა ორინიაკულ და გვიან გრავეტის კულტურებს
შორის (Pleurdeau et al. 2016, გვ. 94, fig. 12).
ზედაპალეოლითური ქრონოლოგიის სტრატიგრაფია ბონდის
მღვიმესთან შედარებით უფრო კარგად ჩანს ძუძუანას მღვიმეში
(Bar Yosef et al. 2011). იქ გამოყოფილია იქნა დასახლების მკვეთრად
განსხვავებული ფაზები; ყველაზე ადრეული (D ფენა) დათარიღდა
დაახლოებით 34,9 და 31,0 ათას cal BP წლით, C ფენა დაახლოებით
28,2 და 24,0 ათას cal BP წლებით, B ფენა– დაახლოებით 17,3 და 13,6
ათას cal BP წლებს შორის, ხოლო A ფენა 7,3–5,1 ათასი cal BP წლით.
ტექნოლოგიურ-ტიპოლოგიური თვალსაზრისით, დასახლების
პირველი ორი ფაზა წარმოადგენს ორინიაკოიდალური ტიპის
ინდუსტრიას, მესამე გრავეტის ტიპის მიკროლითური ინდუსტრიის
შემცვლელია,
ხოლო
ყველაზე
ახალგაზრდანეოლითქალკოლითის კულტურის ლოკალურ ვარიანტს (Bar-Yosef et
al. 2011, გვ. 334–337). მოპოვებულ მონაცემებზე დაყრდნობით
და სხვა ძეგლების მასალების გათვალისწინებით, ავტორები
აღნიშნავენ, რომ თანამედროვე ტიპის ადამიანის ინტენსიური
განსახლება ამ ტერიტორიაზე არა უადრეს 35 ათასი წლის წინ
მოხდა. არქეოლოგიურ მასალაში გამოირჩევა წაგრძელებული
ფორმის ერთფუძიანი ნუკლეუსები, საიდანაც იტკიცებოდა სწორი
და გაღუნული ფორმის, ხშირად რეტუშირებული მიკროლითები და
ზედაპალეოლითისათვის დამახასიათებელი იარაღი: საფხეკები,
საჭრისები, სათლელები. მსგავსი მოვლენა აღნიშნულია მახლობელ
და შუა აღმოსავლეთში და ევროპულ ორინიაკულ კულტურადაა
განსაზღვრული. თუმცა, ზოგიერთი მკვლევრის აზრით, (Bar
Yosef et al. 2011, გვ. 347) კავკასიური მასალა, მორფოლოგიური
და ტექნოლოგიური თვალსაზრისით, საკმაოდ დაშორებულია
„კლასიკური“ ზაგროსის ან ევროპული ორინიაკული მასალებისგან
და ვერ გაერთიანდება ამ ტიპოლოგიურ ჯგუფში.
გვარჯილას
კლდის
მღვიმესთან
შესადარებლად
განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია
დასკვნები,
რომლებიც
გამოტანილია საწურბლიის მღვიმის კვლევების შედეგად. იქ
გამოყოფილია დასახლების ორი დონე, ორივე მიეკუთვნება ზედა
პალეოლითის განვითარებულ ფაზებს (Pinhasi et al. 2014). უფრო
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while level V corresponding to Aurignacian industries reaches dates
pointing to between 39 and 36 kyr cal BP – following the Bayesian
model (Pleurdeau et al. 2016, 83). In addition, level II, containing rather
poor specimens of the Gravettian industry, achieved a result of ca.
17 kyr cal BP. The authors emphasize the existence of a very clear gap between the settlement of the Neanderthals and modern humans, excluding any possibility of a period of coexistence. All of the acquired results
strongly support the hypothesis claiming the appearance of modern humans in the Caucasus region just before the 38th millennium, and their
rapid supersession of the Neanderthals and complete subjugation of the
discussed territory. Similarly as at other sites, in Bondi cave a distinct
hiatus separates the layers containing Aurignacian and late-Gravettian
industries (Pleurdeau et al. 2016, 94, Fig. 12).
Dzudzuana cave constitutes a much richer example than Bondi cave
but – in this case – of a sequence associated exclusively with the Upper
Palaeolithic (Bar Yosef et al. 2011). Four clearly distinguishable settlement
phases have been isolated: the oldest (D), dated to between ca. 34.9 and
31.0 kyr cal BP, C – dated to between 28.2 and 24.0 kyr cal BP, B – dated to
between 17.3 and 13.6 kyr cal BP, and A – dated to between 7.3 and 5.1 kyr
cal BP. From the technological and typological point of view, the two first
phases represent Aurignacian industries, the third – Gravettian industries
with microliths, while the youngest – local Neolithic and Chalcolithic
groups (Bar-Yosef et al. 2011, 334–337). According to the cited authors, as
compared with sources from other sites the acquired data might indicate
the rather sudden and extensive population of the region by modern humans not earlier than ca. 35.0 kyr cal BP. In the archaeological material,
this would have been indicated by industries with carinated cores, small,
folded, often retouched bladelets from such cores, accompanied by other
tool forms characteristic for the Upper Palaeolithic: regular end scrapers,
burins and blade tools. A similar phenomenon is observable in the Near
and Middle East and seen as related to European Aurignacian industries.
However, according to some authors (Bar Yosef et al. 2011, 347), from the
morphological and technological point of view, the Caucasus finds differ
too significantly from the “classical” Aurignacian materials from Zagros
or Europe to be treated as the representatives of the same taxonomic unit.
The conclusions reached based on the research results in Satsurblia
cave are especially important for comparisons to the herein discussed
Gvardjilas Klde cave. Two settlement levels have been distinguished,
both related to the advanced phases of the Upper Palaeolithic (Pinhasi
et al. 2014). The older of these, representing the eastern version of the
Gravettian, has been dated to ca. 25.5–24.4 kyr cal BP, while the younger, representing the late (epi-)Gravettian with the microliths, has been
dated from between 19.2 and 16.2 kyr cal BP (Pinhasi et al. 2014, 1, 14).
Between this earlier horizon (just before the maximum pleniglacial of
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рассматривать их как представителей одной и той же таксономической единицы.
Для сопоставления с пещерой Гварджилас Клде особенно важны результаты исследований пещеры Сацурблия. Там были выделены два уровня с поселениями, относящимися к развитым этапам
верхнего палеолита (Pinhasi et al. 2014). Более ранний, представляющий восточные разновидности граветта, был датирован примерно 25 500 – 24 400 лет назад, а возраст младшего, представляющего
поздний граветт (эпиграветт) с микролитами, отнесли к периоду
между 19 200 и 16 200 лет назад (Pinhasi et al. 2014, 1, 14). Между
более ранним (как раз перед последним ледниковым максимумом
(LGM) и поздним (сразу после этого климатического события)
горизонтом обозначен выразительный разрыв (Pinhasi et al. 2014,
с. 4, рис. 4).
Эти подробно описанные примеры – лишь небольшой фрагмент серии из нескольких десятков палеолитических стоянок Грузии и соседних стран, изученных в разной степени. Мы рассмотрели, прежде всего, таксономический и технологический аспекты, а также вопросы хронологии. Однако не следует забывать, что
проведенные исследования сопровождаются также подробным
стратиграфическим, зоологическим, ботаническим, климатическим и экологическим анализом. Отдельно стоит упомянуть петрографические исследования, особенно касающиеся распространения обсидиана (Le Bourdonnec et al. 2012; Biagi, Gratuze 2016).
Мелкие фрагменты останков homo sapiens, обнаруженные на некоторых верхнепалеолитических стоянках, позволяют связать
с ними отдельные коллекции археологических материалов. Самой
древней антропологической находкой считается зуб из пещеры
Бонди, который относится к эпохе от 39 000 до 35 800 лет назад
(Pleurdeau et al. 2016, с. 77), хотя в отдельной публикации этой находки (Tushabramishvili et al. 2012, с. 182) упоминается усредненная
дата между 29 500 и 25 700 лет назад. Также не определено, является ли этот зуб правым нижним первым моляром, или, скорее, вторым молочным зубом, хотя то, что он принадлежал человеку современного физического типа, не вызывает никаких сомнений. Ту
же принадлежность имеют, вероятно, два молочных зуба, найденные в пещере Дзудзуана, в слое С, датированном приблизительно
27 000 – 24 000 лет назад (Bar-Yosef et al. 2011, с. 334; Margherita et
al. 2017, с. 83). Возможно, аналогичным образом следует датировать молочный зуб и половину челюсти с коренными и молочными зубами, обнаруженные в пещере Сацурблия (Margherita et al.
2017, с. 83, 88). Поздние фазы верхнего палеолита представлены
находками из пещер Девис Хврели (фрагмент нижней челюсти)
и Сакажиа (фрагменты черепа), которые датируются приблизи-
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Pomiędzy wcześniejszym (tuż sprzed maksimum pleniglacjału ostatniego zlodowacenia) a późniejszym (tuż po tym epizodzie klimatycznym)
horyzontem istnieje bardzo wyraźnie zaznaczona przerwa (Pinhasi et
al. 2014, s. 4, fig. 4).
Opisane tutaj bardziej szczegółowo przykłady to tylko nieliczne z serii przynajmniej kilkudziesięciu w różnym stopniu przebadanych i analizowanych stanowisk paleolitycznych Gruzji i krajów sąsiednich. W naszych rozważaniach zwracaliśmy uwagę przede wszystkim na aspekt
taksonomiczny i technologiczny pozyskanych źródeł kamiennych,
a także na kwestie chronologiczne, jednakże nie należy zapominać, że
prowadzone badania są w miarę dostępnych danych obudowane również szczegółowymi analizami stratygraficznymi, zoologicznymi, botanicznymi, klimatycznymi, środowiskowymi. Oddzielnie wspomnieć
warto o studiach petrograficznych, szczególnie tych dotyczących dystrybucji obsydianu (Le Bourdonnec et al. 2012; Biagi & Gratuze 2016).
Odkryte na niektórych stanowiskach górnopaleolitycznych drobne
fragmenty szczątków człowieka współczesnego pozwalają na pewniejsze łączenie z nimi poszczególnych zespołów materiałów archeologicznych. Za najstarsze znalezisko tego typu uchodzi ząb z jaskini Bondi,
datowany na ok. 39,0–35,8 kyr cal BP (Pleurdeau et al. 2016, s. 77), choć
w oddzielnej publikacji tego znaleziska (Tushabramishvili et al. 2012,
s. 182) wspomina się o uśrednionej dacie pomiędzy 29,5 a 25,7 kyr cal
BP. Nie jest też określone, czy chodzi tu o prawy dolny pierwszy trzonowiec stały, czy raczej o drugi mleczny, choć atrybucja znaleziska do człowieka współczesnego nie wydaje się budzić żadnych wątpliwości. Taką
samą przynależność mają najprawdopodobniej dwa zęby mleczne znalezione w jaskini Dzudzuana, w warstwie C, datowanej na ok. 27,0–24,0
kyr cal BP (Bar-Yosef et al. 2011, s. 334, Margherita et al. 2017, s. 83).
Być może podobnie datowane powinny być: ząb mleczny i połowa żuchwy z zębami stałymi i mlecznymi odnalezione w jaskini Satsurblia
(Margherita et al. 2017, s. 83, 88). Najpóźniejsze fazy paleolitu górnego reprezentują znaleziska z jaskiń Deviss Khverli (fragment żuchwy)
i Sakajia (fragmenty czaszki), datowane odpowiednio na ok. 10 kyr cal
BP i 11,7 kyr cal BP (Nioradze & Otte 2000, s. 275, 286). Bardziej szczegółowe badania genetyczne górnopaleolitycznych pozostałości ludzkich
są dziś dopiero w fazie inicjalnej, przynosząc jak dotąd jedynie sugestie
o możliwym stosunkowo długim przeżywaniu się lokalnych linii rozwojowych, nawet w głąb epoki mezolitu (Jones et al. 2015, s. 1, 2).
W przedstawiony scenariusz zmian kulturowych, zachodzących
podczas trwania paleolitu górnego na terenie Kaukazu i rejonach sąsiednich, doskonale wpisują się materiały pozyskane przed przeszło stu
laty z jaskini Gvardjilas Klde przez S. Krukowskiego. Reprezentują one
najpóźniejsze fazy osadnicze tego okresu, dotyczące ugrupowań epigrawetienu ze zbrojnikami geometrycznymi. Zabytki kościane z tego sta-
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ადრეული, რომელიც წარმოადგენს აღმოსავლეთის გრავეტის
ლოკალურ ვარიანტს, დათარიღებულია დაახლოებით 25,5–24,4
ათასი cal BP. წლით, ხოლო გვიანდელი მიკროლითური ეპიგრავეტის
კულტურას განეკუთვნება და თარიღდება 19,2–16,2 ათასი cal BP.
წლით (Pinhasi et al. 2014, გვ. 1, 14). უფრო ადრეულსა (უკანასკნელი
გამყინვარების მაქსიმუმის წინა პერიოდი) და შემდეგ საცხოვრებელ
დონეს (კლიმატური ცვლილებების შემდგომი პერიოდი) შორის
ჩანს ჰიატუსი, ინტერვალი (Pinhasi et al. 2014, გვ. 4, fig. 4).
აქ განხილული მაგალითები მცირე ნაწილია იმ ძეგლებისა,
რომლებიც საქართველოში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზეა
აღმოჩენილი. ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ, პირველ რიგში,
ქვის ხანის ძეგლებზე აღმოჩენილი მასალის ტიპოლოგიასა და
ტექნოლოგიაზე და, ასევე, მათ ქრონოლოგიაზე. უნდა აღინიშნოს, რომ
მოყვანილ კვლევებში დეტალურადაა განხილული სტრატიგრაფია,
ზოოლოგიური თუ ბოტანიკური მასალა, კლიმატი და იმდროინდელი
გარემოპირობები. ცალკე აღნიშვნას იმსახურებს მასალის
პეტროგრაფიული შესწავლა, განსაკუთრებით საკითხი, რომელიც
ობსიდიანის მასალის გავრცელებას ეხება (Le Bourdonnec et al. 2012;
Biagi & Gratuze 2016). ზოგიერთ ზედა პალეოლითურ ძეგლზე მცირე
რაოდენობით მოპოვებული თანამედროვე ადამიანის ცალკეული
ფრაგმენტები საშუალებას იძლევა დაბეჯითებით დავუკავშიროთ
ცალკეულ არქეოლოგიურ კომპლექსებს. ყველაზე ადრეულ
მონაპოვრად მიიჩნევა ადამიანის კბილი ბონდის მღვიმიდან, რომელიც
თარიღდება 39,0-35,8 ათასი cal BP წლით (Pleurdeau et al. 2016, გვ. 77),
თუმცა სხვა პუბლიკაციაში ამ მონაპოვრის შესახებ (Tushabramishvili
et al. 2012, გვ. 182) ნახსენებია თარიღი 29,5 და 25,7 ათას cal BP წლებს
შორის. ასევე კარგად არ არის განსაზღვრული ეს კბილი ქვედა
პრემოლარია თუ მეორე სარძევე პრემოლარი, თუმცა მონაპოვრის
თანამედროვე ადამიანისთვის მიკუთვნება არავითარ ეჭვს არ უნდა
ბადებდეს. ორი სარძევე კბილი, რომლებიც აღმოჩენილია ძუძუანის
მღვიმეში 27-24 ათასი cal BP წლით თარიღდება (Bar-Yosef et al. 2011, გვ.
334; Margherita et al. 2017, გვ. 83). შემდეგი მონაპოვარი, სარძევე კბილი
და ქვედა ყბის ფრაგმენტი, მუდმივი კბილით, სავარაუდოდ, იმავე
პერიოდით დათარიღდება (Margherita et al. 2017, გვ. 83, 88). ადამიანის
ფრაგმენტები ზედა პალეოლითის ფინალურ ფაზაში აღმოჩენილია
დევის ხვრელის მღვიმეში (ყბის ფრაგმენტი) და საკაჟიას მღვიმეში
(თავის ქალის ფრაგმენტი) და დათარიღებულია 10,0–11,7 ათასი cal
BP წლით (Nioradze & Otte 2000, გვ. 275, 286.) ზედაპალეოლითელი
ადამიანის გენეტიკური კვლევები საწყის ეტაპზეა, ჯერჯერობით
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ადამიანის ადგილობრივი შტო აქ
ხანგრძლივად, მეზოლითის ხანაშიც აგრძელებდა არსებობას (Jones et
al. 2015, გვ. 1, 2).
ზედა პალეოლითის განმავლობაში კავკასიის ტერიტორიაზე და
მის მეზობელ რეგიონში მიმდინარე კულტურული ცვლილებების
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the last Glacial Period) and the later one (just following this climate episode), a very pronounced gap can be observed (Pinhasi et al. 2014, 4,
Fig. 4).
The examples described here more thoroughly are only a few in a series of at least several dozen Palaeolithic sites in Georgia and in neighbouring countries to have been studied and analysed to various extents.
In our considerations we have focused primarily on the taxonomic and
technological aspect of the acquired stone sources, as well as on chronological issues; however, one should not forget that depending on the
available data the conducted research includes detailed stratigraphic,
zoological, botanical, climatological and environmental analyses. Petrographic studies, especially those referring to obsidian distribution
(Le Bourdonnec et al. 2012; Biagi & Gratuze 2016), deserve to be mentioned separately. The small fragments of homo sapiens remains discovered at some Upper Palaeolithic sites enable a more certain association
of individual assemblages of archaeological material. A tooth from
Bondi cave, dated to ca. 39.0–35.8 kyr cal BP (Pleurdeau et al. 2016, 77),
is considered to be the oldest find of this type; however, in a separate
publication on this find (Tushabramishvili et al. 2012, 182) an averaged
date is provided indicating between 29.5 and 25.7 kyr cal BP. It has also
not been determined whether we are dealing in this case with a permanent lower right molar or rather a second milk tooth, even though the
attribution of the find to a modern human does not seem to raise any
doubts. Two other milk teeth found in Dzudzuana cave in layer C, dated
to ca. 27.0–24.0 kyr cal BP, should most probably also be thus attributed
(Bar-Yosef et al. 2011, 334; Margherita et al. 2017, 83). The following
should probably be dated similarly: the milk tooth and half a jawbone
with permanent and milk teeth found in Satsurblia cave (Margherita
et al. 2017, 83, 88). The latest phase of the Upper Palaeolithic is represented by finds from the Deviss Khverli caves (a mandible fragment)
and Sakazia (a skull fragment), dated – respectively – to ca. 10 kyr cal BP
and 11.7 kyr cal BP (Nioradze & Otte 2000, 275, 286). More detailed
genetic research of Upper Palaeolithic human remains are only at an
initial phase currently, providing so far only suggestions concerning the
possible long survival of local development lines, even deep into the
Mesolithic period (Jones et al. 2015, 1, 2).
The material acquired 100 years ago in the Gvardjilas Klde cave
by S. Krukowski fits perfectly into the cultural change occurring over the
course of the Upper Palaeolithic in the Caucasus area and neighbouring
regions. It represents the latest settlement phases of this period, linked
to Epigravettian groups with geometric microliths. The bone artefacts
from this site have been dated by Nioradze and Otte (2000, 270) to
15,960 +/–120 uncal BP and 15,010 +/–110 uncal BP. It should be emphasized that S. Krukowski’s research at this site was successfully con-
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тельно возрастом 10 000 лет назад и 11 700 лет назад соответственно (Nioradze, Otte 2000, с. 275, 286). Более подробный генетический анализ верхнепалеолитических антропологических останков
в настоящее время пребывает в начальной фазе, предварительные
результаты позволяют предположить лишь длительное существование местных линий развития, вплоть до мезолитической эпохи
(Jones et al. 2015, с. 1, 2).
Материалы, обнаруженные сто лет назад в пещере Гварджилас
Клде Стефаном Круковским, отлично вписываются в представленную картину культурных изменений, происходивших в течение всей верхнепалеолитической эпохи на Кавказе и в соседних
регионах. Эти материалы демонстрируют самые поздние этапы
поселений этого периода, связанные с группами геометрических
микролитов эпиграветта. В результате датирования костяных
находок из Гварджилас Клде были получены даты 15 960 ± 120
и 15 010 ± 110 (обе даты представлены здесь без калиброванных
значений) (Nioradze, Otte 2000, с. 270). Следует подчеркнуть, что
исследования Круковского на этом объекте успешно продолжил
в 1950-х гг. Давид Тушабрамишвили (1960). Однако чрезвычайно важно, что археологические материалы, полученные в период
первой мировой войны, были аккуратно сохранены в Грузинском
национальном музее в Тифлисе, благодаря чему дошли до современности. До наших дней сохранилась и соответствующая документация в Государственном археологическом музее в Варшаве.
К этим источникам обращаются новые поколения исследователей,
занимающиеся ранними периодами существования homo sapiens
на Ближнем и Среднем Востоке (см., например: Kozłowski 1970;
1972; Nioradze, Otte 2000).
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nowiska zostały wydatowane przez Nioradze i Otte (2000, s. 270) na
15,960 +/-120 uncal BP i 15,010 +/-110 uncal BP. Podkreślić należy, że
badania S. Krukowskiego na tym stanowisku z sukcesem kontynuowane
były w latach 50. XX w. przez Davida Tushabramishvili (1960). Wyjątkowo ważne jest jednak, że do dnia dzisiejszego zachowały się zarówno
pozyskane w czasie trwania I wojny światowej materiały archeologiczne, pieczołowicie przechowywane w Muzeum Narodowym w Tbilisi,
jak i związana z nimi dokumentacja, znajdująca się w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Po źródła te sięgają kolejne pokolenia badaczy zajmujących się wczesnymi odcinkami dziejów homo
sapiens na Bliskim i Środkowym Wschodzie (np. Kozłowski 1970; 1972,
czy Nioradze & Otte 2000).
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წარმოდგენილ სცენარში იდეალურად ჯდება სტეფან კრუკოვსკის
მიერ გვარჯილას კლდის მღვიმეში ას წელზე მეტი ხნის წინ
მოპოვებული მასალები. ისინი წარმოაჩენენ ამ პერიოდის ძეგლების
უგვიანეს ფაზას, რომლებიც მიეკუთვნება გეომეტრიული ფორმის
მიკროლითებიან ეპიგრავეტის ჯგუფს. ძვლის არტეფაქტები ამ
ძეგლიდან დათარიღებულია ნიორაძისა და ოტეს მიერ (2000, გვ.
270) 15,960+/-120-15,010+/-110 uncal BP-წლით. უნდა აღინიშნოს,
რომ კრუკოვსკის კვლევები ამ ძეგლზე 50-იან წლებში წარმატებით
გააგრძელა დავით თუშაბრამიშვილმა (თუშაბრამიშვილი 1960).
განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ორივე ეს კოლექცია,
I მსოფლიო ომის პერიოდის და 50-იანი წლების ბოლოს
მოპოვებული კოლექციები, დღემდე შემონახულია და დაცულია
საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, ასევე მასთან დაკავშირებული
დოკუმენტაცია, რომელიც ინახება ვარშავის არქეოლოგიის
მუზეუმში. ამ წყაროებს დღემდე აქტიურად იყენებენ მკვლევართა
შემდგომი თაობები, რომლებიც ახლო და შუა აღმოსავლეთში
homo sapiens – ს ადრეული პერიოდის ისტორიას სწავლობენ (მაგ.
Kozłowski 1970; 1972, თუ Nioradze & Otte 2000).
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tinued in the 1950s by David Tushabramishvili (1960). However, it is
especially important to note that to this day both the archaeological
material acquired during World War I, carefully stored in the National
Museum in Tbilisi, and the associated documentation located in the
State Archaeological Museum in Warsaw have been preserved. These
sources continue to be used by subsequent generations of researchers
focusing on early periods in the history of the homo sapiens in the Near
and Middle East (e.g. Kozłowski 1970, 1972; or Nioradze & Otte 2000).
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История раскопок
в пещере Гварджилас Клде
в Грузии

Historia badań
w jaskini Gvardjilas Klde
w Gruzji

Малгожата Кот

Małgorzata Kot

Стефан Круковский не планировал находиться в Грузии в течение
целых двух лет. Покидая Варшаву в 1915 г. и отправляясь на раскопки в Костёнки на Дону, он не думал, что вернется из экспедиции лишь
в 1918 г., и это станет возвращением в уже независимую Польшу. По
окончании исследований в Костёнках, Круковский собрал найденные артефакты в деревянные ящики и собирался везти их в Варшаву.
Однако это ему не удалось, в связи с чем он отправился в Баку. Через
несколько месяцев он попал в царскую армию и вместе с ней двинулся… на Кавказ. Судьба забросила Круковского в тогдашний Тифлис,
который сегодня называется Тбилиси, где он был сначала назначен на
должность сотрудника, а затем и хранителя Кавказского музея естественной истории (Kozłowski 2007, с. 49).
Сразу после приезда в Тифлис и назначения на должность Круковский получил финансирование от директора музея, которым в то время
был выдающийся естествоиспытатель, натуралист и путешественник,
географ, ботаник и зоолог, участник экспедиций на Памире, в Монголии
и Тибете, полковник Александр Кознаков. Заручившись поддержкой
Кознакова, который в будущем еще не раз выручит молодого исследователя, Круковский отправился на поиски новых археологических объектов. Он был не первым. За два года до этого, в 1914 г., в Грузии побывал
Роберт Шмидт со своим учеником – земляком нашего героя и коллегой
по Музею Эразма Маевского, Леоном Козловским (Kozłowski 2007, с. 49).
Шмидт и Козловский проводили раскопки в пещере Сакажиа около Кутаиси в 1914 г., где обнаружили комплекс предметов, относящихся к эпохе верхнего палеолита. Круковский начинает свою экспедицию 14 (27)
июня1 1916 г. и сразу же направляется в ту самую пещеру Сакажиа.
Все сведения о поездке Стефан Круковский скрупулезно записывает в блокнот. Здесь, пожалуй, стоит упомянуть о его привычке вести записную книжку, в которой он фиксировал расходы, купленные

Dwuletni pobyt Stefana Krukowskiego w Gruzji nie był zaplanowany. Gdy w 1915 r. wyjeżdżał on z Warszawy, aby przeprowadzić wykopaliska na stanowisku Kostionki nad Donem, nie zdawał sobie sprawy, że
powróci z tej wyprawy dopiero w 1918 r. i będzie to powrót do niepodległej już Polski. Po zakończeniu badań w Kostionkach S. Krukowski
zapakował wydobyte przez siebie zabytki archeologiczne w drewniane
skrzynie i chciał wracać z nimi do Warszawy, lecz nie mogąc tego zrobić,
udał się do Baku. Po kilku miesiącach trafił do wojska carskiego i wraz
z nim wyruszył na… Kaukaz. Los rzucił go do ówczesnego Tyflisu (dziś
Tibilisi), gdzie został oddelegowany do pracy na stanowisku najpierw
współpracownika, a następnie kustosza Kaukaskiego Muzeum Historii
Naturalnej w Tyflisie (Kozłowski 2007, s. 49).
Zaraz po przybyciu do Tyflisu i otrzymaniu posady wystarał się
o fundusze od dyrektora Muzeum, którym w tym okresie był wybitny
przyrodnik i podróżnik, geograf, botanik i zoolog, członek ekspedycji
w Pamirach, Mongolii i Tybecie, pułkownik Alexander Koznakov. Dzięki pomocy A. Koznakowa, który w przyszłości jeszcze niejednokrotnie
wesprze młodego badacza, S. Krukowski wyruszył w teren szukać nowych stanowisk archeologicznych. Nie był pierwszy. Dwa lata wcześniej,
w 1914 r., w Gruzji gościł Robert Schmidt ze swoim uczniem – z kraju
naszego bohatera i kolegą z pracy w Muzeum Erazma Majewskiego –
Leonem Kozłowskim (Kozłowski 2007, s. 49). R. Schmidt z L. Kozłowskim prowadzili w 1914 r. wykopaliska w jaskini Sakazia niedaleko Kutaisi, gdzie odkryli zespół zabytków górnopaleolitycznych. S. Krukowski swoją wyprawę rozpoczyna 14 (27) czerwca1 1916 r. i pierwsze kroki
kieruje ku tej samej jaskini Sakazia.
Wszystkie informacje dotyczące podróży S. Krukowski skrzętnie zapisuje w notatniku. W tym miejscu należy zapewne wyjaśnić, iż miał on
zwyczaj prowadzenia dziennika/notatnika, w którym zapisywał wydatki,

Круковский записывает в дневнике даты по календарю, принятому до перехода от
юлианской к григорианской системе исчисления времени. Этот переход произошел
в большевистской России в 1918 г. Даты, приведенные в скобках, соответствуют
современному календарю.

1

1
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S. Krukowski w dzienniku notuje daty wedle kalendarza sprzed reformy, polegającej na
przejściu z kalendarza juliańskiego na kalendarz gregoriański, która miała miejsce w Rosji
bolszewickiej w 1918 r. Daty w nawiasie odpowiadają datom wedle kalendarza współczesnego.
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გვარჯილას კლდის
History of research
მღვიმის კვლევის
in Gvardjilas Klde cave
ისტორია საქართველოში in Georgia
მალგოჟატა კოტი

Małgorzata Kot

სტეფან კრუკოვსკის ორი წლით საქართველოში ყოფნა დაგეგმილი
არ ჰქონდა. 1915 წელს, როცა ის ვარშავიდან დონის კოსტიონკების
ნასახლარის გათხრების ჩასატარებლად მიემგზავრებოდა, არ იცოდა,
რომ ამ მოგზაურობიდან მხოლოდ 1918 წელს დაბრუნდებოდა და ეს
იქნებოდა დაბრუნება დამოუკიდებელ პოლონეთში. კოსტიონკებში
კვლევების ჩატარების შემდეგ კრუკოვსკიმ მის მიერ მოპოვებული
არქეოლოგიური მასალა ხის ყუთებში ჩაალაგა და მათთან ერთად
ვარშავაში დაბრუნება სურდა, თუმცა ეს ვერ მოახერხა და ბაქოში
გაემგზავრა. რამდენიმე თვის შემდეგ კრუკოვსკი მეფის ჯარში
აღმოჩნდა და მასთან ერთად კავკასიისაკენ გაემგზავრა. ბედმა ის
იმდროინდელ ტიფლისში მოახვედრა, სადაც მოახერხა და დაიწყო
მუშაობა თბილისში, კავკასიის ბუნების ისტორიის მუზეუმში, ჯერ
თანამშრომლად, ხოლო შემდეგ მცველად.
თბილისში ჩასვლისა და მუშაობის დაწყებისთანავე მან მიიღო
დაფინანსება მუზეუმის დირექტორისგან, რომელიც ამავე დროს იყო
ნატურალისტი, მოგზაური, გეოგრაფი, ბოტანიკოსი და ზოოლოგი,
პამირის ექსპედიციის მონაწილე მონღოლეთში და ექსპედიიციის
მონაწილე ტიბეტში – პოლკოვნიკი ალექსანდრე კოზნაკოვი.
დაფინანსების მიღების შემდეგ ის გაემგზავრა საველე სამუშაოებზე,
ახალი არქეოლოგიური ძეგლების მოსაძებნად. ის არ იყო პირველი,
ორი წლით ადრე, 1914 წელს, საქართველოში იმყოფებოდა რობერტ
შმიდტი თავის სტუდენტთან და ჩვენი გმირის თანამემამულესთან
– ლეონ კოზლოვსკისთან ერთად, რომელიც ამავე დროს კრუკოვსკის
კოლეგა იყო ერაზმ მაევსკის მუზეუმიდან. შმიდტი და კოზლოვსკი
1914 წელს გათხრებს აწარმოებდნენ ქუთაისის მახლობლად მდებარე
საკაჟიას მღვიმეში, სადაც აღმოაჩინეს ზედა პალეოლითური ძეგლების
ჯგუფი. კრუკოვსკი 1916 წლის 14 ივნისს (27 ივნისი)1 იწყებს გათხრებს
და მისი პირველი ნაბიჯები მიმართულია იმავე საკაჟიას მღვიმისაკენ.

Stefan Krukowski’s two-year-long stay in Georgia had not been
planned. When he was leaving Warsaw in 1915 to conduct excavations
at the village of Kostenki by the Don River, he did not realize that he
would return from his expedition only in 1918 and that he would be
coming back to an independent Poland. After conducting his research
in Kostenki, S. Krukowski packed all the archaeological artefacts he
had excavated into wooden chests and prepared to return with them
to Warsaw. However, as he was unable to do so, he made his way to
Baku. After a few months, he was conscripted into the Tsar’s army
and travelled with them to… the Caucasus. Fate brought him to a city
called Tiflis, where was appointed to work initially as an associate of
the Caucasian Natural History Museum at Tiflis (currently Tbilisi)
and later as keeper.
Just after arriving in Tiflis and receiving his post, he managed to
arrange some funds from the director of the museum, colonel Alexander
Koznakov, outstanding naturalist and traveler, botanist and zoologist,
geographer, member of the expeditions in Pamir, Mongolia and Tibet.
Thanks to the help of Koznakov, who in the future will often support
the young researcher, S. Krukowski set out into the field to search for
new archaeological sites. He was not the first. Two years earlier, in
1914, Georgia had been visited by Robert Schmidt accompanied by
his student, S. Krukowski’s compatriot and his colleague from the
Museum of Erazm Majewski – Leon Kozłowski. In 1914, R. Schmidt
and L. Kozłowski conducted excavations in Sakazia cave not far from
Kutaisi, where an assemblage of Upper Palaeolithic artefacts was
discovered. S. Krukowski began his expedition on 14 June (27.06)1
1916 and directed his first steps to this very same Sakazia cave.

1
კურაკოვსკი ჩანაწერებში თარიღების ინიშნავდა რეფორმამდელი
კალენდრის მიხედვით. რეფორმა 1918 წელს ბოლშევიკურ რუსეთში ჩატარდ
წელს ბოლშევიკურ რუსეთში განხორციელდა და იულიანური კალენდრიდან
გრიგორიანულზე გადასვლაში მდგომარეობდა. თარიღები ფრჩხილებში
შეესაბამება თარიღებს თანამედროვე კალენდრის მიხედვით.

1
In his diaries, S. Krukowski wrote the dates down according to the calendar from
before the reform, involving a transition from the Julian calendar to the Gregorian calendar,
which occurred in Bolshevik Russia in 1918. The dates in brackets correspond to dates
according to the modern calendar.
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товары, важную информацию. Иногда такой блокнот превращался
в настоящий дневник, как это и произошло летом 1916 г. Этой привычке Круковский не изменял с 1912 по 1939 г. С того периода сохранилось 58 дневников – маленьких блокнотов в клеточку, размером
18 × 12 см, исписанных мелким почерком. Период его пребывания
в Грузии отражен в двух дневниках, которые являются бесценным
источником информации о ходе раскопок. Они также помогают
прояснить многие спорные вопросы.
Этот текст был написан на основе сохранившихся дневников,
которые в настоящее время доступны в режиме онлайн благодаря
программе оцифровки наследия Стефана Круковского2, выполненной Государственном археологическим музеем в Варшаве.

sprawunki, ważne informacje. Czasem notatnik ten, i tak stanie się latem
1916 r., przeradzał się w regularny dziennik. Zwyczaj ten S. Krukowski
kontynuował nieprzerwanie od 1912 do 1939 r. Z tego okresu zachowało
się 58 tomów dzienników. Są to bardzo niewielkie bruliony w kratkę wielkości 18×12 cm zapisane drobnym drukiem. Z okresu pobytu w Gruzji
dysponujemy dwoma dziennikami, które stanowią nieocenione źródło
informacji na temat tego, jak przebiegały same badania. Pokazują także
kontekst i pozwalają wyjaśnić wiele problematycznych kwestii.
Niniejszy tekst został napisany w oparciu o zachowane dzienniki,
które są obecnie dostępne online dzięki programowi digitalizacji spuścizny S. Krukowskiego2 zrealizowanemu przez Państwowe Muzeum
Archeologiczne w Warszawie.

После посещения пещеры Сакажиа Круковский решает отправиться в регион Имерети, где находится огромное количество пещер.
В самом начале этой двухмесячной поездки у Круковского поднялась
температура и он заболел. Болезнь будет напоминать о себе во время
путешествия еще несколько раз, сильно мешая работе.
Однако Круковский пытается получить максимальную отдачу от
экспедиции и уже 20 июня (3 июля) посещает две пещеры, расположенные недалеко от монастыря. По его мнению, они бесперспективны для проведения в них раскопок. 22 июня (5 июля) он сначала едет
в Дарквети, а затем 23 июня (6 июля) добирается до Чиатури, где
пытается понять, куда направиться дальше.
Решаю, куда отправиться. Посоветовавшись с Favre’m, картой
и с другими, после обеда еду в Ргани. – Лошадей мне дали только после
того, как я резко поговорил с часовыми и писарем в здании полиции.
Я поехал верхом. Моим проводником стал грузинский еврей, который не говорил по-русски. В Ргани я прибыл лишь после наступления
темноты.3
В Ргани Круковский осматривает шесть пещер, которым присваивает римскую нумерацию:
Наиболее многообещающие: I, III, а вот в II, IV, и V маловат слой
ила; VI самая красивая с небольшим водопадом-каскадом из кальцита, большая, высокая, как церковь, и холодная, вероятно, ничего не
даст. Впрочем, из-за воды в ней нельзя копать.4
В этот день Круковский принимает решение: В Ргани начну копать.5

Po odwiedzeniu jaskini Sakazia S. Krukowski decyduje się na wyjazd
w rejon Imereti, gdzie znajduje się wiele jaskiń. Już na samym początku tej dwumiesięcznej podróży S. Krukowski dostaje gorączki i zaczyna
chorować. Choroba będzie się odzywać podczas tej podróży jeszcze kilkukrotnie, opóźniając znacznie prace.
S. Krukowski stara się jednak jak najwięcej skorzystać z przedsięwziętej wyprawy i już 20 czerwca (03.07) odwiedza dwie jaskinie położone nad klasztorem. Obie ocenia jako mało perspektywiczne dla badań
wykopaliskowych. 22 czerwca (05.07) wyrusza najpierw do Darkweti,
a następnie 23 czerwca (06.07) dociera do Chiaturi, gdzie zastanawia
się, dokąd się dalej udać.
Namyślam się dokąd się udać. Po naradach z Favre’m, kartą? i z in.
jadę po obiedzie do Rgani. – Konie dostałem dopiero wtedy, gdy popełniłem kilka niegrzeczności wobec strażników i pisarza w budynku policyjnem. Pojechałem konno. Za przewodnika służył mi żyd gruziński, nieumiejący po rosyjsku. Do Rgani przybyłem już po ciemku.3
W Rgani Krukowski zwiedza sześć jaskiń, którym nadaje kolejne
numery rzymskie:
Najbardziej obiecujące: I, III, zaś II, IV, i V mają słabe namuliska;
VI-a najpiękniejsza z małym wodospadem na kaskadzie z węglem wapnia, duża, wysoka jak kościół i chłodna zapewne nic nie da. Zresztą z powodu obecności wody nie można jej kopać.4 W tym dniu S. Krukowski
podejmuje decyzję: W Rgani bowiem zacznę kopać.5

2
Все наследие Стефана Круковского размещено на веб-сайте Государственного
археологического музея по адресу: http://193.39.71.4/atom/index.php/spuscizna-stefana-krukowskiego;isad
3
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-28.
4
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-28.
5
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-29.

2
Cała spuścizna po S. Krukowskim znajduje się na stronie Państwowego Muzeum
Archeologicznego pod adresem: http://193.39.71.4/atom/index.php/spuscizna-stefana-krukowskiego;isad
3
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-28.
4
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-28.
5
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-29.
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ყველა ინფორმაციას თავისი მოგზაურობის შესახებ სტეფან
კრუკოვსკი დაწვრილებით იწერს ბლოკნოტში. აქ, სავარაუდოდ,
უნდა აღინიშნოს, რომ იმ დროს კრუკოვსკის ჩვეულებად ჰქონდა
ბლოკნოტში ჩანაწერების გაკეთება. იწერდა ხარჯებს, შენაძენებს,
მნიშვნელოვან ინფორმაციას. ზოგჯერ ასეთი ბლოკნოტი, და ასეც
მოხდა 1916 წლის ზაფხულში, რეგულარულ დღიურად იქცევა.
კრუკოვსკი ამ ჩვევას არ ღალატობს და უწყვეტად განაგრძობს
ჩანაწერების კეთებას 1912 წლიდან 1939 წლამდე შემონახულია. ამ
პერიოდის დღიურების 58 ტომი, რომლებიც ძალიან მცირე ზომის
ბლოკნოტებია. უჯრედებიანი 18x12სმ ზომის ფურცლები შევსებულია
წვრილი ასოებით. საქართველოში ყოფნის პერიოდის ორი დღიური
გვაქვს, რაც ფასდაუდებელი ინფორმაციის წყაროა იმის შესახებ, თუ
როგორ მიმდინარეობდა კვლევა. ისინი ასევე წარმოაჩენენ კონტექსტს
და უამრავ პრობლემატურ საკითხს ხსნიან.
წინამდებარე ტექსტი დაიწერა შემონახული დღიურების
საფუძველზე, რომლებიც ონლაინ არის ხელმისაწვდომი ვარშავაშის
არქეოლოგიის სახელმწიფო მუზეუმის მიერ განხორციელებული
სტეფან კრუკოვსკის მემკვიდრეობის2 დიგიტალიზაციის წყალობით.
საკაჟიას მღვიმის მონახულების შემდეგ კრუკოვსკი მიემგზავრება
იმერეთის რეგიონში, სადაც მრავალი მღვიმეა. კრუკოვსკის ამ
ორთვიანი მოგზაურობის დასაწყისშივე ციებ-ცხელება შეეყრება
და ავადდება. ავადმყოფობა ამ მოგზაურობის განმავლობაში კიდევ
რამდენჯერმე შეუბრუნდება, რაც საგრძნობლად შეაფერხებს მის
სამუშაოებს.
კრუკოვსკი ცდილობს, რაც შეიძლება მეტი სარგებელი ნახოს
წამოწყებული მოგზაურობიდან და უკვე 20.06 (03.07) მოინახულებს
მონასტრის ზემოთ მდებარე ორ მღვიმეს. ორივეს აფასებს, როგორც
გათხრებისთვის ნაკლებად პერსპექტიულს. 22.06 (05.07) მიემგზავრება
ჯერ დარკვეთში, ხოლო შემდეგ, 23.06 (06.07) ჩადის ჭიათურაში და
ცდილობს მოიფიქროს, თუ საით გააგრძელოს გზა.
„ვფიქრობ სად წავიდეთ. ფავრთთან, ბარათთან და სხვ. თათბირის
შემდეგ, ნასადილევს, რგანში მივდივარ. – ცხენები მხოლოდ მას
მერე მივიღე, რაც პოლიციის შენობასთან მყოფ დაცვასა და იქაურ
სახელმწიფო მოხელეს რამდენჯერმე უხეშად მოვექეცი. ავმხედრდით.
გამცილებლად მყავდა ქართველი ებრაელი, რომელიც რუსულად ვერ
საუბრობდა. უკვე ბნელოდა, როცა რგანში ჩავედი.”3
რგანში კრუკოვსკი ათვალიერებს ექვს მღვიმეს, რომელთაც
თანმიმდევრულად ნომრავს რომაული ციფრებით:
2
სტეფან კრუკოვსკის მთელი მემკვიდრეობა სახელმწიფო არქეოლოგიური
მუზეუმის გვერდზეა განთავსებული: http://193.39.71.4/atom/index.php/spuscizna-stefana-krukowskiego;isad.
3
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საინვენტარო ნომერი:
PL PMA 1-1-1-48-6-28.
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S. Krukowski precisely wrote down all the information about his
travels in his notebook. At the time S. Krukowski was in the habit
of keeping a diary/notebook in which he wrote down his expenses,
his purchases and any other important information. At times, this
notebook, as in the case of the summer of 1916, turned into a regular
diary. S. Krukowski continued with this habit between 1912 and
1939 without interruption. Fifty-eight volumes of his diaries have
been preserved from this period. These are very small grid-lined
notebooks, 18 x 12 cm in size, filled with tiny handwriting. There
are two such diaries from the period of his stay in Georgia, and they
constitute a very valuable source of information about his research
there. They also show the context in which it was conducted and
enable the explanation of many issues.
The following text has been written on the basis of the preserved
diaries, which are currently available online thanks to the programme
digitalizing S. Krukowski’s2 legacy, conducted by the Państwowe
Muzeum Archeologiczne (State Archaeological Museum) in Warsaw.
After visiting the Sakazia cave, S. Krukowski decides to travel to
the Imereti region, where he finds a large number of caves. Already at
the beginning of this two-month-long journey, S. Krukowski becomes
feverish and falls ill. The sickness will return to him on multiple
occasions during this trip, substantially delaying his work.
However, S. Krukowski attempts to make the best of the trip he has
undertaken and as early as on 20 June (03.07) he visits two caves situated
above a monastery. He evaluates both as not showing much promise as
excavation locations. On 22 June (05.07) he first sets out for Darkveti,
and then later on 23 June (06.07) he arrives in Chiatura, trying to make
a decision where he should go next.
“I am wondering where to go next. After consulting with Favre, map
and others, I am going to Rgani after dinner – I only got the horses after
I had thrown some incivility at the guards and the scribe in the police
building. I rode a horse. I had an old Georgian Jew as my guide who spoke
no Russian. I arrived in Rgani after dark.3
In Rgani S. Krukowski visits six caves, which he refers to using
Roman numerals:
The most promising are I, III, while II, IV, and V have poor alluvial
deposits; VI is the most beautiful with a small waterfall on a cascade made
of calcium carbonate, large, high as a church and cool, will probably not
2
S. Krukowski’s entire legacy can be found on the webpages of the State Archaeological
Museum: http://193.39.71.4/atom/index.php/spuscizna-stefana-krukowskiego;isad.
3
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-28.
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В последующие дни он возвращается в Кутаиси за своими вещами: Забираю вещи от г-на Джапоридзе и еду в Чиатуру. Из Чиатуры
сразу же верхом отправляюсь в Ргани. Никого нет – в Чиатуре раздают кукурузу. (...) Размещаюсь в школе.6
Из дневника следует, что с ним никого нет. 30 июня (13 июля)
Круковский получает разрешение владельца пещеры на проведение
раскопок и нанимает трех работников. На следующий день он начинает раскопки.
Начинаю пещеру «Гварджилас Клде» (что означает «скала селитры»). Ширина порога составляет 12,65 [м]. Внутренняя длина посередине – 30 м. Мы удалили густые заросли у входного склона и сложили выше ручья. Также удалили известняковый мусор, состоящий
из обломков осыпи, пропитанной натеком, и нижний слой, лежащий
на том же склоне. Очистили склон. Среди обломков обнаружили немного отщепов и несколько нуклеусов.7
Отметили место на склоне и прилегающей плоской части иловатой земли в правой половине. На этом месте начали удалять большой валун, выступающий из осыпи. Рядом с ним в осыпи (не знаю,
был ли это первоначальный слой) найдена пара кремней, обломки костей, древесный уголь и фрагменты посуды, сделанной из глины с примесью толченого кварцита. Из обломков мусора, вернее, из того, что
находились прямо под аналогичным слоем, я извлек образец пушистого налета – кажется, селитры, помещенной в трубку под N1.8
Этот образец сохранился в неизменном виде до настоящего времени. Он содержит оригинальную запись, сделанную рукой Круковского (Рис. 1). О белом налете Круковский пишет:
Землекоп Александр Гурули рассказал, что дворянин Гвелесиани, до
недавнего времени живший в Ргани, но уже умерший, занимался производством пороха. Одной из составных его частей была эта соль, расцветающая на камнях. Этот же рабочий показал мне в углублениях
селитрового мусора обломки известняка разных размеров, покрытые
пушистым налетом. С них-то я и соскоблил указанный образец. Хромой мельник с одной из мельниц, расположенных у потока, протекающего под пещерой, утверждал, что ночью и по утрам, когда прохладно
и влажно, на своде и стенах пещеры появляется этот налет. Я думаю,
что эта свежая осыпь, появившаяся вследствие действий человека,
является результатом разработки этого налета Гвалесиани, учитывая объем массы перемещенных частей верхних слоев пещеры. (*Вот
почему я назвал эту осыпь селитровой).9

W kolejnych dniach wraca jeszcze po swoje rzeczy do Kutaisi: Zabieram rzeczy od p. Dżaporidze i jadę do Cziaturi. Z Cziaturi zaraz konno
jadę do Rgani. Niema nikogo – rozdają w Cziaturi kukurudzę. (…) Lokuję się w szkole.6
Z dziennika wynika, że jest sam. 30 czerwca (13.07) S. Krukowski
otrzymuje zgodę na badania od właściciela jaskini i najmuje trzech
ludzi do pracy. Prace wykopaliskowe zaczyna kolejnego dnia. Zaczynam jaskinię „Gwarżyla Klde” (ma znaczyć skała saletrowa). Szerokości progu 12,65. Długość wewnętrzna po środku – 30 m. Usunięte
zostały zarośla gęste ze stoku wejściowego namuliska i ułożono je nad
strumieniem. Usunięto też gruz wapienny, pochodzący ze zburzonego rumowiska, spojonego naciekiem i niższego, leżący na tym samym
stoku. Wykarczowano stok. Wśród gruzu znaleziono nieco okrzesków
i kilka rdzeni.7
Wyznaczono miejsce na stoku i nieco na przyległej płaskiej części namuliska w prawej połowie. Na tym miejscu zaczęto usuwać duży głaz
wystający z próchnicy. Znaleziono w niej przy nim (niewiem czy to pierwotne złoże) parę krzemieni, ułamków kości, węgli drzewnych i skorupkę
paloną z garnka, robionego w ręku z gliny zmieszanej z ziarnem. Z ułamków zniszczonego rumowiska, szczególniej leżących bezpośrednio pod
takiemiż wierzchnimi zgrzebałem próbkę wykwitu jakiejś soli, zdaje się
saletry umieszczonej w rurce pod N1.8
Próbka ta zachowała się w stanie nienaruszonym do dnia dzisiejszego. Zawiera ona oryginalną metryczkę pisaną ręką S. Krukowskiego
(Fig. 1). Na temat białych wykwitów S. Krukowski pisze:
Kopacz Aleksander Guruli opowiedział, że szlachcic Gwalesyani zamieszkały do niedawna, obecnie nieżyjący, w Rgani, zajmował się wyrobem prochu. Do którego jako część składową używał ową sół, wykwitającą
na kamieniach rumowiska. Ten sam robotnik pokazał mi w zagłębieniach
saletrowego rumowiska ułamki wapienia różnej wielkości, pokryte puchem wykwitu. Z nich to zgrzebując zabrałem powyższą próbkę. Młynarz
kulawy z jednego z dwuch młynków, stojących na strumieniu, płynącym
pod jaskinią, twierdził, że nocami i rankami, chłodniejszymi i wilgotniejszymi wykwit zjawia się prócz tego na sklepieniu i ścianach jaskini.
Przypuszczam, że rumowisko świeże, powstałe przez działanie człowieka,
jest wynikiem eksploatacji wykwitu tej soli, czynionej przez Gwalesyani
zmarłego przez długi czas, zważywszy wielkość masy poruszonych części
wierzchnich warstw jaskini. (*Dlatego rumowisko to nazwałem saletrowem).9

Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-29.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-30.
8
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-30; PL PMA 1-1-1-48-6-31;
PL PMA 1-1-1-48-6-32.
9
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-32; PL PMA 1-1-1-48-6-33.

Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-29.
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-30.
8
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-30; PL PMA 1-1-1-48-6-31;
PL PMA 1-1-1-48-6-32.
9
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-32; PL PMA 1-1-1-48-6-33.
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„ყველაზე მეტად იმედის მომცემია: I, III, II-ში, IV-სა და V-ში
მცირე რაოდენობით შლამია. VI ულამაზესია, პატარა ჩანჩქერით
კალციუმის კარბონატის კასკადზე, დიდი, მაღალი, როგორც ეკლესია
და ცივი, ალაბათ, არაფერის მომცემია. თუმცა, წყლის არსებობის
გამო, მაინც არ შეიძლება მისი გათხრა.”4 იმ დღეს კრუკოვსკი იღებს
გადაწყვეტილებას: „ასე რომ, რგანში ვიწყებ გათხრებს.”5
მომდევნო დღეებში ბრუნდება ქუთაისში თავისი ნივთებისათვის.
„წამოვიღე ნივთები ბატონი ჯაფარიძისაგან და მივდივარ ჭიათურაში.
ჭიათურიდან მაშინვე ცხენით მივდივარ რგანში. არავინ არის- სიმინდს
არიგებენ ჭიათურაში. (...) სკოლაში ვბინავდები.”6
დღიურიდან ირკვევა, რომ მარტოა. 30 ივნისს (13.07) კრუკოვსკი
იღებს მღვიმის მფლობელისგან ნებართვას და სამუშაოდ სამ
ადამიანს ქირაობს. გათხრებს მომდევნო დღეს იწყებს. „ვიწყებ
მღვიმით „გვარჯილას კლდე” (ფრჩხილებში განმარტებული აქვს
სიტყვები კლდე და გვარჯილა). შესასვლელის სიგანეა 12,65. შიდა სიგრძე
შუაში – 30მ. მოშორდა ხშირი შამბნარი შესასვლელი ფერდობიდან
და დავალაგეთ წყაროსთან. მოვხსენით ფერდობზე შეცემენტებული
კირქვიანი ლოდები, გაიწმინდა ფერდობი. ვნახეთ რამდენიმე
ანატკეცი და ნუკლეუსი.”7
„ფერდობსა და მიმდებარე დაშლამულ მარჯვენა ნახევრზე მოინიშნა
ცოტა უფრო სწორი ადგილი. ამ ადგილზე, ნაყარში, გამოჩნდა დიდი
ლოდი, რომლის აღებაც მოგვიწია. ნაყარში აღმოჩნდა (არ ვიცი, არის
თუ არა ეს უძრავი ფენა) რამდენიმე კაჟი, ძვლების ნატეხები, ხის
ნახშირი და ხელნაძერწი ქარსნარევი თიხის ქოთნის ფრაგმენტები.
ამ ფენის ქვემოდან ავიღე ფაფუკი მასის სინჯი, ვფიქრობ, ესაა
გვარჯილა, რომელიც მოთავსებული N1. სინჯარაში.”8
ის სინჯი დღემდე ხელუხლებელი სახით არის შემონახული.
მასზე არის კრუკოვსკის ხელით ნაწერი ეტიკეტი (ნახ. 1). თეთრ
ნაფიფქზე კრუკოვსკი წერს:
„მიწის სამუშაოებისათვის დაქირავებულმა ალექსანდრე გურულმა
მომიყვა, რომ რგანის მკვიდრი, აზნაური გველესიანი, რომელიც
ცოტა ხნის წინ გარდაცვლილა, დენთის წარმოებით იყო დაკავებული,
ამ მარილს, რომელიც ლოდებზეა მიმოფანტული, იყენებდა ერთ-ერთ
კომპონენტადო. ამავე მუშამ მაჩვენა გვარჯილაში კირქვის სხვადასხვა
ზომის ლოდი და მათ ღრმულებში დაფიფქული მარილი. იქიდან მოვფხიკე

provide anything. At any rate, there can be no digging there due to the
presence of water.4
On that very day, S. Krukowski decided, Rgani is where I will start
digging.5
Over the next few days, he returns to Kutaisi to get his belongings.
I am taking my things from Mr Djaporidze and heading to Chiatura.
I will go by horse from Chiatura to Rgani. There is no-one here – they are
handing out corn in Chiatura. (…) I am setting up in the school.6
Based on his diary, it seems that he was alone. On 30 June (13.07),
S. Krukowski receives permission from the cave owner to conduct his
research and hires three people to work. He begins excavations the next day.
I am beginning with “Gvardjilas Klde” (supposedly meaning nitric
rock). The threshold is 12.65 wide. The inner length in the middle of
the cave – 30 m. The thick brushwood from the slope at the entrance to
the alluvial deposits has been removed and placed by the stream. The
limestone rubble originating from the destroyed debris block welded
together by speleothems and the block lower down on the slope has also
been removed. The slope has been cleared of thickets. Some chips and a few
cores were found among the rubble.7
Some space was designated on the slope and also a bit on the adjoining
flat part of the alluvial deposits on its right half. We began removing a
large rock that was protruding from the humus. A few flints, some bone
fragments, pieces of charcoal and a burnt pot sherd, handmade from clay
mixed with grain, were found nearby (I do not know if this is a primary
deposit). From the fragments of the ruined block of debris, more specifically
those lying directly underneath the surface rubble, I dug up a sample of some
salt blisters, it seems that from a saltpetre placed in a tube under N1.8
This sample has been preserved intact to this day. It contains the
original metrics written by S. Krukowski (Fig. 1). He writes the following
about the white blisters:
The digger Alexander Guruli told that the nobleman Gvalesyani, who
lived in Rgani not too long ago but was recently deceased, worked in the
production of gunpowder. He used this salt with its efflorescence on the
rocks from the rubble as one of its ingredients. This same worker showed
me various-sized limestone fragments, covered with fluffy efflorescence,

4
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საინვენტარო
PL PMA 1-1-1-48-6-28.
5
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საინვენტარო
PL PMA 1-1-1-48-6-29.
6
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საინვენტარო
PL PMA 1-1-1-48-6-29.
7
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საინვენტარო
PL PMA 1-1-1-48-6-30.
8
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საინვენტარო
PL PMA 1-1-1-48-6-30; PL PMA 1-1-1-48-6-31; PL PMA 1-1-1-48-6-32.

State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-28.
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-29.
6
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-29.
7
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-30.
8
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-30;
PL PMA 1-1-1-48-6-31; PL PMA 1-1-1-48-6-32.
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Рис. 1. Стеклянный флакон
с белым налетом (селитрой),
собранным Круковским во время
раскопок, и хранящейся внутри
этикеткой, с надписью, сделанной
по-русски самим Круковским.
Оригинал находится в Грузинском
национальном музее в Тбилиси
(фото: Малгожата Кот).
Fig. 1. Szklana fiolka z białym nalotem – saletrą, zebranym przez
Krukowskiego podczas badań oraz
znajdująca się w środku metryczka
wypisana po rosyjsku własnoręcznie
przez S. Krukowskiego. Oryginał
przechowywany w Narodowym Muzeum w Tbilisi (fot. Małgorzata Kot).
ნახ. 1. მინის სინჯარა,
გვარჯილის თეთრი ნაფიფქით,
კრუკოვსკის მიერ კვლევების
დროს შეგროვებული, რომელიც
ინახება საქართველოს ეროვნულ
მუზეუმში თბილისში (ფოტო
მალგოჟატა კოტისა).

Fig. 1. Glass flask with a white coating
– saltpetre, collected by Krukowski
during his excavations, with the
metrics inside, filled out in Russian
by Krukowski himself. The original is
kept in the National Museum in Tbilisi (photo by Małgorzata Kot).

На склоне перед входом в пещеру Круковский ставит первую
траншею, которую в своих записях называет «пробным вкопом».
Пробный вкоп простирается от порога вверх по склону вдоль оси
с правой ее стороны.10 В траншее очень мало находок. Исследователь
выделяет в ней пять слоев.
1) Селитровая осыпь – с. 1.
2) Сухая, рыхлая осыпь – с. 2.
3) Брекчия, облитая натеком – с. 3.
4) Осыпь с глиной (сухая) – с. 4.
5) Мергелистый, зернистый с редкими осколками раздавленных
раковин моллюсков (сухопутных?), фрагментами костей и обломками кремня – с. 5.11
10
11
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Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-34.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-36.

Na stoku przed wejściem do jaskini S. Krukowski zakłada pierwszy wykop, nazywany przez niego na metryczkach wykopem próbnym.
Bieżący wykop próbny ciągnie się od progu właściwego wzwyż po stoku
wzdłuż osi długości po prawej jej stronie.10 W wykopie znajduje bardzo
niewiele zabytków. Wydziela w nim pięć warstw.
1) Rumowisko saletrowe – w 1
2) Próchnica z rumowiskiem – w 2
3) Rumowisko naciekowe – w 3
4) Rumowisko z gliną (suche) – w 4
5) Margiel ziarnisty z rzadkim rumowiskiem z muszelkami (lądowemi?) ułamkami kości i z krzemieniami – w 5.11
10
11

Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-34.
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-36.

История раскопок в пещере Гварджилас Клде... / Historia badań w jaskini Gvardjilas Klde... / კვლევების ისტორია გვარჯილას კლდის მღვიმეში საქართველოში / History of research in Gvardjilas Klde cave...

და მოვაგროვე ეს სინჯი. მღვიმის ძირში გამავალ წყაროზე მდგარი ორი
წისქვილიდან ერთ-ერთის კოჭლი მეწისქვილე ამტკიცებდა, რომ უფრო
ცივ და ტენიან საღამოებში და დილაობით, ეს ნაფიფქი ჩნდება მღვიმის
თაღსა და კედლებზე. ვფიქრობ, რომ გვარჯილას მოპოვების მიზნით,
აწ გარდაცვლილი გველესიანის ხანგრძლივი ნამოქმედარის შედეგია ზედა
ფენების რღვევა (* ამიტომ ვუწოდე ამ ნაყარს გვარჯილის).”9
მღვიმის შესასვლელის წინა ფერდობზე კრუკოვსკი პირველ
გათხრებს იწყებს, და მას ჩანაწერებში უწოდებს საცდელს. „მიმდინარე
საცდელი გათხრები იწყება ზუსტად ზღურბლიდან ზევით ფერდობზე
გრძივი ღერძის გასწვრივ მარჯვენა მხარეს.”10 გათხრებში პოულობს
ძალიან ცოტა არტეფაქტს. მათში გამოყოფს ხუთ ფენას.
„1) გვარჯილის ნაყარი – 1-ლი ფენა
2) ნეშომპალას ნაყარი – მე-2 ფენა
3) ნადებიანი ბრექჩია – მე-3 ფენა
4) თიხნარი ნაყარი – მე-4 ფენა
5) მარცვლოვანი მერგელი ნიჟარის (ხმელეთის ?) ნამსხვრევების
მცირე მინარევით ძვლის ფრაგმენტებით და კაჟებით – მე-5.”11
ყურადღება უნდა მივაქციოთ, თუ რა სიზუსტით აწარმოებს
დაკვირვებას მღვიმის ფენების განლაგებაზე:
„გათხრების მარჯვენა მხარეს (თუ მღვიმის შესასვლელს
შევხედავთ) თითქმის უშუალოდ ნეშომპალის ქვეშ, იქვე ზღურბლთან
დახრილად, ისევე როგორც ფერდი, განლაგებულია მერგელური ფენა,
მსუბუქად ფხვიერი, მარცვლოვანი კონსისტენციისა. კირქვის საშუალო
და მცირე მინარევებით, უფრო იშვიათი, ვიდრე ნეშომპალაში.
მასში იყო კაჟის ანატკეცები და რამდენიმე ნუკლეუსი- ამასთან
ერთად სამი თუ ოთხი სახეობის ლოკოკინის ნიჟარები, ალბათ,
ხმელეთის. გათხრების მარცხენა პროფილზე, ნაყარი, რომელიც ჯიბეს
მოგვაგონებს, დახრილად სიღრმეში ჩადის. მე-5 ფენის დონეზე მასთან
ირევა და ქმნის შუალედურ პროდუქტს. ამ ფენაში ასევე აღმოჩნდა
კაჟი, ნიჟარები, ხის ნახშირის ნაწილები და დამტვრეული ძვლები.”12
მომდევნო დღეს კრუკოვსკის ისევ მაღალი სიცხე აქვს და
იძულებულია, შეწყვიტოს მუშაობა. თავის ავადმყოფობას ერთობ
ეპიკურად აღწერს, თუმცა, მისთვის საკმაოდ დამახასიათებელი
გზით: „ღამით წვიმდა და ქარი სწორედ იმ მხრიდან უბერავდა,
სადაც ჩემს ბინას ფანჯარაში სამი მინა აკლია. დილით გავიღვიძე
სიცხიანმა, გაციებულმა, რაც, ალბათ, გააძლიერა იმან, რომ წინა
დღეებში მალარიამ, თუმცა სუსტად, ისევ იჩენა თავი. საღამოობით

located in the concavities of the saltpetre debris. I scraped the above sample
from these fragments. The lame miller from one of the two mills located by
the stream running underneath the cave claimed that in the evenings and
mornings, which are cooler and damper, the efflorescence also appeared on
the ceiling and walls of the cave. I suppose that the fresh debris, formed as
a result of human activities, has been caused by the exploitation of this salt
efflorescence by late Gvalesyani, who has long been deceased, especially if
we take into account the mass of the moved surface fragments of the cave’s
layers. (*This is why I referred to the debris field as a saltpetre).9
S. Krukowski makes the first trench, which he refers to in the labels
as the “trial trench”, in the slope in front of the cave entrance. The current
trial trench runs from the actual threshold on the slope above, along its
length on its right side.10 He finds very few artefacts in this trench. He
distinguishes five layers.
1) Saltpetre debris – in 1
2) Humus with debris – in 2
3) Stalactite debris – in 3
4) Debris with clay (dry) – in 4
5) Granular marl with rare debris with (land?) shells, bone fragments
and flints – in 5.11
At this point, it is worth noting the precision with which the author
writes down his observations concerning the stratigraphy:
The marl layer, which was slightly powdery and of a granular consistency,
was located aslant in the right wall of the trench (facing the inside of the
cave) almost directly under the humus and just above the threshold. The
main admixtures consisted of medium-sized and fine limestone grains –
more scarce than in the humus. There were also some flints: chips and a
few cores – scattered around along with three or four types of (probably)
land snail shells. In the trench’s left wall, the cavity in the humus with debris
reaches diagonally, like the slope, deep into the pocket. Horizontally, it mixes
with it partially, providing an intermediate product. Deeper in, it contains
flints, shells, pieces of charcoal and broken bones.12
The following day, S. Krukowski once again develops a fever and
has to stop the work. He describes his illness with epic flourish, quite
characteristic of him:
It was raining and the wind was blowing from the side of my apartment
with three missing panes in the windows. In the morning I woke up with

9
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური
PL PMA 1-1-1-48-6-32; PL PMA 1-1-1-48-6-33.
10
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური
PL PMA 1-1-1-48-6-34.
11
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური
PL PMA 1-1-1-48-6-36.
12
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური
PL PMA 1-1-1-48-6-38.
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State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-32;
PL PMA 1-1-1-48-6-33.
10
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-34.
11
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-36.
12
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-38.
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Здесь следует обратить внимание на точность, с которой автор
фиксирует расположение слоев в пещере:
В правой стенке раскопа (если стоять лицом к внутреннему пространству пещеры) почти прямо под осыпью чуть выше порога, покато, как и сам склон, располагался рыхлый мергелистый слой с зернистой консистенцией. Его основная примесь в виде средних и мелких
известняковых крошек – реже, чем в осыпи. В нем находились кремневые осколки и несколько ядрищ, рядом с которыми обнаружены три
или четыре вида раковин моллюсков, по-видимому, сухопутных. В левом профиле раскопа похожая на карман полость осыпи с крошками
уходит вместе с уклоном вглубь. На уровне c. 5 слои частично смешиваются, образуя промежуточный продукт. В этом слое тоже есть
осколки кремня и раковин, кусочки древесного угля и обломки костей.12
На следующий день у Круковского снова поднялась температура
и он вынужден приостановить работу. Исследователь описывает свою
болезнь в характерном для себя эпическом стиле: Ночью был дождь, ветер дул с той стороны, где в моем жилище не было трех стекол в окнах.
Утром я проснулся с температурой, простуженный, а причиной, по всей
видимости, стало то, что в предыдущие дни малярия не давала о себе
знать. Мне очень сложно возвращаться вечером домой, потому что дорога ведет в гору, а в некоторых местах подъем довольно крутой. Я всегда прихожу мокрый, будто меня из ведра облили.13 Чтобы дополнить картину, следует упомянуть, что Круковскому на тот момент было 26 лет.
Круковский вынужден прекратить работу. В тот же день, 7 (20)
июля вечером волостной писарь, который вернулся из Чиатуры,
принес слух, что через пару дней начнется 1-й и 2-й призыв на военную службу за большое количество лет, проведенных на Кавказе.14
Круковский все еще болен, когда спустя два дня эти слухи подтверждаются и приходит официальное распоряжение. Угроза призыва
всех его сотрудников на службу очень реальна. Судьба раскопок висит на волоске. Круковский пишет о своей ситуации директору Музея
Кознакову в Тифлис. Несмотря на болезнь, он не бездействует. В архивах ГАМ сохранилась двухстраничная запись от 9 (22) июля о найденном несколько дней назад косоретушном резце и оконечностях надломленных острий ножиков типа Gravette15 (Рис. 2). Автор полагает,
что появление резца нужно считать не результатом неумения создателя инструмента, как утверждал Бурлон, но сознательной процедурой.
Круковский видит в этом типе резца переходную форму от собственно резцов к кремневым ножам16. Обсуждая сломанные острия, автор
12
13
14
15
16
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Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-38.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-43.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-43; PL PMA 1-1-1-48-6-44.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-63-8-1.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-63-8-1.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na dokładność, z jaką autor
prowadzi swoje obserwacje dotyczące układu warstw w jaskini:
W prawej ścianie wykopu (stojąc twarzą w kierunku wnętrza) prawie bezpośrednio pod próchnicą zaraz nad progiem leżała skośnie, jak
sam stok, warstwa marglista, sypka z lekka, o konsystencji ziarnistej.
Główna domieszka jej okruchy wapienia średnie i drobne – rzadsze
niż w próchnicy. Znajdowały się w niej krzemienie: okrzeski i kilka
rdzeni – rozrzucone wraz z nimi trzy czy cztery rodzaje skorup ślimaków, zdaje się, lądowych. W ścianie lewej wykopu zagłębienie próchnicy z okruchami sięga w postaci pochyłej, jak stok, kieszeni, w głąb.
Na poziome w 5 miesza się z nią częściowo, dając produkt pośredni,
Występują w niej dalej krzemienie, skorupy, kawałki węgla drzewnego
i kości rozbite.12
Kolejnego dnia S. Krukowski znów dostaje gorączki i musi wstrzymać prace. Swoją chorobę opisuje w nader epicki, ale i dość charakterystyczny dla siebie sposób: W nocy był deszcz z wiatrem z tej strony,
z której w moim mieszkaniu brakowało w oknach trzech szyb. Rano
obudziłem się z gorączką, przeziębiony, co zapewne tem łatwiej stało
się, że dni poprzednich malarya ujawniała się jeszcze w małym stopniu.
Bardzo mi trudno wracać wieczorem do domu gdyż droga prowadzi pod
górę, a miejscami bardzo stroma. Przychodzę zawsze mokry jak oblany
z wiadra.13 Aby dopełnić obrazu nadmienić należy, że S. Krukowski
ma w tym momencie 26 lat.
S. Krukowski musi wstrzymać prace. Tego samego dnia, 07 [20] lipca
wieczorem pisarz gminny który powrócił z Cziaturi, przyniósł pogłoski
o mającem nastąpić za kilka dni poborze pospolitego ruszenia 1-go i 2-go
powołania za dużą ilość lat na Kaukazie.14 S. Krukowski leży w chorobie, a w przeciągu dwóch dni pogłoski potwierdzają się i przychodzi
oficjalna informacja o poborze do wojska. Groźba poboru wszystkich
jego pracowników jest bardzo realna. Los wykopalisk wisi na włosku.
S. Krukowski pisze o swojej sytuacji dyrektorowi Muzeum w Tyflisie.
Mimo choroby nie próżnuje. W archiwach PMA zachowała się dwustronicowa notatka datowana na 9 (22) lipca, dotycząca znalezionego
kilka dni wcześniej rylca węgłowego skręconego i szczególnych własności
wierzchołków złamanych15 ostrzy typu Gravette (Fig. 2). W przypadku
rylca autor dowodzi, że nie jest to, jak uważał Bourlon, wynik nieumiejętności twórcy narzędzia, ale zabieg celowy. S. Krukowski widzi w tego
typu rylcach formę przejściową od rylców właściwych do piłek krzemiennych16. W przypadku złamanych ostrzy autor opisuje specyficzną mor12
13
14
15
16

Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-38.
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-43.
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-43; PL PMA 1-1-1-48-6-44.
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-63-8-1.
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-63-8-1.
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Рис. 2. Копия первой страницы
заметок, которые Круковский
сделал 9 июля 1916 г. во время
болезни, из-за которой были
отложены раскопки. Оригинал
хранится в Государственном
археологическом музее в Варшаве.
Fig. 2. Skan pierwszej strony notatek
wykonanych 9 lipca 1916 r. przez
S. Krukowskiego podczas choroby,
która wstrzymała prace wykopaliskowe. Oryginał przechowywany jest
w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
ნახ. 2. კრუკოვსკის მიერ 1916 წ.
9 ივლისს, ავადმყოფობის დროს
შესრულებული ჩანაწერების
დასკანირებული პირველი
გვერდი. ორიგინალი ინახება
არქეოლოგიის სახელმწიფო
მუზეუმში, ვარშავაში.

Fig. 2. Scan of the first page of notes
written on 9 July 1916 by S. Krukowski
while he was sick, which led to the
excavations being suspended. The
original is kept in the State Archaeological Museum in Warsaw.
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Малгожата Кот / Małgorzata Kot / მალგოჟატა კოტი / Małgorzata Kot

описывает специфическую морфологию сломов. Описание, вероятно,
касается негативов типа impact blow, хотя оно не до конца понятно.
Круковский решает возобновить работы 11 (24) июля, как только
ему становится лучше, чтобы собрать хоть немного больше информации о «Гварджилас клде». (...) Я ограничиваю поверхность раскопа до
небольших размеров у стены А, чтобы как можно быстрее добраться
до дна скалы. Это не помогает, кажется, что до него еще далеко.17
Чтобы ускорить работу, Круковский нанимает мальчика, который
перебирает скребком поднятый культурный слой посреди пещеры и собирает кремни, кости и пр. Осматривая увеличивающийся объем материала, я все больше убеждаюсь в предположении, что имею дело с какойто поздней палеолитической индустрией. Наконец я обретаю в этом
уверенность, когда извлекаю верхнюю часть, почти половину длины,
типичного тарденуазского гарпуна [Рис. 86]. Несомненно, глубоко трогает сознание наблюдателя этот факт сходства идентичностей, изделий рук человеческих, происходящих из двух отдаленных концов Европы, таких как Франция с соседними странами и Южный Кавказ.18
Это переломный момент. Круковский начинает понимать, с каким
материалом имеет дело. К сожалению, он снова болен, поэтому опять
должен прекратить работу на следующие 4 дня. Тем временем, однако, поступает информация о том, что писарь был в Чиатуре и получил
официальное уведомление об отсрочке (по русскому обычаю) призыва
на военную службу до 15 (28) августа19. У Круковского упал камень
с души: можно продолжать работу в течение целого месяца. Он даже
позволяет себе совершить однодневную поездку.
Утром мне стало немного лучше, поэтому я взял проводников
и побывал в пещере «Бнде Клде» II, расположенной на земле дворян
из Ргани – Гваксиани. Это длинная коридорная пещера, влажная в нескольких десятках метров от входа. Проем у входа шириной 3½–4 м
напоминал форму готической арки. Осыпь только на небольшом
склоне у входа. В освещенной части пол сухой и твердый, почти как
глинобитный. Судя по внешней конфигурации, ее глубина невелика –
2½–3½ м. Удобный доступ. Все указывает на то, что копать ее будет легко и дешево. (...) Это седьмая пещера в Ргани.
В тот же день я узнал от рабочего Василия Кипшидзе о существовании восьмой большой пещеры в Ргани.
Во время похода к Бнде Клде II, в особенности на обратном пути,
я очень устал.20
18 (31) июля Круковский возобновляет работы на раскопе. Два
мальчика по-прежнему перебирают разрыхленный грунт в сред17
18
19
20
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Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-45; PL PMA 1-1-1-48-6-46.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-46.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-47.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-49; PL PMA 1-1-1-48-6-50.

fologię złamań. Opis prawdopodobnie dotyczy negatywów typu impact
blow, choć nie jest on do końca jasny.
S. Krukowski postanawia wznowić prace 11 (24) lipca, gdy tylko
czuje się lepiej, aby choć nieco więcej zebrać wiadomości o Gwarżyla
Kldle. (…) Ograniczam powierzchnię spodu wykopu do małych rozmiarów przy ścianie A, aby prędzej się dostać do dna skalnego. To nie pomaga,
zdaje się, że jeszcze daleko doń.17
Aby przyspieszyć pracę, S. Krukowski najmuje chłopca, który przebiera drapaczem poruszoną warstwę kulturową w środku jaskini i zbiera krzemienie, kości i in. Oglądając coraz przybywający w taki sposób
materyał coraz więcej utrwalam się w przypuszczeniu, że mam do czynienia z jakimś późnym przemysłem okręgu paleolitycznego. Wreszcie
uzyskuję pewność, gdy wydobyta zostaje górna część, prawie połowa
długości, typowego tardenuaskiego harpuna [Fig. 86]. Jest niewątpliwie
coś głęboko poruszającego świadomość obserwatora w tym fakcie podobieństwa tożsamości, wytworów ręki ludzkiej, pochodzących z dwuch
krańców Europy odległych, jak Francya z krajami sąsiedniemi i Kaukaz
południowy.18
To moment przełomowy. S. Krukowski zaczyna rozumieć, z jakim
materiałem ma do czynienia. Niestety w kolejnych dniach znów choruje, przez co musi wstrzymać prace o kolejne cztery dni. W międzyczasie
przychodzi jednak informacja, że pisarz był w Cziaturi i został urzędowo
zawiadomiony o odłożeniu (zwyczajem rosyjskim) poboru do 15-go [28]
sierpnia19. S. Krukowskiemu spada kamień z serca. Może kontynuować
prace, zyskał miesiąc. Pozwala sobie nawet na jednodniową wycieczkę.
Rano nieco mi lepiej. Korzystając z tego wziąłem przewodników
i zwiedziłem jaskinię „Bnde Klde” II leżącą na ziemi szlachciców z Rgani
– Gwalesyani. Jest to jaskinia długa korytarzowa wilgotna kilkadziesiąt
metrów od wejścia. W progu 3½–4 m szeroka; o łuku gotyckiem. Próchnica tylko na małym stoku przed progiem. Oświecona partya ma podłogę
suchą i twardą, prawie jak klepisko z gliny próchnicowej. Sądząc z konfiguracyi zewnętrznej głębokość jej nie wielka – 2½–3½ m. Wygodny dostęp. Wszystko wskazuje, że będzie łatwa w kopaniu i tania. (…) Jest to
więc siódma jaskinia w Rgani.
Tego samego dnia dowiedziałem się od robotnika swojego Wasyla Kipszydze o istnieniu znanej mu też dużej ósmej jeszcze jaskini w Rgani.
Spacer do „Bnde Klde” II a zwłaszcza powrót z niej bardzo mnie zmęczył.20
18 (31) lipca S. Krukowski wznawia prace na wykopie. Dwóch chłopców nadal przebiera naruszoną ziemię w środkowej części wykopu. Zabytki
17
18
19
20

Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-45; PL PMA 1-1-1-48-6-46.
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-46.
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-47.
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-49; PL PMA 1-1-1-48-6-50.
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ძალიან მიჭირს სახლში დაბრუნება, რადგან აღმართი მაქვს გასავლელი,
ზოგან ძალიან ციცაბო. ვბრუნდები მუდამ სველი, როგორც სათლიდან
გაწუწული.”13 ამ სურათის შესავსებად უნდა ითქვას, რომ კრუკოვსკი
იმ დროს 26 წლისაა.
კრუკოვსკი იძულებულია შეწყვიტოს მუშაობა. იმავე დღეს -ს
(20.07) „საღამოს სოფლის სახელმწიფო მოხელემ, რომელიც ჭიათურიდან
დაბრუნდა, მოარული ხმები მოიტანა, რომ რამდენიმე დღეში მოსალოდნელი
იყო, კავკასიაში მრავალწლიანი მსახურების გამო, 1-ლი და მე-2 ნაწილების
გაწვევა და საყოველთაო მობილიზაცია.”14 კრუკოვსკი ავადმყოფი
წევს, ხოლო ორ დღეში მოარული ხმები დადასტურდა და მოდის
ოფიციალური ინფორმაცია ჯარში გაწვევის შესახებ. მისი ყველა
მუშის ჯარში წაყვანის საშიშროება ძალიან რეალურია. გათხრების
ბედი ბეწვზე ჰკიდია. კრუკოვსკი თავისი მდგომარეობის შესახებ სწერს
მუზეუმის დირექტორს თბილისში. ავადმყოფობის მიუხედავად,
უქმად არ არის. სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის არქივებში
შემონახულია ორგვერდიანი ჩანაწერი, დათარიღებული 1916 წლის
9 ივლისით (22.07), რომელიც შეეხება რამდენიმე დღის წინ ნაპოვნ
„ირიბად რეტუშირებულ საჭრისსა და გრავეტის ტიპის გატეხილი
წვეტანის თავის განსაკუთრებულ თვისებებს”15 (ნახ. 2). საჭრისის
შემთხვევაში, ავტორი ამტკიცებს, როგორც ბურლონი თვლიდა,
ეს არ არის ხელოსნის მიერ იარაღის დამზადების უცოდინრობა,
არამედ მიზანმიმართული ქმედებაა. კრუკოვსკი ამ ტიპის
საჭრისებში ხედავს გარდამავალ ფორმას „საკუთრივ საჭრისებიდან
კაჟის ხერხებამდე”16. გატეხილი წვეტანის შემთხვევაში, ავტორი
აღწერს გადატეხის სპეციალურ მორფოლოგიას. სავარაუდოდ,
ეს უნდა იყოს „impact blow” [დარტყმის შედეგი] ტიპის ნეგატივი,
თუმცა ბოლომდე ნათელი არ არის.
კრუკოვსკიმ გადაწყვიტა განეახლებინა სამუშაოები -ში (24.07),
როგორც კი უკეთ იგრძნო თავი: „რათა, თუნდაც ცოტა მეტი მასალა
შევაგროვო „გვარჯილას კლდის” შესახებ. ვამცირებ გათხრების
ფართობს კედელთან, რათა უფრო სწრაფად ჩავაღწიო დედაქანამდე. ეს
არ მშველის, მე მგონი, ჯერ კიდევ შორია იქამდე.”17
სამუშაოების დასაჩქარებლად კრუკოვსკი ქირაობს ბიჭს,
რომელიც „თოხით არჩევს მღვიმის შუაში კულტურულ ფენას და
აგროვებს კაჟებს, ძვლებს და სხვ. ვათვალიერებ ამ მასალებს და სულ

a fever and a cold, which must have been all the easier to catch as on the
previous days I was still showing some small signs of the malaria. It is very
difficult for me to go back home in the evenings as the road runs uphill
and is at times very steep. I always arrive there wet as if I would have been
drenched with a bucket of water.13
To make the image more complete, it should be added that at the
time S. Krukowski was 26 years old.
S. Krukowski has to bring the work to a halt. That very same day, on
7 July (20.07), in the evening the village scribe, who had just returned from
Chiatura, brought gossip that in a few days the first and second draft of the
conscription for the citizen’s militia was to occur in the Caucasus drafting
for many years.14 As S. Krukowski lies in bed sick, two days later the
rumours are confirmed and official information arrives about the army
conscription. The threat of his workers being drafted into the army are
very real. The fate of the excavations hangs by a thread. S. Krukowski
writes about his situation to the director of the museum in Tiflis. Despite
his illness, he does not cease working. A two-page note has been preserved
in the archives of the State Archaeological Museum dated to 9 July 1916
(22.07) concerning a twisted burin on truncation found a few days earlier
and the special properties of the broken tips15 of Gravette-type blades
(Fig. 2). In the case of the burin, the author argues that – in contrast to
what Bourlon claimed – this was not the result of the toolmaker’s lack of
skills but rather an intentionally applied technique. S. Krukowski sees this
type of burins as an intermediary form between proper burins and flint
saws.16 In the case of the broken blades, the author describes the specific
morphology of the breaks. The description probably refers to negatives of
the “impact blow” type, even though it is not fully clear.
S. Krukowski decides to begin working once again on 11 July (24.07),
as soon as he is feeling better in order to gather more information about
Gvardjilas Klde. (…) I am limiting the surface of my excavation to a small
area by wall A, so as to reach the bedrock quicker. This is not helping much
as it seems that it is still a long way off.17
To move the excavations along faster, S. Krukowski hires a boy, who
uses a scraper to comb through the loosened cultural layer in the
middle of the cave and collects flints, bones and other things. Looking

13
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური
PL PMA 1-1-1-48-6-43.
14
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური
PL PMA 1-1-1-48-6-43; PL PMA 1-1-1-48-6-44.
15
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური
PL PMA 1-1-1-63-8-1.
16
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური
PL PMA 1-1-1-63-8-1.
17
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური
PL PMA 1-1-1-48-6-45; PL PMA 1-1-1-48-6-46.
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State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-43;
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15
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-63-8-1.
16
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-63-8-1.
17
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-45;
PL PMA 1-1-1-48-6-46.
14
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ней части раскопа. Находки собирают и фиксируют как относящиеся
к слою 1. В монографии автор описывает их отдельно как содержимое так
называемого слоя 1. Круковский также распоряжается расширить раскоп
полутораметровой прирезкой ко внутренней части полости по направлению к сталактитам, расположенным за выкопанными аллювиальными
отложениями в средней части пещеры. Его глубина такова, чтобы можно было все лишнее свободно вывозить тачками. Первоначально ширина
должна была составить 1½ м, но пришлось сделать ее значительно шире.21 На рисунке плана ширина этой траншеи составляет 1,5 м. Период
между 20 и 26 июля (2–8 августа) – время наиболее интенсивной работы
на этом объекте. Уже через несколько дней продвижения к центру пещеры землекопы дошли до нетронутого II культурного слоя за несколько метров до сохранившегося брекичевого покрова.22
«II культурный слой» – это рабочее название слоя, которому позже в этой работе автор присвоил номер 10. Этот слой Круковский
описывает следующим образом: Это темно-бурая земля, часто
почти совершенно черная. Цвет, несомненно, обусловлен примесью
угольной пыли. В ней почти нет чистых партий известняка или слоистых скоплений древесного угля или самих огнищ. Ее содержимое –
перебитые кости, в основном мелкие кусочки и осколки, иногда очень
маленькие крошки. Кроме того, кремни: немногочисленные нуклеусы
и отщепы, редкие фрагменты ножеобразных царапковых пластин,
геометрический микролит и др.23 Из этого слоя будет извлечена самая большая коллекция изделий. В последующие дни появляются
только короткие заметки, вроде:
23.07 [5.08] Я все еще работаю во II-м к.[ультурном] с.[лое], находя то, что и прежде, да еще первое сломанное остриё gravette (?) из
обсидиана и 2 костяных шила.24
25.07 [7.08] Во II-м к.[ультурном] с.[лое] находят еще один шило.
Я беру образец II-го к.[ультурного] с.[лоя].25 Этот образец сохранился
по сей день в Национальном музее в Тбилиси под инвентарным номером 232-16: 896 и 897. В 2018 г. половину образца доставили в Институт археологии Варшавского университета, где с ней проводятся
лабораторные анализы. В привезенном образце весом менее 0,5 кг
находилось более 100 кремневых изделий и почти 50 фрагментов
костей, что свидетельствует о невероятном богатстве комплекса, исследованного Стефаном Круковским.
В заметке от 26 июля (8 августа) мы читаем: щели между глыбами,
находящиеся во II-м к.[ультурном] с.[лое] и иногда углубляющиеся на
21
22
23
24
25
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Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-51.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-51.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-54.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-55.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-55.

te zbierane są i metrykowane jako pochodzące z warstwy 1. W niniejszej
monografii autor opisuje je oddzielnie, jako pochodzące z tzw. warstwy 1.
S. Krukowski nakazuje także poszerzenie wykopu przez wykonanie przekopu o szerokości 1,5 m w stronę wnętrza jaskini w kierunku pokrywy naciekowej, znajdującej się za naruszonym namuliskiem w środkowej części
jaskini. Głębokość jego taka, aby można było swobodnie wywozić taczkami
balast. Szerokość, pierwotnie zamierzona – 1 ½ m, wypadło uczynić szerszą
względnie, a niekiedy bardzo znacznie21. Na rysunku planu przekop ten ma
1,5 m. Dni między 20 a 26 lipca (02–08.08) to czas najbardziej intensywnej
pracy na stanowisku. Już po kilku dniach przekopywania się w stronę środka jaskini Kopacze dotarli do nieruszonej II-iej warstwy kulturowej w odległości paru m. przed partyą zachowanej brakczyi.22
„II warstwa kulturowa” to nazwa robocza dla warstwy określanej potem przez autora w niniejszej monografii numerem 10. Warstwa, którą
S. Krukowski opisuje w sposób następujący: Jest to ziemia ciemno-szara
często prawie zupełnie czarna. Ta ciemna brawa niewątpliwie pochodzi
od domieszki miału węglowego. Prawie czystych partyi miału w niej lub
warstwowatych skupień okruchów węgla drzewnego albo prawdziwego
węgliska nie ma. Zawartość jej – rozbite kości, przeważnie na drobne
kawałki przeważnie drzazgi, niekiedy są to bardzo małe okruchy. Nadto
krzemienie: nieliczne małe rdzenie, takież okrzeski, rzadkie większe nożykowate wióry skrobacze, mikrolit geometryczny i in.23 Z warstwy tej
zostanie wydobyty najliczniejszy zespół zabytków. W kolejnych dniach
pojawiają się tylko krótkie notatki tj.
23.07 [05.08] Nadal robię w II-iej w.[arstwie] k.[ulturowej] znajdując
to, co poprzednio, a nadto pierwsze złamane ostrze gravette (?) z obsydianu i 2 szydła kościane.24
25.07 [07.08] Znajdują w II-iej w.[arstwie] k. [ulturowej] jeszcze
jedno szydło. Biorę próbkę II-iej w.[arstwy] k.[ulturowej].25 Próbka ta
zachowała się do dnia dzisiejszego w Muzeum Narodowym w Tbilisi pod numerem inwentarzowym 232-16: 896 i 897. Połowa próbki
została w 2018 r. przewieziona do Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie poddawana jest analizom laboratoryjnym.
W przewiezionej próbce o wadze niespełna 0,5 kg znajdowało się ponad 100 zabytków krzemiennych i niemal 50 fragmentów kości, co
świadczy o niesamowitym bogactwie badanego przez S. Krukowskiego zespołu.
W notatce z 26 lipca (08.08) czytamy m.in. szczeliny między złamami, leżącymi pod II-ą w.[arstwą] k.[ulturową] i wśród niej, sięgające nie21
22
23
24
25
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უფრო მეტად ვრწმუნდები, რომ საქმე მაქვს პალეოლითის პერიოდის
გვიანდელ პერიოდთან [ნახ. 86]. საბოლოოდ მაშინ დავრწმუნდი, როცა
ვნახე ტარდენუაზური ჭვილთის თითქმის ნახევარი. ნამდვილად
ამაღელვებელია იმის გააზრება, რომ ქვეყნერების სხვადასხვა ნაწილში,
ევროპასა და კავკასიაში, ადამიანმა დაამზადა ერთნაირი ნივთი.”18
ეს არის გარდამტეხი მომენტი. კრუკოვსკი ხვდება, რა მასალასთან
აქვს საქმე. სამწუხაროდ, მომდევნო დღეებში ისევ ავადმყოფობს,
რის გამოც იძულებულია, შეწყვიტოს მუშაობა მომდევნო 4
დღით. ამასობაში მან მიიღო ინფორმაცია: „სახელმწიფო მოხელე
იყო ჭიათურაში და ოფიციალურად შეატყობინეს, რომ გაწვევა 15
აგვისტომდე (28.08) გადადეს (რუსული ჩვეულებისამებრ).”19 კრუკოვსიმ
თავისუფლად ამოისუნთქა. შეუძლია გააგრძელოს მუშაობა, ერთი
თვე მისია. თავს ერთდღიანი ექსკურსიის უფლებასაც კი აძლევს.
„დილით ცოტა უკეთ ვარ. ამით ვისარგებლე, ავიყვანე მეგზურები და
მოვინახულე მღვიმე „ბონდის კლდე” II, რომელიც რგანელი აზნაურის,
გველესიანის მიწაზე მდებარეობს. ეს გრძელი დერეფნული მღვიმეა
ნესტიანი შესასვლელიდან რამდენიმე ათეული მეტრის. შესასვლელი 3,5–4
მ. სიგანით; გოთიკური თაღით. ნეშომპალა მხოლოდ მცირე ფერდობზე
ზღურბლის წინ. განათებული ნაწილი მშრალი და მყარი იატაკით, თითქმის
ნეშომპალისნაირი თიხის მიწური იატაკით. გარე კონფიგურაციის
გათვალისწინებით, მისი სიღრმე დიდი არ უნდა იყოს- 2,5–3,5 მ. ადვილად
მისასვლელი. ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ ადვილად გასათხრელი
იქნება და იაფი. (...) ასე რომ, ეს მე-7 მღვიმეა რგანში.
ამავე დღეს შევიტყვე მუშისგან, ვასილ ყიფშიძისგან, რგანში
მისთვის ცნობილი დიდი, მე-8 მღვიმის შესახებ.
გასეირნებამ „ბონდის კლდე II-ში და განსაკუთრებით იქიდან უკან
დაბრუნებამ ძალიან დამღალა.”20
18.07 (31.07) კრუკოვსკი აახლებს გათხრებზე მუშაობას. ორი
ბიჭი ისევ გათხრების შუა ნაწილში ნაყარი მიწის გადარჩევით არის
დაკავებული. ეს არტეფაქტები გროვდება, უკეთდებათ ეტიკეტები,
რომ მოპოვებულია 1-ლ ფენაში. წინამდებარე მონოგრაფიაში
ავტორი აღწერს მათ ცალკე, როგორც 1-ლი ფენის მასალას.
კრუკოვსკი აფართოებს გათხრებს მღვიმის შიგნით, 1,5 მეტრის
სიგანეზე დანალექი საფარის მიმართულებით, რომელიც მღვიმის
შუა ნაწილში, სტალაქტიტებით მოფენილი ადგილის გასწვრივ,
უკვე მოხსნილი შლამის უკანაა. „ისეთი სიღრმის, რომ თავისუფლად
იყოს შესაძლებელი მიწის ურიკებით გამოტანა. სიგანე თავიდან 1,5 მ.
იყო ნავარაუდევი, საჭირო გახდა უფრო გაგანიერება, ხოლო ზოგან

at the increasing amounts of material collected in this way, I am
more and more certain of the hypothesis that we are dealing here
with a late industry of the Palaeolithic environment. This is finally
confirmed when the upper part, almost half of the entire length, of a
typical Tardenoisian harpoon was found [Fig. 86]. There is definitely
something deeply moving for the observer’s consciousness in the
showing of the similarity of identities, and of the handmade products,
originating from two distant edges of Europe, as in France with its
neighbouring countries and southern Caucasus.18
This was a breakthrough. S. Krukowski begins to understand more
about the material he is dealing with. Unfortunately, over the next few
days he once again falls ill, halting work for another four days. In the
meantime, he receives information that the scribe was in Chiatura and
has been officially informed about the postponement (according to Russian
custom) of the conscription until the 15t of August19 (28.08). S. Krukowski
is very relieved. He can continue with his work as he has gained an
additional month. He even gives himself leave to take a one-day trip.
I feel better in the morning. Taking advantage of this, I took some
guides and visited the “Bnde Klde” II cave located on the land of the Rgani
noblemen – Gvalesyani. This is a long corridor-like cave that becomes
damp a few dozen metres from the entrance. 3½–4 m wide at the entrance;
with a Gothic arch. Humus present only on the small slope in front of
the threshold. The illuminated part has a dry hard floor, almost like a
threshing floor made from humus clay. Based on external configuration,
it seems not to be very deep – 2½–3½ m. Convenient access. Everything
indicates that it will be easy to excavate and cheap. (…) This is thus the
seventh cave in Rgani.
That same day I found out from my worker Vasil Kipshydze that he
knew another eighth large cave in Rgani.
The walk to ‘Bnde Klde’ II and especially the return trip were very
tiring for me.20
On 18t July (31.07), S. Krukowski recommences excavations. Two
boys continue to sift the loosened earth in the middle of the trench. The
artefacts are collected and recorded as originating from layer 1. In this
monograph, the author describes them separately as coming from the
so-called layer 1. S. Krukowski also orders the trench to be broadened by
digging a 1.5 m-wide ditch in the direction of the cave interior towards
the stalactite cover located behind the dug-up alluvial deposits in the

ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საინვენტარო ნომერი:
PL PMA 1-1-1-48-6-46.
19
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საინვენტარო ნომერი:
PL PMA 1-1-1-48-6-47.
20
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საინვენტარო ნომერი:
PL PMA 1-1-1-48-6-50.
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State Archaeological Museum archives Inv. No: PMA 1-1-1-48-6-49;
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десятки сантиметров под ним, в основном абсолютно пусты; их дно
заилено или обсыпано мелким (и мельчайшим) материалом из II-го
к.[ультурного] с.[лоя]. Среди них были от маленьких и мельчайших
до средних, редко крупных – кости и кремни. Последние два размера
часто торчали в верхней полости, окруженные воздухом, и в некоторых местах поддерживались благодаря давлению известняковых
обломков.26
К сожалению, в ночь на 26 июля (8 августа) происходит неприятный инцидент. У Круковского украдены все деньги, которые у него
были, поэтому он не может продолжить исследования. Он отправляется в Чиатуру, чтобы отправить телеграмму Кознакову в Тифлис
с просьбой выслать недостающую сумму. Я телеграфировал в Кавк.
[азский] Муз.[ей], настаивая на том, чтобы мне прислали 80 рублей
на завершение работы. Вынужденный перерыв в раскопках длится
шесть дней. В это время Жду вестей. Привожу в порядок заметки и начинаю предварительный разбор коллекций.27
Наконец Круковский получает денежный перевод из музея
и 2 (15) августа возобновляет работу. Порядок раскопок, как в предыдущие рабочие дни. II-й культурный с.[лой] утолщается до 15 см
и более. Археологическое содержание становится более разнообразным и увеличивается.28
В последующие дни Круковский увольняет очередных землекопов,
поскольку работа по извлечению культурного слоя идет очень медленно. В то же время он увеличивает количество мальчиков, которые
забросили мелкие остатки в 1-м и приступили к переработке горизонтальными слоями остатков 1-го с.[лоя] и лежащего под ним II-го
к.[ультурного] с.[лоя] в прямоугольной партии центра пещеры, расположенной с юга первоначального раскопа (см. рис. 1 [3]).29
Стоит отметить, что это единственное место в дневнике, в котором автор упоминает, вероятно, первый культурный слой, который
затем был назван слоем 11. Этот факт несколько сбивает с толку, ведь
слой 11 расположен между слоем 1 и 10. Таким образом, по мнению
автора, порядок уровней с артефактами выглядел так – сверху находился слой 1, под ним слой 11, а еще ниже слой 10, разделенные скальной осыпью, носящей номер 4 (Рис. 4). Такую нумерацию, вероятно,
можно объяснить последовательностью выделения Круковским определенных уровней с артефактами. Если уровень 1, расположенный на
поверхности, он обнаружил в самом начале, то слой 10, названный II
культурным слоем, выделил лишь в конце раскопок в средней части
пещеры. Уровень 11, вероятно, был выделен им позже всего и, предпо26
27
28
29
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kiedy na dziesiątki cm pod nią są w większej swej części puste zupełnie;
zaś na spodach swych są zamulone lub zaprószone drobnym (i najdrobniejszym) materyałem z II-iej w.[arstwy] k.[ulturowej]. Były tam, między
niemi, najmniejsze i najdrobniejsze do średnich, rzadko dużych – kości
i krzemienie. Dwie ostatnie wielkości często tkwiły w wierzchniej próżni,
otoczone powietrzem i w pewnych swych punktach utrzymywane przez
ciśnienie złamów wapiennych.26
Niestety w nocy 26 lipca (08.08) dochodzi do nieprzyjemnego incydentu. S. Krukowski zostaje okradziony ze wszystkich posiadanych
pieniędzy, przez co nie może kontynuować badań. Jedzie do Cziaturi, gdzie nadaje telegram do dyrektora Muzeum w Tyflisie z prośbą
o przesłanie brakującej kwoty. Do Muz.[eum] Kauk.[azkiego] telegrafowałem, żądając przysłania 80 rs. [rubli] na zakończenie robót.
Wymuszona przerwa w wykopaliskach trwa sześć dni. W tym czasie
Czekam na wiadomości. Porządkuję notatki i dokonywuję wstępnego
rozbioru części zbiorów.27
W końcu S. Krukowski dostaje przekaz pieniężny z muzeum i 2 (15)
sierpnia wznawia prace. Porządek robót jak podczas poprzednich roboczych dni. II w.[arstwa] kulturowa grubieje do 15 cm i więcej. Zawartość
archeologiczna urozmaica się i zwiększa.28
W kolejnych dniach Krukowski odprawia kolejnych kopaczy, bo
prace przy eksploracji warstwy kulturowej są prowadzone powoli.
Jednocześnie zwiększa liczbę chłopców, którzy poniechali niewielkie
resztki w. 1-ej i przeszli do przebierania warstwami poziomemi resztek
w.[arstwy] 1-ej i leżącej pod nią II-iej w.[arstwy] k.[ulturowej] w prostokątnej partyi środka jaskini, leżącej od pd. przejściowego wykopu
(patrz rys. 1) [3].29
Warto zwrócić uwagę na fakt, że jest to jedyne miejsce w dzienniku,
w którym autor wspomina prawdopodobnie pierwszą warstwę kulturową, którą następnie nazwie warstwą 11. Fakt jest o tyle ważny i mylący,
że warstwa 11 jest położona pomiędzy warstwą 1 a 10. Zatem według
autora układ poziomów z zabytkami wyglądał tak, że na wierzchu znajdowała się warstwa 1 pod nią warstwa 11 a najniżej warstwa 10, przedzielone rumoszem skalnym noszącym numer 4 (Fig. 4). Taką nieintuicyjną numerację należy tłumaczyć zapewne chronologią wydzielania
przez S. Krukowskiego poszczególnych poziomów z zabytkami. O ile
poziom 1 – znajdujący się na powierzchni – odkrył na samym początku,
o tyle warstwę 10, określaną mianem II warstwy kulturowej, wydzielił
dopiero pod koniec wykopalisk w środkowej części jaskini. Poziom 11
został wydzielony przez niego zapewne najpóźniej i, przypuszczalnie
26
27
28
29
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ძალიან საგრძნობლად”21. ნახაზზე, გეგმის მიხედვით, ჭრილი 1,5
მეტრია. 20 ივლისიდან 26 ივლისის (02–08.08.) ჩათვლით ძეგლზე
სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს. მღვიმის შუაგულისკენ
უკვე რამდენიმე დღის გათხრების შემდეგ „მიწის მუშები მიადგნენ
ხელუხლებელ კულტურულ II ფენას, რომელიც შემორჩენილი ბრექჩიის
ფენამდე რამდენიმე მეტრშია.”22
„II კულტურული ფენა” არის ფენის სამუშაო დასახელება,
რომელსაც ამ ნაშრომში ავტორიმა უწოდა ფენა 10, რომელსაც
კრუკოვსკი შემდეგნაირად აღწერს: „ეს არის მუქი მიწა, ხშირად
თითქმის სრულიად შავი. ეს მუქი შეფერილობა, უეჭველია, რომ
ნახშირის შერევის გამოა. მასში თითქმის არაა კირქვის მინარევები,
არც დანახშირებული ხე ან თვითონ კერები. მის დამტვრეული ძვლები,
უმეტესად პატარა ნაწილები, უფრო ხშირად ნაფოტები, ზოგჯერ ძალიან
პატარა ნამცეცები. ამას გარდა, აქვეა კაჟი: მცირეოდენი ნუკლეუსები,
ასევე ,,იშვიათად უფრო დიდი დანის მსგავსი საფხეკები, გეომეტრიული
მიკროლითი და სხვა.”23 ამ ფენიდან მოპოვებულია ყველაზე მეტი
არტეფაქტი. მომდევნო დღეებში მხოლოდ მოკლე შენიშვნებია
ჩაწერილი.
23.07 (05.08.) „კვლავ II კ[ულტურულ] ფ[ენა]-ში ში ვმუშაობ.
ვპოულობ იმასვე, რასაც ადრე, და კიდევ პირველად ობსიდიანის გატეხილ
გრავეტის წვეტანას (?) და ძვლის 2 სადგისს.”24
25.07 (07.08.) „II კ[ულტურულ] ფ[ენა]-ში პოულობენ კიდევ ერთ
სადგისს. ვიღებ ნიმუშს II კ[ულტურული] ფ[ენის].”25 ეს ნიმუში
დღემდე არის შემონახული საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში,
თბილისში, საინვენტარო ნომრით 232–16: 896 და 897. სინჯის
ნახევარი 2018 წელს წაღებულია ვარშავის უნივერსიტეტის
არქეოლოგიის ინსტიტუტში, სადაც გადის ლაბორატორიულ
გამოკვლევას. მოტანილი ნიმუში 0,5 კგ.-ს იწონიდა, სადაც კაჟის 100ზე მეტი არტეფაქი და ძვლის თითქმის 50 ფრაგმენტი აღმოჩნდა, რაც
ადასტურებს სტეფან კრუკოვსკის მიერ შესწავლილი კომპლექსის
წარმოუდგენელ სიმდიდრეს.
26 ივლისის (08.08) ვკითხულობთ:
„ლოდებს შორის ნაპრალები, რომლებიც II კ[ულტურული] ფ[ენის]
ქვეშ არის, ზოგჯერ ათეულ სანტიმეტრს რომ აღწევს, სმ.-ს უმეტეს
შემთხვევაში სრულიად ცარიელია; ხოლო ძირი შლამიანია, მოფიფქულია

middle of the cave. The depth is such that one could easily take the ballast
out by wheelbarrow. The width, initially intentionally – 1½ m, needs to
be made slightly broader, at times significantly so.21 This ditch is 1.5 m
wide on the drawing of the cross section. The most intense excavations
at the site are done between the 20 and the 26 of July (02–08.08). After
a few days of cross-digging towards the middle of the cave, the diggers
reached the intact cultural layer II at a distance of a few metres from the
preserved breccia.22
“Cultural layer II” is the working name for the layer later referred to
by the author in this monograph as number 10. S. Krukowski described
the layer in the following way:
This is dark grey earth, almost completely black. This dark colour
most certainly comes from coal dust admixtures. There are no parts with
pure coal dust or layered concentrations of charcoal or a real coal deposit.
It contains broken bones, primarily fine pieces, usually slivers, at times
extremely tiny fragments. In addition, there are flints: scarce amounts of
small cores, also chips, rare larger knife-like bladelets, burins, geometric
microliths, and other things.23
The largest assemblage of artefacts was excavated from this layer.
There are only some short notes from the subsequent few days, that is,
23.07 (05.08) I am still working in cultural layer II finding the same as
before, and also the first broken obsidian Gravette (?) blade and 2 bone
awls.24 25.07 (07.08) They find one more awl in cultural layer II. I take
a sample of cultural layer II.25 This sample has been preserved to this
day in the National Museum in Tbilisi with the inventory numbers 232-16:
896 and 897. In 2018, half of the sample was taken to the Institute of
Archaeology of the University of Warsaw, where it is being subjected to
laboratory analyses. The delivered sample weighed less than 0.5 kg and
contained more than 100 flint artefacts and almost 50 bone fragments,
which attests to the amazing wealth of the assemblage analysed by
S. Krukowski.
In his note from 26th July (08.08), we read that
the cracks between the broken pieces, lying under cultural layer II and
inside it, reaching several dozens of cm underneath it, are to a large extent
completely empty; while at their bottom they are silted up or filled with

21
ვარშავის სახელმწიფო
PL PMA 1-1-1-48-6-51.
22
ვარშავის სახელმწიფო
PL PMA 1-1-1-48-6-51.
23
ვარშავის სახელმწიფო
PL PMA 1-1-1-48-6-54.
24
ვარშავის სახელმწიფო
PL PMA 1-1-1-48-6-55.
25
ვარშავის სახელმწიფო
PL PMA 1-1-1-48-6-55.
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ложительно, чтобы не менять нумерацию всех уровней, автор сохранил первоначальный вариант номенклатурных обозначений.
Далее Круковский расширяет раскоп по направлению к центру
пещеры, где под кальцитовым натеком сохранились неповрежденные слои. Как вспоминает сам автор, это место было выделено для
исследования содержимого середины пещеры, в основном, чтобы
максимально использовать обнаруженный несколько дней назад II-й
к.[ультурный] с.[лой], потому что, учитывая время и средства, которые имею в распоряжении, я потерял надежду добраться в этом
месте до скального дна.30
Круковский вспоминает найденные в пещере памятники: Мы находим шила, иглу, разбитый пест-тёрочник, желвак марганцевой руды,
комок земли, окрашенной в красный цвет, бифас с одной стороны уплощенный, а с противоположной заостренный посредством трения, как
карандаш (Рис. 65), «геометрические» ножи с обухами.31 В связи с высокой плотностью находок на изучаемой площади Круковский решает
расширить раскоп к югу от продольного углубления, направленного
к центру пещеры. В последующие дни он тщательно изучает культурный слой в расширенном раскопе. Наконец 8 (21) августа ему удается
завершить исследование культурного слоя вместе с фрагментами, которые просыпались между элементами скальной осыпи нижележащего
слоя. Я уволил последнего землекопа, он больше не нужен. Мы с мальчиками работаем под партией натёчного конгломерата и направляемся к с.[лою] в средних партиях пещеры (...). Сняли весь остаток II-го
к.[ультурного] с.[лоя] до запорошенных щелей (включительно) под ним
и переработали его. Те же находки. Углубились до уровня, в котором уже
ничего нет. Нашли еще два обсидиана и сломанное острие из рога с двумя выгравированными канавками вдоль оси длины.32
На этом Круковский завершает работы, не дойдя в главном раскопе
до скального дна. Вероятно, в то время появляются рисунки профилей
на миллиметровой бумаге, вклеенные на последние страницы дневника
и сохранившиеся до сих пор. В дневнике есть семь рисунков, на первом из которых изображен план пещеры с обозначенными раскопами
(Рис. 3), следующие четыре – это профили отдельных стенок раскопов
(Рис. 4, 5, 6, 7), а два последних – обобщенные продольное и поперечное
сечение пещеры (Рис. 8, 9). Все рисунки выполнены карандашом. Пять
из них были позже подрисованы чернилами, вероятно, в рамках подготовки к публикации. В отчетной статье автор использует три подготовленные иллюстрации: план и два поперечных сечения. В монографии
он планировал использовать пять рисунков (Рис. 3, 4, 5, 8, 9). Два, вероятно, должны были остаться неопубликованными (Рис. 6, 7).
30
31
32
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w celu niezmieniania numeracji wszystkich poziomów, autor pozostał
przy takim, a nie innym nazewnictwie poszczególnych warstw.
S. Krukowski przesuwa się z wykopami w stronę środka jaskini,
gdzie zachowała się nienaruszona skorupa naciekowa, dająca szanse na
uchwycenie nienaruszonej sekwencji warstw. Jak wspomina sam autor,
miejsce to zostało wydzielone w celu zbadania zawartości środka jaskini,
a głównie obfitego wykorzystania odkrytej parę dni temu II-iej w.[arstwie]
k.[ulturowej], gdyż straciłem nadzieje wobec rozporządzanych czasu
i środków pieniężnych dotarcia tu do dna skalnego.30
S. Krukowski wspomina znalezione tu zabytki: Znajdujemy szydła, igłę, rozcieracz-tłuczek rozbity, otoczak rudy manganowej, grudkę
ziemi na czerwono zabarwionej, otoczak-podwójny naciskacz spłaszczony na przeciwległym końcu zaostrzony przez tarcie jak ołówek
(Fig. 65), „gieometryczne” noże z obuchami.31 W związku z zagęszczeniem zabytków na eksplorowanym obszarze, S. Krukowski decyduje
się na poszerzenie wykopu na południe od podłużnego przekopu,
skierowanego w stronę środka jaskini. Przez kolejne dni eksploruje
uważnie warstwę kulturową w poszerzonym wykopie. Ostatecznie
8 (21) sierpnia udaje mu się dokończyć eksplorację warstwy kulturowej wraz z jej fragmentami, które wpadły pomiędzy fragmenty rumoszu skalnego warstwy podległej. Odprawiłem ostatniego kopacza,
jako już niepotrzebnego. Chłopcy i ja robimy pod partyą zlepieńca
naciekowego i dalej ku w.[arstwie] w partyi środka jaskini (…) Zdjęto całą pozostałość II-iej k.[ulturowej] w.[arstwy] do zaprószonych
szczelin (włącznie) pod nią i przebrano ją. Te same elementy. Pogłębiono się do poziomu, który już nic nie dostarczył. Znaleziono jeszcze
dwa obsydiany i złamane ostrze z rogu o dwuch wyrytych rowkach,
biegnących wzdłuż osi długości.32
Tym samym S. Krukowski kończy wykopaliska, nie dotarłszy w wykopie głównym do dna skalnego. Zapewne wtedy powstają też rysunki
profili, które wykonane na papierze milimetrowym, wklejone na ostatnich
stronach dziennika, zachowały się w oryginałach do dnia dzisiejszego.
W dzienniku znajduje się siedem rysunków, z których pierwszy przedstawia plan jaskini z zaznaczonymi wykopami (Fig. 3), kolejne cztery to profile
poszczególnych ścian wykopów (Fig. 4, 5, 6, 7), zaś dwa ostatnie – zgeneralizowany przekrój podłużny i porzeczny jaskini (Fig. 8, 9). Wszystkie rysunki wykonano ołówkiem. Pięć z nich zostało później pociągnięte tuszem,
zapewne w ramach przygotowania ich do publikacji. W artykule sprawozdawczym autor wykorzystuje trzy z przygotowanych ilustracji: plan oraz
dwa przekroje. W monografii autor planował wykorzystać pięć rysunków
(Fig. 3, 4, 5, 8 i 9). Dwa miały zapewne pozostać niepublikowane (Fig. 6 i 7).
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Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-59.
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-60.
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-62.
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პატარა ზომის (და უწვრილესი) II კ[ულტურული] ფ[ენიდან]
ჩამონაყარი მასალებით. მათ შორის იქ იყო პატარა და მცირე ზომის,
იშვიათად საშუალო ზომის ძვლები და კაჟები. ბოლო ორი სიდიდე ლოდის
სიცარიელეში იყო გაჭედილი, ჰაერში ეკიდა, და ზოგიერთ შემთხვევაში
მათ კირქვის ლოდები იჭერდა.”26
სამწუხაროდ, 26.07 (08.08) ღამით არასასიამოვნო ინციდენტი
ხდება. კრუკოვსკის მოჰპარეს მთელი ფული, რის გამოც ვერ
აგრძელებს სამუშაოს. მიდის ჭიათურაში, საიდანაც უგზავნის
დეპეშას თბილისის მუზეუმის დირექტორს თხოვნით საჭირო
თანხის გამოგზავნის შესახებ. „დეპეშა გავუგზავნე კავკ[ასიის]
მუზ[ეუმს], ვითხოვე, გამომიგზავნონ 80 რუს[რუბლი] სამუშაოების
დასამთავრებლად.” სამუშაოების იძულებითი შეწყვეტა გრძელდება
ექვსი დღე. ამასობაში „ველოდები შეტყობინებას. ვაწესრიგებ
ჩანაწერებს და კოლექციის ნაწილის წინასწარ ვახარისხებ.”27
ბოლოს კრუკოვსკი იღებს მუზეუმიდან გამოგზავნილ ფულს
და 02.08 (15.08) აახლებს სამუშაოებს. სმ. „სამუშაოების განრიგი
ისეთივეა, როგორიც წინა სამუშაო დღეებში. II კ[ულტურული]
ფ[ენა] სისქე უკვე 15 სმ. და მეტია. არქეოლოგიური მონაპოვარი
მრავალფეროვნდება და იზრდება.”28
მომდევნო დღეებში კრუკოვსკი ათავისუფლებს მორიგ მიწის
მუშებს, რადგან კულტურული ფენის გავრცელების გამო სამუშაოები
ნელა მიმდინარეობს. ამავე დროს ზრდის ბიჭების რაოდენობას,
„ვინც დატოვეს მცირე ნარჩენები 1-ლ ფენაში და ჰორიზონტალურად
იღებენ 1-ლი ფ[ენის] და მის ქვეშ მდებარე II კ[ულტურული]
ფ[ენის] სედიმენტს, მღვიმის შუა ნაწილის მართკუთხედში, რომელიც
მდებარეობს გათხრების სამხრეთით (იხ. ნახ. 1 [3]).”29
ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ ფაქტზე, რომ ეს არის დღიურში
ერთადერთი ადგილი, რომელშიც ავტორი, სავარაუდოდ, ახსენებს
პირველ კულტურულ ფენას, რომელსაც შემდეგ დაარქმევს მე-11
ფენას. ეს ფაქტი მნიშვნელოვანია, და ამავდროულად, შეცდომაში
შემყვანი, რადგან მე-11 ფენა მდებარეობს 1-ლ და მე-10 ფენებს შორის,
რომელიც გამოყოფილია კლდოვანი ფლატით, და მინიჭებული აქვს
ნომერი 4 (ნახ. 4). კრუკოვსკის მიერ ასეთი უცნაური დანომრვა ალბათ
უნდა აიხსნას იმით, რომ იგი ქრონოლოგიურად ასხვავებს კონკრეტულ
ფენასა და მასალას. ფენა 1-ზედაპირზეა და მასაშადამე აღმოჩნდა
პირველი, ფენა 10, რომელსაც II კულტურული ფენა ეწოდა, გამოიყო
გათხრების ბოლოს, მღვიმის შუა ნაწილში. მე-11 ფენა კი სულ ბოლოს

fine (and very fine) material from cultural layer II. These include tiny
and very small, more rarely medium-sized, bones and flints. These last
two sizes were frequently found in the surface voids, surrounded by air, at
some points held by the pressure of the broken limestone pieces.26
Unfortunately, an unpleasant incident occurs on the night of 26 July
(08.08). S. Krukowski is robbed of all his money, making it impossible
for him to continue with his research. He travels to Chiatura to send a
telegram to the director of the Museum in Tiflis asking for the additional
means he requires. I have telegraphed the C.[aucasus] Mus.[eum] with a
request for 80 rs [rubles] in order to complete works. The imposed break
in the excavations lasts six days. During this time, I am waiting for news.
I am tidying my notes and doing the initial order in part of the collections.27
Finally, S. Krukowski receives a money order from the museum and
on 2 August (15.08) resumes work. The work schedule is the same as
on previous working days. Cultural l. [ayer] II becomes thicker reaching
15 cm and more. The archaeological content is increasingly more diverse
and more abundant.28
Over the next few days, S. Krukowski dismisses more diggers as the
cultural layer is explored very slowly and carefully. Simultaneously, he
increases the amount of boys, who discard the small remains in [layer] 1
and have moved on to sifting through the horizontal layers of l. [ayer] 1
relicts and c. [ultural] l. [ayer] II located underneath in the rectangular
part in the middle of the cave, running from the southern transitional
trench (see Fig. 1 [3]).29
It is worth noting that this is the only fragment of the diary in which
the author probably mentions the first cultural layer, which he then
refers to as layer 11. This is an important but also misleading detail
as layer 11 is located between layers 1 and 10. Thus, according to the
author, the layout of the levels containing artefacts was such that layer 1
was situated on the surface with layer 11 located beneath and layer 10
at the very bottom, separated by rock debris referred to as no. 4 (Fig. 4).
This unintuitive numeration should surely be explained as being the
result of the chronology with which S. Krukowski identified the particular
levels with artefacts. While level 1 – located at the surface – was
discovered at the very beginning, layer 10, referred to as cultural layer II,
was distinguished towards the end of the excavations in the middle
of the cave. Level 11 was identified last of all and the author probably

26
ვარშავის სახელმწიფო
PL PMA 1-1-1-48-6-56.
27
ვარშავის სახელმწიფო
PL PMA 1-1-1-48-6-57.
28
ვარშავის სახელმწიფო
PL PMA 1-1-1-48-6-58.
29
ვარშავის სახელმწიფო
PL PMA 1-1-1-48-6-59.
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State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-56.
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-57.
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-58.
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-59.
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Малгожата Кот / Małgorzata Kot / მალგოჟატა კოტი / Małgorzata Kot

Рис. 3. Страница из полевого
дневника С. Круковского
с рисунком плана пещеры
Гварджилас Клде, выполненным
вручную для публикации
монографии, посвященной
памятнику (рис. Стефан
Круковский).
Fig. 3. Kartka z dziennika polowego
S. Krukowskiego z odręcznym
rysunkiem planu jaskini Gvardjilas
Klde, przygotowanym do druku
w monografii stanowiska
(rys. Stefan Krukowski).
ნახ. 3. ს.კრუკოვსკის საველე
დღიურის ფურცელი, ხელით
ჩახატული გვარჯილას კლდის
მღვიმის გეგმით, მომზადებული
ძეგლის შესახებ მონოგრაფიაში
ჩასართავად (ნახ.სტეფან
კრუკოვსკისა).

Fig. 3. Page from S. Krukowski’s field
diary containing a drawing he made
showing a plan of the Gvardjilas Klde
cave, prepared for print in the monograph on the site (drawing by Stefan
Krukowski).

После завершения исследований Круковский занимается разделением и инвентаризацией находок. Остальная часть дня у меня
ушла на раздел коллекции на то, что можно отбросить, а что
взять с собой.33 Неизвестно, что автор «отбросил» как непригодное
для дальнейшего изучения. Учитывая обширную коллекцию памятников, привезенных обратно в музей, вероятно, это были камни без
следов обработки. В коллекции Национального музея в Тбилиси сохранилось множество находок: от нуклеусов и орудий, до отщепов
и чешуек. В дневнике нет информации о консервации раскопов, на
которую, учитывая значительный масштаб работ, должно было уйти
не менее половины дня и для чего потребовалось бы повторно нани33
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Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-63.

Po zakończeniu badań Krukowski zajmuje się selekcją, klasyfikacją
i inwentaryzacją znalezisk Resztę dnia zajęło mi dalsze wstępne dzielenie
zbiorów na rzeczy do odrzucenia i do zabrania.33 Nie wiadomo, co autor
„odrzucił” jako nieprzydatne do dalszych analiz. Patrząc na bardzo pokaźny zbiór zabytków przewiezionych do Muzeum Narodowego w Tbilisi, musiały to być kamienie nie noszące śladów obróbki. W zbiorach
muzeum zachowały się bowiem zabytki od rdzeni i narzędzi po odłupki,
okruchy i łuski.
W notatniku brak jest informacji o zasypywaniu wykopów, co ze
względu na pokaźne rozmiary prac, musiałoby zająć przynajmniej pół
dnia i wymagałoby ponownego najęcia „kopaczy”, o czym autor nie
33

Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-63.
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Рис. 4. Страница из полевого
дневника С. Круковского
с рисунком поперечного разреза
привходовой площадки пещеры
Гварджилас Клде, который автор
опубликовал в 1916 г. в отчете
об исследованиях (рис. Стефан
Круковский).
Fig. 4. Kartka z dziennika polowego
S. Krukowskiego z odręcznym rysunkiem profilu poprzecznego w progu
jaskini Gvardjilas Klde opublikowanym przez autora w 1916 r. w raporcie
z badań (rys. Stefan Krukowski).
ნახ. 4. ს.კრუკოვსკის საველე
დღიურის ფურცელი, ხელით
ჩახატული გვარჯილას კლდის
მღვიმის ზღურბლიდან განივი
ჭრილი, ავტორის მიერ
გამოქვეყნებული 1916 წ.
კვლევების შესახებ მოხსენებაში
(ნახ.სტეფან კრუკოვსკისა).

Fig. 4. Page from S. Krukowski’s
field diary containing a drawing he
made depicting the cross section at
the Gvardjilas Klde cave threshold,
published by the author in 1916 in his
research report (drawing by Stefan
Krukowski).
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Малгожата Кот / Małgorzata Kot / მალგოჟატა კოტი / Małgorzata Kot

Рис. 5. Страница из полевого
дневника С. Круковского
с рисунком продольного разреза
привходовой площадки пещеры
Гварджилас Клде (рис. Стефан
Круковский).
Fig. 5. Kartka z dziennika polowego
S. Krukowskiego z odręcznym rysunkiem profilu podłużnego w wejściu
jaskini Gvardjilas Klde (rys. Stefan
Krukowski).
ნახ. 5. ს.კრუკოვსკის საველე
დღიურის ფურცელი, ხელით
ჩახატული გვარჯილას კლდის
მღვიმის შესასვლელიდან, გრძივი
ჭრილი (ნახ.სტეფან კრუკოვსკისა).

Fig. 5. Page from S. Krukowski’s field
diary containing a drawing he made
of the longitudinal profile at the
entrance to the Gvardjilas Klde cave
(drawing by Stefan Krukowski).

мать землекопов, о чем автор не упоминает. Поэтому, можно предположить, что раскопы остались незасыпанными. Это может указывать на то, что автор уже тогда планировал вернуться на этот объект.
В течение следующих нескольких дней автор готовит ящики
с находками для высылки в Тифлис. Наконец, 12 (25) августа Круковский пишет: Я покидаю Ргани и отправляюсь верхом с еще одним
человеком в Чиатуру. Одалживаю деньги на обратный путь. Оставляю четыре коробки с коллекциями у «пристава». После обеда на поезде еду дальше.
Около 10 часов прибываю в Тифлис в Кавказский музей.
Четыре ящика, оставшиеся у пристава «Чиатурского полицейского участка» Михаила Мраличевича Алхашвили, упакованы и обиты
проволокой, обозначены Т. К. М. и номерами последовательно 1, 2, 3, 4.
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wspomina. Można zatem przyjąć, iż wykopy zostały pozostawione niezakopane, co może świadczyć o tym, że autor już w tym momencie planował powrót na stanowisko.
Przez kilka kolejnych dni autor szykuje skrzynie z zabytkami do
przewiezienia do Tyflisu. W końcu 12 (25) sierpnia S. Krukowski pisze:
Opuszczam Rgani, udając się konno z jedną osobą do Cziaturi. Pożyczam
pieniądze na powrót. Zostawiam cztery skrzynki ze zbiorami w „prystawa”. Po obiedzie wyjeżdżam koleją dalej.
Przybywam koło godziny 10-ej do Tejflisu i do Muzeum Kaukaskiego.
Skrzynki cztery zostawione u prystawa (…) Michaiła Mralitczowicza
Ałchaszwili napakowane i obite drutem noszą znaki T. K. M i cyfry kolejno 1, 2, 3, 4.
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Рис. 6. Страница из полевого
дневника С. Круковского
с незавершенным рабочим
рисунком продольного разреза
внутрипещерных отложений
в Гварджилас Клде (рис. Стефан
Круковский).
Fig. 6. Kartka z dziennika polowego
S. Krukowskiego z niedokończonym
odręcznym rysunkiem roboczym profilu podłużnego wnętrza jaskini Gvardjilas Klde (rys. Stefan Krukowski).
ნახ. 6. ს.კრუკოვსკის საველე
დღიურის ფურცელი, ხელით
ჩახატული გვარჯილას კლდის
მღვიმის შესასვლელიდან გრძივი
ჭრილის დაუმთავრებელი
სამუშაო ნახატით (ნახ.სტეფან
კრუკოვსკისა).

Fig. 6. Page from S. Krukowski’s field
diary containing an unfinished draft
sketch he made of the longitudinal
profile of the Gvardjilas Klde cave
entrance (drawing by Stefan
Krukowski).

გამოიყო და, სავარაუდოდ, ავტორი აგრძელებს ძველ ნუმერაციას
და არ ანიჭებს ახალ სახელს ცალკეულ ფენას, რომ არ მოხდეს
ცდომილება ფენათა დანომვრის საერთო სურათში.
კრუკოვსკიმ გათხრები მღვიმის ცენტრისკენ გააფართოვა, სადაც
შემორჩენილია სტალაქტიტების ნაღვენთი საფარი, რაც იძლევა
შანსს, რომ მიადგება დაურღვეველ ფენებს. როგორც თავად ავტორი
წერს „ეს ადგილი ავირჩიე იმიტომ, რომ გავრკვეულიყავი მღვიმის
შუაში რა ხდებოდა, ძირითადად ორიოდე დღის წინ აღმოჩენილი II
კ[ულტურული] ფ[ენის], რადგან, დავკარგე დედაქანამდე დასვლის იმედი
დროის და ფულადი სახსრების გამო.”30
კრუკოვსკი ახსენებს აქ ნაპოვნ არტეფაქტებს: „ვპოულობთ
სადგისებს, ნემსებს, გატეხილ საფქვავ-სანაყს, მარგანეცის მადნის
კაჭარს, წითლად შეფერილ მიწის კოშტს, ბიფასს, რომლის ერთი მხარე
ბრტყელია, მეორე კი ხახუნის შედეგად ფანქარივით წამახვილებულია

continued using this numbering and did not introduce new names for
the individual layers in order to avoid changing the numbers of all the
levels.
S. Krukowski then moved the excavations towards the middle of the
cave, where an intact stalactite had been preserved, which provided an
opportunity that an untouched sequence of layers could be identified.
As the author himself mentions, the space was chosen to enable an
analysis of the content in the middle of the cave, mainly the abundant
use of c.[ultural] l.[ayer] II found a few days earlier, as I had lost hope of
reaching the bedrock due to issues with time management and finances.30
S. Krukowski mentions the artefacts he finds here, We find awls,
a needle, a broken grinder-pounder, a manganese ore pebble, a lump of
earth dyed red, a pebble – a flattened double comprimeur sharpened like
a pencil at the opposite end as a result of friction [Fig. 65], “geometric”

30
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საინვენტარო ნომერი:
PL PMA 1-1-1-48-6-59.

30

State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-59.
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Рис. 7. Страница из полевого
дневника С. Круковского
с рисунком поперечного разреза
пещеры Гварджилас Клде,
опубликованным автором в 1916 г.
в отчете об исследованиях
(рис. Стефан Круковский).
Fig. 7. Kartka z dziennika polowego
S. Krukowskiego z odręcznym rysunkiem profilu poprzecznego we
wnętrzu jaskini Gvardjilas Klde, opublikowanym przez autora w 1916 r.
w raporcie z badań (rys. Stefan Krukowski).
ნახ. 7. ს.კრუკოვსკის საველე
დღიურის ფურცელი, ხელით
ჩახატული გვარჯილას
კლდის მღვიმის ინტერიერის
განივი ჭრილი, ავტორის მიერ
გამოქვეყნებული 1916 წ.
კვლევების შესახებ მოხსენებაში
(ნახ.სტეფან კრუკოვსკისა).

Fig. 7. Page from S. Krukowski’s field
diary containing a drawing he made
depicting the cross section inside
the Gvardjilas Klde cave entrance,
published by the author in 1916 in his
research report (drawing by Stefan
Krukowski).
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Рис. 8. Страница из полевого
дневника С. Круковского
с рисунком реконструкции
продольного профиля пещеры
Гварджилас Клде, подготовленным
для монографии, посвященной
памятнику (рис. Стефан
Круковский).
Fig. 8. Kartka z dziennika polowego
S. Krukowskiego z odręcznym rysunkiem rekonstrukcji profilu podłużnego jaskini Gvardjilas Klde, przygotowanym do druku w monografii
stanowiska (rys. Stefan Krukowski).
ნახ. 8. ს.კრუკოვსკის საველე
დღიურის ფურცელი, ხელით
ჩახატული გვარჯილას კლდის
მღვიმის გრძივი ჭრილის
რეკონსტრუქციით, ძეგლის
შესახებ მომზადებული
მონოგრაფიისათვის (ნახ.სტეფან
კრუკოვსკისა).

Fig. 8. Page from S. Krukowski’s field
diary containing a drawing he made
reconstructing the longitudinal profile
of the Gvardjilas Klde cave prepared
for print in the monograph on the site
(drawing by Stefan Krukowski).

(ნახ. 65), «გეომეტრიულ» ზურგდაბლაგვებულ დანებს.”31 აღმოჩენილი
არტეფაქტების რაოდენობის გამო, კრუკოვსკიმ გადაწყვიტა ჭრილი
სიგრძეში გააფართოვოს სამხრეთით, მღვიმის ცენტრისაკენ.
მომდევნო დღეებში შეისწავლის გაფართოებულ კულტურული ფენას.
საბოლოოდ 08.08 (21.08) ასრულებს კულტურული ფენის შესწავლას
იმ ფრაგმენტებთან ერთად, რომლებიც ჩაცვენილი იყო ლოდებს
შორის ფენაში. „გავუშვი ბოლო მიწის მუშა, რადგან უკვე აღარ იყო
საჭირო. ბიჭები და მე ვმუშაობთ კარბონატული ჩამონაღვენთის ქვეშ
და ფ[ენის] მიმართულებით მღვიმის ცენტრის ნაწილში (...) მოხსნილია
II კ[ულტურული] ფ[ენის] დარჩენილი ნაწილი ნაპრალებამდე (ჩათვლით)
და მის ქვეშ. მასალა იგივეა. ჩავაღწიეთ იმ დონემდე, სადაც მასალა

knives with bludgeons.31 Due to the high concentration of artefacts in
the explored area, S. Krukowski comes to the decision to broaden
the excavation to the south of the elongated trench running towards
the middle of the cave. Over the next few days, he carefully explores the
cultural layer in the widened trench. Finally, on 8 August (21.08), he
manages to complete the exploration of the cultural layer along with the
fragments that had fallen in between the fragments of the rocky debris
of the layer beneath. I have dismissed the last digger as he is no longer
useful. The boys and I are working on the parties located underneath the
speleothem and further towards the layer in the middle of the cave (…) The
entire remainder of cultural layer II was removed to the dust-filled crevices

31
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საინვენტარო ნომერი:
PL PMA 1-1-1-48-6-60.

31

State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-60.
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Рис. 9. Страница из полевого
дневника С. Круковского
с нарисованным изображением
поперечного профиля внутри
пещеры Гварджилас Клде,
подготовленным к публикации
в монографии, посвященной
памятнику (рис. Стефан
Круковский).
Fig. 9. Kartka z dziennika polowego
S. Krukowskiego z odręcznym rysunkiem rekonstrukcji profilu poprzecznego we wnętrzu jaskini Gvardjilas
Klde, przygotowanym do druku
w monografii stanowiska (rys. Stefan
Krukowski).
ნახ. 9. ს.კრუკოვსკის საველე
დღიურის ფურცელი, ხელით
ჩახატული გვარჯილას კლდის
მღვიმის განივი ჭრილის
რეკონსტრუქციით, ძეგლის
შესახებ მომზადებული
მონოგრაფიისათვის (ნახ.სტეფან
კრუკოვსკისა).

Fig. 9. Page from S. Krukowski’s field
diary containing a drawing he made
depicting the reconstructed cross
section, prepared for print in the
monograph of the site (drawing by
Stefan Krukowski).
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აღარაა. ვნახეთ კიდევ ობსიდიანის ორი ნატეხი და წამახვილებული რქა,
რომელსაც სიგრძივ დაუყვება პარალელური ხაზები.”32
ამით კრუკოვსკი ამთავრებს თავის გათხრებს ისე, რომ დედაქანამდე
არ დასულა. ალბათ, მაშინ შეიქმნა პროფილის ნახატიც, რომელიც
მილიმეტრულ ქაღალდზეა შესრულებული, ჩაკრულია დღიურის
ბოლო გვერდებზე, შემორჩენილია დღემდე ორიგინალში. დღიურში
არის შვიდი ნახატი, რომელთაგან პირველი წარმოადგენს მღვიმის
გეგმას, მონიშნულია გათხრების ადგილები (ნახ. 3), მომდევნო ოთხი
გათხრების ჭრილების ცალკეული კედლებია (ნახ. 4, 5, 6, 7), ხოლო
ორი უკანასკნელი – გაერთიანებული გრძივი და განივი ჭრილები
(ნახ. 8, 9). ყველა ნახატი შესრულებულია ფანქრით. ხუთი მათგანი
მოგვიანებით ტუშით იქნა შემოვლებული, ალბათ, პუბლიკაციის
მომზადების პროცესში. საანგარიშო სტატიაში ავტორი გეგმავდა
გამოეყენებინა 3 ნახატი – გეგმა და ორი განივი ჭრილი. მონოგრაფიაში
კი 5 (ნახ. 3, 4, 5, 8, 9). ორი მათგანი, ეტყობა, გამოუქვეყნებელი უნდა
დარჩენილიყო (ნახ. 6, 7).
კვლევების დამთავრების შემდეგ კრუკოვსკი მოპოვებული
მასალების გადარჩევით, დახარისხებით და ინვენტარიზაციითაა
დაკავებული: „დღის დანარჩენი ნაწილი დაიხარჯა კოლექციის
დახარისხებაში ნივთებისა, რომლებიც გადასაყრელია და რომლებიც
წასაღებია.”33 უცნობია, ავტორმა რა „გადაყარა”, როგორც
გამოუსადეგარი შემდგომი ანალიზისათვის. როდესაც საქართველოს
ეროვნულ მუზეუმში ნახულობ მოტანილი არტეფაქტების ასეთ
მდიდარ კოლექციას, ეჭვს გარეშეა, რომ ეს იქნებოდა მხოლოდ ისეთი
ქვები, რომლებზეც არ შეიმჩნეოდა დამუშავების კვალი. მუზეუმის
კოლექციაში ინახება არტეფაქტები, ნუკლეუსებიდან დაწყებული
ანატკეცებამდე, ანამტვრევები და ქერცლისებური ანატკეცები.
ბლოკნოტში არ არის ინფორმაცია გათხრების კონსერვაციის
შესახებ, რასაც, სამუშაოების შთამბეჭდავი ზომების გათვალისწინებით,
სულ ცოტა, ნახევარი დღე მაინც დასჭირდებოდა და მოითხოვდა
„მიწის მუშების” ხელახლა დაქირავებას, ამის შესახებ ავტორი
არაფერს ამბობს. ასე რომ, შეიძლება ჩავთვალოთ, გათხრების
კონსერცავია არ ჩატარებულა, რაც შეიძლება იმაზე მიუთითებდეს,
რომ ავტორი იმ მომენტში ძეგლზე უკან დაბრუნებას გეგმავდა.
მომდევნო რამდენიმე დღე ავტორი თბილისში წასაღებად
ამზადებს ყუთებს არტეფაქტებით. ბოლოს და ბოლოს, 12 აგვისტოს
(25.08) კრუკოვსკი წერს: „რგანს ვტოვებ, ცხენით მივდივარ ერთ
პიროვნებასთან ერთად ჭიათურაში. ვისესხე ფული უკანა გზისთვის.
ოთხ ყუთს კოლექციით ვტოვებ «პრისტავთან». ნასადილევს რკინიგზით
ვაგრძელებ გზას.

(inclusively) underneath and it was sifted through. The same elements. We
went down to a depth at which nothing else could be found. Two more
obsidians and a broken blade made from a horn with two incised grooves
running along its length were found.32
As a result, S. Krukowski finishes his excavations without having
reached the bedrock in his main trench. This is probably when the
drawings of the sections were made on plotting paper pasted onto
the last pages of the journal, preserved in the original to this day. The
journal contains seven drawings, of which the first presents a plan of
the cave with the trenches marked (Fig. 3), the next four depict sections
of particular trench walls (Fig. 4, 5, 6, 7), while the last two portray a
general cross section and longitudinal section of the cave (Fig. 8, 9).
All of the sketches were done using a pencil. Five of them were later
touched up using ink, probably in preparation for publication. In the
final report, the author uses three of the prepared illustrations: the plan
and two cross sections. The author had planned to use five drawings in
the monograph (Fig. 3, 4, 5, 8 and 9). Two of them were not meant to be
published (Fig. 6 and 7).
After completing his excavations, S. Krukowski devotes his time
to selecting, dividing and listing the finds, I spent the rest of the day
making an initial division of the assemblage into objects that should be
discarded and those that we should take with us.33 We cannot be sure
what the author “discarded” as not useful for further analysis. However,
looking at the very sizable collection of artefacts brought to the National
Museum in Tbilisi, these must have been rocks lacking any signs of
having been worked. The artefacts preserved in the museum collections
include cores and tools, as well as flakes and chips.
The notebook lacks information about the trenches being filled, which
due to the extensive work done there would have taken at least half a day
and would have required rehiring “diggers”, which the author also does
not mention. It can thus be assumed that the trenches were left unfilled,
which might suggest that the author had planned to return to the site.
Over the next few days, the author prepares the chests containing
the artefacts to be shipped to Tiflis. Finally, on 12 August (25.08),
S. Krukowski writes the following:
I am leaving Rgani, travelling horseback with one other person to
Chiatura. I am borrowing money for the return trip. I am leaving four
chests containing collections at the “police commission”. After dinner I am
travelling onward by train.
I will arrive in Tiflis and in the Caucasus Museum at around 10 o’clock.

32
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საინვენტარო ნომერი:
PL PMA 1-1-1-48-6-62.
33
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საინვენტარო ნომერი:
PL PMA 1-1-1-48-6-63.

32
33
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Образцы, содержащиеся в них, снабжены подробными или сокращенными ярлыками двух типов:
		
что означает
1)
Р Гв к
Ргани Гвар…[джилас] Кл…[де]
с1
слой 1-й
2)
Р Гв к
Ргани Гвар…[джилас] Кл…[де]
II кс
II-й культур…[ный] сл…[ой]34 (Рис. 10).

Okazy w nich zawarte są zaopatrzone w etykiety szczegółowe lub
w skrócone dwuch rodzai:
co znaczy
1)
Р Гв к
Rgani Gwar…[dżyłas] Kl…[de]
с1
warstwa 1-a
2)
Р Гв к
Rgani Gwar…[dżyłas] Kl…[de]
II кс
II-a war…[stwa] kultur…[owa]34 (Fig. 10).
34

Сразу после возвращения в Тифлис Круковский принимается
за обработку материалов. Он начинает с написания короткого исследовательского отчета под названием «Пещера Гварджилас Клде
в Ргани»35, который уже 8 (21) сентября представляет в письменном
виде директору музея Александру Кознакову для публикации в журнале «Известия Кавказского музея». Текст вышел в печать в ноябре
1916 г. и до настоящего времени оставался единственной публикацией об исследованиях Круковского в Гварджилас Клде. Как вспоминает сам автор: Это описание условий, в которых были найдены
изделия, а также собранные мной стратиграфические сведения.36
До сих пор было принято считать, что на этом работа Стефана
Круковского в Гварджилас Клде закончились. В его дневниках за
период с конца 1916 г. и до 1918 г. нет упоминаний о новых исследованиях на этом объекте. Однако среди документов сохранились
четыре страницы заметок, содержащих перечень расходов Круковского от 10 (23) октября по 4 (17) ноября 1916 г. Из них следует, что автор вернулся на объект в том же году и с 31 октября (13
ноября) до 4 (17) декабря продолжaл раскопки в Гварджилас Клде.
Экспедиция длилась восемь недель. Первые три недели автор отвел на объезд и изучение двух других объектов, названия которых
зашифровал аббревиатурами: D B K и Sk K (возможно, Сакажиа
Клде). В течение следующих пяти недель он проводит раскопки
в Гварджилас Клде (Gw K, согласно сокращениям автора). Записи
сделаны в конце работ 27–29 ноября, вероятно, в то время, когда
у Круковского заканчиваются деньги. Он подсчитывает расходы
и подытоживает: 50, 40 [рублей] запросить телеграммой.37 В документах сохранился черновик этой телеграммы: Телеграмма от 29 XI
1916 года директору Кавказского музея: Прошу еще пятьдесят (50)
рублей телеграфу.38 Значительная сумма по тем временам.
По-видимому, Круковский все же получает денежный перевод от
Кознакова, так как 28 ноября (11 декабря) включает в расходы 17 рабочих
34
35
36
37
38
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Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-63; PL PMA 1-1-1-48-6-64.
В оригинале название выглядело как «Пещера Гварджилас-клде въ Ргани».
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-6-67; PL PMA 1-1-1-48-6-68.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-3-32-12-1.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-2-39-23-1.

Zaraz po powrocie do Tyflisu S. Krukowski siada do opracowania
materiałów. Zaczyna od napisania krótkiego raportu z badań pt. Jaskinia
Gvardżyłas Klde w Rgani35, który już 8 (21) września składa w rękopisie
dyrektorowi Muzeum Kaukaskiego w Tyflisie do publikacji w czasopiśmie
Izvestâ Kavkazskogo Muzeâ (Известия Кавказского Музея). Tekst ukazuje się drukiem w listopadzie 1916 r. i stanowić będzie do dnia dzisiejszego jedyną publikację z badań S. Krukowskiego w Gvardjilas Klde. Jak
wspomina sam autor, Jest to wyłącznie opis warunków w jakich znalezione
zostały rękodzieła, a nadto wiadomości stratygraficzne, jakie zebrałem.36
Dotychczas powszechnie sądzono, że na tym zakończyły się prace S. Krukowskiego w Gvardjilas Klde. W dziennikach prowadzonych
przez resztę 1916 aż do 1918 r. nie ma wzmianek o badaniach na tym
stanowisku. Jednak wśród dokumentów zachowały się cztery strony notatek, stanowiące spis wydatków, jakie poczynił S. Krukowski w dniach
od 10 (23) października do 4 (17) listopada 1916 r. Z dokumentów
tych wynika, że autor wrócił na stanowisko jeszcze w tym samym roku
i w dniach od 31 października (13.11) do 4 (17) grudnia kontynuował
prace wykopaliskowe na stanowisku Gvardjilas Klde. Wyprawa trwała
osiem tygodni. Pierwsze trzy tygodnie autor spędza na objeździe i badaniu dwóch innych stanowisk, których nazwy szyfruje skrótami: D B
K i Sk K (być może Sakazia Klde). Przez kolejne pięć tygodni prowadzi
wykopaliska w Gvardjilas Klde (Gw K według skrótów autora). Notatki wykonane są pod koniec prac w dniach 27–29 listopada, zapewne
w momencie, gdy S. Krukowskiemu zaczyna brakować pieniędzy. Podlicza on wszystkie wydatki i całość konkluduje stwierdzeniem 50, 40 [rubli]
zażądać telegraficznie37. W dokumentach zachował się rękopis tego telegramu: Telegram d. 29 XI 1916r. do Dyrektora Muz. Kaukaskiego: Прошу
еще пятьдесят (50) рублей телеграфу38 [Proszę jeszcze przesłać
50 rubli telegrafem]. Niebagatelna kwota na tamtejsze realia.
Przekaz pieniężny najwidoczniej dociera do adresata, gdyż do 28
listopada (11.12) S. Krukowski podlicza 17 dni roboczych, za które
34
35
36
37
38

Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-63; PL PMA 1-1-1-48-6-64.
Tytuł w oryginale brzmi Пещера Гварджилас-клдз въ Ргани.
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-6-67; PL PMA 1-1-1-48-6-68.
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-3-32-12-1.
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-2-39-23-1.

История раскопок в пещере Гварджилас Клде... / Historia badań w jaskini Gvardjilas Klde... / კვლევების ისტორია გვარჯილას კლდის მღვიმეში საქართველოში / History of research in Gvardjilas Klde cave...

დაახლოებით 10 საათზე ვარ ტიფლისში და კავკასიის მუზეუმში.
ოთხი ყუთი დატოვებულია „პრისტავთან”, „ჭიათურის პოლიციის
უფროსთან” მიხეილ მალხაზოვიჩ ალხაზიშვილითან, ჩალაგებული და
მავთულით შეჭედილი, ნიშანებით – T. K. M და ციფრებით 1, 2, 3, 4.
მთელ მასალას აქვს ეტიკეტი ან აღნიშნულია ორნაირი შემოკლებით:
რაც ნიშნავს
„1) Р Гв к
რგანი გვ…[არჯილას] კლ…[დე]
ფენა 1
с1
რგანი გვ…[არჯილას] კლ…[დე]
2)
Р Гв к
II კ…[ულტურული] ფ…[ენა]”34 (ნახ. 10).
II кс
34
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The four chests have been left at the police commissioner’s, Michail
Mralitchovich Alhashvili (…) packed and wrapped in wire, they bear the
letters T. K. M and the numbers 1, 2, 3, 4.
The specimens they contain have two types of detailed or abbreviated
labels:
meaning
1)
Р Гв к
Rgani Gvar…[djilas] Kl…[de]
с1
Layer 1
2)
Р Гв к
Rgani Gvar…[djilas] Kl…[de]
II кс
Cultur… [al] la… [yer] II34 (Fig. 10).
34

თბილისში დაბრუნებისთანავე კრუკოვსკი იწყებს მასალების
დამუშავებას. ჯერ კვლევების შესახებ მოკლე მოხსენებას წერს
სათაურით: „გვარჯილას კლდის მღვიმე რგანში”3, რომელიც უკვე
8 სექტემბერს (21.09), ხელნაწერი სახით, ბარდება თბილისში
კავკასიის მუზეუმის დირექტორს ჟურნალში „კავკასიის მუზეუმის
მაცნე”35 (Изв. Кавк. Музея) გამოსაქვეყნებლად. ნაბეჭდი ტექსტი
გამოქვეყნდა 1916 წლის ნოემბერში და დღემდე წარმოადგენს
გვარჯილას კლდის კრუკოვსკის კვლევების ერთადერთ
პუბლიკაციას. როგორც თავად ავტორი ამბობს, „ეს არის იმ
პირობების აღწერა, რომელშიც იქნა ნაპოვნი ქვის მასალა და, ამას
გარდა, ჩემ მიერ შეგროვებული სტრატიგრაფიული ცნობები.”36
აქამდე საყოველთაოდ მიჩნეული იყო, რომ ამით დამთავრდა
სტეფან კრუკოვსკის მუშაობა გვარჯილას კლდეზე. დღიურებში,
რომლებსაც წერდა 1916 წლიდან 1918 წლამდე, არ არის
მინიშნება ამ ძეგლის კვლევების შესახებ. თუმცა, დოკუმენტებში
შემონახულია ჩანაწერების ოთხი ფურცელი, რაც წარმოადგენს
ხარჯების ჩამონათვალს, რომელიც გასწია კრუკოვსკიმ 1916 წლის
10.10 (23.10)– 04.12(17.12) დღეებში. საბუთებიდან ირკვევა, რომ
ავტორი ძეგლზე დაბრუნდა იმავე წელს და 31.10 (13.11)–04.12 (17.12)
დღეებში გვარჯილას კლდის გათხრით სამუშაოებს აგრძელებდა.
ექსპედიცია 8 კვირა გაგრძელდა. პირველ სამ კვირას ავტორი
ხარჯავს ორი სხვა ძეგლის მონახულებასა და გამოკვლევაზე,
რომელთა სახელები დაშიფრულია შემოკლებლებებში D B K და
Sk K [შეიძლება საკაჟიას კლდე]. შემდგომი ხუთი კვირა ავტორი
გვარჯილას კლდეს თხრის (Gw K – ავტორისეული შემოკლებით).
ჩანაწერები გაკეთებულია სამუშაოების დამთავრების წინ, 27–
29 ნოემბერს. ალბათ, როცა კრუკოვსკის ფული შემოაკლდა.
ანგარიშობს ყველა ხარჯს და მთლიანობაში ასკვნის, „50,40 [რუბლი]

Just after he returns to Tiflis, S. Krukowski begins preparing
his material. The first thing he does is write a short research report
entitled “The Gvardjilas Klde cave in Rgani”,35 which he hands over
as a manuscript to the Director of the Caucasus Museum in Tiflis on
8 September (21.09.) to be published in the journal Izvestnik Kavkazkovo
Muzea (Изв. Кавк. Музея) The text is printed in November 1916 and
to this day it remains the only publication on S. Krukowski’s research
in Gvardjilas Klde. As the author himself states, this is a description
of the circumstances in which the handicraft was found, as well as the
stratigraphic information I have collected.36
Until recently, it was commonly believed that this was the end
of S. Krukowski’s excavations in Gvardjilas Klde. In the diaries he
kept over the remaining part of 1916 until the end of 1918 there is
no mention of any research being conducted at this site. However,
four pages of notes have been preserved among the documents,
which are in fact a list of expenses S. Krukowski incurred between
the 10 October (23.10) and 4 December (17.12) in 1916. It can be
inferred from these documents that the author returned to the site
that same year and from 31 October (13.11) to 4 December (17.12)
continued his excavations at the Gvardjilas Klde site. The expedition
lasted eight weeks. The author spent the first three weeks visiting and
analysing two other sites, which he encodes using the abbreviations
D B K and Sk K (perhaps Sakazia Klde). Over the next five weeks he
conducts excavations at Gvardjilas Klde (Gw K – according to the
author’s abbreviations). The notes were made towards the end of his
work on 27–29 November. Most probably this was the point at which
S. Krukowski began to run out of money. He adds up all the expenses
and writes down the following conclusion: request 50, 40 [rubles]

34
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საინვენტარო ნომერი:
PL PMA 1-1-1-48-6-63; PL PMA 1-1-1-48-6-64.
35
ორიგინალის დასახელება არის: „Пещера Гварджилас-клдз въ Ргани”.
36
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საინვენტარო ნომერი:
PL PMA 1-1-1-48-6-67; PL PMA 1-1-1-48-6-68.

34
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-63;
PL PMA 1-1-1-48-6-64.
35
The original title is “Пещера Гварджилас-клдз въ Ргани”.
36
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-6-67;
PL PMA 1-1-1-48-6-68.
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Рис. 10. Описания находок,
сделанные Стефаном Круковским
по-русски и по-польски
(фото: Малгожата Кот).
Fig. 10. Przykładowe metryczki
zabytków wypisane odręcznie przez
Stefana Krukowskiego po rosyjsku
i polsku (fot. Małgorzata Kot).
ნახ. 10. მასალის აღწერილობა,
ნიმუშები სტეფან კრუკოვსკის
ხელით ნაწერი რუსულ ან
პოლონურ ენებზე
(ფოტო მალგოჟტა კოტისა).

Fig. 10. Examples of artefact metrics,
handwritten by Stefan Krukowski
in Russian and Polish
(photo by Małgorzata Kot).

Малгожата Кот / Małgorzata Kot / მალგოჟატა კოტი / Małgorzata Kot

дней, за которые получают оплату очередные работники: Василий Камталадзе, Михаил Гвалесиани, Шавел Кипшидзе, Соломон Ходалидзе.39
Целью возобновления работ на объекте, несомненно, было завершение раскопок, начатых летом. К сожалению, о масштабах проводимых работ сложно судить из-за отсутствия более подробной
информации. Следует, однако, отметить, что план раскопок, представленный Круковским 8 сентября 1916 г. к печати вместе с отчетом
о результате исследований, несколько отличается от плана, сохранившегося в дневнике и подготовленного к публикации в монографии,
посвященной этому объекту. Первоначальная граница раскопов была
удалена и вместо нее нанесена новая, более широкая (Рис. 3). Можно
предположить, что расширение границ произошло в течение второго
этапа раскопок осенью 1916 г. Тогда раскоп был расширен на 2×3 м
к северу, 2×5 м к югу и 1×3 м к западу (ср., напр., Рис. 3).
Из лаконичных записей, сопровождающих второй этап исследований, и содержащих только список расходов, мы можем узнать
лишь то, что раскопки длились от 19 до 22 дней, и Круковский использовал тот же метод работы, состоящий в найме нескольких землекопов и мальчиков для просева грунта (они составляют отдельный
пункт в смете). Также можно предположить, что большинство материалов из слоя 11, которому автор дал рабочее название I культурный слой, было извлечено именно в течение второго этапа исследований: ведь летом автор обнаружил этот слой всего за четыре дня до
окончания работ.
Одновременно Круковский планирует очередной сезон исследований в пещере, поскольку в смету включена следующая статья
расходов: Бор Д. Ходолидзе за договор на копание «Гварджелас Клде»
39
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Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-3-32-12-2.

wypłatę dostają kolejni pracownicy m.in. Wasylij Kamtaładze, Michał
Gwalesyani, Szaweł Kipszydze, Salomon Chodalidze.39
Celem ponownego podjęcia prac na stanowisku było zapewne dokończenie rozpoczętych latem wykopalisk. Niestety ze względu na brak
bardziej szczegółowych informacji na temat zakresu prowadzonych
prac, trudno jest powiedzieć wiele więcej na ten temat. Warto jednak
w tym miejscu zauważyć, że plan wykopów przekazany przez S. Krukowskiego 8 września 1916 r. do druku wraz z raportem z badań różni się nieco od planu zachowanego w dzienniku i przygotowanego do
druku w monografii stanowiska. Pierwotny przebieg granic wykopów
został skreślony i naniesiono na niego nowy, szerszy zasięg powierzchni
eksploracji. (Fig. 3). Można zakładać, że poszerzenie wykopów nastąpiło właśnie w trakcie drugiego sezonu badań jesienią 1916 r. Wykop
poszerzono wówczas o 2×3 m w stronę północną, 2×5 m w stronę południowa i 1×3 m w stronę zachodnią. (por. Fig. 3).
Z lakonicznych zapisków z drugiego sezonu badań, stanowiących jedynie listę wydatków, możemy dowiedzieć się tylko, że badania
trwały 19–22 dni oraz że S. Krukowski przyjął taką samą metodę pracy, polegającą na wynajęciu osobno kilku kopaczy i kilku chłopców do
przesiewania sedymentu, co stanowiło oddzielną pozycję w kosztorysie.
Przypuszczać też należy, że większość materiałów pochodzących z warstwy 11, zwanej roboczo przez autora I warstwą kulturową, została wydobyta właśnie podczas drugiego sezonu badań, gdyż w sezonie letnim
autor natknął się na tę warstwę dopiero na cztery dni przed końcem
prac.
Jednocześnie S. Krukowski planuje już kolejny sezon badań w jaskini, gdyż wśród wydatków znajduje się następująca pozycja: Bor D.
Chodolidze za umowę na kopanie „Gwardżełas Klde” w ciągu 1917 roku
39

Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-3-32-12-2.
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მოითხოვოს ტელეგრაფით”37. დოკუმენტებში შემონახულია ამ
დეპეშის ხელნაწერი.
„დეპეშა 29 XI 1916 წ. კავკასიის მუზეუმის დირექტორს: Прошу
еще пятьдесят (50) рублей телеграфу”38 [გთხოვთ კიდევ ორმოცდაათ
(50) რუბლს ტელეგრაფით]. საკმაო თანხაა იმ დროისათვის.
ფულადი გზავნილები, საფიქრებელია, რომ ადრესატამდე ჩავიდა,
რადგან 28 ნოემბერს (11.12) კრუკოვსკი ანგარიშობს 17 სამუშაო დღეს,
რისთვისაც ჯამაგირს უხდის მორიგ მუშებს, მათ შორის: ვასილ კამთალაძეს,
მიხეილ გველესიანს, სავლე ყიფშიძეს, სოლომონ ხვედელიძეს.39
ძეგლზე სამუშაოების განახლების მიზანი, ალბათ, ზაფხულში
დაწყებული გათხრების დასრულება იყო. სამწუხაროდ, ჩატარებული
სამუშაოების დიაპაზონის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციის
არ ქონის გამო, უფრო მეტი რამის თქმა ამ თემაზე ძნელია. თუმცა,
აღსანიშნავია, რომ გათხრების გეგმა კრუკოვსკის მიერ 1916 წლის 8
სექტემბერს დასაბეჭდად გადაცემული ჩატარებული კვლევების შესახებ
მოხსენებასთან ერთად, ცოტა განსხვავდება დღიურში შემონახული
მონოგრაფიაში დასაბეჭდად გამზადებული ძეგლის გეგმისგან.
გათხრების საზღვრების თავდაპირველი კურსი წაიშალა და მასზე
დატანილ იქნა ახალი, უფრო ფართო (ნახ. 3). შეიძლება ითქვას, რომ
გათხრების გაფართოება სწორედ მეორე კვლევით სეზონზე, 1916 წლის
შემოდგომაზე მოხდა. იმ დროს გათხრები გაფართოვდა ჩრდილოეთით
2x3 მ., სამხრეთით 2x5 მ. და დასავლეთით 1x3 მეტრზე (იხ. ნახ. 3).
კვლევის მეორე სეზონის მოკლე ჩანაწერებიდან, რომლებშიც
მხოლოდ ხარჯების სიაა, მხოლოდ იმის გაგება შეგვიძლია, რომ კვლევა
გაგრძელდა 19–22 დღე, კრუკოვსკიმ გამოიყენა იგივე მეთოდი, დაიქირავა
რამდენიმე მიწის მუშა და რამდენიმე ბიჭი სედიმენტის გასარეცხად (ისინი
ხარჯთაღრიცხვაში ცალკე პუნქტად შეჰყავს). ასევე, უნდა ვივარაუდოთ,
რომ მე-11 ფენის მასალის უმრავლესობა, რომელსაც სამუშაოდ ავტორი I
კულტურულ ფენად მოიხსენიებს, სწორედ მეორე სეზონის განმავლობაში
იქნა მოპოვებული, რადგან ავტორი ზაფხულის სეზონში ამ ფენას
სამუშაოების დამთავრებამდე მხოლოდ ოთხი დღით ადრე გადააწყდა.
ამავდროულად, კრუკოვსკი მღვიმეში კვლევის მორიგ სეზონს
გეგმავს, რადგან ხარჯებში აღნიშნულია შემდეგი ნივთები: „დ. ხვედელიძე,
„გვარჯილის კლდის” მიწის თხრის სამუშაოების კონტრაქტი, 1917
წელს (გადახდილია) 10.00 [რუბლი]”40. თუმცა, ეს კამპანია, რამდენადაც
ჩვენთვისაა ცნობილი, არასოდეს შემდგარა. დღიური ცხადყოფს, რომ
1917 წლის აგვისტოსა და სექტემბერში მან განახორციელა „დაზვერვა

telegraphically.37 A manuscript of this telegram has been preserved
within the records.
Telegram from 29 XI 1916 to Director of Caucasus Museum: Прошу
еще пятьдесят (50) рублей телеграфу38 (Please send another
50 rubles by telegraph). Not a small sum for the period.
The money transfer must have reached the addressee as on
28 November (11.12) S. Krukowski sums up the amount for 17 working
days, for which another group of workers receives their wages, including
Vasil Kamtaladze, Michail Gvalesyani, Shavel Kipshydze, Salomon
Chodalidze.39
The aim of restarting work at the site was most probably finishing
the excavations initiated during the summer. Unfortunately, due to the
lack of more detailed information about the scope of the conducted
work, it is hard to say much more on the subject. However, it is worth
noting that the plan of the trenches handed in by S. Krukowski on 8th
September 1916 to be printed along with the research report differ
somewhat from the plan preserved in the diary and the one from the
monograph of the site prepared for print. The initial course of the
trenches was erased and a new wider one was drawn instead (Fig. 3).
It can be assumed that a broadening of the trenches occurred during
the second season of research in the Autumn of 1916. The trench was
broadened by 2 x 3 m towards the north, 2 x 5 m towards the south and
1 x 3 m towards the west (cf. Fig. 3).
The only information we can retrieve from the laconic note from the
second research season consisting of a list of expenses is that the research
lasted 19–22 days and that S. Krukowski adopted the same method of
work incorporating the separate hiring of a few diggers and a few boys
who sifted through the sediment; they are listed as separate positions
in the cost analysis. It should also be assumed that the majority of the
material from layer 11, initially referred to by the author as cultural
layer I, was excavated during the second research season, as during the
summer season the author encountered this layer only four days before
work was terminated.
Simultaneously, S. Krukowski was already planning yet another
research season in the cave, as we can find the following position among
the expenses: Bor D. Chodolidze for contract for digging in “Gvardjilas
Klde” in 1917 (paid) 10.00 [rubles].40 However, as far as we know this

37
ვარშავის სახელმწიფო
PL PMA 1-1-3-32-12-1.
38
ვარშავის სახელმწიფო
PL PMA 1-1-2-39-23-1.
39
ვარშავის სახელმწიფო
PL PMA 1-1-3-32-12-2.
40
ვარშავის სახელმწიფო
PL PMA 1-1-3-32-13-1.
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в течение 1917 года (уплачено) 10.00 [рублей]40. Однако до этой экспедиции, согласно нашим данным, дело так и не дошло. Из дневника следует, что в августе и сентябре 1917 г. археолог проводил разведку и раскопки на дюжине других памятников в регионе Имерети.
Раскопки были проведены в скальном навесе Таро Клде и Сакажиа
Клде близ села Шукрути, пещерах Челтис Тави в деревне Гундаэти
и Хелгулис Клде в селе Вачеви.
После возвращения автор начинает обрабатывать материал.
В дневниках сохранилась формулировка задач, которые он перед
собой поставил. Благодаря этому можно предположить, насколько
широким автор видел масштаб своей работы над монографией объекта. Помимо упоминаний о выборе артефактов для рисования (рисунки выполнены Софией Пруской и С.И. Германом) или поисков
литературы по геологии и предыдущих исследованиях на Кавказе,
мы находим такие заметки:
Спросить Смирнова, не нужны ли кроме Cervidae, Bovidae, Equidae
и Carnivorae грызуны, птицы, рыба и рептилии?41
Дать г-ну Бадэ морских ежей из Гвардж. Клде для определения,
предварительно их извлекши.42
Найти таблицу для определения цветов или определить цвета
кремней и красителей, растертых с помощью какого-нибудь художника (к Криневскому).43
Отправить г-ну Палибинову остальную часть обугленной растительности из Гв. К.44
Записки Круковского ясно показывают, насколько широко автор
понимал вопрос описания и анализа материала, собранного на объекте, как кремневого и палеонтологического, так и геологического.
Некоторые заметки касаются самого кремневого материала. Автор ищет выделенные им конкретные типы изделий, например, сколы обновления ударных площадок и реберчатые пластины:
Поискать в материалах с Гвард. Клде из 1-го к.с. и из поврежденных слоев
1) 	Плоские широкие отщепы, с помощью которых посредством
скалывания производился ремонт ядрищ [отщепы от обновления ударной пластины]
2) Поискать следы такого скалывания на ядрищах,
3) 	Выделить из сколов 1-го к.с. боковые сколы нуклеусов и ребрышки.45
40
41
42
43
44
45
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Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-3-32-13-1.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-1-48-7-17.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-3-32-19-6.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-3-32-19-10.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-3-32-19-13.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-3-32-19-10; PL PMA 1-1-3-32-19-12.

(zapłacono) 10,00 [rubli].40 Do kampanii tej jednak, wedle naszego stanu wiedzy, nigdy nie doszło. Z dziennika wynika, że w sierpniu i wrześniu 1917 r. prowadził on zwiady i rozkopy na kilkunastu innych stanowiskach w regionie Imereti. Wykopaliskami objął wówczas schronisko
Taro Klde i Sakadżi Klde we wsi Szukruti, jaskinię Czeltis Tawi we wsi
Gundaeti i Helgulis Klde we wsi Waczewi.
Po powrocie autor rozpoczyna opracowywanie materiału. W dziennikach zachowały się zadania, jakie sobie wyznaczał. Możemy się na ich
podstawie zorientować, jak szeroko autor traktował zakres swoich prac
nad monografią stanowiska. Poza wzmiankami dotyczącymi wyboru
zabytków do rysowania (rysunki wykonuje Zofia Pruska i S.I. German),
czy zdobycia literatury dotyczącej geologii i wcześniejszych badań na
Kaukazie znajdujemy tam takie wzmianki jak:
Zapytać Smirnowa, czy prócz Cervidae, Bovidae, Equidae i Carnivorae nie potrzebne są gryzonie, ptaki, ryby i gady?41
Dać p. Бадэ jeżowce z Gwardz. Kłde do określenia, wydobywszy je
uprzednio.42
Dostać tablicę do określania barw lub określić barwy krzemieni
i barwników roztartych przy pomocy kogoś z malarzów (do Kryniewskiego).43
Posłać p. Palibinowowi resztę zwęglonych szczątków roślinnych z Gw. k.,
wybrawszy je.44
Notatki S. Krukowskiego dobitnie pokazują, jak szeroko autor traktował kwestię opisu i analizy zebranego na stanowisku materiału, zarówno krzemiennego, jak i paleontologicznego oraz geologicznego.
Niektóre wzmianki dotyczą samego materiału krzemiennego. Autor
szuka wydzielonych przez siebie konkretnych typów zabytków, np. odnawiaków i zastępców:
Poszukać w materiałach Gwardż. K. z I-ej w.k. i z warstw zniszczonych
1) Płaskich szerokich odłupków za pomocą których przez skracanie
naprawiano rdzenie [odnawiaki]
2) Poszukać śladów takich skróceń na rdzeniach,
3) Wydzielić z wiórów I-ej w.k. wióry boczne rdzeni i żeberka.45
Jedna z notatek jest nawet postulatem, aby stworzyć jednolity
wzór opracowywania i publikacji wyników badań inwentarzy krzemiennych: „O wyrobienie stałego wzoru publikowania stanowisk
wieku kamienia. Publikacji czysto opisowych krótkich, o ile można
40
41
42
43
44
45

Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-3-32-13-1.
Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-1-48-7-17.
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და ძიებები” იმერეთის რეგიონში სხვა ათეულ სადგომზე. იმ დროს
სადაზვერვო გათხრები ჩატარდა სოფელ შუქრუთში, თარო კლდესა
და საქაჯის კლდეში, ჩელთის თავის მღვიმეში სოფელ გუნდაეთში,
ხელგულის კლდეში, სოფელ ვაჭევში ვაჭევი. დაბრუნების შემდეგ
ავტორი იწყებს მასალის დამუშავებას. დღიურებში შემორჩენილია
ის ამოცანები, რომლებიც დაისახა. მათ საფუძველზე შეგვიძლია
დავინახოთ, თუ რამდენად ფართოდ განიხილავდა ავტორი ამ ძეგლებს
თავის მონოგრაფიაში. გარდა მინიშნებებისა, გარდა იმ არტეფაქტების
მოხსენიებისა, რომლებიც შერჩეული იყო ჩანახატების მოსამზადებლად
(ნახატების ავტორები არიან ზოფია პრუსკა და ს.ი. გერმანი) ან გეოლოგიურ
ლიტერატურასა და კავკასიის შესახებ ადრეულ კვლევებზე წვდომის
მოპოვების შესახებ ცნობებისა, ჩვენ ვხვდებით შემდეგ ჩანაწერსაც:
„დავეკითხო
სმირნოვს
ირმისებრთა,
ძროხისებრთა,
ცხენისებრთა და მტაცებელთა გარდა, საჭირო ხომ არ არის
მღრღნელები, ფრინველები, თევზები და ქვეწარმავლები?”41
„მივცე ბატონ ბადეს ზღვის ზღარბები გვარჯილას კლდიდან
შესასწავლად, მას შემდეგ რაც ამოვიღებ”42
„ვიშოვო ცხრილი ფერების განსასაზღვრავად ან განვსაზღვრო
კაჟების და პიგმენტების მარცვლების ფერები რომელიმე მხატვრის
დახმარებით (კრინევსკის)”43 „გავუგზავნო ბატონ პალიბინოვს
მცენარეების შემორჩენილი დანახშირებული ნაწილები გვ[არჯილის]
კ[ლდიდან], გადარჩევის შემდეგ.”44
კრუკოვსკის ჩანაწერები დამაჯერებლად წარმოაჩენს, რაოდენ
დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა ავტორი ძეგლზე მოპოვებული ქვის
მასალის, პალეონტოლოგიური და გეოლოგიური მასალის აღწერისა და
ანალიზის საკითხს, ზოგიერთი ცნობა ეხება უშუალოდ კაჟის მასალებს.
ავტორი ეძებს კონკრეტული ტიპის არტეფაქტებს, მაგ. დარტყმის
მოედნის განახლებისას მიღებულ და სამნწახნაგა ანატკეცს:
„მოიძებნოს გვარჯ[ილას] კ[ლდის] 1-ლი კულტურული და არეული
ფენების მასალებში:
1) ბრტყელი ფართო ანატკეცი, [ნუკლეუსის განახლება],
რომელთა საშუალებით მოკლდებოდა ნუკლეუსი;
2) მოიძებნოს
ისეთი
ნუკლეუსები,
რომლებიც
ასეა
შემცირებული;
3) I ფენაში გამოიყოს ნუკლეუსუს გვერდის ლამელები და კიდეები.”45

campaign never actually came to pass. According to the journal, in
August and September 1917, he conducted some “reconnaissance
and digging” at a couple of dozen other sites in the Imereti region.
Excavations were also done at the Taro Klde shelter and at Sakaji Klde
in the village of Shukruti, Cheltis Tavi cave in the village of Gundaeti,
Helgulis Klde in the village of Vachevi.
After his return, the author began analysing the material. The diaries
contain the tasks he set himself. On their basis we can establish that the
author treated the scope of his work on preparing the monograph very
broadly. Aside from the mention of the artefacts selected to be sketched
(the drawings were done by Zofia Pruska and S. I. German) or about
gaining access to literature on the geology and previous research in the
Caucasus, we can find the following information:
Ask Smirnov whether we don’t also need rodents, birds, fish and
reptiles aside from Cervidae, Bovidae, Equidae and Carnivorae?41
Give Mr Bade sea urchins from Gvardj. Klde for designation, after first
getting them out.42
Get colour designation table or determine the colour of the flints and
ground pigments by consulting one of (Kryniewski’s) painters.43
Send the rest of the charred plant remains from Gv. K. to Mr Palibinov,
after selecting them.44
S. Krukowski’s notes pointedly show how broadly the author
approached the issue of the description and analysis of the material
collected at the site, including both the flints and the paleontological
and geological material.
Some of the notes refer to the flint material itself. The author searches
for specific types of artefacts, for example striking platform rejuvenation
flakes and crested blades:
Search in the material from Gvardj. K. from cultural layer I and from
the destroyed layers for:
1)	Flat wide flakes used to repair cores [rejuvenated core flakes]
through their shortening,
2) Look for traces of the cores being shortened in this manner,
3)	Separate from among the c.l. I blades any side core blades and
ribs.45

41
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის
PL PMA 1-1-1-48-7-17.
42
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის
PL PMA 1-1-3-32-19-6.
43
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის
PL PMA 1-1-3-32-19-10.
44
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის
PL PMA 1-1-3-32-19-13.
45
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის
PL PMA 1-1-3-32-19-10; PL PMA 1-1-3-32-19-12.

State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-1-48-7-17.
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-3-32-19-6.
43
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-3-32-19-10.
44
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-3-32-19-13.
45
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-3-32-19-10;
PL PMA 1-1-3-32-19-12.

საინვენტარო ნომერი:
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Одно из примечаний – это своего рода постулат, предлагающий
создать единый образец обработки и публикации результатов исследований кремневых находок: О разработке постоянного образца публикации объектов каменного века. Кратких, чисто описательных
публикаций, насколько возможно понятных, со статистикой. Нужно ли их иллюстрировать и в какой степени?46
Окончательная работа над монографией длится до начала 1918 г.
Уезжая из Тифлиса в 1918 г., Круковский составляет для Кознакова машинописную монографию под названием «Гварджилас Клде»,
содержащую 12 таблиц. Книгу должны были опубликовать в серии
«Вестник Музея Грузии».
Вернувшись в Польшу, Круковский погружается в водоворот
работы в Археологическом музее в Варшаве. Уже через месяц после
прибытия он начинает исследовать пещеры на Польской Юре. Вскоре после этого он получает письмо от Кознакова с машинописной копией монографии и первой таблицей. Директор просит Круковского
перевести текст на французский. Круковский направляет текст на
перевод и в последующие годы продолжает переписку с руководством Кавказского музея, в которой они пытаются определить способ
оплаты перевода и некоторые незначительные технические детали, в том числе вопрос о возможном соавторстве книги для проф.
Смирнова, который по просьбе Круковского обрабатывал костные
фрагменты. Тогда же Круковский получает письмо от Смирнова47,
который отказывается от претензий на соавторство в монографии,
позволяя Круковскому свободно распоряжаться подготовленным
им текстом. Переписка между Круковским и музеем в Тифлисе
длится до 1929 г. В это время появляется рукопись перевода книги
на французский язык. По сей день сохранились 72 страницы этого
перевода. Однако текст монографии так и не был отправлен обратно
в Тифлис и не был издан. Оригиналы таблиц с рисунками находок
остались в музее в Тифлисе, а рукопись книги на русском и французском языках находится в Государственном археологическом музее
в Варшаве. Таблицы могли стать доступными еще в 1926 г., когда известный грузинский этнограф Серго Макалатия опубликовал одну
из них (Рис. 74), вероятно, в неизмененном виде (Makalatia 1926).
С того момента нет информации о том, где могут находиться оригиналы таблиц с рисунками находок. Давид Тушабрамишвили, который занялся памятником и коллекцией Круковского в 50-х годах
XX в., уже не смог их найти. В 1953 г. он провел повторные раскопки
в пещере. Интересно, что несмотря на отсутствие сведений о втором
этапе раскопок Круковского, основываясь лишь на информации из

jasnych, ze statystyką. Czy i w jakiej mierze one powinny być ilustrowane?46
Ostatecznie prace nad monografią trwają do początku 1918 r. Wyjeżdżając z Tyflisu w 1918 r., S. Krukowski składa maszynopis monografii zatytułowanej Gwardżyłas Kłde wraz z 12 tablicami dyrektorowi
Muzeum Kaukaskiego. Książka ma się ukazać drukiem w serii Vestnik
Muzeya Gruzii.
Po powrocie do Polski S. Krukowski wpada w wir pracy w Muzeum
Erazma Majewskiego. Już miesiąc po przyjeździe zaczyna badania jaskiń
w Jurze Polskiej. Niedługo potem otrzymuje on list od dyrektora Muzeum
Kaukaskiego z maszynopisem monografii i pierwszą tablicą. Dyrektor
zwraca się do S. Krukowskiego z prośbą o przetłumaczenie tekstu na język
francuski. Badacz oddaje tekst do tłumaczenia i na przestrzeni kolejnych
lat wymienia listy z dyrektorem Muzeum Kaukaskiego, w których obaj
starają się ustalić sposób zapłaty za koszt tłumaczenia oraz kilka pomniejszych szczegółów technicznych, w tym ewentualną kwestię współautorstwa
książki dla prof. N. Smirnova, który opracował S. Krukowskiemu szczątki kostne. W międzyczasie S. Krukowski otrzymuje list od N. Smirnova47,
który zrzeka się roszczeń do współautorstwa w monografii, pozostawiając
S. Krukowskiemu dowolność w rozporządzaniu przygotowanym przez niego tekstem. Wymiana listów pomiędzy S. Krukowskim a muzeum w Tbilisi trwa do 1929 r. W tym czasie powstaje rękopis tłumaczenia książki na
język francuski. Do dziś zachowały się 72 strony tego tłumaczenia. Tekst
monografii nigdy nie zostaje jednak odesłany do Tyflis i nigdy nie ukazuje
się drukiem. W muzeum w Tbilisi pozostały oryginalne tablice z rysunkami zabytków, w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie zaś
manuskrypt książki w języku rosyjskim i francuskim. Tablice musiały być
dostępne jeszcze w 1926 r., kiedy to znany gruziński etnograf Sergo Makalatia opublikował jedną z nich (Fig. 74), prawdopodobnie w niezmienionej formie (Makalatia 1926). Od tego momentu brak jest informacji, gdzie
mogą znajdować się oryginalne tablice z rysunkami zabytków. Nie znalazł
ich już w latach 50. XX w. D. Tushabramishvili, który zajął się stanowiskiem
i kolekcją S. Krukowskiego. Przeprowadził on w 1953 r. ponowne badania
w jaskini. Co ciekawe, ze względu na brak wiedzy o drugim sezonie badań
S. Krukowskiego, opierając się jedynie na informacjach zawartych w raporcie z jego badań opublikowanym w 1916 r., D. Tushabramishvili wytyczył
swój wykop tak, że przynajmniej w narożniku NW nachodził na wykop
S. Krukowskiego (Fig. 11).
Prace wykopaliskowe Tushabramishvilego objęły południową
część komory głównej. Wykop był usytuowany równolegle do wykopu
S. Krukowskiego, którego pozostałości były dobrze widoczne (Tushabra-

Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-3-32-19-20.
Письмо Н. Смирнова к С. Круковскому от 18 декабря 1929 г. (Инвентарный
номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-2-39-26).

Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-3-32-19-20.
List od N. Smirnova do S. Krukowskiego z 18 grudnia 1929 r. (Nr inw. w archiwum
PMA: PL PMA 1-1-2-39-26).
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Рис. 11. План пещеры
с обозначением расположения
раскопов Стефана Круковского
в 1916 г. (оба этапа работ) и Давида
Тушабрамишвили в 1953 г.
1. Круковский, лето 1916;
2. Круковский, осень 1916;
3. Тушабрамишвили, 1953.
(рис. Патриция Даныло).

B

A

Fig. 11. Plan jaskini z naniesionymi
zarysami wykopów S. Krukowskiego
z 1916 r. (dwie kampanie) i D. Tushabramishvilego z 1953 r.
1. S. Krukowski, lato 1916;
2. S. Krukowski, jesień 1916;
3. D. Tushabramishvili, 1953.
(rys. Patrycja Danyło).
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მის ერთ-ერთ ჩანაწერში ჩამოყალიბებულია, როგორ უნდა
შექმნას ქვის მასალის აღწერის ერთიანი სისტემა გამოსაქვეყნებლად:
„შემუშავდეს ქვის ხანის ძეგლების პუბლიკაციისთვის მუდმივი ნიმუში,
სადაც უნდა იყოს შესაძლებლობის მიხედვით გასაგები სტატისტიკა.
საჭიროა მათი ჩახატვა და რამდენის?”46
მუშაობა მონოგრაფიაზე 1918 წლის დასაწყისამდე გრძელდება.
1918 წელს, როცა კრუკოვსკიმ თბილისი დატოვა, კავკასიის მუზეუმის
დირექტორს გადასცა მონოგრაფიის მანქანაზე ნაბეჭდი ტექსტი, 12
გრაფიკული ტაბულით, სახელწოდებით „გვარჯილას კლდე”. წიგნი
უნდა დაბეჭდილიყო საქართველოს მუზეუმის მაცნეში [Вестник Музея
Грузии].
კრუკოვსკი
პოლონეთში
დაბრუნების
შემდეგ
ვარშავის
არქეოლოგიური მუზეუმის ორომტრიალში ებმება. ჩამოსვლიდან

One of the notes is even a postulate to create a uniform formula for
preparing and publishing the results of flint inventory research:
On creating a permanent formula of publishing Stone Age sites. Purely
descriptive short publications, as clear as possible, with statistics. Should
they be illustrated and to what extent?46
Ultimately, his work on the monograph lasted until the beginning
of 1918. As he was leaving Tiflis in 1918, S. Krukowski handed the
monograph typescript entitled “Gvardjilas Klde” along with 12 tables
over to the director of the Caucasus Museum. The book was to be
published in the Vestnik Muzeya Gruzii series.
After returning to Poland, S. Krukowski threw himself back into his
work at the Erazm Majewski Museum in Warsaw. A month after his return
he began excavations in the caves in the Polish Jura. Not long afterwards,

46
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საინვენტარო ნომერი:
PL PMA 1-1-3-32-19-20.

46

ნახ. 11. მღვიმის გეგმა, მასზე
დატანილია სტეფან კრუკოვსკის
1916 წ. (ორივე კამპანია) და
დავით თუშაბრამიშვილის 1953 წ.
გათხრების მონახაზები.
1 კრუკოვსკი, ზაფხულში 1916;
2. კრუკოვსკი, შემოდგომა, 1916;
3. თუშბრამიშვილი, 1953.
(ნახ. პატრიცია დანილოსი).

Fig. 11. Plan of the cave with
outlines of S. Krukowski’s trenches
from 1916 (two campaigns)
and D. Tushabramishvili’s excavations
in 1953.
1. S. Krukowski, summer 1916;
2. S. Krukowski, autumn 1916;
3. D. Tushabramishvili 1953.
(drawing by Patrycja Danyło).

State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-3-32-19-20.

87

LXXXVIII

Рис. 12. «Жезл начальника»
– фрагмент орнаментированного
ребра, найденного во время
раскопок 1953 г. (Nioradze, Otte 2000)
(фото: Тамар Агапишвили).
Fig. 12. Ornamentowane żebro zwierzęce; gładzik znaleziony podczas
badań w 1953 r. (Nioradze, Otte 2000)
(fot. Tata Agapishvili).
ნახ. 12. ცხოველის ნეკნი,
ორნამენტირებული, „მეთაურის
კვერთხი” ნაპოვნი 1953 წლის
გათხრების დროს (ნიორაძე,
ოტტე, 2000) (ფოტო ტატა თათა
აღაპიშვილისა).

Fig. 12. Ornamented animal’s rib
bone, “Leader’s Mace” found during
excavations in 1953 (Nioradze, Otte
2000), (photo by Tata Agapishvili).

Малгожата Кот / Małgorzata Kot / მალგოჟატა კოტი / Małgorzata Kot

доклада исследователя, опубликованного в 1916 г., Тушабрамишвили
наметил свой раскоп так, что, по крайней мере, в северо-западном
углу он совпал с раскопом Круковского (Рис. 11).
Раскопки Давида Тушабрамишвили охватывали южную часть
главной камеры. Раскоп был ориентирован параллельно раскопу Круковского, останки которого были еще «четко видны» (Tushabramishvili
1960, с. 173) в 1953 г. Это, возможно, подтверждает, что Круковский
не засыпал свои раскопы. В ходе исследований Давид Тушабрамишвили выделил шесть слоев общей мощностью 5,8–6 м. Здесь стоит
упомянуть, что, по крайней мере, на первом этапе Круковский прекратил углубление на уровне около 3,5 м от дна пещеры. Артефакты,
аналогичные обнаруженным Круковским, Тушабрамишвили нашел
в темном культурном слое (слой II) толщиной от 10 до 40 см. Ниже
располагался слой скальной осыпи толщиной 3–3,5 м, а еще ниже –
три следующих слоя меньшей мощности. Тушабрамишвили полагал,
что весь комплекс памятников из Гварджилас Клде – это остаток одного поселенческого горизонта и все находки следует рассматривать
совместно. В пределах исследуемого участка пещеры он не обнаружил
стерильного слоя, который, по мнению Круковского, разделял уровни 11 и 10. По этой причине он проанализировал комплекс находок,
объединив и описав все артефакты, обнаруженные им и Круковским.
Во время раскопок Давидом Тушабрамишвили был обнаружен, например, фрагмент ребра, декорированный узором из семи параллельных стрел (Рис. 12). Результаты его исследований были опубликованы
в виде монографии (Tushabramishvili 1960).
Круковский не забывал о своей незавершенной работе. В 1959 г.,
сразу после открытия польских границ и смягчения коммунистического режима, он начал ходатайствовать о получении разрешения
и средств на поездку в Тбилиси. Экспедиция откладывалась из-за
отсутствия положительного ответа из Академии наук СССР. В конце
концов, в 1960 г. Круковский получил согласие, и в конце года, уже будучи отставным профессором, отправился в Грузию. Его пребывание
продолжалось 37 дней (31.10.–07.12.1960 г.). Из отчета, составленного
им через три дня после возвращения, следует, что в течение пяти недель Круковский анализирует материал семи памятников: Яштехва,
Квачора, Пардули, Сакажиа, Девис Хврели, Гварджилас Клде, Бармаксиз. С точки зрения изучения и систематизирования я подходил
к объектам так, словно никто их прежде не обозначал.48 Согласно отчету, записи, сделанные в то время, заняли 78 листов. К сожалению,
этих заметок нет в архивах Государственного археологического музея
в Варшаве. В Грузинском национальном музее в Тбилиси по-прежнему
48
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mishvili 1960, s. 173) w trakcie prowadzenia prac w 1953 r., co świadczy
prawdopodobnie o tym, że S. Krukowski nie zasypał swoich wykopów.
Wydzielił on w trakcie badań sześć warstw o łącznej miąższości 5,8–6 m.
W tym miejscu warto zauważyć, że wykopaliska S. Krukowskiego zatrzymały się, przynajmniej w pierwszym sezonie, na głębokości około
3,5 m, nie dochodząc do dna jaskini. Zabytki analogiczne do odkrytych
przez S. Krukowskiego znalazł D. Tushabramishvili w ciemnej warstwie
kulturowej (warstwie II), o miąższości do 10–40 cm. Poniżej znajdowała się warstwa rumoszu skalnego o miąższości 3–3,5 m, zaś poniżej
trzy kolejne warstwy o mniejszej miąższości. D. Tushabramishvili stał
na stanowisku, że cały zespół zabytków z Gvardjilas Klde jest pozostałością jednego horyzontu osadniczego i wszystkie zabytki należy traktować wspólnie. Na badanym przez siebie obszarze nie zaobserwował on
sterylnej warstwy oddzielającej poziom 11 i 10 według S. Krukowskiego.
Z tego też względu zanalizował on cały zespół, łącząc wszystkie odkryte
przez S. Krukowskiego i przez siebie zabytki i opisując je wspólnie. Z badań D. Tushabramishvilego pochodzi m.in. żebro zdobione motywem
siedmiu równoległych strzał (Fig. 12). Monografia stanowiska ukazała
się drukiem w 1960 r. (Tushabramishvili 1960).
Co ciekawe, S. Krukowski nigdy nie zapomniał swojej niedokończonej pracy. W 1959 r., zaraz po rozszczelnieniu polskich granic i zelżeniu
reżimu komunistycznego, zaczął ubiegać się o pozwolenie i środki na
wyjazd do Tbilisi. Wyjazd odwlekał się, gdyż S. Krukowski nie mógł
uzyskać zgody Moskiewskiej Akademii Nauk. Ostatecznie otrzymał ją
w 1960 r. i z końcem tego roku, już jako profesor w stanie spoczynku,
udał się do Gruzji. Jego pobyt trwał 37 dni (31.10–07.12.1960 r.). Przez
pięć tygodni, jak wynika, ze złożonego trzy dni po powrocie sprawozdania, S. Krukowski analizował materiał z siedmiu stanowisk: Jasztehwa,
Kwaczora, Parduli, Sakazia, Dewis Chwreli, Gvardjilas Klde, Barmaksyz
Pod względem rozpoznawania i systematyki traktowałem je tak jakby nikt
nie oznaczał ich przedtem.48 Wykonane w tym czasie notatki, jak wynika ze sprawozdania, zajęły 78 arkuszy. Notatek tych nie ma niestety
w archiwach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
W Muzeum Narodowym w Tbilisi pracuje nadal prof. Iulon Gagosidze, który jako najmłodszy wówczas pracownik muzeum został oddelegowany w listopadzie 1960 r. do opieki i oprowadzania zagranicznego
gościa. Wspomina on, że profesor S. Krukowski, poza całymi dniami
spędzanymi nad materiałem, prosił też o wizytę w warsztacie szewskim,
gdyż kształt noża szewskiego kojarzył mu się z kształtem konkretnych
narzędzi krzemiennych i chciał w tym podobieństwie upatrywać analogii w sposobie ich użytkowania.49
48
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ერთ თვეში იწყებს კრაკოვ-ჩენსტოხოვის მაღლობის [Jura Polska] მღვიმეების კვლევას. ცოტა ხნის შემდეგ ის იღებს წერილს
კავკასიის მუზეუმის დირექტორისგან – საბეჭდ მანქანაზე დაბეჭდილ
მონოგრაფიას და პირველ ტაბულას. დირექტორი კრუკოვსკის
ტექსტის ფრანგულ ენაზე თარგმნას სთხოვს. კრუკოვსკი ტექსტს
აძლევს სათარგმნად და მომდევნო წლების განმავლობაში კავკასიის
მუზეუმის დირექტორთან აქვს მიმოწერა, რომელშიც ორივე ცდილობს
თარგმანის ღირებულების გადახდის პრობლემა მოაგვაროს, ასევე
განიხილავენ მცირე ტექნიკურ დეტალებს მათ შორის პროფ. სმირნოვის
წიგნის შესაძლო თანაავტორობის საკითხს. რომელმაც კრუკოვსკისთვის
ფაუნისტური მასალა დაამუშავა. ამასობაში კრუკოვსკი იღებს
წერილს სმირნოვისაგან47, რომელიც უარს ამბობს მონოგრაფიის
თანაავტორობაზე და უტოვებს კრუკოვსკის უფლებას საკუთარი
შეხედულებისამებრ განკარგოს მის მიერ მომზადებული ტექსტი. ეს
მიმოწერა კრუკოვსკისა და თბილისის მუზეუმს შორის გრძელდება 1929
წლამდე. ამასობაში ხელნაწერი ითარგმნება ფრანგულ ენაზე. დღემდე
შემონახულია ამ თარგმანის 72 გვერდი. თუმცა, მონოგრაფიის ტექსტი
არასოდეს გაგზავნილა თბილისში და არასოდეს დაბეჭდილა სტამბურად.
თბილისის მუზეუმში დარჩა გრაფიკული მასალების ორიგინალები
არტეფაქტების ნახატებით, ხოლო ვარშავის არქეოლოგიურ მუზეუმში –
წიგნის ხელნაწერი რუსულ და ფრანგულ ენებზე. ნახატები 1926 წლამდე
ჯერ კიდევ ხელმისაწვდომი უნდა ყოფილიყო, რადგან ცნობილმა
ქართველმა ეთნოგრაფმა, სერგი მაკალათიამ, ერთ-ერთი მათგანი
გამოაქვეყნა, როგორც ეტყობა, უცვლელი სახით (მაკალათია, 1926). მას
შემდეგ ტაბულების კვალი იკარგება. ისინი ჯერ კიდევ 50-იან წლებში
ვერ იპოვა დ. თუშაბრამიშვილმა, რომელიც მუშაობდა კრუკოვსკისეულ
კოლექციაზე და რომელმაც 1953 წელს მღვიმე ხელახლა გათხარა.
საინტერესოა, რომ მან არ იცოდა კრუკოვსკის კლევების მეორე სეზონის
შესახებ და მხოლოდ 1916 წელს გამოქვეყნებული კრუკოვსკის კვლევის
ანგარიშში მოყვანილი ინფორმაციის საფუძველზე, თუშბრამიშვილმა
განსაზღვრა თავისი გათხრები ისე, რომ მისი თხრილი, მინიმუმ
ჩრდილო-დასავლეთ კუთხეში, დაემთხვა კრუკოვსკისას (ნახ. 11).
თუშაბრამიშვილის გათხრებმა მოიცვა მთავარი დარბაზის
სამხრეთი ნაწილი. გათხრები მიმდინარეობდა კრუკოვსკის
გათხრების პარალელურად, რადგან ჭრილები „კარგად ჩანდა”
(თუშაბარამიშვილი, 1960, გვ. 173) 1953 წლის სამუშაოების დროს, რაც
იმის დასტურია, რომ კრუკოვსკის არ დაუკონსერვებია გათხრები.
გამოვლინდა ექვსი ფენა საერთო სისქით 5, 8 6 მ. აქ უნდა შევნიშნოთ,
რომ კრუკოვსკის გათხრები შეჩერდა, ყოველ შემთხვევაში, პირველი
სეზონის დროს, დაახლოებით 3,5 მეტრზე და დედაქანამდე არ
დასულა. თუშაბრამიშვილმა კრუკოვსკის მიერ მოპოვებულის მსგავსი

he received a letter from the director of the Caucasus Museum with the
monograph typescript and the first table. The director asked S. Krukowski
to translate the text into French. S. Krukowski passes the text to be
translated and over the course of the next few years he exchanged letters
with the director of the Caucasus Museum, in which they tried to reach an
agreement about how to pay for the translation costs and on some other
technical details, including Professor N. Smirnov’s potential co-authorship
of the book, as he had analysed the bone remains for S. Krukowski. In the
meantime, he received a letter from N. Smirnov,47 who forewent any claims
to co-authorship of the monograph, giving S. Krukowski freedom to make
any final decisions concerning the text he had prepared. The exchange
of letters between S. Krukowski and the museum in Tiflis lasted until
1929. During this time, the manuscript of the book’s French translation
was prepared. Seventy-two pages of this translation have been preserved.
The text of the monograph was never sent back to Tiflis and it was never
published. The original plates with the drawings of the artefacts remained
in the museum in Tiflis, while the manuscripts of the book in Russian and
French are kept in the State Archaeological Museum in Warsaw. The plates
must have still been available in 1926, when the well-known Georgian
ethnographer Sergo Makalatia published one of them, most probably
unchanged from the original (Makalatia, 1926). From that moment onward,
no information has been available as to where the original plates with the
drawings of the artefacts are located. D. Tushabramishvili, who studied the
site and S. Krukowski’s collection, also did not find the plates in the 1950s.
He once again excavated the cave in 1953. It is interesting to note that due
to his lack of any knowledge about S. Krukowski’s second research season
in the cave, basing purely on the information included in the report from
S. Krukowski’s research published in 1916, D. Tushabramishvili located the
trench in such a way that it overlapped S. Krukowski’s trench at least in the
NW corner (see Fig. 11).
D. Tushabramishvili’s excavations encompassed the southern
part of the main chamber. The trench was situated parallel to
S. Krukowski’s trenches, the remains of which were “clearly observable”
(Tushabramishvili 1960, 173) when the excavations were being
conducted in 1953, which suggests that S. Krukowski probably did
not fill his trenches. During his excavations, D. Tushabramishvili
distinguished six layers with a total thickness of 5.8–6 m. It is worth
noting at this point that S. Krukowski’s excavations stopped, at least in
the first season, at a depth of about 3.5 m without reaching the cave’s
bedrock. D. Tushabramishvili found analogous artefacts to those
discovered by S. Krukowski in the dark cultural layer (layer II) that was

47
ნ. სმირნოვის წერილი კრუკოვსკისადმი დათარიღებული 18.12.1929.
ინვენტარის ნომერი არქივში არქეოლოგიის სახელმწიფო მუზეუმის
ვარშავაში: PL PMA 1-1-2-39-26.

47
N. Smirnov’s letter to S. Krukowski dated 18 December 1929. State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-2-39-26.
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Малгожата Кот / Małgorzata Kot / მალგოჟატა კოტი / Małgorzata Kot

Рис. 13. Внутренняя часть
пещерной полости Гварджилас
Клде – современный вид
(фото: Малгожата Кот).
Fig. 13. Wnętrze jaskini Gvardjilas
Klde – stan obecny
(fot. Małgorzata Kot).
ნახ.13. გვარჯილას კლდის
მღვიმის ინტერიერი –
თანამედროვე მდგომარეობა
(ფოტო მალგოჟატა კოტისა).

Fig. 13. Gvardjilas Klde cave
interior – current state
(photo by Małgorzata Kot).

Рис. 14. Панорама внутренней
части пещерной полости
Гварджилас Клде – современный
вид (фото: Малгожата Кот).
Fig. 14. Panorama wnętrza jaskini
Gvardjilas Klde – stan obecny
(fot. Małgorzata Kot).
ნახ. 14. გვარჯილას კლდის
მღვიმის ინტერიერის პანორამა
– თანამედროვე მდგომარეობა
(ფოტო მალგოჟატა კოტისა).

Fig. 14. Panorama of Gvardjilas Klde
cave interior – current state
(photo by Małgorzata Kot).

работает проф. Юлон Гагосидзе, который, будучи одним из самых молодых сотрудников музея, в ноябре 1960 г. получил задание позаботиться об иностранном госте. Он вспоминает, что профессор Круковский целыми днями занимался изучением материалов. Кроме того, он
планировал побывать в мастерской сапожника, поскольку форма сапожного ножа напоминала ему форму определенных кремневых инструментов и археолог хотел на основании этого сходства проследить
аналогии в технике их использования49.
Во время поездки Д. Церетели, географ, работающий в Институте географии Академии наук Грузии в Тбилиси показал Круковскому
лёссовые профили в окрестностях города Мцхета неподалеку от Тбилиси. Также профессор прочитал лекцию о древней истории Польши.50 Директор музея в Тбилиси позволил Круковскому на один год
отвезти в Варшаву 105 кремневых изделий из пещеры Сакажиа, обнаруженных во время раскопок Ниорадзе. Сохранилась запись, приложенная Круковским к этим находкам, а также квитанция, выписанная
по факту отправки заказной посылки в Тбилиси 2.01.1964 г., которая
может быть расценена как подтверждение возвращения материалов.
Круковский планировал еще одно, более продолжительное, посещение Грузии и Армении в 1961 г. Он подал заявку в I Отделение
Польской академии наук, но эта поездка так и не состоялась.
Остается загадкой, встретился ли Круковский с Давидом Тушабрамишвили во время своего пребывания в Грузии. Сын грузинского
исследователя, проф. Николоз Тушабрамишвили, утверждает, что
отец никогда не упоминал о встрече с Круковским. Возможно, ответ
на этот вопрос находится в несохранившихся 78 станицах заметок
о поездке, о которых упоминалось в отчете.
49
50
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Устная информация получена от проф. Юлона Гагосидзе в Тбилиси в апреле 2018 г.
Инвентарный номер в архиве ГАМ: PL PMA 1-1-2-39-12-2.

W trakcie tegoż wyjazdu D. Ceretelli, geograf z Instytutu Geografii
Gruzińskiej Akademii Nauk w Tbilisi, pokazał S. Krukowskiemu profile
lessowe w okolicach Mechety niedaleko Tbilisi. S. Krukowski dał także
wykład na temat zarysu pradziejów Polski50. Dyrektor muzeum w Tbilisi wypożyczył w trakcie tego pobytu S. Krukowskiemu do Warszawy na
rok 105 zabytków krzemiennych ze stanowiska Sakazia, pochodzących
z badań M. Nioradze. Zachowała się metryczka, którą S. Krukowski
opatrzył te zabytki, oraz dowód nadania przesyłki poleconej do T. Grigolija w Tbilisi z dnia 02.01.1964 r., być może stanowiący dowód zwrotu
materiałów.
S. Krukowski planował ponowny, dłuższy już wyjazd do Gruzji
i Armenii w 1961 r. Wnioskował o to do I Wydziału Polskiej Akademii
Nauk, lecz wyjazd ten nigdy nie doszedł do skutku.
Zagadką pozostaje, czy S. Krukowski spotkał się z D. Tushabramishvilim podczas swojego pobytu w Gruzji. Syn gruzińskiego badacza,
prof. Nikoloz Tushabramishvili, twierdzi, że ojciec nigdy nie wspominał
o spotkaniu S. Krukowskiego. Być może odpowiedź na to pytanie znaleźć by można w niezachowanych, a wspomnianych w sprawozdaniu
78 arkuszach notatek z wyjazdu.
Obecnie jaskinia Gvardjilas Klde, znajdująca się na tyłach kopalni
manganu, przedstawia sobą obraz zgoła odmienny od tego, jaki zastał
w 1916 r. S. Krukowski (Fig. 13). Z zachowanych rycin wynika, że ówczesna podłoga jaskini położona była przynajmniej o 1 m wyżej niż
obecnie. Z relacji Tengiza Meshveliany’ego, pracownika Muzeum Narodowego w Tbilisi, wynika, że po badaniach D. Tushabramishvilego dyrekcja kopalni postanowiła uprzątnąć teren i wypełnisko jaskini zostało
wyrównane (Fig. 14), a wykopy zasypane. Obecnie podłoga jaskini jest
50

Nr inw. w archiwum PMA: PL PMA 1-1-2-39-12-2.
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არტეფაქტები აღმოაჩინა 10–40 სმ. სისქის ბნელ (II ფენა) კულტურულ
ფენაში. მის ქვეშ იყო 3–3,5 მ. სისქის კლდის ქანის ფენა, ხოლო უფრო
ქვემოთ – დანარჩენი, ნაკლები სისქის ფენები. თუშაბრამიშვილი
თვლიდა, რომ გვარჯილის კლდის მასალა ერთი საცხოვრისის
ჰორიზონტს ეკუთვნის და ყველა ერთად უნდა განიხილოს. მან
ვერ დააფიქსირდა სტერილური ფენა, რომელიც, კრუკოვსკის
მიხედვით, მე-11 და მე-10 ფენებს ყოფდა. ამიტომ მთელი კოლექცია,
თავისი და კრუკოვსკისეული კოლექციები, ერთად განიხილა.
თუშაბრამიშვილის მონაპოვრიდან უნდა აღინიშნოს დიდი ცხოველის
ნეკნზე დამზადებული ე.წ. „მეთაურის კვერთხი,” შემკული შვიდი
პარალელური ისრის მოტივით (ნახ. 12). მონოგრაფია დაიბეჭდა 1960
წელს (Tushabramishvili 1960).
საინტერესოა, რომ კრუკოვსკის არასოდეს დავიწყებია
თავისი დაუმთავრებელი სამუშაო. 1959 წელს, როდესაც
გაიხსნა პოლონეთის საზღვრები და შემსუბუქდა კომუნისტური
რეჟიმი, დაიწყო ნებართვისა და სახსრების ძიება თბილისში
გასამგზავრებლად. მოგზაურობა არ ხერხდებოდა, რადგან კრუკოვსკი
მოსკოვის მეცნიერებათა აკადემიის თანხმობას ვერ იღებდა.
ბოლოს, 1960 წელს, მიიღო დასტური და იმ წლის ბოლოს, უკვე
როგორც პენსიაში გასული პროფესორი, გაემგზავრა საქართველოში.
მან იქ დაჰყო 37 დღე (31.10–07.12.1960). ხუთი კვირის განმავლობაში,
როგორც ირკვევა, დაბრუნების შემდეგ სამ დღეში მისი დღიურის
ჩანაწერებიდან, კრუკოვსკი ეცნობა მასალებს შვიდი სადგომიდან:
იაშთხვა, ქვაჭარა, საკაჟია, დევის ხვრელი, გვარჯილას კლდე,
ბარმაქსისი. „მასალის განსაზღვრასა და სისტემატიზაციაზე ის ვიმუშავე,
თითქოს მანამდე არავის არ ჰქონდა მასზე ნამუშევარი”48. ამ პერიოდში
შესრულებულმა მისმა ჩანაწერებმა 78 ფურცელი შეადგინა. ეს
ჩანაწერები, სამწუხაროდ, არ არის დაცული ვარშავის არქეოლოგიის
ინსტიტუტის არქივში. საქართველის ეროვნულ მუზეუმში კვლავაც
მუშაობს პროფ. იულონ გაგოშიძე, რომელსაც, როგორც მუზეუმის იმ
დროს ყველაზე ახალგაზრდა თანამშრომელს, 1960 წლის ნოემბერში
დაავალეს უცხოელი სტუმარზე მასპინძლობა. იგი იხსენებს, რომ
პროფ. კრუკოვსკიმ, გარდა იმისა, რომ მთელი დღეები მასალებს
სწავლობდა, ასევე სთხოვა მეწაღის სახელოსნოში წაყვანა, რადგან
მეწაღის დანის ფორმა მას აგონებდა კაჟის კონკრეტულ იარაღს და
სურდა, ამ მსგავსებაში დაენახა მათი გამოყენების ანალოგია.49
ამ ვიზიტის განმავლობაში დ. წერეთელმა თბილისის მახლობლად,
მცხეთის შემოგარენში, კრუკოვსკის ლიოსის პროფილები აჩვენა.50

between 10 and 40 cm thick. Underneath there was a 3–3.5 m thick layer
of rock debris, while beneath that another three much thinner layers.
D. Tushabramishvili was of the opinion that the entire assemblage of
artefacts from Gvardjilas Klde constitutes the remains of one settlement
horizon and all the artefacts should be studied jointly. In the area he
studied, he did not observe any sterile layer separating S. Krukowski’s
level 11 and 10. As a result, he analysed the entire assemblage, linking
the artefacts discovered by S. Krukowski and by himself and describing
them jointly. D. Tushabramishvili’s excavations provided, among other
things, a bone tool decorated with a motif depicting seven parallel
arrows (Fig. 12). A monograph on the site was published in 1960
(Tushabramishvili 1960).
It is interesting to note that S. Krukowski never forgot his unfinished
work. In 1959, just after the Polish borders became more open and the
communist regime became more liberal, he began applying for permission
and funds to travel to Tbilisi. The trip was constantly being postponed as
S. Krukowski could not arrange permission from the Moscow Academy of
Sciences. He finally received it in 1960 and at the end of the year he travelled
to Georgia as a retired professor. His stay there lasted 37 days (31 October
to 7 December 1960). For five weeks, as can be deduced from the report he
filed three days after his return, S. Krukowski analysed the material from
seven sites: Jashtehva, Kvachora, Parduli, Sakazia, Devis Chvreli, Gvardjilas
Klde, Barmaksyz. In terms of their identification and systematisation, I treated
them as if no one had previously labelled them.48 Based on the report, we can
see that the notes made during this period took up 78 sheets. These notes are
not available in the archives of the State Archaeological Museum in Warsaw.
Prof. Iulon Gagosidze, who as the youngest employee of the museum was
delegated in November 1960 to take care of the foreign guest and to show
him around, currently continues to work in the National Museum in Tbilisi.
He mentions that aside from the entire days S. Krukowski spent analysing
the material, he also requested a visit to a cobbler’s shop because he found
the shape of the cobbler’s knife similar in shape to specific flint tools and he
wanted to search for analogies in the way in which they were used.49
During this visit, D. Tsereteli, a geographer working in the
Institute of Geography, Georgian Academy of Sciences in Tbilisi,
showed S. Krukowski the loess sections near Mecheta, not far from
Tbilisi. S. Krukowski also gave a lecture in which he provided a general
overview of Poland’s prehistory.50 During this visit, the director of the

48
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საინვენტარო ნომერი:
PL PMA 1-1-2-39-12-1.
49
პროფ. იულონ გაგოშიძის სიტყვიერი ინფორმაცია მოპოვებული 2018 წ.
აპრილში.
50
ვარშავის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის საინვენტარო ნომერი:
PL PMA 1-1-2-39-12-2.
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State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-2-39-12-1.
Spoken communication received from Prof. Iulon Gagosidze in Tbilisi in April 2018.
State Archaeological Museum archives Inv. No: PL PMA 1-1-2-39-12-2.
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XCII
Рис. 15. Вход в пещеру Гварджилас
Клде – современный вид
(фото: Малгожата Кот).
Fig. 15. Wejście do jaskini
Gvardjilas Klde – stan obecny
(fot. Małgorzata Kot).
ნახ. 15. შესასვლელი გვარჯილას
კლდის მღვიმეში – თანამედროვე
მდგომარეობა (ფოტო მალგოჟატა
კოტისა).

Fig. 15. Gvardjilas Klde cave entrance
– current state (photo by Małgorzata
Kot).
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Малгожата Кот / Małgorzata Kot / მალგოჟატა კოტი / Małgorzata Kot

В настоящее время облик пещеры Гварджилас Клде, расположенной в задней части марганцевого рудника, сильно отличается
от того, что видел в 1916 г. Стефан Круковский (Рис. 13). Согласно
сохранившимся гравюрам, пол пещеры располагался как минимум
на 1 м выше, чем в настоящее время. Из сообщений Тенгиза Мешвелиани, сотрудника Грузинского национального музея в Тбилиси,
следует, что после раскопок Давида Тушабрамишвили администрация рудника решила расчистить исследованные участки внутри пещеры, разровнять ее пол и засыпать траншеи (Рис. 14). В настоящее
время пол пещеры выровнен, следы раскопов отсутствуют, но есть
признаки проводившихся земляных работ. Также полностью исчез
упомянутый Круковским кальцитовый покров, первоначально находившийся в центральной части пещеры, под которым сохранился
комплекс нетронутых слоев. В настоящее время кальцитовые натeки
на стенах пещеры в привходовой части находятся более чем на 2 м
выше уровня пола (Рис. 13). Лишь в самом конце полости они располагаются уже на уровне пола пещеры или на несколько десятков
сантиметров ниже. Кроме того, за эти годы претерпел изменения
и склон перед пещерой. Вместо пологого склона, описанного Круковским, от грунтовой дороги к пещере поднимается почти вертикальный, осыпающийся уклон (Рис. 15). Если в пещере и сохранились остатки первоначальных культурных наслоений, то, вероятно,
только в задней ее части. И все же благодаря широкой привходовой
площадке и хорошей освещенности, пещера представляет интерес
для контрольных раскопок.
Стоит подчеркнуть, что пещера Гварджилас Клде – один из важнейших верхнепалеолитических памятников в Грузии. Находки,
обнаруженные экспедициями Стефана Круковского и Давида Тушабрамишвили, в настоящее время представлены в постоянной экспозиции в Грузинском национальном музее в Тбилиси. Настоящая
публикация – не только завершение многолетней работы Стефана
Круковского, но и дополнение образа этого очень важного археологического объекта.

płaska, nie nosi śladów wykopów, aczkolwiek nosi ślady rozkopywania. Brak jest także zupełnie skorupy naciekowej, położonej pierwotnie
w środkowej części jaskini, o której wspomina S. Krukowski i pod którą
zachował się nienaruszony układ warstw. Obecnie nacieki przy ścianach
jaskini w części przyotworowej znajdują się ponad 2 m pod poziomem
podłogi (Fig. 13). Jedynie na samym końcu komory poziom nacieków
przy ścianach jest na poziomie podłogi jaskini lub kilkadziesiąt centymetrów niżej. Także skarpa przed jaskinią uległa przemodelowaniu na
przestrzeni lat. Łagodny stok opisywany przez S. Krukowskiego zastąpiła niemal pionowa, osypująca się skarpa, poniżej której znajduje się nieutwardzona droga (Fig. 15). Jeżeli w jaskini zachowały się pozostałości
pierwotnych nawarstwień kulturowych, to zapewne jedynie w jej tylnej
części. Wciąż jednak, ze względu na bardzo szerokie wejście i dostęp
światła nawet do najdalszych części komory, może to być miejsce ciekawe w kontekście weryfikacyjnych badań wykopaliskowych.
W tym miejscu warto podkreślić, że jaskinia Gvardjilas Klde jest jednym z najważniejszych stanowisk górnopaleolitycznych w Gruzji. Zabytki z tego stanowiska, pochodzące zarówno z badań S. Krukowskiego,
jak i D. Tushabramishvilego, są obecnie eksponowane na wystawie stałej
w Muzeum Narodowym w Tbilisi. Publikacja niniejszej książki jest zatem z jednej strony domknięciem wieloletniej pracy S. Krukowskiego,
ale także uzupełnieniem niepełnego przez brak publikacji obrazu tego
ważnego stanowiska archeologicznego.
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კრუკოვსკიმ ასევე მოხსენება გააკეთა პოლონეთის პრეისტორიის
თემაზე. თბილისის მუზეუმის დირექტორმა, ამ ვიზიტის ფარგლებში,
კრუკოვსკის ერთი წლით გადასცა საკაჟიას მღვიმეში გ. ნიორაძის მიერ
მოპოვებული 105 კაჟის არტეფაქტი. შემორჩენილია ეს საბუთი და
ასევე 02.01.1964 წელს თბილისში თ.გრიგოლიას სახელზე დაზღვეული
ამანათის გაგზავნის ქვითარი, რომელიც შეიძლება მასალების
დაბრუნების საბუთად ჩაითვალოს. კრუკოვსკი გეგმავდა კიდევ უფრო
დიდი ხნით გამგზავრებას საქართველოსა და სომხეთში 1961 წელს.
გააკეთა განაცხადი ამის შესახებ პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის
I განყოფილებაში, მაგრამ ეს მოგზაურობა არ შემდგარა.
გამოცანად რჩება, შეხვდა თუ არა კრუკოვსკი დავით
თუშაბრამიშვილს საქართველოში სტუმრობის დროს. ქართველი
არქელოგის შვილი, პროფ. ნიკოლოზ თუშაბრამიშვილი, ამტკიცებს,
რომ მამამისს არასოდეს უხსენებია კრუკოვსკისთან შეხვედრა.
შეიძლება ამ კითხვაზე პასუხი გვეპოვა დაკარგულ და ზემოთ
ნახსენებ 78 ფურცლიან მივლინების ანგარშში.
ამჟამად მღვიმე გვარჯილას კლდე, რომელიც მდებარეობს
მარგანეცის მაღაროს უკან, წარმოადგენს იმისგან სრულიად
განსხვავებულ სურათს, რაც 1916 წელს დახვდა სტეფან კრუკოვსკის
(ნახ. 13). შემორჩენილი ნახატებიდან ჩანს, რომ მღვიმის
მაშინდელი იატაკი სულ ცოტა 1მ.-ით უფრო მაღლა მდებარეობდა,
ვიდრე ახლა. თბილისის ეროვნული მუზეუმის თანაშრომელ
თენგიზ მეშველიანთან საუბრიდან გავიგეთ, რომ თუშაბრამიშვილის
კვლევების შემდეგ მაღაროს დირექციამ გადაწყვიტა, მღვიმე
ამოევსოთ და ზედაპირი გაესწორებინათ (ნახ. 14), ამჟამად მღვიმის
იატაკი ბრტყელია, გათხრების კვალი არ ჩანს. სრულიად აღარაა
შემორჩენილი დანალექი ქანები, რომლებიც თავდაპირველად
მღვიმის ცენტრალურ ნაწილში იყო. ამჟამად დანალექი ქანები
მღვიმის შესასვლის კედლებთან მიწის დონიდან ორ მეტრზე ქვევით
ვრცელდება. მღვიმის ბოლოს ფენები კედლებთან იატაკის დონეზე
ან რამდენიმე ათეული სმ.-ით დაბლა ჩანს (ნახ. 13). მღვიმის წინ
ფერდობი წლების განმავლობაში სრულიად შეცვლილია. ფხვიერი
მიწა, როგორც ეს კრუკოვსკის აქვს აღწერილი, დღეს თითქმის
ვერტიკალური ნაყარია, რომლის ქვეშ გრუნტის გზა გადის (ნახ. 15).
თუ მღვიმეში შერჩენილია კულტურული ფენები, ეს, ალბათ,
მხოლოდ მღვიმის სიღრმეში უნდა იყოს. იმის გათვალისწინებით, რომ
მღვიმეში შესასვლელი ფართოა და დღის სინათლე ღრმად აღწევს,
არქეოლოგებისათვის საინტერესო უნდა იყოს ამ ნაწილის შესწავლა.
აღსანიშნავია ისიც, რომ გვარჯილას კლდის მღვიმე ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ძეგლია საქართველოს ზედა
პალეოლითისთვის. ამ ძეგლზე მოპოვებული მასალები, როგორც
სტეფან კრუკოვსკის, ასევე დავით თუშაბრამიშვილის გათხრებიდან,
ამჟამად წარმოდგენილია ეროვნული მუზეუმის მუდმივმოქმედ
გამოფენაზე. წინამდებარე წიგნის გამოცემა, ერთი მხრივ, სტეფან
კრუკოვსკის მრავალი წლის მუშაობის შეჯამებაა და ამ მნიშვნელოვანი
არქეოლოგიური ძეგლის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია.

museum in Tbilisi loaned S. Krukowski out 105 flint artefacts from
the Sakazia site found during M. Nioradze’s excavations to take back
to Warsaw for a year. The metrics that S. Krukowski attached to the
artefacts and the affirmation of sending a package by registered post to
T. Grigoliy in Tbilisi on 2 January 1964 have been preserved, perhaps
providing proof of the material having been returned.
S. Krukowski had planned another longer excursion to Georgia and
Armenia in 1961. He applied to Department I of the Polish Academy of
Sciences, but this trip never came to pass.
It remains a mystery whether S. Krukowski met D. Tushabramishvili
during his stay in Georgia. The son of the Georgian researcher, Prof.
Nikoloz Tushabramishvili, claims that his father never mentioned
meeting S. Krukowski. Perhaps it might have been possible to find
the answer in the unpreserved 78 sheets of notes from the excursion
mentioned in the report.
Currently, the Gvardjilas Klde cave, located at the back of a manganese
ore mine, paints quite a different image than the one S. Krukowski
encountered in 1916 (Fig. 13). The preserved drawings show that the cave
floor at the time was situated at least 1 m higher than at present. It can be
deduced from Tengiz Meshveliany’s account, an employee of the National
Museum in Tbilisi, that following D. Tushabramishvili’s research the mine
management came to the decision to clear up the area (Fig. 14), level the
cave floor and fill the trenches. Currently, the floor of the cave is flat, it
does not bear any traces of the trenches, but it does show signs of having
been dug up. There is also no speleothem located in the middle of the cave,
as mentioned by S. Krukowski, underneath which the intact arrangement
of the layers had been preserved. At present, the dripstones by the cave
walls near the entrance are located 2 m above the floor (Fig. 13). It is only
at the very end of the chamber that the level of the speleothems by the
walls reaches floor level or a few dozen centimetres below. Similarly, the
scarp in front of the cave has been transformed over the years. The gentle
slope described by S. Krukowski has been replaced by an almost vertical
eroding scarp, underneath which an unpaved road is located (Fig. 15).
If any remains of the original cultural layering have been preserved, this
would only be possible at the very back of the cave. However, due to
the wide entrance and being well lit even in the furthest reaches of the
chamber, it still might be an interesting place for verification excavations.
It should at this point be emphasized that the Gvardjilas Klde cave
is one of the most important Upper Palaeolithic sites in Georgia. The
artefacts from this site, both those originating from S. Krukowski’s
excavations and those done by D. Tushabramishvili, are currently being
displayed at a permanent exhibition in the National Museum in Tbilisi.
The publication of this book is thus on the one hand a completion of
many years of S. Krukowski’s work, but also a supplementation of the
incomplete image (due to the lacking publication) of this very important
archaeological site.
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Od autora

ავტორისაგან

A word from the author

Praca niniejsza jest przede wszystkim morfologiczną monografią stanowiska paleolitycznego Gwardżyłas Kłde, położonego
we wsi Rgani w powiecie szarguńskim guberni kutaiskiej. Zbieg
okoliczności spowodowanych przez Wielką Wojnę nałożył na
mnie zaszczyt opublikowania jako pierwszemu materiału dotyczącego prehistorii Kaukazu.
Ze środków przekazanych przez Muzeum Kaukaskie oraz
osobiście przez ówczesnego jego Dyrektora A.N. Kaznakowa,
przeprowadziłem latem i jesienią 1916 roku dwukrotne wykopaliska w tej jaskini. Na podstawie pierwszych wykopalisk sporządziłem w sierpniu tegoż roku wstępny komunikat „Jaskinia
Gwardżyłas Kłde w Rgani” o jej stratyfikacji (zobacz Wiadomości Muzeum Kaukaskiego t. X). Zostały przeze mnie zbadane
między innymi formacje jaskiniowe w niektórych innych miejscach południowo-zachodniej i północno-wschodniej części
imertyńskiego rejonu jaskiniowego oraz wykonane zwiadowcze
wykopaliska dwóch innych jaskiń w okolicach Rgani. Moje wykopaliska paleolityczne nie są pierwsze. Miałem poprzedników:
Panów R.R. Schmidta i L. Kozłowskiego, którzy w 1914 rozkopywali jaskinie w wąwozie rzeki Cchalciteli, przy klasztorze
Mocameti w powiecie i guberni kutaiskiej, odkrywając w jednej
z nich niewątpliwie paleolityczne stanowisko. Los wydobytych
prze nich kolekcji nie jest mi znany1.
Szczątki zwierząt uprzejmie podjęli się opracować
I.A. Smirnow — starszy kustosz zoologii Muzeum Kaukaskiego i G.W. Roszkowski — młodszy kustosz zoologii
tejże instytucji, czego rezultatem stały się „Mollusca subfossilia z jaskini Gwardżyłas Kłde” i „Mammalia subfossilia z jaskini Gwardżyłas Kłde” („Wiadomości Muzeum
Kaukaskiego, t. ..., s. ...2”). Prócz tego korzystałem z ustaleń,
rozmaitych wskazówek i literatury W.A. Babé z zakresu paleontologii kredowej, J.N. Woronowa z botaniki, A.S. Ginsberga,
G.O. Griniewskiego, A.N. Kaznakowa, M.B. Pawłowej,
A.L. Reinharda i G.M. Smirnowa z zakresu petrografii. Dodatkowo A.N. Kaznakow i M.A. Smirnow wskazali mi pewne
brakujące rosyjskie terminy z zakresu prehistorii. Wszystkim
wyrażam mą głęboką wdzięczność. Rysunki wykonane przez
J.F. Pruską (wszystkie poza 1, 2, 3 i wymienionymi poniżej)
i S.I. Germana, (231, 232, 233, 236, 237, 248, 270, 272, 276),
którzy włożyli wiele ofiarnego trudu w zreprodukowanie

ეს ნაშრომი ქუთაისის გუბერნიის, შორაპნის მაზრის სოფელ
რგანში არსებული პალეოლითური სადგომის, გვარჯილის
კლდის,
უმეტესწილად
მორფოლოგიურ
მონოგრაფიას
წარმოადგენს. დიდი ომით გამოწვეულმა გარემოებათა
თანხვედრამ მარგუნა პატივი, პირველმა გამოვაქვეყნო კავკასიის
პრეისტორიის მასალები.
კავკასიის მუზეუმის და პირადად მისი იმდროინდელი
დირექტორის ა.ნ. კაზნაკოვის მიერ გამოყოფილი თანხებით 1916
წლის ზაფხულში და შემოდგომაზე მღვიმე ორჯერ გავთხარე.
პირველი გათხრების საფუძველზე, იმავე წლის აგვისტოში
შევადგინე წინასწარი ანგარიში მისი სტრატოგრაფიის შესახებ
„მღვიმე გვარჯილას კლდე რგანში“ (იხ. Известия Кавказского
Музея, ტომი X). სხვათა შორის, მე ასევე მოვინახულე მღვიმური
წარმონაქმნები იმერეთის მღვიმური რაიონის სამხრეთ
დასავლეთითა და ჩრდილო -აღმოსავლეთით. ზოგიერთ
ადგილას ჩატარდა დაზვერვითი გათხრები სოფელ რგანის
ორ სხვა მღვიმეში. მე არ ვარ პირველი, რომელმაც გათხარა
პალეოლითის ხანის მღვიმეები. მე მყავდა წინამორბედები,
ბატონები რ.რ. შმიდტი და ლ. კოზლოვსკი, რომლებმაც 1914
წელს გათხარეს მღვიმეები მდინარე წყალწითელას ხეობაში
მოწამეთის მონასტრის მიდამოებში, ქუთაისის გუბერნია და
მაზრა, ერთ-ერთ მათგანი უეჭველად პალეოლითური ძეგლია.
მათ მიერ მოპოვებული კოლექციის ბედი ჩემთვის უცნობია1.
ცხოველთა ნარჩენების დამუშავება იტვირთეს ი.ა. სმირნოვმა
— კავკასიის მუზეუმის უფროსმა ზოოლოგ-კურატორმა და
გ.ვ. როშკოვსკიმ, ამავე დაწესებულების უმცროსმა ზოოლოგკურატორმა, რის შედეგიც დაიწერა სტატიები «Mollusca subfossilia из пещеры Гварджилас-клде» და «Mammalia subfossilia из пещеры Гварджилас-клде» (Известия Кавказского
Музея, Том…, стр…2). გარდა ამისა, ვსარგებლობდი სხვადასხვა
სახის მითითებებით და ლიტერატურით: ვ.ა. ბაბესაგან
ცარცული პალეოლითის, ი.ნ. ვორონობისაგან ბიოლოგიის,
ა.ს. გინსბერგისაგან, გ.ო. გრინევსკისგან, ა.ნ. კაზნაკოვისგან,
მ.ბ. პავლოვასგან, ა.ლ. რეინგარდისგან და გ.მ. სმირნოვისგან
პეტროგრაფიის შესახებ. ამასგარ, და ა.ნ. კაზნაკოვი და გ.მ.
სმირნოვი მითითებდნენ, რომ პრეისტორიის ჩემი რუსული
ტერმინოლოგია არ იყო სრულყოფილი. ყველას ვუხდი უღრმეს
მადლობას.ი.ფ. პრუსკაიამ შეასრულა ყველა ნახატი (1, 2, 3 და
ქვემოთ ჩამოთვლილის გარდა), ხოლო ს.ი. გერმანმა (231, 232,
233, 236, 237, 248, 270, 272, 276), მათ დიდი შრომა ჩადეს მათთვის

This text is primarily a morphological monograph of the
Palaeolithic site Gvardjilas Klde, situated in the village of Rgani
in the Shargun district of the Kutaisi province. A chance occurrence linked to the Great War led me to be the first to hold the
honour of publishing material on the prehistory of the Caucasus.
Thanks to the funds provided by the Caucasus Museum and
personally by its director at the time, A. N. Kaznakov, I conducted excavations in the cave twice in the summer and autumn of
1916. Based on these first excavations, in August of that same
year I prepared an initial report entitled “Peŝera Gvardžilas-klde
v Rgani” [The Gvardjilas Klde cave in Rgani] discussing its stratification (see Izvestâ Kavkazskogo Muzeâ, vol. X). Among other
things, I studied the cave formations in some other locations in
the south-west and north-east part of the Imeretian part of the
cave region, as well as conducting surveys at two other caves near
Rgani. My Palaeolithic excavations were not the first. I had had
some predecessors: Mr R. R. Schmidt and L. Kozłowski, who in
1914 excavated some caves in the gorge of the Cchalciteli river,
near the Mocameti monastery in the Kutaisi district and province, discovering a Palaeolithic site at least at one of them. The
fate of the collections they acquired remains unknown to me.1
I. A. Smirnov, the senior zoology curator at the Caucasus
Museum, and G. V. Roškovskij, the junior zoology curator at
this same institute, were kind enough to conduct an analysis of
the animal remains, which resulted in the text “Mollusca subfossilia iz peŝery Gvardžilas-klde” [Mollusca subfossilia from
the Gvardjilas Klde cave] and “Mammalia subfossilia iz peŝery
Gvardžilas-klde” [Mammalia subfossilia from the Gvardjilas
Klde cave] (Izvestâ Kavkazskogo Muzeâ, vol. ..., p. ...2). In addition, I used the findings, various pieces of advice and literature of V. A. Babè on Cretaceous palaeontology, Û. N. Voronov
on botanics; A. S. Ginsberg; G. O. Grinevskij; A. N. Kaznakov,
M. V. Pavlova; A. L. Rejngard, G. M. Smirnov on petrography. In addition, A. N. Kaznakov and M. A. Smirnov indicated certain missing Russian terms used in prehistory studies.
I would like to express my deepest gratitude to all of them.
The drawings were prepared by J. F. Pruska (all except 1, 2, 3
and listed below) and S. I. German (231, 232, 233, 236, 237,
248, 270, 272, 276), who put a lot of effort into reproducing

1
Autor wspomina jaskinię Sakazia, której górnopaleolityczne warstwy
kulturowe zostały zbadane przez R.R. Schmidta i L. Kozłowskiego w 1914 r.
W sierpniu 1914 r. zostały odsłonięte całkowicie górnopaleolityczne warstwy
stanowiska, materiał spakowany do skrzyń i przygotowany do wysyłki do Niemiec. Z powodu wybuchu wojny i internowania R. Schmidta kolekcja trafiła
do Petersburga, gdzie była przechowywana w piwnicach Muzeum Etnograficznego. Dopiero w 1924 r. materiał trafił do S.N. Zamiatnina, który określił
szczegółowo jego przynależność typologiczną. Aktualnie górnopaleolityczna
kolekcja Skazia jest rozdzielona na dwie części: materiał R.R. Schmidta znajduje się w Muzeum Antropologii i Etnografii Rosyjskiej Akademii Nauk (Kunstkamera) (zasadnicza część kolekcji), zaś pozostały materiał (wykopaliska
G. K. Nikoradze z 1938 r.), zawierający w sobie ten sam typologiczny zestaw,
znajduje się w Państwowym Muzeum Gruzji w Tbilisi [przyp. red.].
2
Luka w tekście [przyp. red.].

რუსული ტექსტის რედაქტორის მინაწერი – ს. კრუკოვსკი ახსენებს
საკაჟიას მღვიმეს, რომლის ზედაპალეოლითური კულტურული ფენები
გამოიკვლიეს რ.რ. შმიდტმა და ლ. კოზლოვსკიმ 1914 წელს. 1914 წლის
აგვისტოში მთლიანად მოიხსნა ძეგლის ზედაპალეოლითური ფენები,
მასალები ყუთებში ჩალაგდა და მომზადდა გერმანიაში გასაგზავნად. ომის
დაწყებისა და შმიდტის გაწვევის გამო კოლექცია აღმოჩნდა პეტერბურგში
და ინახებოდა ეთნოგრაფიული მუზეუმის სარდაფებში. მხოლოდ 1924 წელს
მასალები მოხვდა ს.ნ. ზამიატინთან, რომელმაც დაწვრილებით აღწერა
მათი ტიპოლოგიური კუთვნილება. ამჟამად საკაჟიას ზედაპალეოლითური
კოლექცია გაყოფილია ორ ნაწილად: რ.რ. შმიდტის მასალები რუსეთის
მეცნიერებათა აკადემიის ანთროპოლოგიისა და ეთნოლიგიის მუზეუმშია
(კუნსტკამერა) (კოლექციის ძირითადი ნაწილი), ხოლო დანარჩენი მასალა
(გ.კ. ნიორაძის გათხრები 1938 წელი), იმავე ტიპოლოგიით, ინახება
საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში მუზეუმში, თბილისში.
2
ხარვეზი ტექსტში [რედ. მინაწერი].

1
The author mentions the Sakaziya cave, at which the Upper Palaeolithic
cultural layers were excavated by R. R. Schmidt and L. Kozłowski in 1914.
In August 1914, the Upper Palaeolithic layers of the site were uncovered in
their entirety, the material packed into chests and prepared for shipment to
Germany. As war broke out and R. Schmidt was interrogated, the collection
made its way to Petersburg, where it was kept in the basements of the Ethnographic Museum. It was not until 1924 that the material reached S. N. Zamiatnin, who determined a more precise typology. Currently, the Upper Palaeolithic Skaziya collection has been divided into two parts: R. R. Schmidt’s
material is located in the Museum of Anthropology and Ethnography at the
Russian Academy of Sciences (Kunstkamera) (the main part of the collection), while the remaining material (G. K. Nikoradze’s 1938 excavations),
containing the same set in typological terms, is located in the Georgian National Museum in Tbilisi [editor’s note].
2
Information missing in the text [editor’s note].

1
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nieznanych im form.
Jednakże największą i najszczerszą wdzięczność winienem oddać A.N. Kaznakowowi, bez wpływowego i światłego
wsparcia którego, prócz wskazanego wyżej, praca niniejsza
nie mogła być podjęta i wykonana.
Podczas pisania tekstu nie dysponowałem niemal literaturą, z wyjątkiem najbardziej ogólnych podręczników, dlatego też moje odnośniki do niektórych źródeł mogą być niedokładne w szczegółach.
Tyflis3,
1917 i 1918 rok

3

Tbilisi [przyp. red.].

Stefan Krukowski

უცნობი ფორმების ჩახატვისას.
მაგრამ ყველაზე დიდი და გულწრფელი მადლობა
უნდა მოვახსენო ა.ნ. კაზნაკოვს, მისი ინტელექტუალური
თანადგომის გარეშე, მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, ეს
ნაშრომი ვერ შესრულდებოდა.
ტექსტის შედგენისას თითქმის არ მქონდა ლიტერატურა,
გარდა სრულიად ზოგადი სახელმძღვანელოებისა, და ამიტომ
ჩემი მითითებები ზოგიერთი წყაროს დამოწმება შესაძლოა
არაზუსტი იყოს გარკვეულ დეტალებთან მიმართებით.

ტიფლისი3,
1917 და 1918 წლები

3

forms unknown to them.
However, I owe the largest and most sincere debt of gratitude to A. N. Kaznakov, without whose influential and enlightened support, as well as his assistance as indicated above,
this work would never have been undertaken or completed.
During the writing of this text, I did not have direct access
to almost any literature, except for the most general course
books, as a result of which my references to some sources
might be imprecise in some details.

სტეფან კრუკოვსკი

თბილისი [რედ. მინაწერი].

Tiflis,3
1917 and 1918

3

Stefan Krukowski

Tbilisi [editor’s note].
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Рис. 1. План пещеры. Копия
рисунка из полевого дневника
С. Круковского. Таблица 1 Рисунок
1a (рис. Стефан Круковский).
Fig. 1. Plan jaskini. Skan oryginalnego
rysunku z dziennika polowego
S. Krukowskiego. Tablica I Rysunek 1a
(rys. Stefan Krukowski).
ნახ. 1. მღვიმის გეგმა.
კრუკოვსკის საველე დღიურიდან
დასკანირებული ორიგინალის
ჩანახატი. ტაბულა I, ნახ. 1ა
(ნახ. სტეფან კრუკოვსკისა).

Fig. 1. Plan of the cave. A scan of the
original sketch from S. Krukowski’s
field diary. Plate I, Figure 1a (drawing
by Stefan Krukowski).
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Rozdział 1.
Opis jaskini.

თავი 1.
მღვიმის აღწერა.

Chapter I.
Cave description.

Jaskinia Gwardżyłas Kłde4 góruje nad poziomem morza
w przybliżeniu na 580 m (271 sążni). Znajduje się ona w górnej
części wąwozu rzeki Czeruły, prawego dopływu Kwiryły na prawym brzegu urwistego cypla wapiennego, u zbiegu biorącego
początek we wsi Rgani strumyka o nieznanej nazwie z [rzeką]5
Czerułą. Otwiera się niskim i szerokim otworem na stronę południowo-wschodnią, około 15 m powyżej poziomu Czeruły.
Czeruła wypływa z jaskini odległej od Gwardżyłas Kłde na
półtorej wiorsty6 w przybliżeniu, w południowo-wschodnich
odnogach łańcucha górskiego Sotsaliko; z tego miejsca do najwyższego szczytu Sotsaliko jest około 8 wiorst7 w linii prostej.
Ten szczyt wznosi się na 2 tysiące m (934,8 sążni) nad poziomem morza i stanowi obecnie w przybliżeniu górną granicę
subalpejskiego skraju lasu (patrz J.S. Medvedev, Rostitel’nost’
Kavkaza, tom 1, wydanie 1, Tiflis 1916, strony 19 i 20).
W geologicznym opisie części powiatów kutaiskiego i szorapańskiego guberni kutaiskiej badanych przez S. Simonowicza
A. Sorokina i L. Bacewicza (Tyflis 1874)8 na stronie 44 i następnych znajduje się opis odsłonięć nad rzeką Czerułą. Zaczerpniemy stamtąd niektóre dane dla ogólnej charakterystyki lokalizacji
Gwardżyłas Kłde i jej geologicznych warunków. „Kierując się
z północnego-zachodu na południowy-wschód, rzeka Czeruła toruje sobie drogę wyłącznie przez górnokredowe wapienie
i tylko w górnym nurcie na dnie wąwozu odsłania dolnoneokomowe formacje (wapień kaprotynowy): wąska i głęboka dolina co do pochodzenia stanowi typową dolinę erozyjną. Skały
często zupełnie pionowe, ogradzające ją prawie na całej długości i osiągające miejscami bardzo znaczącą wysokość (sążni
209 i więcej) liczne, często olbrzymiej wielkości wapienne głazy staczające się z góry i tarasujące niekiedy w najbardziej dziwaczny sposób i bez tego wąski wąwóz i przypominające sobą
jakby ruiny jakichś wielkich budowli, szczeliny i podobne pieczarom wgłębienia… Tu i tam spotykają się pozostawione na
wpół zrujnowane młyny: jakaś dziwna nienaturalna wokół cisza, naruszona tylko głuchym, niejasnym szumem rzeki przedzierającej się pomiędzy kamieniami… leżący nad wszystkim

მღვიმე „გვარჯილას კლდე“4 მდებარეობს ზღვის
დონიდან დაახლოებით 580 მეტრის სიმაღლეზე (271
საჟენი), მდინარე ყვირილის მარჯვენა შენაკადის, ჭერულას
მარჯვენა ნაპირზე, კირქვოვანი კლდეების ციცაბო კონცხში,
სადაც უსახელო ნაკადული, რომელიც სათავეს იღებს სოფ.
რგანში, ერთვის მდინარე ჭერულას. მღვიმე დაბალი,
განიერი ხვრელით გამოდის სამხრეთ-აღმოსავლეთის
მხარეს, ჭერულის დონიდან 15 მეტრის სიმღლეზე. მდინარე
ჭერულა გამოედინება მღვიმიდან, რომელიც გვარჯილას
კლდიდან 1,5 ვერსითაა5 დაშორებული, დაახლოებით
საწალიკის ქედის სამხრეთ-აღმოსავლეთ განშტოებებში.
აქედან საწალიკეს უმაღლეს წერტილამდე, პირდაპირი
მარშრუტით, დაახლოებით 8 ვერსია6. უმაღლესი წერტილი
მდებარეობს ზღვის დონიდან 2000 მეტრის სიმაღლეზე და
ამჟამად წარმოადგენს დაახლოებით ალპური ზონის ქვეშ
მდებარე ტყის ზოლის ზედა ზღვარს (იხ. Я.С. Медведев.
Растительность Кавказа, т. 1.вып. 1, Тифлис, 1916, стр. 19 и 20).
ქუთაისის გუბერნიის ქუთაისისა და შორაპნის მაზრებში
ს.სიმონოვიჩის, ა.სოროკინის და ლ.ბაცევიჩის მიერ
შესრულებულ გეოლოგიურ აღწერაში (Тифлис 18747) 44-ე
გვერდზე და შემდგომ მოცემულია მდინარე ჭერულის
გაყოლებით მდებარე გაშიშვლებების აღწერაც. გვარჯილას
კლდის ადგილმდებარეობისა და გეოლოგიური პირობების
დასახასიათებლად ვისარგებლებთ ზოგიერთი მონაცემით ამ
გამოკვლევიდან. «მიემართება რა ჩრდილო-დასავლეთიდან
სამხრეთ-აღმოსავლეთით, მდინარე ჭერულა ძირითადად
ზედაცარცულ კირქვებში მოედინება, მხოლოდ მდინარის
ზედა დინებაში, ხეობის ძირში შიშვლდება ქვედა ცარცული
(ქვედა ნეოკომური, კაპროტინული კირქვები) ნალექები.
მისი ვიწრო და ღრმა ხეობა, თავისი წარმომავლობით,
წარმოადგენს
კანიონისებურ
წარმონაქმნს.
მთელ
გაყოლებაზე აკრავს ციცაბო, შვეული კლდეები, საკმაოდ
მაღალი (208 და მეტი საჟენი); ზემოდან ჩამოცვენილია
მრავალრიცხოვანი,
ხშირად
უზარმაზარი
კირქვის
ლოდები, რომლებსაც ჩაუხერგავთ ისედაც ვიწრო ხეობა
და გრანდიოზული ნაგებობების ნანგრევებს მოგაგონებენ;
ნაპრალები და ეხისებური შეღრმავებები. აქა-იქ გვხვდება
დანგრეული, მიტოვებული წისქვილები; გარშემო რაღაც
არაბუნებრივი, უცნაური სიჩუმეა, რომელსაც მხოლოდ ქვებს
შორის გზის გაკვლევისას წყლის ნაკადის ხმაური არღვევს;

The Gvardjilas Klde cave is located approximately 580 m
above sea level. It is in the upper part of the Cherula river
(the right tributary of the Kvirila) gorge, on the right bank
in the precipitous cape of limestone rocks, at the place of the
merging of an anonymous streamlet originating in the village
of Rgani, with Cherula. It has a low and wide opening on its
southeast side about 15 m above Cherula.
The river emerges from another cave at the distance of
about 1.5 verst [1.6 km] from the Gvardjilas Klde, in the
southeastern spurs of the Sotsaliko Range; from this place
to the high point of Sotsaliko about 8 verst [8.5 km] along
a straight line. This peak rises 2000 m above sea level and
is now approximately the upper limit of the subalpine forest
edge. (see Â. S. Medvedev, Rastitel’nost’ Kavkaza [Vegetation
of the Caucasus], vol. 1, issue 1, Tiflis, 1916, p. 19 and 20).
In the “Geologičeskoe opisanie častej Kutaisskogo
i Šorapanskogo uezdov Kutaisskoj gubernii” [Geological
description of the parts of the Kutaisi and Shorapan districts of the Kutaisi province] investigated by S. Simonovič,
A. Sorokin, and L. Bacevič (Tiflis, 1874: 44 and the following
pages), there is a description of outcrops along the Cherula
river. Let us draw from there some data concerning the general characterization of the location of Gvardjilas Klde and
its geological conditions. “Heading from the north-west to
the southeast, the river Cherula paves its way solely over the
Upper Cretaceous limestones and only in the upper reaches
at the bottom of the gorge reveals the lower-neocomial formations (kaprotin limestone); The origin of its narrow and
deep basin is an erosion valley. Rocks, often completely sheer,
enclosing it almost throughout its entire length and reaching
places of a very considerable height (20 fathoms or more);
Numerous, often enormous, calcareous clumps that slid from
above and cluttered, at times in the most bizarre manner, an
already narrow gorge, reminiscent of the ruins of some huge
structures; crevasses and cavernous depressions, ... there
and there are left half-ruined mills; some strange unnatural silence, disturbed only by the muffled, indistinct noise
of the river, making its way between the stones ..., the shade

4
Autor używa takiej pisowni w dzienniku badań i notatkach pisanych po
polsku [przyp. red.].
5
Przyp. red.
6
Ok 1,5 km [przyp. red.].
7
Ok. 8,5 km [przyp. red.].
8
S. Simonovič; A. Sorokin; L. Bacevič 1874, Geologičeskoe opisanie častej
Kutaisskogo i Šaropanskogo uezdov Kutaisskoj gubernii, issledovannyh komandirovannymi s razrešeniâ Namestnika Kavkazskogo. Tiflis: Izdanie Upravleniâ Gornoû Čast’û na Kavkaze; Tipografiâ Glavnogo upravleniâ Namestnika Kavkazskogo [przyp. red.].
9
42 m [przyp. red.].

4
ავტორი ასეთ დასახელებას იყენებს პოლონურად ნაწერ კვლევების
დღიურსა და ჩანაწერებში და [რედ. მინაწერი].
5
დაახლოებით 1,5 კმ [რედ. მინაწერი].
6
დაახლოებით 8,5 კმ [რედ. მინაწერი].

7
Симонович, С.; Сорокин, А.; Бацевич, Л., 1874, Геологическое описание
частей Кутаисского и Шаропанского уездов Кутаисской губернии,
исследованных командированными с разрешения Наместника Кавказского.
Тифлис: Издание Управления Горною Частью на Кавказе; Типография
Главного управления Наместника Кавказского [ავტორის სქოლიო].
8
42 მ [რედ. მინაწერი].
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7

odcień jakiegoś zapuszczenia; wszystko to nadaje tej miejscowości dziki i jednocześnie nadzwyczajnie romantyczny
charakter.
Wrażenie to jeszcze bardziej wzmacnia się na skutek
szczególnej zewnętrznej budowy skał wapiennych, zagradzających wąwóz: wody atmosferyczne ściekając w dół przemyły
w nich prawie w pionowym kierunku wgłębienia, szerokie
i głębokie na górze i stopniowo zwężające się ku dołowi...”.
Tak było wcześniej — teraz z rozwojem wydobycia manganu w Rgani i sąsiedztwie, wąwóz Czeruły nad którym leżą
warstwy bogate w ten minerał zmienił swój wygląd. Na dnie
przeprowadzona została droga, roślinność została zniszczona, zbudowano fabryki dla przemywania i sprzęt do wydobycia rudy, a cały wąwóz od dołu do góry poczerniał od manganowego pyłu.
Jedna z uszkodzonych muszli znalezionych w wywalających się z rumowiska odłamach, stanowiących większą
część masy pierwszej warstwy (wewnątrz jaskini), wskazuje
bardziej dokładnie wiek wapienia, w którym tworzyła się jaskinia. Według określenia W.A. Babé to Ostrea (exogyrea) cf.
Arduenensis d’Orb10, właściwa dla Neokomu i Holtu.
Roślinność otaczająca Gwardżyłas Kłde przedstawia sobą
krzaczaste resztki lasów liściastych. Strumyk, przepływający
z zachodniej strony jaskini na odległość paru kroków od niej,
strąca się w rodzaju podwójnej kaskady ze swego wysokiego
koryta z łagodnie pochyloną stromizną do wąwozu Czeruły.
W tym miejscu przyłączają do niego swoje wody dwa podziemne źródła wyciekające z maleńkich podobnych do jaskini wgłębień w skale poniżej wejścia do jaskini. Rysunki 1a, 2b
i 3c Tablicy I dają pojęcie o formie i wielkości jaskini.
Obecna, pusta część wnętrza jaskini stanowi wyłącznie
produkt wietrzenia. Pod względem jej spłaszczonej zaokrąglonej formy i proporcji przedstawia ona charakterystyczną
formację typu nawisowego.
Wewnętrzne ściany w prawdziwym sensie tego słowa są dosyć dobrze wyrażone tylko z północnej strony od
wejścia, prawie do połowy jej długości. W pozostałych
częściach są one niskie i łagodnie pochyłe, tworząc bezpośrednie przejście do płaskiego z lekka popękanego sklepienia. Na tylnej części sklepienia wisi parę maleńkich rozrzuconych sopli stalaktytowych najnowszego pochodzenia.

ყველაფერი რაღაცნაირად უკაცრიელია. ყოველივე ეს
ამ მიდამოს ველურ და, ამასთანვე, ერთობ რომანტიკულ
ხასიათს ანიჭებს.
შთაბეჭდილებას აძლიერებს კირქვოვანი კლდეების
გარეგანი აგებულება: ატმოსფერული ნალექების გავლენით
მათში გამოირეცხა თითქმის ვერტიკალური, ზემო
ნაწილში ფართო და ღრმა, ხოლო ქვემოთკენ თანდათან
გაწვრილებული ღარები“. ასე იყო ძველად. ახლა კი
რგანში და მის მახლობლად, ჭერულის ხეობაში, სადაც ამ
მინერალით მდიდარი შრეებია განლაგებული, მარგანეცის
მოპოვების განვითარებასთან დაკავშირებით, სრულიად
სხვა სურათია: დაბლა გაყვანილია გზა; მცენარეული საფარი
განადგურებულია; აშენდა ქარხნები; მოეწყო მადნის
გასარეცხი და საყრელი დანადგარები; მთელი ხეობა კი
მთლიანად დაიფარა მარგანეცის შავი მტვრით.
ნაშალი მიწიდან მოპოვებული ერთ-ერთი დაზიანებული
ნიჟარანა, რომელიც 1-ლი ფენის ძირითად შემადგენელ
მასას წარმოადგენდა (მღვიმის შიგნით), ზუსტად იძლევა
კირქვის ასაკს, როდესაც წარმოქმნილია მღვიმე. ბ.ა. ბაბეს
განსაზღვრებით, ესაა Ostrea (exsogyrea) Arduenensis d’Orb9,
რომელიც დამახასიათებელია ნეოკომისა და გოლტისათვის.
მცენარეულობა, რომელიც გვაჯილის კლდეს გარს
აკრავს, წარმოადგენს ფოთლოვანი ტყის ნარჩენ ბუჩქნარს.
ნაკადული, რომელიც მღვიმის დასავლეთით რამდენიმე
ნაბიჯში მოედინება, ორმაგი საფეხურის სახით ეშვება
თავისი მაღალი გვერდებმოგლუვებული კალაპოტიდან
ჭერულის ხეობაში. ამ ადგილას მას უერთდება ორი
მიწისქვეშა წყარო, რომლებიც გამოედინება კლდეში,
მღვიმის შესასვლელზე დაბლა განლაგებული მცირე ზომის
მღვიმისებური ღრმულებიდან.
ტაბულა 1-ლის სურათები 1а, 2b და c გვიქმნის
წარმოდგენას მღვიმის ზომასა და მასშტაბებზე.
მღვიმის დღევანდელი სიცარიელე მხოლოდ და
მხოლოდ გამოქარვის შედეგია, თუმცა ფორმით იგი ტიპური
ეხია.
შიდა კედლები, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით,
საკმოდ კარგადაა გამოხატული მხოლოდ მღვიმის
შესასვლელიდან ჩრდილოეთის მხარეს, თითქმის მისი
სიგრძის შუამდე. დანარჩენ ნაწილებში ისინი დაბალია,
დამრეცი და ქმნის უშუალო გადასვლას ბრტყელი,
დაბზარული თაღისკენ. თაღის უკანა ნაწილში ჩამოკიდებულია
რამდენიმე
ახლად
წარმოქმნილი
სტალაქტიდი.

of some desolation lying on everything — all this gives the
area a wild but also extremely romantic character.
The impression is further intensified due to the special
external structure of the calcareous rocks that block the
gorge: the atmospheric waters, draining down, washed in
them almost vertically the depressions, wide and deep at the
top and gradually narrowing downwards ...”
This is how it was before; these days, with the development of manganese mining in Rgani and in the neighbourhood, the Cherula gorge, over which lie the layers rich in this
mineral, changed its appearance. At the bottom a road was
built, the vegetation was destroyed, erected washing plants
and devices for the excavation of ore, and the entire gorge
from below to the top blackened from manganese dust.
One of the damaged shells found falling out of the debris that constituted most of the first layer (inside the cave)
indicates more precisely the age of the limestone in which
the cave is formed. By the definition of V. A. Babè it is Ostrea (exogyrea) Arduenensis d’Orb,4 which is characteristic of
Neocom and Gault.
The vegetation surrounding the Gvardjilas Klde represents the shrubby remains of deciduous forests.
A stream, running a few paces west of the cave, falls like
a double cascade from its high channel with gentle slopes in
the Cherula gorge. At this point, two underground keys that
flow from small cavernous depressions into the rock below
the cave entrance join their waters. Figures 1a, 2b and 3c of
Plate I give an idea of the form and magnitude of the cave.
The present empty part of the cave cavity is exclusively
a product of weathering. By its flattened rounded shape and
proportions, it represents the characteristic formation of a
hinged type.
Internal walls of the cave are rather well expressed only
on the north side of the entrance to almost half of its length.
In other parts, they are low and canopy, forming a direct transition to a flat, slightly cracked vault. On the back of the vault
hangs some small scattered stalactite icicles of new origin.

10
Patrz V. Raškovskij, Mollusca subfossilia iz peŝery Gvardžilas-klde. Izvestiâ
Kavkazkogo Muzeâ, Tom… [przyp. autora].

9
იხ. В. Рашковский, Molluscasubfossiliaus из пещеры Гварджилас-клде.
Известия Кавказского, Музея, том… [ავტორის სქოლიო].

4
See V. Raškovskij, “Mollusca subfossilia iz peŝery Gvardžilas-klde” [Mollusca subfossilia from Gvardzhilas-klde cave] Izvestâ Kavkazskogo Muzeâ
(Vol. ...) [author’s note].
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8

Większa część ścian, mająca charakter sklepieniowy, oblana
jest cienką warstwą stwardniałego nacieku.
Powierzchnia nawarstwień znaleziona przeze mnie w następującym stanie: od linii N.S.11 (Tablica 1, rys. 1a) na zewnątrz
do dna wąwozu rozpościera się dosyć jednostajny stok, prawie
pod kątem 45 stopni. Nad nim przychodzi próg jaskini, zarośnięty leszczyną, jeżyną i innymi drobnymi roślinami, rozpościerającymi się do linii N.S. Pozostała powierzchnia w ogóle
była słabo nachylona z południowo-zachodniego zachodu
na wschód północny-wschód. Zupełnie sucha, składała się
głównie z ostrokanciastych odłamków rumowiska różnej
wielkości i małej ilości osypującej się iłowatej ziemi koloru
brunatnego. Zakreślone miejsca ze znakiem „b” na rysunku
1a oznaczają partie rumowiska, które przekształciły się w trawertynową brekcję pod wpływem nacieku spływającego ze
ścian i sklepienia; zachowały się one prawie nietknięte. Inne
miejsca powierzchni były pozbawione takich osłon i nigdy
ich nie miały. Były one w paru punktach dosyć płytko rozkopane, szczególnie w tylnej części jaskini i pośrodku, między początkiem stoku i środkową naciekową osłoną: duże
odłamki wapienia wywrócone i rozrzucone na skraj jam.
Te uszkodzenia dokonane zostały przez poszukiwaczy skarbów12 i przez jednego mieszkańca wsi Rgani, wydobywającego w jaskini saletrę (Gwardżyłas Kłde po gruzińsku oznacza
skała saletry) dla wyrobu prochu.
Cała jaskinia jest oświetlona, przy czym w tylnym końcu
panuje półmrok.
Nawarstwienia Gwardżyłas Kłde są dwojakiego rodzaju.
Niższe warstwy (6 i 8), naniesione wodą z małą ilością rumowiska, pozostałe pokrywające je (4, 10, 11, 5, 3, 2 i 1),
niemal wyłącznie przedstawiają produkt długotrwałego
wietrzenia ścian i sklepienia. Druga grupa nawarstwień jest
jednym potężnym rumowiskiem narosłym, jak wydaje się,
na pozostałościach archeologicznych w stosunkowo krótkim czasie; to przypuszczenie znajduje szczególnie mocną
i dodatkową do poprzedniej okoliczności podstawę w obecności muszli Ratinella kutaisiana na różnych poziomach

კედლის დიდი ნაწილი თაღისებურია და დაფარულია
გამაგრებული ნაღვენთი ფენით.
ჩემ მიერ ქანების ზედაპირი ამგვარ მდგომარეობაშია
აღმოჩენილი: HC10 ხაზიდან (ტაბ. I, სურ. 1a) გარე
ზედაპირზე ხევის ფსკერამდე, დაქანებული 45 გრადუსიანი
კუთხით, თანაბრად იფერდება მდინარის პირამდე. მასზე
გადიოდა მღვიმის წვეთოვანი ხაზი, რომელიც დაფარული
იყო თხილის, მაყვლის და სხვა ბუჩქნარით HC ხაზამდე.
დანარჩენი ზედაპირი სუსტად იყო დაქანებული სამხრეთდასავლეთ-დასავლეთიდან
აღმოსავლეთ-ჩრდილოაღმოსავლეთისაკენ. იგი სრულიად მშრალი იყო და
შედგებოდა ძირითადად მკვეთრად კუთხოვანი სხვადასხვა
ზომის ნაშალი ნატეხებისა და ცოტაოდენი მურა ფერის
დანალექი მიწისაგან. N 1a სურათზე b-თი აღნიშნული
შემოხაზული ადგილები ნაშალია, რომელიც კედლებიდან
და მღვიმის წვეთოვანი ხაზიდან ჩამოსული ნაღვენთის
ზეგავლენით ტრავერტინულ ბრექჩიად გადაიქცა. თითქმის
ხელუხლებელი გადარჩა. ზედაპირის სხვა ადგილები
მოკლებული იყო ამგვარ საფარს და არც არასოდეს ჰქონია.
ისინი რამდენიმე ადგილას ზედაპირულად იყო მოთხრილი,
განსაკუთრებით მღვიმის უკანა და შუა ნაწილში, ფერდობის
დასაწყისსა და ბრექჩიის შუალედურ საფარს შორის;
კირქვის მსხვილი ნატეხები ამობრუნებული ორმოების
ნაპირებთან ეყარა. ეს დაზიანებები მიყენებული იყო განძის
მაძიებლებისა11 და სოფ. რგანის ერთ-ერთი მცხოვრების
მიერ, რომელიც აქ დენთისათვის გვარჯილას მოიპოვებდა.
მღვიმე მთლიანადაა განათებული, მხოლოდ უკანა
ნაწილია შედარებით ბნელი .
გვარჯილას კლდის დანალექი ქანები ორგვარი სახისაა.
ქვედა ფენები (6 და 8) ჩამორეცხილია და ნაშალის მცირე
რაოდენობას შეიცავს. დანარჩენი, რომლებიც მას ფარავს
(4, 10, 11, 5, 3, 2 და 1), თითქმის მთლიანად კედლებისა
და მღვიმის წვეთოვანი ხაზიდან ხანგრძლივი გამოქარვის
პროდუქტს წარმოადგენს. დანალექების მეორე ჯგუფი
შეადგენს ერთ მძლავრ ნაყარს, რომელიც, როგორც
არქეოლოგიური ნაშთების მიხედვით ჩანს, შედარებით
მოკლე დროში წარმოიქმნა; ამ მოსაზრებას განსაკუთრებით
ამყარებს ქვედა დონიდან მოყოლებული, სხვადასხვა
დონეზე ნიჟარების Ratinella kutaisiana-ს აღმოჩენის ფაქტები.

Most of the walls, which have a vaulted character, are covered
with a thin layer of hardened drift.
The surface of the deposits was found in the following
state: from the N.S. line5 (Plate I, Fig. 1a), a rather monotonous slope, almost at an angle of 45°, extended to the bottom
of the ravine. It had a cave threshold, overgrown with hazel,
blackberries and other small plants that extended to the N.S.
line. The rest of the surface was slightly inclined from the
southwest-west to the east-northeast. It was completely dry
and consisted mainly of angular chunks of debris of various
sizes and a small amount of brown silty earth. The outlined
places with the sign “b” in Figure 1a denote the batches of
scree, which turned into a travertine breccia under the influence of a drift, that was flowing down from the walls and the
arch; they have remained almost untouched. Other places on
the surface were devoid of such coverings. They were at some
points rather finely excavated, especially in the back of the
cave and in the middle, between the beginning of the slope
and the median breccia cover; large fragments of limestone
are twisted and scattered around the edges of the pits. These
damages were made by looters6 and one inhabitant of the
village of Rgani, who extracted saltpetre (Gvardjilas Klde in
Georgian means saltpetre rock) in the cave for gunpowder
making.
The whole cave is illuminated, but the back end is in twilight.
Deposits in Gvardjilas Klde are of two kinds. The lower layers (6 and 8) are brought here by water with a small
amount of scree, the others covering them (4, 10, 11, 5, 3,
2 and 1) almost exclusively represent a product of prolonged weathering of the walls and the vault. The second
group of layers is a thick scree, which, according to archaeological remains, has formed in a relatively short time.
This assumption has another particularly strong basis in
the presence of Ratinella kutaisiana shells at various levels,

11
Przebieg linii N.S. autor zaznaczył na planie. Przebiegała ona w poprzek
głównej komory jaskini, mniej więcej w połowie jej długości [przyp. red.].
12
Jeden z nich przekazał mi, że oni przy poszukiwaniu skarbów znaleźli przy końcu ściany południowo-zachodniej wyciągnięty ludzki szkielet
[przyp. autora].

ავტორმა გეგმაზე მონიშნა NS ხაზი. იგი გადიოდა მღვიმის მთავარი
დარბაზის გარდიგარდმო მისი სიგრძის ნახევარზე ცოტა მეტზე [რედ.
მინაწერი].
11
ერთ-ერთმა მათგანმა მიამბო, რომ მან და მისმა ამხანაგებმა განძის
ძიებისას ზედა ფენაში აღმოაჩინეს არც ისე ღრმად დაფლული ადამიანის
ჩონჩხი, გაშოტილ მდგომარებაში [ავტორის სქოლიო].

5
The author marked the course of the N.S. line on the plan. It ran across the
main chamber of the cave, more or less in the middle of its length [editor’s
note].
6
One of them informed me that a human skeleton was dug up at the end of
the south-west wall while they were searching for loot [author’s note].
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(patrz V. Raškovskij Mollusca subfossilia iz peŝery Gvardžilas-klde. Izvestiâ Kavkazkogo Muzeâ, Tom…) rumowiska,
zaczynając z samego najniższego. Obecność ich udowadnia,
że nawarstwiła się ona przy takich w przybliżeniu warunkach
klimatycznych, jakie towarzyszyły tworzeniu warstwy 10.
W różnych miejscach jaskini i na różnych poziomach
substancje margliste, naciekowe, próchno roślinne, kulturowe szczątki ze swoim próchnem mieszają się z nią, tworząc
jej modyfikacje. Są to warstwy 1, 2, 3, 5, 10 i 11. Lecz mają
one zawsze, można powiedzieć, charakter lokalny, nie zajmując dużej przestrzeni. Oddzielne warstwy i przewarstwienia
oddzielające warstwy rozmieszczone były w następującym
porządku zaczynając od dołu:
Warstwa 9. Z grubsza wygładzone przeryte wąskimi pęknięciami skalne dno, lekko pochyłe w kierunku od ściany
północnej do podłużnej środkowej osi, otwarte tylko na progu. W ciągu paru godzin po usunięciu 8. warstwy we wgłębieniach zebrały się zwiększające się kałuże wody.
Warstwa 8. Ciemno-brunatna warstwa iłu piaszczystego
w stanie zupełnie płynnego błota. Skład jej, prócz niewielkiej ilości gliny, [stanowią]13 kwarcowe i manganowe ziarenka
i nieliczne drobne odłamki wapienia.
Warstwa 7. Nieznacząca warstwa rozdzielająca inne warstwy z rozproszonych płytek kory stalagmitowej.
Warstwa 6. Bardzo plastyczna glina, wilgotna, miękka
i lepka; zabarwiona w jednorodny ciemno-szary kolor, przypuszczalnie z domieszką rozdrobnionych rud manganowych
ze słabym odcieniem brązowym w świeżym, niewyschniętym stanie. Ku dołowi stawała się ona coraz bardziej wilgotna
i miękka. Na całej jej grubości domieszane jest w równomiernym rozłożeniu wapienne rumowisko w postaci, przeważnie
średniej wielkości, porównywalnie niewielu grubych, szerokich i krótkich kanciastych odłamków.
W samą górną jej część wciśnięte są nieliczne resztki
kulturowe — krzemienne odpady i trochę źle zachowanych
odłamków połamanych kości, przypuszczalnie zalegających
początkowo na jej powierzchni. W pozostałej masie jest ona
pozbawiona archeologicznych i organicznych śladów.
Warstwa 4. Zupełnie suche wapienne rumowisko, rezultat stopniowego osadzania się obsunięć sklepienia i ścian.
W ogóle jest ona mało...

13

(იხ. В. Рашковский. Mollusca subfossilia из пещеры Гварджиласклде. Известия Кавказского Музея, Том…). მათი არსებობა

მიუთითებს იმაზე, რომ იგი დაილექა დაახლოებით იმავე
კლიმატურ პირობებში, რომლებიც თან სდევდა მე-10 ფენის
წარმოქმნას. მღვიმის სხვადასხვა ნაწილში, სხვადასხვა
დონეზე, მასში შერეულია მერგელური და ნაღვენთი
ნივთიერებები, ნეშომპალა, კულტურული ნაშთები თავისი
ნეშომპალიანად და ქმნის მის ნაირსახეობებს. ასეთებია
1-ლი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-10 და მე-11 ფენები, თუმცა
ისინი ყველა შემთხვევაში ლოკალური ხასიათისაა და დიდ
ფართობს არ იკავებს.
ცალკეული ფენები და შრეები ქვევიდან ზევით
შემდეგნაირად იყო განლაგებული;
ფენა 9. კლდოვანი მოგლუვებული ძირი, დასერილი
ღრმა ბზარებით, ოდნავ დაქანებული ჩრდილოეთის
კედლიდან სიგრძივ შუა ღერძისაკენ, ღიაა მხოლოდ მღვიმის
შესასვლელი. მე-8 ფენის აღებიდან რამდენიმე საათში
ღრმულებში წყალმა დაიწყო დაგროვება.
ფენა 8. მუქი მურა თიხისა და ქვიშის ერთგვაროვანი
ფენა წარმოდგენილია თხელი ტალახის სახით. მის
შემადგენლობაში შედის მცირეოდენი თიხა, კვარცისა და
მარგანეცის ნამცეცები და ქვიშაქვის წვრილი ნატეხები.
ფენა 7. თხელი შრე შექმნილი სტალაგმიტის ქერქის
ცალკეული ნატეხებისაგან.
ფენა 6. ძალიან ელასტიკური თიხა, ნოტიო, რბილი
და ბლანტი, შეფერილი ერთგვაროვან რუხ ფერად,
როგორც ჩანს, მარგანეცის მადნის წვრილი მინარევების
გამო, მკრთალ შეუმშრალ მდგომარეობაში მოყავისფრო
ელფერით. ძირისკენ იგი სულ უფრო ნოტიო და რბილი
ხდება. მთელ მის სისქეში თანაბრადაა შერეული კირქვოვანი
ნაყარი, ძირითადად საშუალო ზომის, შედარებით ნაკლები
რაოდენობის, მსხვილი, განიერი და მოკლეკუთხოვანი
ნატეხები. ფენის სულ ზედა შრეში ჩატკეპნილია მცირეოდენი
კულტურული ნაშთები — კაჟის გადანაყარი და ძვლის
რამდენიმე, ცუდად შენახული, ფრაგმენტი, რომლებიც
თავდაპირველად მის ზედაპირზე იყო განლაგებული. სხვაგან
არქეოლოგიური და ორგანული მასალა არ დადასტურებულა.
ფენა 4. სრულიად მშრალი, კირქვოვანი ნაშალი,
წარმოქმნილია თაღისა და კედლების თანდათანობითი
ჩამოშლის შედეგად. იგი ნაკლებადაა...

9
starting from the lowest one (see V. Raškovskij, “Mollusca
subfossilia iz peŝery Gvardžilas-klde” [Mollusca subfossilia from the Gvardzhilas-klde cave], Izvestâ Kavkazskogo
Muzeâ, Vol. ... [News of the Caucasian Museum]. Their presence in the thick scree proves that it was deposited under climatic conditions very similar to those that accompanied the
formation of the layer 10. In different places of the cave and
at different levels, marl, wax, vegetable humus, and cultural
remains were mixed into the scree, forming its variations.
These are layers 1, 2, 3, 5, 10 and 11. These modifications always have a local character, without stretching out.
Individual layers and inter-layers were arranged in the
following order, starting from the bottom.
Layer 9. Rocky, roughly smoothed bottom with deep narrow cracks, slightly sloping in the direction from the northern
wall to the longitudinal median axis of the cave; was reached
only in the doorway. Within several hours after the removal
of the 8th layer, the depressions were filled with water.
Layer 8. Dark-brown sandy loamy layer in a state of perfectly liquid mud. Its composition, except for a small amount
of clay, are quartz, manganese grains and a few small limestone fragments.
Layer 7. Insignificant interlayer of scattered fragments of
stalagmite cortex.
Layer 6. Very plastic, clay, moist, soft and viscous, coloured (probably by an admixture of crushed manganese
ores) in monotonous dark gray, with a slight brownish tinge
when in a fresh, not dried state. To the bottom it became wetter and softer. The entire thickness of the layer has inclusions
of few uniformly distributed medium-sized wide and short
angular fragments of calcareous scree. In the uppermost part
of it, a few cultural remains have been pressed: flint waste and
several badly preserved fragments of broken bones, probably
originally located on its surface. In other mass, it is devoid of
archaeological and organic remains.
Layer 4. Completely dry limestone scree, the result
of the gradual deposition of the collapse of the vault and the
walls. It is not...

Przyp. red.
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Рис. 2. Реконструкция продольного
профиля пещеры. Копия
рисунка из полевого дневника
С. Круковского. Таблица I Рисунок
2b (рис. Стефан Круковский).
Fig. 2. Rekonstruowany profil
podłużny jaskini. Skan oryginalnego
rysunku z dziennika polowego
S. Krukowskiego. Tablica I
Rysunek 2b (rys. Stefan Krukowski).
ნახ. 2. მღვიმის აღდგენილი განივი
ჭრილი. კრუკოვსკის საველე
დღიურიდან დასკანირებული
ორიგინალის ჩანახატი.
ტაბულა I, ნახ. 2ბ (ნახ. სტეფან
კრუკოვსკისა).

Fig. 2. Reconstructed cross section
of the cave. A scan of the original
drawing from S. Krukowski’s field
diary. Plate I, Figure 2b (drawing by
Stefan Krukowski).
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...stwardniała, sypka i nie poddaje się rozcinaniu za pomocą normalnych wykopów z prostopadłymi ścianami, ponieważ tworzy niebezpieczne zawały. Składa się z ostrokątnych
odłamków różnej wielkości, w większości spłaszczonych.
Posiada liczne pustki i szczeliny: tylko dolne części tych pustek wypełnione są niewielką ilością brązowej lub brunatno-brązowej gliny (produktem rozkładu wapienia) i najbardziej
drobnymi kawałkami rumowiska. Ta gliniasta domieszka
była nie wszędzie jednakowa pod względem ilości i pod
względem składu; na przykład pod wierzchołkiem stoku była
ona bardziej obfita, sypka i szarawa, być może od zgniłych
liści zanoszonych do jaskini przez wiatr i roślin rosnących
w górnej części samego stoku. Największą grubość miała ona
na progu. Tam na różnych poziomach znaleziono w rozproszeniu parę muszli mięczaków i parę kawałków kości trójgraniastej i całych kręgów drobnych zwierząt. W środku jaskini,
pod warstwą 10, znaleziono w niej wśród bardzo drobnego
rumowiska tylko odłamki zmiażdżonych muszli, wydaje się
że należących do jakichś Retinella.
Warstwa 10 — kulturowa. Największa i potężna warstwa,
oddzielająca inne warstwy z wariantów warstwy 4, zawierająca prawie zwyczajną dla warstwy 4 ilość odłamków wapienia, w większości średnich i dużych, często płytkowych,
i stosunkowo dużą ilość kulturowego próchna, przedstawiającego ze wspomnianą przy opisie warstwy 4 lekko wilgotną gliną na wpół sypką skałę. Zajmowała ona przestrzeń
między blokami rumowiska, nie dochodząc do ich górnej
części. Poprzez szpary na dół spadały jej najdrobniejsze elementy, do górnych pustek niżej położonej warstwy 4. Ogólne zabarwienie tej warstwy było ciemnobrunatne. Nieliczne,
niewielkie ziemiste jej partie były zabarwione w popielaty
ciemnoszary i prawie czarny kolor domieszką popiołu lub
rozdrobnionego węgla, chociaż nigdy nie obserwowałem ani
pasma popiołu, ani prawdziwych palenisk. Nie było także
jakichkolwiek skupisk węgla drzewnego, który spotyka się
tylko w rodzaju maleńkich i pojedynczych rozproszonych
kawałków, najczęściej bardzo rozsypujących się. Zwęglone
i zwapniałe kości trafiają się bardzo rzadko i małymi kawałkami. Rozłupane, tłuczone i zmiażdżone kości, w równym stopniu jak wyroby14 i odpady ich produkcji, spotyka
się rozrzucone po całej grubości warstwy, porównywalnie
równomiernie bez zgęszczonego nagromadzenia, przy czym

14

Narzędzia [przyp. red.].

...გამკვრივებული, ფხვიერია და იქ შეუძლებელია
ჩვეულებრივი, ვერტიკალური თხრილების გავლება,
რადგან იქმნება კედლების ჩამონგრევის საფრთხე. შედგება
სხვადასხვა ზომის, მკვეთრად კუთხოვანი, ძირითადად
დაბრტყელებული ნატეხებისაგან. ახასიათებს ხშირი
სიცარიელეები და ნაპრალები; სიცარიელეების მხოლოდ
ქვედა ნაწილები შევსებულია ცოტაოდენი მოყავისფრო ან
მურა-მოყავისფრო თიხით (კირქვის დაშლის პროდუქტი)
და ნაშალის უმცირესი ნატეხებით. ეს თიხნარი-მინარევი
არ იყო ყველგან ერთგვაროვანი, როგორც რაოდენობით, ისე
შემადგენლობითაც; ასე მაგალითად, კულტურული ფენების
თავზე იგი უფრო ბევრია, ფხვიერია და მონაცრისფრო.
შესაძლოა, იგი ქარის მიერაა მღვიმეში შეტანილი. კულტურული
ნალექის ზედა ნაწილი დაფარულია არსებული მცენარეების
და მათი ფოთლების ნეშომპალით. მღვიმის შესასვლელში
ნეშომპალას ყველაზე დიდი კონცენტრაცია ფიქსირდება.
აქ, სხვადასხვა დონეზე, შორი-შორ აღმოჩნდა მოლუსკების
რამდენიმე ნიჟარა, ლულოვანი ძვლებისა და წვრილი
ძუძუმწოვრების ხერხემლის მალები. მე-10 ფენის ქვეშ, მღვიმის
შუა ნაწილში, ძალიან წვრილ ნაშალში აღმოჩნდა მხოლოდ
და მხოლოდ გაჭყლეტილი ნიჟარების ნატეხები, რომლებიც
Retinella-ს რომელიღაც სახეობას მიეკუთვნება.
ფენა 10. კულტურული ფენა. ყველაზე მძლავრი და
დიდი შრეა მე-4 ფენის შრეების ვარიანტებს შორის. იგი
შეიცავდა 4 ფენისათვის დამახასიათებელ, უმეტესად
საშუალო და მოზრდილი ზომის, კირქვის ნატეხების
გარკვეულ რაოდენობას, რომელიც ხშირად ფილისებურია
და შედარებით დიდი რაოდენობით შეიცავს კულტურულ
ჰუმუსს, რომელიც მე-4 ფენის აღწერისას ხსენებულ
თიხასთან შერევისას ქმნის ოდნავ ნოტიო, ფხვიერ
ქანს. მის ქვეშ მდებარე ნაპრალებში, მე-4 ფენის ზედა
სიცარიელეებში, უწვრილესი ელემენტები ცვიოდა. ამ ფენის
საერთო შეფერილობა მურაა. ზოგჯერ მიწის მცირე ლინზები
შეფერილი იყო ნაცრისფრად, რუხად და თითქმის შავად,
ნაცრისა და ნახშირის მცირე ნაწილაკების შერევის გამო,
თუმცა არც ერთხელ არ შეგვხვედრია ნაცროვანი ზოლები
ან ნამდვილი კერა. არ გვხდებოდა ასევე ხის ნახშირის
გროვები. იგი წარმოდგენილი იყო ერთეული, მცირე
ზომის, უმეტესად ძალზე დაფხვნილი ნატეხების სახით.
დანახშირებული და კალციტირებული ძვლები გვხვდებოდა
ძალზე იშვიათად და ისიც მცირე ზომის ნატეხების
სახით. დამსხვრეული, გადატეხილი და დანაწევრებული
ძვლები, დამზადებული ნაკეთობანი, მათი წარმოების
ნაშთები და გადანაყარი თანაბრად იყო მიმოფანტული
ფენის მთელ სისქეში, დაგროვების გარეშე; ამასთან,

...compacted, loose and cannot be split by normal trenches
with perpendicular walls, since it forms dangerous landslides. It consists of sharply angular fragments of different sizes, mostly oblate. The layer has numerous voids and
crevices; only the lower parts of these voids are filled with
a small amount of brown or dark brown clay (the product
of limestone decomposition) and the smallest pieces of the
talus. This clayey admixture was not always the same in quantity and in composition; so, for example, under the top of
the slope, it was more abundant, loose and greyish, perhaps
because of rotten leaves brought into the cave by the wind
and plants growing on the upper part of the slope. The greatest thickness it had in the doorway, where, at various levels,
several shells of molluscs were found scattered, and several
pieces of broken tubular bones and whole dorsal vertebrae of
small animals. In the centre of the cave, under the 10th layer,
only fragments of crushed shells (possibly Retinella), were
found among the very shallow talus.
Layer 10 is a cultural one. The largest and most powerful
interlayer of the 4th layer variants contained almost average
for the 4th layer amount of limestone fragments, predominantly medium and large, often plate-like, and a relatively
large amount of cultivated humus, that together with the clay
of layer 4 formed slightly moist, semi-friable deposit. It occupied the space between the lumps of talus, leaving only their
upper parts empty. Its smallest elements ran through the
cracks into the upper voids of the underlying 4th layer. The
overall colour of this layer is dark brown, but few small earthy
batches of it were painted ashy, dark gray and almost black
with an admixture of ash or chopped coal, although I have
never observed a strip of ash or real fires. There were also
no accumulations of charcoal, which was found only in the
form of single small scattered pieces. Charred and calcified
bones were found very rarely and in small pieces. Split and
crushed bones, as well as artefacts7 and waste of their production, were scattered throughout the thickness of the layer
relatively evenly without condensed accumulations; towards

7

Tools [editor’s note].
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Рис. 3. Реконструкция поперечного
профиля пещеры. Копия рисунка из
полевого дневника С. Круковского.
Таблица I Рисунок 3c (рис. Стефан
Круковский).
Fig. 3. Rekonstruowany profil poprzeczny
jaskini. Skan oryginalnego rysunku
z dziennika polowego S. Krukowskiego.
Tablica I Rysunek 3c (rys. Stefan
Krukowski).
ნახ. 3. მღვიმის აღდგენილი განივი
ჭრილი. კრუკოვსკის საველე
დღიურიდან დასკანირებული
ორიგინალი ჩანახატი. ტაბულა I,
ნახ. 3ვ (ნახ. სტეფან კრუკოვსკისა).

Fig. 3. Reconstructed cross section of the
cave. A scan of the original drawing from
S. Krukowski’s field diary. Plate I, Figure 3c
(drawing by Stefan Krukowski).
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przy ukierunkowaniu do jej brzegów i w miejscach, gdzie
brunatne zabarwienie staje się bardziej jasne, a grubość jej
zmniejszała się, ilość materiału archeologicznego także
malała. Tylko w jednym miejscu, w przybliżeniu pośrodku
rozkopanej części, zauważyłem szczególnie częstą obecność
drobnych krzemiennych odpadów i nożyków z tylcem15, towarzyszących innym wyrobom. Jak widać na rysunku 2b i 3c
Tablicy I, powierzchnia warstwy 10, a także w mniejszym
stopniu 11, miała formę kotliny. Wiele kości i krzemieni
było częściowo pokryte cienkim trawertynowym naciekiem,
z rzadka takie pokrycie trafiało się na górnych powierzchniach kawałków rumowiska.
Wiele fragmentów kości i niektóre opracowane kości noszą widoczne, niekiedy głębokie ślady zębów gryzoni. Oprócz
tego znalazły się tutaj owoce leszczyny16 (Corylus Avellana
Linn.) i kłokoczki (Staphylea pinnta Linn.), z otworami wygryzionymi przez te zwierzęta. Jaskinia także obecnie zamieszkana jest przez jakieś gryzonie.
Warstwa 11 — kulturowa. Ogólne właściwości takie jak
warstwy 10. Brązowo-brunatna z bardzo niewielkim dodatkiem ciemnych części próchnicy kulturowej, dlatego jaśniejsza niż 10, bardziej sucha i uboższa w porównaniu z poprzednią w stosunku do ilości zoologicznych i pozostałości
archeologicznych. Pozostałości te rozrzucone są bardziej lub
mniej równomiernie i z rzadka w całej jej znacznej grubości.
Całkowity brak palenisk. Nieznaczne ich ślady w postaci jeszcze bardziej nielicznych, niż w warstwie 10, rozproszonych
maleńkich kawałków węgla. Odnotowano też ślady gryzoni
na kościach i na owocach wyżej wskazanych roślin i słaby,
częściowy trawertynowy naciek na kościach i krzemieniach.
Warstwa rozdzielająca, oznaczona cyfrą 4, zalegająca
między warstwami 10 i 11, przedstawiała swoim wyglądem
prawie normalną warstwę 4. Było w niej tylko więcej części
ziemistych, jaśniejszych niż w warstwie 11, i niewielki dodatek rozrzuconych odłamków kości zwierząt i krzemieni,
które przypuszczalnie częściowo przeniknęły przez szczeliny
warstwy 11. Materiał wydobyty stamtąd został przyłączony
do znalezisk z warstwy 11.
Obie warstwy kulturowe w zachowanych, niezniszczonych przednich częściach w stosunku do wejścia, stawały się
coraz cieńsze i wyklinowywały się niezauważalnie, zlewając
się z warstwą 4, co można było zaobserwować...

კიდეებისაკენ და იმ ადგილებში, სადაც მურა შეფერილობა
ღიავდებოდა,
ხოლო
მისი
სისქე
კლებულობდა,
არქეოლოგიური მასალის რაოდენობაც მცირდებოდა.
მხოლოდ ერთ ადგილას, განათხარის თითქმის შუა
ნაწილში, შეიმჩნეოდა წვრილი გადანაყარი კაჟის მასალის
და ზურგდაბლაგვებული დანების სიმრავლე, რომელთაც
ასევე სხვა მასალაც ახლდა. I ტაბულის 2b და 3c ნახატებზე
კარგად ჩანს, რომ მე-10 და შედარებით უფრო ნაკლებად
მე-11 ფენების ზედაპირი ქვაბულის ფორმისაა. აქ
აღმოჩენილი ძვლების და კაჟების უმრავლესობა
ნაწილობრივ დაფარული იყო ტრავერტინული ნალექის
თხელი ფენით; ამგვარივე უმნიშვნელო საფარი ზოგჯერ
გვხვდებოდა ნაყარის ქვების ზედაპირზე.
ხშირად ძვლების ფრაგმენტებსა და ასევე დამუშავებულ
ძვლებზე შემორჩენილია მღრღნელების კბილების ღრმა
კვალი. აქ აღმოჩნდა თხილისა12 (Corylus Avellana Linn.) და
ჯონჯოლის (Staphylea pinnata Linn.) ნაყოფი, რომლებზეც
შერჩენილია ამავე ცხოველების მიერ გამოხრული
ნახვრეტები. მღვიმეში დღესაც სახლობს მღრღნელების
რომელიღაც სახეობა.
ფენა 11 — კულტურული. საერთო მახასიათებლები იგივე
აქვს, რაც მე-10 ფენას. მურა-მოყავისფროა კულტურული
ჰუმუსს მუქი ფერის სუსტი მინარევებით. ამდენად, უფრო ღია
ფერისაა, ვიდრე მე-10 ფენა, უფრო მშრალია, არქეოლოგიური
მასალისა და ზოოლოგიური ნარჩენების რაოდენობის მხრივ
უფრო ღარიბია, უკანასკნელთან შედარებით. ნივთიერი
მასალა მიმოფანტულია მეტ-ნაკლებად თანაბრად და
ზოგჯერ მთელ ფენაში. არ ჩანს კერის, ცეცხლის კვალი.
აღინიშნება ნახშირის მცირე რაოდენობა, მხოლოდ უფრო
ნაკლები, ვიდრე მე-10 ფენაში. ფენაში ისინი ნახშირის
გაფანტული წვრილი ნატეხების სახითაა შემორჩენილი. აქაც
დასტურდება მღრღნელების კბილების კვალი ძვლებზე,
ზემოხსენებული მცენარეების ნაყოფზე და ძვლებსა და
კაჟებზე იმგვარივე თხელი, ნაწილობრივ ტრავერტინული
ნაღვენთი.
შუალედური ფენა, რომელიც აღნიშნულია ციფრით 4
და რომელიც მდებარეობს მე-10 და მე-11 ფენებს შორის,
გარეგნულად თითქმის იდენტურია ჩვეულებრივი ფენისა,
ოღონდ უფრო მიწიანია და უფრო ღია შეფერილობის, ვიდრე
მე-11 ფენა. შეიცავს ცხოველის ძვლების მიმოფანტულ
ნატეხებსა და კაჟის მასალას, რომელთა ნაწილი, როგორც
ჩანს, ჩაცვივდა მასში მე-11 ფენის ნაპრალებიდან. აქედან
ამოღებული მასალა დაემატა მე-11 ფენაში მოპოვებულ
მასალას.
ორივე,
კულტურული
ფენის
დაზიანებისაგან
გადარჩენილი წინა ნაწილები შესასვლელის მიმართულებით
თხელდებოდა, და ისოლებოდა და თანდათან გადადიოდა
მე-4 ფენაში. იგივე შეინიშნებოდა...

the edges and places where the brown colour became lighter
and the layer thickness decreased, the amount of archaeological material also decreased. Only in one place, approximately
in the middle of the dug-out part, I noticed a concentration
of small flint debitage and backed pieces, accompanied by
other artefacts. As can be seen in Figures 2b and 3c of Plate I,
the surface of the 10th and to a lesser extent of the 11th layer
had the form of a hollow. Many bones and flints were partially covered with thin travertine flow. The same thin coating
occasionally was found on the upper surfaces of scree pieces.
Many fragments of bones and some worked bones carry
clear, sometimes deep traces of teeth of rodents. In addition,
here were found hazelnuts8 (Corylus Avellana Linn.) and
bladdernuts (Staphylea pinnata Linn.) with holes made by
the same animals. These days the cave is inhabited by some
rodents too.
Layer 11 contains cultural remains as well, and its general properties are the same as in the 10th layer. The deposit
is dark brown, with a very weak admixture of dark parts of
cultural humus. Therefore, it is lighter, drier and poorer in
zoological and archaeological remains than layer 10. These
remnants are scattered more or less evenly and scarcely in all
its thickness. Here we have complete absence of fireplaces.
Insignificant traces of them can be found in the form of scattered small pieces of coal even fewer than in the 10th layer.
The layer has the same traces of rodents on the bones and
fruits of the above-mentioned plants, as well as the same
weak partial travertine coating on bones and flints.
The intermediate layer, denoted by the number 4, lying
between the 10th and 11th layers, looked almost like a normal layer 4. It had more earthy parts that were lighter than
in layer 11, and a small admixture of scattered fragments of
animal bones and flints, which in part probably fell through
the slits of the 11th layer. The material recovered from this intermediate layer was combined with the finds from layer 11.
Both these cultural layers in the preserved front parts, are
thinned out towards the entrance and wedged out imperceptibly merging with layer 4, a phenomenon that was also observed...

Tylczaków [przyp. red.].
Materiał ten nie zachował się w zbiorach Muzeum Narodowego w Tbilisi.
Prawdopodobnie nie został zabrany ze stanowiska [przyp. red.].

12
ძეგლის ეს მასალა არ ინახება ეროვნულ მუზეუმში თბილისში.
სავარაუდოდ, არ წამოუღათ [რედ. მინაწერი].

8
This material has not been preserved in the collections of the National
Museum in Tbilisi. It was probably not taken from the site [editor’s note].
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...w kierunku obydwu podłużnych ścian jaskini (rysunek 3c, Tablica I).
Razem z tym, w miarę oddalenia od środkowego naciekowego pokrycia zmniejszała się ilość wszelkich śladów kulturowych tak, że nie można przeprowadzić dokładnych granic zasięgu obydwu warstw. W takich warunkach, w przybliżeniu na
poziomie warstwy 10 niedaleko za linią N.S.17 (Tablica I, rys. 2b),
znaleziono oddzielnie parę wyrobów. Poziom ten oznaczono
jako warstwę „10–11”.
Ostatnie okoliczności i wyżej wspomniane wklęśnięcie
warstwy 10 i 11 udowadniają, że dzikusy18, którzy pozostawili
obydwie te warstwy, znajdowali schronienie przeważnie w środkowej części jaskini, mającej formę kotliny, gnieździli się przeważnie w środkowej części jaskini i tam głównie zajmowali się
produkcją techniczną i tam oddawali się swoim ucztom.
Warstwa 5. Marglista. Przed progiem na zboczu była ona
spadzista, stanowiła wariant górnej części warstwy 4 i była pokryta bezpośrednio warstwą 2. Znajdowały się w niej takie odłamki
wapienia, jak w warstwie 4. Wilgotna, twarda, mocno łączyła
kawałki rumowiska i nieliczne pozostałości kulturowe. Podczas
wysychania silnie się kruszyła. Brudnobiałego koloru. Pod przykryciem brekcji w środkowej [części jaskini]19, w odsłonięciu
dokonanym przez poszukiwaczy skarbów, miała ona ten sam
kolor. Twarda, ścisła, wyschnięta, pod naciskiem rozpada się na
drobne ziarenka. Rumowisko, w mniejszej ilości niż przed progiem, składało się ze średnich, dosyć jednolitych pod względem
wielkości odłamków. Większą część masy stanowił margiel. Na
całej grubości rozrzucone są bardzo rzadkie, drobne odłamki połamanych kości i bezimienne krzemienne odpady, nieco częściej
trafiają się one w spągu.
Warstwa 3. Stosunkowo mocny naciek trawertynowy z licznymi niewielkimi pustymi przestrzeniami i szczelinami. Jej powierzchnia jest stosunkowo równa, oblana naciekiem; sterczał
na niej jeden mały stalagmit. Kawałki rumowiska, wchodzące
w skład brekcji, są różnej wielkości; przeważają drobne i spłaszczone. W niej, jak i w warstwie 5, trafiały się fragmenty rozłupanych kości i krzemienne okrzeski20. Między innymi w dolnej
części znalazł się złamany wydłużony zagięty skrobacz, a w górnej, prawie bezpośrednio pod ostatnim nawarstwieniem nacieku, dwa maleńkie kawałki naczyń glinianych, zawierających
domieszkę tłuczonego kwarcytu; nie udało się ich wybić z otaczającej masy nacieku.

...მღვიმის ორივე სიგრძივი კედლის მიმართულებითაც (ტაბ.
I, სურ. 3c).
ამასთან, ბრექჩიის შუალედური საფარის მოხსნასთან
ერთად, მცირდებოდა ყოველგვარი კულტურული ნაშთი ისე,
რომ ფენების ზუსტი საზღვრების დადგენა შეუძლებელია. ასეთ
პირობებში, დაახლოებით მე-10 ფენის დონეზე, HC13 ხაზის
სიახლოვეს (ტაბ. I, სურ. 2b) ნაპოვნია ცალ-ცალკე რამდენიმე
ნაკეთობა. ეს დონე აღნიშნულია, როგორც ფენა “10–11“.
ეს გარემოება და მე-10 და მე-11 ფენების ზემოხსენებული
ჩაზნექილობა მეტყველებს, რომ ამ ფენების შემქმნელი
პირველყოფილი ადამიანები14 სახლობდნენ ძირითადად
მღვიმის ქვაბულის ფორმის ჩაღრმავებულ ნაწილში, იქვე
ამზადებდნენ წარმოებისათვის საჭირო იარაღს და იქვე
იღებდნენ საკვებს.
ფენა 5. მერგელურია. შესასვლელის წინ, ფერდობზე,
იგი დაქანებული იყო, წარმოადგენდა მე-4 ფენის ვარიანტს
და უშუალოდ მის თავზე იდო მე-2 ფენა. მასში დადასტურდა
კირქვის ისეთივე ნატეხები, როგორებიც მე-4 ფენაში, ნოტიო
და მკვრივი, რომელიც მტკიცედ აკავშირებდა ერთმანეთთან
ნაშალის ნაწილებსა და მცირერიცხოვან კულტურულ ნაშთებს.
ნიადაგი გამოშრობისას კარგად იფხვნებოდა და მღვრიე თეთრი
ფერისაა. განძის მაძიებლების მიერ გაშიშვლებული შუალედური
ბრექჩიის ქვეშ ინარჩუნებდა იმავე ფერს. მყარი და მტკიცე იყო,
ზემოქმედებისას იშლებოდა წვრილ მარცვლებად. ნაშალი
ნაკლებად, ვიდრე შესასვლელის წინ, შედგებოდა საშუალო
ზომის თითქმის თანაბარი ნატეხებისაგან. მის უდიდეს ნაწილს
მერგელი შეადგენს: მთელ სისქეში აქა-იქ მიმოფანტულია
დამსხვრეული ძვლების და კაჟების უფორმო გადანაყარი. მათი
კონცენტრაცია უფრო მეტად შეინიშნება ფენის ქვედა ნაწილში.
ფენა 3. საკმაოდ მაგარი ტრავერტინული ბრექჩია,
მრავალრიცხოვანი მცირე ზომის სიცარიელეებითა და
ნაპრალებით. მისი ზედაპირი შედარებით სწორია, თითქოს
გადასხმული აქვს ნაღვენთი შრე. მასზე შერჩენილი იყო ერთი
პატარა სტალაგმიტი. ბრექჩიის შემადგენლობაში შემავალი
ნაშალის ნატეხები სხვადასხვა ზომისაა. მათ შორის ჭარბობს
წვრილი და დაბრტყელებული. ისევე, როგორც მე-5 ფენაში,
მასში გვხვდებოდა გაპობილი ძვლების ფრაგმენტები და
კაჟის ანამტვრევები. სხვათა შორის, ფენის ქვედა ნაწილში
აღმოჩნდა გატეხილი, წაგრძელებული, გაღუნული საფხეკი,
ხოლო ზედა ნაწილში, თითქმის უშუალოდ უკანასკნელი
შრის ქვეშ, თიხის ჭურჭლის ორი მცირე ზომის ფრაგმენტი
დანაყილი კვარციტის მინარევებით; მათი ამოტეხა ბრექჩიის
მასიდან ვერ მოხერხდა.

...in the direction of both long walls of the cave (Figure 3c,
Plate I).
Yet, as the distance from the breccia cover in the centre
was reduced, the amount of cultural traces decreased too, so
that it was impossible to draw the exact boundaries of the extension of both the layers. In these conditions, approximately
at the level of layer 10, not far behind the N.S. line9 (Plate I,
Figure 2b), were found several scattered artefacts. This level
is designated as layer “10–11”.
The last circumstances and the aforementioned concavity
of the 10th and 11th layers prove that the people that formed
both these layers huddled mainly in the middle of the cave,
which had the shape of a hollow, and in the same place engaged in technical production and indulged in their meals.
Layer 5. Consists of marl. Before the threshold on the
slope it was oblique, making up a variant of the upper part
of the 4th layer and was covered directly by the 2nd layer.
The deposit was wet and hard, and contained limestone fragments (different from those in layer 4) that were firmly entangled with a few cultural remains. Solid and dense, when
drying, the deposit crumbled apart, and under pressure fell
apart into small grains. It was of dirty white colour when
open and under the cover of the breccia in the outcrop made
by the treasure hunters. The scree, in smaller quantity, than
before the threshold, consisted of medium-sized rather homogeneous fragments. In the entire thickness of the layer
were scattered very rare small fragments of broken bones and
flint waste; somewhat more often they were found at the bottom of the layer.
Layer 3. Quite robust travertine breccia with numerous small voids and crevices. Its surface is relatively even,
drenched in a flow with one small stalagmite sticking out.
The pieces of talus, which are part of the breccia, are of various sizes, mostly small and flattened. In it, like in layer 5,
were fragments of split bones and flint fragments. By the way,
in the lower part there was a broken elongated convex endscraper, and in the upper, almost immediately below the last
layer of the drift, two small pieces of a ceramic vessel that
contained an admixture of crushed quartzite. They could not
be dislodged from the surrounding mass of breccia.

17
Linia wyznaczona przez autora na stanowisku. Jej przebieg został zaznaczony na wspomnianym rysunku 2b. Odbiega on nieco od rzeczywistej linii
północ-południe. Autor nie wspomina o niej w dzienniku badań, jej geneza
jest zatem niepewna. [przyp. red.].
18
Sic! [przyp. red].
19
Przyp. red.
20
Autor w notatkach pisanych w języku polskim używa terminu okrzesek
w rozumieniu odłupka. Już w 1922 r. w notatkach pojawia się w to miejsce
termin odłupek. [przyp. red.].

13
ავტორის მიერ ძეგლზე მონიშნული ხაზი. მისი მიმართულება
აღნიშნულულია ზემოთ აღნიშნულ 2b ნახატზე. იგი რეალური ჩრდილოეთ
– სამხრეთის ხაზისაგან ცოტა გადახრილია. ავტორი მას არ ახსენებს
საველე დღიურში, ამდენად, მისი წარმომავლობა არ არის გარკვეული
[რედ. მინაწერი].
14
sic! [მთარ. მინაწერი].

9
The line marked by the author at the site. Its course was marked on the
above-mentioned Figure 2b. It diverges slightly from the actual north-south
line. The author does not mention it in the field diary; thus, its genesis remains
uncertain [editor’s note].
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Рис. 4. Современные находки из очага, обнаруженного в слое 2 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 4. Zabytki nowożytne znalezione w palenisku w warstwie 2 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 4. თანამედროვე მასალა აღმოჩენილი კერაში, ფენა 2 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 4. Modern artefacts found in a hearth in layer 2 (photo by Miron Bogacki).
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Wykop w progu odkrył w górnej części warstwy 4, bezpośrednio nad warstwą 2, duży wyodrębniony głaz podobnej
brekcji, słabo łączącej głównie średnie i duże odłamki wapienia. W niej, jak i w sąsiedniej części luźnego rumowiska
(warstwa 4), znajdowały się pojedyncze, rozproszone kawałki
potrzaskanych kości i uszkodzone muszle mięczaków.
Warstwa 2. Położona najwyżej, cienka warstwa pokrywająca nawarstwienia na stoku i trochę dalej za nim w głąb
jaskini, do środkowej jamy (Tablica I, rys. 2b) po poszukiwaczach. Sucha, zupełnie sypka, zdeptana. Przedstawia sobą
taki sam materiał jak warstwa 4, do której obficie domieszane jest próchno roślinne barwiące ją na ciemnoszary kolor.
Zawierała materiał archeologiczny warstwy 1, rozrzucony po
całej przedniej części jaskini. Nie było możliwości oddzielenia jej od warstwy z zawartością archeologiczną w związku
z opisaną miękkością i sypkością. W miejscu niewiele poniżej
progu, zajętym przez głęboki wykop, warstwa 2 wypełniała
sobą zagłębienie powierzchni warstwy 4 o miąższości do 30
centymetrów, na dnie którego znalazły się w pierwotnym położeniu ślady ogniska z odłamkami współczesnej ceramiki,
żelaznym nożykiem i rozbitą glinianą fajką.
Warstwa 1. Mieszanka zniszczonych części warstw 2, 3,
5, 11, 10 i 4 z ich archeologiczną zawartością. Jej powierzchnia miała formę nieprawidłowo wyrytej kotliny, rozpoczynającej się za górnym skrajem stoku i rozpościerającej się
prawie do środkowego pokrycia naciekowego. Zmieszany
materiał podobnego pochodzenia znajdował się w innych
drobniejszych i małych jamach, wyrytych w końcu jaskini
i wokół nich. Oprócz pozostałości opisanych w rozdziale II,
tutaj znaleziono podstawę wielkiego glinianego naczynia do
przechowywania wina, pokrytą z zewnątrz sztuczną zaprawą
wapienną. Na powierzchniach głazów wapiennych tej warstwy krystalizowała się saletra w formie puszystego nalotu,
który był zbierany przez wyżej wskazanego odwiedzającego
jaskinię, niszczącego w tym celu górne nawarstwienia w ciągu długiego czasu.
Zbadane przeze mnie zostały te części nawarstwień, które
na rysunku 1a zarysowane są linią przerywaną. Przesiewaniu
poddane były warstwy 10, 11 i częściowo warstwa 2.

მღვიმის
შესასვლელში
გავლებულმა
თხრილმა
გამოაჩინა მე-4 ფენის ზედა ნაწილი, უშუალოდ მე-2 ფენის
თავზე ასეთივე ბრექჩიის დიდი, კარგად გამოკვეთილი
ლოდი, რომელშიც სუსტად იყო შეკავშირებული საშუალო
და დიდი ზომის კირქვის ნატეხები. მასში, ისევე, როგორც
ფხვიერი ნაშალის მომიჯნავე ნაწილებში (მე-4 ფენა),
ჩართული იყო ერთეული გაპობილი ძვლების ფრაგმენტები
და მოლუსკების დაზიანებული ნიჟარები.
ფენა 2. ყველაზე ზედა; თხელი, რომელიც ფარავს
კულტურულ ფენებს. ცოტა უფრო მოშორებით მღვიმის
სიღრმეში შუა, მძარცველების მიერ გათხრილ ორმომდე
(ტაბ. I, სურ. 2b). მშრალი, სრულიად ფხვიერი, დატკეპნილი.
იგი ისეთივე შემადგენლობისაა, როგორიც მე-4 ფენა,
რომელშიც უხვადაა შერეული ნეშომპალა, რის გამოც მუქი
ნაცრისფერია. იგი შეიცავდა 1-ლი ფენის დამახასიათებელ
არქეოლოგიურ
მასალას,
რომელიც
მიმოფანტული
იყო მღვიმის მთელ წინა ფართობზე. ზემოაღნიშნული
სიფხვიერის გამო, ამ ფენის თავდაპირველი არქეოლოგიური
მასალის გამოყოფა ვერ მოხერხდა. ერთ ადგილას,
რომელიც ღრმა თხრილის ფარგლებში მოექცა და რომელიც
მღვიმის შესასვლელის ცოტა უფრო დაბლა მდებარეობდა,
მე-2 ფენა ავსებდა მე-4 ფენის ზედაპირის 30 სმ. სისქის
ჩაღრმავებას, რომლის ძირზე აღმოჩნდა in situ ცეცხლის
კვალი, თანამედროვე კერამიკის ნატეხებით, რკინის დანითა
და თიხის გატეხილი ჩიბუხით.
ფენა 1. წარმოადგენს მე-2, მე-3, მე-5, მე-10, მე-11 და
მე-4 ფენების დაზიანებული ნაწილების ნარევს, შესაბამისი
არქეოლოგიური მასალით. მისი ზედაპირის ფორმა წააგავდა
უფორმო თხრილს, რომელიც იწყებოდა ფენათა დასაწყისის
მოშორებით, ზედა მხარის ცოტა იქით და გრძელდებოდა
შუალედური ბრექჩიის საფარამდე. ასეთივე წარმომავლობის
არეული მასალით იყო შევსებული სხვა, მღვიმის ბოლოში
ამოთხრილი მცირე ზომის, ორმოები და ღრმულები, ასევე
მათ გარშემო ფართობი. II თავში აღწერილი მასალის გარდა,
აქ აღმოჩენილია ღვინის შესანახი დიდი ჭურჭლის ძირი,
რომელიც გარედან დაფარულია ხელოვნური კირხსნარით.
ამ ფენაში, კირქვის ლოდების ზედაპირზე, გვარჯილა
ფაფუკი ბკის კრისტალიზებული სახით იყო შენარჩუნებული,
გვარჯილას მოსახლეობა მრავალი წლის განმავლობაში
აგროვებდა და ამ მიზნის მისაღწევად აზიანებდა ზედა
ფენებს.
ჩემ მიერ შესწავლილია დანალექი ქანების იმ ნაწილში,
რომლებიც 1a ტაბულაზე შემოხაზულია წყვეტილი ხაზით
გავცერით ყველა ფენის მიწა მე-10 და მე-11 ფენებში და
ნაწილობრივ მე-2 ფენებში.

13
In the trench through the threshold, in the upper part
of the 4th layer, just above the 2nd layer, was found a large
isolated block of such a breccia, weakly connecting predominantly medium and large fragments of limestone. In it, as well
as in adjacent parts of loose scree (4th layer) were included
isolated scattered pieces of chopped bones and damaged
shells of molluscs.
Layer 2. The uppermost thin layer, covering the sediments on the slope and a little farther inside the cave to the
pit in the centre (Plate I, Figure 2b), left from the destroyers.
It is dry, completely friable and trampled; consists of the same
material as layer 4, to which the vegetable humus is abundantly mixed, painting it in a dark gray colour. The layer contained the archaeological material of layer 1, scattered all over
the front of the cave. Separating it from its original archaeological contents was not possible in view of the said looseness
and friability. In a place slightly below the threshold in the
deep trench, layer 2 filled a depression of the layer 4 surface.
It was up to 30 cm thick, and at its bottom were found traces
of a fireplace with fragments of modern ceramics, an iron
knife and a broken clay pipe.
Layer 1. A mixture of the destroyed parts of the 2nd, 3rd,
5th, 11th, 10th and 4th layers with their archaeological contents. Its upper surface was shaped as an incorrectly exploded
basin, starting near the upper edge of the slope and extending almost to the breccia cover in the centre of the cave. The
mixed material of similar origin was found in other smaller
pits and around them, dug at the end of the cave. In addition
to the remains described in Chapter II, the base of a large
ceramic vessel for wine storage was found, covered from the
outside with artificial calcareous cement. On the limestone
blocks of this layer, there was a fluffy coating of crystallized
saltpetre, which was collected by the above-mentioned visitor
of the cave, who destroyed for this purpose the upper layers
for a long time.
I have examined those parts of the deposits, which in the
drawing in Figure 1a are delineated by a dashed line. Sifting
was carried out, in addition to layers 10 and 11, partly in layer 2.
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Pozostałe nawarstwienia kryją jeszcze niewątpliwie
liczny, godny uwagi materiał. Sądzić można, że będzie on
w przybliżeniu tak samo obfity, jak wydobyty przeze mnie
z warstwy 10 i 11.
W przyszłości nawarstwienia Gwardżyłas Kłde zostaną
przypuszczalnie poddane eksploatacji w celu wykorzystania
ich obfitego rumowiska dla naprawy drogi w wąwozie Czeruły i dla innych potrzeb, jak to miało miejsce z potężnym
balastem wydobytym na powierzchnię w czasie moich wykopalisk.
Jaskinia należy do wieśniaka ze wsi Rgani Niko Hvedelidze i jego krewnych.

დანარჩენი
ფენები
უდავოდ
შეიცავს
მრავალ
საყურადღებო მასალას. სავარაუდოა, რომ ისინი ისეთივე
მრავალრიცხოვანია, როგორიც ჩემ მიერ გათხრილი მე-10
და მე-11 ფენებიდან მოპოვებული მასალა.
მომავალში გვარჯილას კლდის დანალექ ფენებს
გამოიყენებენ ჭერულის ხეობაში გზების შესაკეთებლად
და სხვა მიზნებისათვის, ისევე, როგორც ეს მოხდა
დიდი რაოდენობის ბალასტის შეთმხვევაში, რომელიც
გამოვიტანეთ ჩვენ მიერ ჩატარებული გათხრების დროს.
მღვიმე წარმოადგენს სოფ. რგანის მოსახლის, ნიკო
ხვედელიძის, და მისი ნათესავების კერძო საკუთრებას.

14
The unexcavated deposits undoubtedly hide many more
materials worth exploring. It can be estimated that it will be
as rich as the one extracted by me from layers 10 and 11.
In the future, the Gvardjilas Klde deposits will likely be
exploited to use their abundant talus to repair the road in the
Cherula gorge and for other purposes, as it happened with a
large ballast removed during my excavations.
The cave belongs to a peasant from the village of Rgani,
Niko Khvedelidze and his relatives.
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Rozdział II.
Pozostałości archeologiczne.
Warstwa 6
Właściwości petrograficzne materiału krzemiennego są
takie same, jak w warstwie 10.
Następujące znaleziska nie różnią się od odpowiednich
wytworów z warstw 10 i 11.
Trzy wydłużone symetryczne rdzenie dwupiętowe. Jeden
rdzeń jednopiętowy. Jeden okrzesek21 rdzenia.
Kilkadziesiąt drobnych odpadów produkcyjnych i małych zniszczonych wiórów nożykowatych22.
Na licznych okrzeskach i na jednym rdzeniu obecne wykonane ludzką ręką złamania, niemal zupełnie pokryte nierównomiernie białawo-liliową patyną. W jeszcze większym
stopniu pokrywa ona krawędzie i inne wystające krawędzie
intencjonalnych złamań. Tak silnej patyny nie spotkano na
krzemieniach warstw 10 i 11.
Jeden złamany nożyk z niepełnym tylcem23. Zachowana
pierwotna końcówka ma postać szerokiego niesymetrycznego ostrza pokrytego od spodu z jednej strony powierzchniowym zaszczerbieniem24. Należy on do grupy pochodnych
typu Gravette ze staranną obróbką podstawy, bogato reprezentowanych w warstwie 10.
Jeden zaczątkowy nóż en biais z drapaczową wnęką na
boku. Cztery okrzeski ze skrobiąco-tnącym zaszczerbieniem
na pierwotnych krawędziach.
Kilka odłamków kości, idealnie białych, drobnych i bardzo kruchych.
Warstwa 10
Wyroby z obsydianu i krzemienia
Materiał: krzemień
Prawie wszystkie wyroby kamienne wykonane techniką
odłupywania, a także odpady z ich produkcji, wykonane są
z krzemienia.
Według barwy materiał ten dzieli się na dwie grupy.
Pierwsza reprezentuje rozmaite połączenia kolorów terre la Sienne brulée25 i karminu, przy czym pierwszy zawsze
znacznie...

Fragment [przyp. red.].
Autor tym terminem określa wióry [przyp. red.].
23
Tylczak [przyp. red.].
24
Autor w języku rosyjskim posługuje się terminem ретушь – retusz, jednak
w notatkach z tego okresu pisanych w języku polskim termin ten nie pojawia
się jeszcze. Autor używa w tym przypadku terminu szczerbienie/zaszczerbienie i taki termin jest też używany w niniejszym tłumaczeniu [przyp. red.].
25
Siena palona – pigment tlenków żelaza [przyp. red.].
21
22

თავი II.
არქეოლოგიური ნაშთები.

Chapter II.
Archaeological remains.

ფენა 6

Layer 6
Petrographic properties of the flint material are the same
as in layer 10.
The following finds do not differ from the corresponding
artefacts of layers 10 and 11.
Three elongated symmetric bifacial nuclei. One basic
nucleus. One core fragment.
Several dozen minor waste products and broken small,
knife-like blades.
In many debitage pieces and in one of the cores, the artificial fractures are almost completely covered with an uneven,
whitish-purple patina. In an even greater degree, it covers
the blades and other outstanding facets of artificial fractures. Such a strong patina is not found on the flints of layer 10
and 11.
One broken knife with an incomplete backing. The preserved original tip has the appearance of a wide asymmetric
point, covered on the ventral side of one edge by a profuse
surface retouch. It belongs to the group of items of the Gravette type with a careful retouch of the narrow edges, richly
represented in layer 10.
One rudimentary knife en biais with a retouched notch
on one side. Four fragments with rudimentary scraping-cutting retouch on the original blades.
Several fragments of broken bones, completely white,
small and very fragile.

კაჟის მასალის პეტროგრაფიული მახასიათებლები
ისეთივეა, როგორიც მე-10 ფენაში.
შემდგეგ აღწერილი მასალა არ განსხვავდება მე-10 და
მე-11 ფენების შესაბამისი მასალისაგან.
სამი ცალი ორფუძიანი, წაგრძელებული, სიმეტრიული
ნუკლეუსი, ერთი მთავარი ნუკლეუსი, ერთი გატეხილი15
ნუკლეუსი.
წარმოების წვრილი გადანაყარი და მცირე ზომის
გატეხილი დანისებური16 ლამელის რამდენიმე ათეული
ნატეხი.
ბევრი ანამტვრევის და ერთი ნუკლეუსის ზედაპირი
მთლიანად დაფარულია მოთეთრო-მოიისფრო პატინით.
კიდევ უფრო ხშირად პატინა ფარავს დანისპირებს და
ანატკეცების გვერდებს. ასეთი ძლიერი პატინა არ გვხვდება
მე-10 და მე-11 ფენების კაჟის მასალაზე.
ერთი გატეხილი დანა ნაწილობრივ დაბლაგვებული
ზურგით. არსებული დაუზიანებელი ბოლო წარმოადგენს
ფართო ასიმეტრიულ წვერს, რომლის მეორე დაბოლოების
ქვედა ნაწილი, ცალი მხრიდან, დაფარულია ინტენსიური
ზედაპირული რეტუშით. იგი მიეკუთვნება Gravette -ის ტიპის
იარაღის ჯგუფს, რომლებიც ხასიათდება ბოლოების
საგულდაგულო დამუშევებით და მრავლადაა წარმოდგენილი
მე-10 ფენაში.
ერთი ჩანასახოვანი en biais ფორმის დანის გვერდზე
გაფორმებულია საფხეკის პირი. ოთხი პირველადი მიღების
ანატკეცის გვერდები წამახვილებული რეტუშითაა17
გაფორმებული.
რამდენიმე მყიფე, წვრილი ძვლის თეთრი ფრაგმენტი.

ფენა 10
კაჟის და ობსიდიანის ნაკეთობანი
მასალა: კაჟი

ქვის თითქმის ყველა დამუშავებული არტეფაქტი
დამზადებულია კაჟით.
შეფერილობის მიხედვით ეს მასალა ორ ჯგუფად იყოფა.
პირველი წარმოადგენს terre la Sienne brulée18 და კარმინის
ფერების სხვადასხვა კომბინაციას. ამასთან, პირველი
ყოველთვის ბევრად...
15

ფრაგმენტი [რედ. მინაწერი].
ავტორი ამ ტერმინით განსაზღვრავს ანამტვრევს [რედ. მინაწერი].
17
ავტორი რუსულად იყენებს ტერმინს „ретушь” – რეტუში, თუმცა ამ
პერიოდის პოლონურ ჩანაწერებში ჯერ კიდევ არ გვხვდება ეს ტერმინი.
ასეთ შემთხვევაში ავტორი იყენებს szczerbienie/zaszczerbienie და სწორედ
ასეთი ტერმინი არის კიდევაც გამოყენებული წინამდებარე ნაშრომში
[რედ. მინაწერი].
18
დამწვარი სიენა (დამწვარი წითელი თიხა) – რკინის ჟანგის პიგმენტი
[რედ. მინაწერი].

Layer 10
Flint and obsidian tools
Raw material: flint
Almost all stone tools, produced on debitage are made
of flint.
According to its colour, this material can be divided in
two groups.
The first represents various combinations of the colours
terre la Sienne brulée10 and carmine, while the former always...

10

Sienna earth – an earth pigment containing iron oxide [editor’s note].

16
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Рис. 5. Варианты цвета кремневого
сырья, использовавшегося для
изготовления изделий в индустрии
Гварджилас Клде. Подборка
пластин из слоя 10 (фото: Мирон
Богацкий).
Fig. 5. Zakres kolorystyczny zabytków
krzemiennych. Wybór wiórów
z warstwy 10 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 5. კაჟის მასალის ფერების
დიპაზონი. ლამელები, ფენა 10
(ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 5. The colour themes of the flint
artefacts. Selection of blades from
layer 10 (photo by Miron Bogacki).
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...przeważa; często krzemienie zabarwione są tylko na ten
kolor. Druga — mieszanina jasnoszarego z mlecznym. Stosunkowo liczne z okrzesków mają w nader nieznacznym
stopniu żółtawe zabarwienie. Bardzo nieliczne — w liczbie
kilku — ciemnoszare. Bardziej liczne, podobne do agatu, grube prześwitujące okrzeski mlecznego koloru posiadają słaby
niebieski odcień. Obydwa rodzaje zabarwienia są reprezentowane w większej skali tonów od ciemnych do bardzo jasnych. Wszystkie krzemienie należące do obydwu grup z lekka prześwitują, lecz drugie nieco bardziej niż pierwsze. Na
większości jednych i drugich znajdują się jaśniejsze plamy,
nieregularnych kształtów i nierównomiernie rozmieszczone,
przeważnie w postaci drobnych kropek. Ilościowo pierwsza
grupa stanowi ¾, a druga ¼ całego łupanego materiału. Istnieją nieliczne typy przejściowe między pierwszymi i drugimi. W nich obydwa rodzaje barw łączą się albo w postaci
równomiernej mieszaniny, albo gdy są oddzielne — nieregularnie zarysowane części jednego kawałka noszą różne barwy.
W pojedynczych egzemplarzach spotyka się ciemny, niemal nieprzeświecający jaspis. Ten ostatni znajdujemy jedynie
w postaci nożykowatych wiórów.
Bardzo rzadko na rdzeniach i grubych okrzeskach obserwuje się części wewnętrznych, zamkniętych jam, wysłanych
kryształkami kwarcu26. Nieco częściej spotyka się na wszelakich odpadkach z krzemienia partię surowca z innym przełomem, podobnym do przełomu kwarcytu. Jest on szorstki,
z drobnymi nierównościami, niekiedy szczerbami; prócz
tego jest ubarwiony jaśniej, a niekiedy inaczej niż otaczająca masa. Istnieje jednakże wiele form przejściowych między
nim a gładką w dotyku powierzchnią rozłupanego krzemienia. Takie chropowate wrostki, będąc rzadkimi i niewielkimi,
niemal nie wpływały na kształt [zabytków]27.
Krzemień był zbierany przez mieszkańców utożsamianych z warstwą 10 na zewnątrz [jaskini]28. Skała wapienna,
w której została ukształtowana jaskinia, jak i położone wyżej
warstwy, nie zawierają brył krzemienia. Są one rozproszone
w obfitości w warstwie i na powierzchni glin zawierających
odłamki wapieni, prawdopodobnie czwartorzędowego pochodzenia;...

...ჭარბობს: ხშირად კაჟი მხოლოდ ასეა შეფერილი.
მეორე კომბინაცია ღია ნაცრისფრისა და რძისფრის და
რძისფერის ნარევია. საკმაოდ ბევრ ანატკეცს ახასიათებს
მოყვითალო მინარევები. იშვიათია მუქი ნაცრისფერი.
მაგრამ ზოგიერთი უმრავლესობიდან ჰგავს აქატს თავისი
სქელი, ნახევრად გამჭვირვალე რძისფერი, მკრთალი
მოცისფრო შეფერილობით. ფერთა გამა ორივე შემთხვევაში
ძალზე მდიდარია და მერყეობს მსუყე მუქიდან ღია
ფერებამდე. ყველა კაჟი ორივე ჯგუფს მიეკუთვნება.
მხოლოდ კაჟის ნატეხები ნახევრად გამჭვირვალეა, უნდა
აღინიშნოს, რომ გამჭვირვალე ცალები უფრო ნაკლებია.
ორივე ჯგუფის ნივთებზე შეინიშნება უფრო ღია ფერის
უფორმო და უწესრიგოდ განლაგებული ღია ფერის ლაქები,
უმეტესად წვრილი წერტილების სახით. რაოდენობრივად
დამუშავებულ მასალაში პირველი ჯგუფი ¾-ს შეადგენს,
მეორე ¼-ს. არსებობს ასევე მცირეოდენი გარდამავალი
ვარიანტებიც პირველსა და მეორე შეფერილობებს შორის.
მათზე ფერების ორივე გამა ერთიანდება ან თანაბარი
ნარევის სახით, ან როდესაც ერთი ნატეხის არათანაბარ
ზედაპირს სხვადასხვა შეფერილობა ახასიათებს.
ერთეულ შემთხვევებში გვხვდებოდა შავი კაჟი და
შავი, თითქმის გაუმჭვირვალე იასპი. ეს უკანასკნელი
წარმოდგენილია მხოლოდ ლამელების სახით.
ძალზე იშვიათად ნუკლეუსებზე და სხვა მსხვილ
ნატეხებზე შეიმჩნევა შიდა, დახშული სიცარიელე,
რომლის გვერდები მოფენილია კვარცის მცირე ზომის
კრისტალებით19. შედარებით უფრო ხშირად, ყველა
სახის კაჟის ანამტვრევებზე უფრო ხშირად, გვხვდება
კვარციტისნაირი ჩანართები. ისინი უფრო უხეშია,
ხაოიანი, წვრილი, ზოგჯერ უსწორმასწორო, ზედაპირზე
კბილანისებური შვერილებით. გარდა ამისა, ისინი უფრო ღია
ფერისაა, ზოგჯერ კი განსხვავებული შეფერილობის, ვიდრე
ძირითადი მასა. ასეთ ერთეულებსა და სწორ, შეხებით
სწორზედაპირიან დაბურული ფერის კაჟის გადანატეხებს
შორის ხშირია გარდამავალი ვარიანტები. ასეთი ხაოიანი
ჩანართები მცირე ზომისაა და იშვიათობას წარმოადგენს,
რომელიც არ განსაზღვრავს ნუკლეუსების და ლამელების
ფორმას.
მე-10 ფენის ბინადარნი კაჟს მღვიმის გარეთ
აგროვებდნენ. კირქვის ფენა, რომელშიც წარმოქმნილია
მღვიმე და მის ზემოთ მდებარე ფენები, არ შეიცავს კაჟის
კაჭრებს. ისინი მრავლადაა მიმოფანტული თიხნარ ფენაში
და მის და შეიცავს, სავარაუდოდ, მეოთხეული პერიოდის
კირქვის ნატეხებს. ეს ფენები...

...predominates. Often silicon has only carmine colour. The
second is a mixture of light gray with milk. Relatively many
of the flakes have a very slight admixture of yellowish colour.
Very few of them are dark gray. But others, more numerous,
are like agate, thick translucent pieces of milky colour with a
faint bluish tint.
Both types of colouration are represented on a large scale
of tones from condensed to very light. All pieces of flint in
both groups are slightly translucent, but the second ones are
slightly more than in the first group. In both groups there are
items with lighter spots of irregular shapes and irregular locations, mainly in the form of small dots. Quantitatively, the
first group is about ¾, and the second is about ¼ of the entire
debitage. There are few transitional cases between the first
and second. On them, both kinds of colours are combined
either in the form of a uniform blending or, when separate incorrectly delineated parts of one piece have different colours.
There were encountered among very rare examples made
on a black flint and a dark, almost non-luminous jasper. The
latter is only in the form of blades.
Very rarely on nuclei and other thick refuse, can be observed parts of internal, closed cavities lined with quartz
crystals.11 The type of rock with a different fracture, similar
to the fracture of quartzite, is encountered a little more often on all flint. It is coarsely rough, with small irregularities,
sometimes notches; in addition, it is lighter, and sometimes
has a colour, different from the surrounding mass. But there
are a large number of transitions between it and a smooth
matte surface of a split normal flint. Such rough inclusions,
rare and small, almost did not affect the shape of the resulted
blades and cores.
Flint was collected by the inhabitants of layer 10 outside
the cave. The limestone layer in which the cave is formed
and the overlying layers do not contain flint. It is scattered
in abundance in the thickness and on the surface of clays
containing fragments of limestone, probably belonging to the
Quaternary age; they...

26
Autor ma na myśli kawerny wewnątrz brył krzemiennych widoczne na
powierzchni niektórych wyrobów krzemiennych [przyp. red.].
27
Przyp. red.
28
Przyp. red.

19
ავტორი გულისხმობს კაჟის ზოგიერთ ნივთზე შესამჩნევ ღრმულებს
[რედ. მინაწერი].

11
Here, the author is referring to cavities inside flint blocks visible on the
surface of some flint products [editor’s note].
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...pokrywają one leżące w pobliżu Gwardżyłas Kłde zbocza
południowego przedgórza Sotsaliko i ciągną się bardziej na
południe za Kwiriłę29, [zalegając]30 ponad kredowymi i trzeciorzędowymi osadami, co jest szczególnie wyraźnie widoczne na górnych krawędziach żlebów. Prócz tego, z rzadka
znajduje się je w piargach żlebów i korytach potoków. Wedle
moich obserwacji, reprezentują one odłamki pierwotnych
krzemiennych brył. Odłamki te są różnej wielkości, jednakże najczęściej jak dobra pięść, aż po rozmiary o połowę
mniejsze, chociaż mamy w obfitości i nieco drobniejsze od
ostatnich. Powierzchnia krzemieni, wymywanych ze wspomnianych glin, wskutek działania wody deszczowej, składa
się z pozostałości kory i z charakterystycznych przełomów,
powstających w skałach amorficznych wskutek zwyczajnych zmian temperatury atmosferycznej. Fragmenty te są
niemalże pozbawione erozyjnych śladów płytkiego odłupywania, uderzeń i wygładzania. Zachowały one kąty ostre;
w ogóle mają dobrze znaną formę bardzo nieregularnych
brył z ostrymi graniami. Patyna nie występuje. Połysk słabo
wykształcony i bardzo nietrwały. Penetracja tlenków żelaza
w ich powierzchnię z warstw, w których były one wtórnie
osadzone po zniszczeniu macierzystej skały wapiennej, także
nietrwała; jedynie nieznacznie zmienia barwę rzadkich naturalnych przełomów. Tym sposobem odłamki te na pierwszy
rzut oka wywołują wrażenie relatywnie świeżych. Wskazane
przyczyny, warunkujące taką łamliwość krzemieni, spowodowały w nich liczne głębokie pęknięcia. Są one niekiedy
trudno zauważalne. Wzdłuż nich, przy dalszym działaniu
owych czynników termicznych, lub w następstwie dostatecznie silnego uderzenia dowolnego pochodzenia, dany kawałek
rozpada się na nowe odłamki. Oczywiście, prezentują one
te same charakterystyczne muszlowe przełomy pozbawione
sęczka, jak wyżej omówione.
Forma odłamków, a w szczególności obecność owych
pęknięć, została odzwierciedlona w krzemiennym inwentarzu warstwy 10., co zobaczymy dalej.
Partie kory, tworzące część powierzchni krzemieni, rozsianych w glinach, mają postać białawej, często z żółtym
odcieniem, powłoki z silnie porowatej, mocno chropowatej
skały. Grubość jej jest nader znikoma. Najczęściej...

...ფარავს გვარჯილას კლდის მახლობლად მდებარე
საწალიკის ქედის წინამთის სამხრეთ ფერდობებს და
ვრცელდება ყვირილის სამხრეთით, ცარცული და მესამეული
დანალექი ქანების თავზე, რაც განსაკუთრებით კარგად ჩანს
ხეობის ზედა წელზე. ამას გარდა, იშვიათად იგი თავს იჩენს
ხეობების ჩამონაშალსა და ნაკადულების კალაპოტში. ჩემი
აზრით, ეს არის ბუნებრივი კაჟის კაჭრები. ეს ნატეხები
სხვადასხვა ზომისაა, უფრო ხშირად კი მუშტისოდენა
ან მუშტის ნახევარი ზომის. თუმცა, მრავლადაა უფრო
პატარებიც. წვიმის წყლის ზემოქმედების შედეგად,
ხსენებული თიხებიდან გამორეცხილი კაჟის ზედაპირი
შედგება კაჟის ქერქისა და მათთვის დამახასიათებელი
ზედაპირით, რაც ამორფული ქანებისათვის ჩვეულებრივი
მოვლენაა და გამოწვეულია ატმოსფერული ტემპერატურის
ცვლილებით. ამ ფრაგმენტებს თითქმის არ ემჩნევათ
ეროზია — გატეხა, დარტყმა ან მოგლუვება. ისინი
ინარჩუნებენ მკვეთრ კუთხოვნობას და უწორმასწორო,
მკვეთრწიბოიანი ლოდების კარგად ცნობილ ფორმას.
პატინა არ აქვს. სიპრიალე სუსტადაა გამოხატული და
არათანაბარია. ასევე არათანაბარია მათ ზედაპირზე რკინის
ჟანგის შეღწევა იმ ფენებიდან, რომლებშიც მოხდა მათი
მეორადი დალექვა კირქვოვანი დედაქანიდან, რომელიც
მხოლოდ უმნიშვნელოდ უცვლის ფერს ზოგიერთ ბუნებრივ
ნატეხს. ამის გამო ეს ნატეხები, ერთი შეხედვით, შედარებით
ახალგაზრდა წარმონაქმნის შთაბეჭდილებას ტოვებს.
ჩამოთვლილი მიზეზები განაპირობებს კაჟის ამგვარ
მსხვრევადობას და მასში ნაკლებად შესამჩნევ ბევრ ღრმა
ნაპრალს. მათ გაყოლებაზე, იმავე თერმული ფაქტორების
ან ნებისმიერი ხასიათის ძლიერი დარტყმის შედეგად, ეს
ნატეხი ახალ ნატეხებად იშლება. რა თქმა უნდა, ისინი
ქმნიან ზემოხსენებულ, უბურცობო ნიჟარისებულ ნატეხებს.
როგორც
შემგომში
დავრწმუნდებით,
საწარმოო
გადანაყარის ფორმა, განსაკუთრებით კი ამ ბზარების
არსებობა, აისახა მე-10 ფენის კაჟის ინვენტარზე.
თიხებში აღმოჩენილი კაჭები ნაწილობრივ დაფარულია
კაჭრის კანით, რომელიც მოთეთრო ფერისაა, ხშირად
მოყვითალო ელფერი დაკრავს, გარსი ფორიანი და
უხეშია, მისი სისქე უმნიშვნელოა. უშუალოდ ქერქის ქვეშ
განლაგებულია ქვის ძირითადი მასა. იშვიათად...

17
...cover the slopes of the southern foothills of Sotsaliko lying
in the immediate vicinity of the Gvardjilas Klde and extend
southwards beyond the Kvirila, over the Cretaceous and Tertiary deposits, which is especially evident on the upper edges
of the gorges. In addition, occasionally it is found in screes
of ravines and streambeds. In my opinion, it represents the
fragments of the original flint nodules. These fragments are
of different sizes, but most often are between fist-size and half
of it, although there are plenty of items, slightly smaller than
the latter. The surface of flints eluted from the above clays by
rainwater consists of residues of the nodular cortex and from
the characteristic fractures produced in amorphous rocks
by usual changes in atmospheric temperature. Fragments of
these are almost devoid of erosion traces of small chipping,
strokes and smoothing. They kept sharp corners, and generally have a well-known shape of very irregular lumps with
sharp edges. Patina is absent. Gloss is extremely poorly developed and very unstable. The penetration of iron oxide into
their surface from the layers in which they were re-deposited
after the destruction of the parent limestone is also unstable; it only slightly changes the colour of some rare natural
fractures. Thus, these fragments at first glance seem relatively
fresh. The above-mentioned factors that caused break ability
of these raw materials, additionally produced in them many
deep fissures. They are sometimes not very noticeable, but
with further action of the same thermal factors or due to a
sufficiently strong impact of any origin, this piece breaks up
into new fragments along these cracks. Of course, they form
the same characteristic scaled fissures that lack a percussion
bulb, like those mentioned above.
The shape of the debitage, and especially the presence
of these cracks, influenced the flint assemblage of layer 10,
which we shall see later.
The parts of the nodular cortex that form part of the
surface of the flint scattered in the clays, are a whitish, often
yellow-tinged shell of a strongly porous, rough rock; its thickness is very small. Most often right below it is the main breed
of nodules. Less often...

29
Pisownia zgodna z notatkami autora znajdującymi się w dzienniku badań,
a prowadzonymi po polsku [przyp. red.].
30
Przyp. red.
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...wprost pod nią znajduje się podstawowy minerał konkrecji.
Rzadziej zdarza się obserwować między nimi przechodnią,
grubszą od kory, także białawą warstwę, lecz z domieszką
barwy właściwej wewnętrznej masie konkrecji; posiada ona
takie same przełomy i konsystencję, jak normalny krzemień.
Ta zmiana bywa szczególnie wyraźna na niektórych odłamkach terre de Sienne brulée z dodatkiem karminu.
Części kory, zachowanej na opisanych fragmentach, noszą niekiedy skąpe pozostałości wapienia.
Wedle tych części kory można sądzić w przybliżeniu,
że pierwotne jednolite bryły miały formę nieregularnych
struktur, pokrytych dużymi, zlewającymi się wzniesieniami
i zagłębieniami, ogólnie okrągłych; nie były one kuliste ani
spłaszczone. Ogólny zarys także jest pozbawiony ostrych występów; niewielkie zaokrąglone odgałęzienia są słabo rozwinięte i nieczęste. Należy sądzić, że wielkością bryły te nieco
przewyższały maksymalne rozmiary wskazane dla odłamków31. Rzadkie są zagłębienia sięgające w głąb.
Większość wyrobów krzemiennych i odpadów z warstwy 10, zrobionych z odłamków konkrecji, zalegała w glinie.
Świadczą o tym całkowite podobieństwo barwy i inne właściwości skały, jak również zachowane na opracowanych kawałkach naturalne przełomy i gruzłowata kora. Niewątpliwy
wyjątek stanowią bardzo nieliczne, łupane egzemplarze; ich
powierzchnia składa się zresztą także z naturalnych przełomów, spowodowanych przez wahania temperatury, lecz jej
dawniejsza część pokryta jest słabą patyną i dość dobrym
połyskiem. Granie, oddzielające naturalne przełomy, zostały zniwelowane i zaokrąglone w rezultacie licznych uderzeń
i wskutek pęknięć. Są to odłamki, które podlegały silnemu
wpływowi wód erozyjnych.
Widać z tego, iż ludzie, którzy pozostawili warstwę 10,
wytwarzali swoje narzędzia z konkrecji krzemienia uszkodzonych w efekcie działalności czynników naturalnych. Niewykluczone zresztą, że...

...აღინიშნება ისეთი შემთხვევა, როცა მათ შორის არსებობს
გარდამავალი, ქერქზე უფრო მძლავრი, მოთეთრო
შრე, რომელსაც კონკრეციის ძირითადი შეფერილობის
მინარევები ეტყობა. მას ისეთივე გლუვი ნატეხები და
სიმკვრივე აქვს, როგორიც ჩვეულებრივ კაჟს. ასეთი
განსხვავებები განსაკუთრებით კარგად ჩანს terre de Sienne
brullée ფერის კარმინის მცირე მინარევებიან ანამტვრევებზე.
აღწერილ ფრაგმენტებზე შემორჩენილი ქერქის ეს
ნაწილები იშვიათად კირქვის მცირე მინარევებს შეიცავს.
ამ შემორჩენილი ნაწილების მიხედვით შეიძლება
ვივარაუდოთ, რომ თავდაპირველად მთლიანი კაჭრები
წარმოადგენა უფორმო ლოდებს, მათი არასწორი
ზედაპირი შემაღლებებისა და ღრმულებისაგან შედგებოდა,
უფრო მომრგვალებილი, მაგრამ არა სფერული ან
დაბრტყელებული. ზოგადად ზოგადად, მათ უწახნაგო
ფორმა აქვთ. მცირე ზომის მომრგვალებული განშტოებებიც
იშვიათია და სუსტადაა გამოხატული. ზომით კაჭრები,
ვფიქრობთ, ცოტათი აღემატებოდა ნატეხებისათვის
მითითებულ მაქსიმალურ ზომებს20. იშვიათია მცირე ზომის
ღრმად შეღწეული ღრმულები.
მე-10 ფენის კაჟის მასალა და საწარმოო გადანაყარი,
რომელიც
დამზადებულია
კონკრეციის
კაჭარზე,
მოპოვებულია თიხაში. ამაზე მიუთითებს ქანის შეფერილობის
სრული იდენტურობა და სხვა მახასიათებლები, ასევე
დამუშავებულ
ანატკეცებზე
შერჩენილი
ბუნებრივი
ტეხილები და კაჭრის ქერქი. უდავო გამონაკლისია
ხელოვნურად
გაპობილი
ეგზემპლარები,
რომელთა
ზედაპირი, სხვათა შორის, ასევე ბუნებრივად არის გაპობილი,
რაც გამოწვეულია ტემპერატურის ცვალებადობით; უნდა
აღინიშნოს, რომ ზედაპირის ეს თავდაპირველი ნაწილი
დაფარულია თხელი, საკმაოდ კარგად გაპრიალებული
პატინით. ბუნებრივი ანამტვრევების ნაპრალების წახნაგები
მრავალრიცხოვანი დარტყმის შედეგად არის ჩამოტეხილი
და მომრგვალებული, რაც ეროზიული წყლების ხანგრძლივი
ზემოქმედებით არის გამოწვეული.
აქედან ჩანს, რომ მე-10 ფენის ჩამოყალიბების
განმავლობაში ადამიანი იარაღს კაჟის კაჭრისაგან
ამზადებდა, რომლებიც დაზიანდა ბუნებრივი ფაქტორების
ზემოქმედებით. თუმცა, არ არის გამორიცხული,...

31
Nie zdarzyło mi się widzieć konkrecji krzemiennych in situ lub wypadających w całości [przyp. autora].

20

მე არ შემხვედრია in situ კაჭის კაჭრები [ავტორის სქოლიო].

18
...one can observe between them a thicker than the cortex
off-white transitional layer, with an admixture of colour of
the internal part of the concretion. It has the same smooth
fracture and consistency, as in a normal flint. This alternation is especially evident on some fragments of colour terre de
Sienne brullée with a small addition in carmine.
Parts of the cortex, preserved on the described fragments,
sometimes contain scanty limestone remains.
These parts of the cortex possibly indicate that the original
nodules had the form of irregular lumps covered with large
rounded merging bumps and depressions; they were neither
spherical nor flattened. The general outlines are also devoid
of sharp protrusions; small rounded branches are poorly developed and not frequent. The size of the nodules on average
slightly exceeded the maximum dimensions indicated for the
debitage.12 Rare small depressions penetrating deep.
Most of the flint tools and waste of layer 10, are made
on the flakes of nodules found in clay. This is evident from
the complete similarity of colour and other properties of the
rock, as well as the natural fractures and the cortex preserved
on the worked pieces. Undoubted exception is very few,
knapped pieces, whose surface also contains natural fractures
caused by temperature fluctuations, but this ancient part of
the surface is covered with a thin patina and a fairly strong
gloss. The edges of these items, separating natural fractures,
are worn out and rounded as a result of numerous bumps and
cracks. These are fragments that have been strongly affected
by erosive waters.
From this it can be seen that the people who left for us
layer 10, produced their instruments from the flint concretions damaged by natural factors. However, it is possible that
they...

12
I never saw nodules in situ or complete ones that had fallen out [author’s
note].
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Рис. 6. Геологическая карта, копия
С. Круковского с оригинала
в публикации Ernest Favre, 1875,
Recherche geologique dans la partie
centrale de la chaîne du Caucase,
Zürich (рис. Стефан Круковский).
Fig. 6. Mapa geologiczna
przerysowana ręcznie przez
S. Krukowskiego z publikacji: Ernest
Favre, 1875, Recherche geologique
dans la partie centrale de la chaîne
du Caucase, Zürich (rys. Stefan
Krukowski).
ნახ. 6. ერნესტ ფავრის
პუბლიკაციიდან კრუკოვსკის
მიერ გადახატული გეოლოგიური
რუკა: Ernest Favre, 1875, Recherche
geologique dans la partie centrale de
la chaîne du Caucase, Zürich
(ნახ. სტეფან კრუკოვსკისა).

Fig. 6. Geological map redrawn by
S. Krukowski after Ernest Favre, 1875,
Recherche geologique dans la partie
centrale de la chaîne du Caucase,
Zürich (drawing by Stefan Krukowski).
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...posługiwali się oni w znacznie mniejszym stopniu świeższymi i bardziej jednolitymi bryłami, relatywnie niedawno
odsłoniętymi ze zwietrzałych pokładów wapiennych i tam
przez nich zebranymi. Takie przypuszczenie można sformułować na podstawie znalezisk wiórów nożykowatych, przewyższających wielkością duże kawałki naturalnego materiału
[krzemiennego]32, oraz starannie opracowanych rdzeni. Jedne i drugie wyróżniają się z masy wyrobów dużą regularnością form, pięknym przełomem oraz nieobecnością pęknięć
i powierzchni pochodzenia naturalnego. Egzemplarze takie
stanowią znaczącą mniejszość. Ostatnia kwestia pozostaje
otwartą.
Co się tyczy wieku geologicznego skał, najważniejszym
punktem odniesienia jest znalezisko dwóch krzemiennych
kul jeżowców. Jedna z nich została znaleziona w warstwie 1,
a druga w warstwie 10. Pierwsza jest nieudanym, zaczątkowym rdzeniem. W.A. Babé pozbawiony zresztą możliwości
przeprowadzenia bardziej szczegółowego określenia, wypowiedział się, że obydwa przynależały do rodziny Ananchytidae i że sądząc po ich ogólnym wyglądzie, pochodzą z górnej kredy. E. Favre, opisując odwiedzone przez siebie części
powiatu Kutaisi33, gdzie także znajduje się formacja kredowa,
wspomina raz o „silex blonds”, być może odpowiadających
pierwszej z naszych grup, odróżnianych po barwie widzianych okazów na powierzchni gruntu i w złożach wapiennych,
zaliczanych przezeń do kredy. Dalej, w cytowanej wyżej pracy Simonowicza, Sorokina i Bacewicza34 (s. 6) na stronie 11
mówi się, że w masie „jasnoszarych wapieni, pochodzących
z górnej kredy”, „odkrytych nad rzeką Czeszura i w miejscu
znanym pod nazwą Eklara…, zauważa się znaczące inkluzje,
przy tym niekiedy w nader znaczącej ilości, brył krzemiennych, w żółtym, czerwonym i pozostałych kolorach... Wypadają one łatwo z zawierającej je skały i zazwyczaj są obecne
w zgrupowaniu w postaci podłużnych grzęd u podnóża sąsiednich wzgórz”.
Tamże, na stronie 19, opisując odkrycia nad rzeką Dzeruli i w północno-wschodniej części Grzbietu Łagorijskiego
powiedziano, że „pochodzący z górnej kredy wapień z Ostrea
Dzevniensis… zawiera… krzemienne bryły”. Dalej na stronie
41 przy...

...რომ ნაკლებად, მაგრამ მაინც, იყენებდნენ უფრო ახალ
და მთლიან კაჭრებს, რომლებიც გამოქარვის შედეგად
ახლახან გადმოვარდა კირქვოვანი ქანებიდან და იქვე
აიკრიფა მათ მიერ. ასეთი დასკვნის საფუძველს იძლევა
დანისებური ანატკეცების აღმოჩენის ფაქტი, რომლებიც
საგულდაგულოდაა დამუშავებული და ზომით აღემატება
ჩვეულებრივი მასალის დიდ ნატეხებსა და ნუკლეუსებს;
ერთნიც და მეორენიც მასალის დანარჩენი მასისაგან
გამოირჩევა დახვეწილი ფორმით, ლამაზი ატკეცვით და
ბზარებისა და ბუნებრივი წარმომავლობის ზედაპირების
არარსებობით. ასეთი ეგზემპლარები საგრძნობლად
მცირერიცხოვანია. ამგვარად, ეს საკითხი ღიად რჩება.
კაჭრების
გეოლოგიურ
ასაკთან
დაკავშირებით
საყურადღებოა ზღვის ორი ზღარბის კაჟის ნუკლეუსის
აღმოჩენის ფაქტი. ერთი მათგანი აღმოჩნდა პირველ
ფენაში, მეორე კი მეათეში. პირველი წუნიანი ჩანასახოვანი
ფორმის ნუკლეუსია. ვ.ა.ბაბემ, თუმცა კი არ ჰქონდა უფრო
ზუსტი განსაზღვრის საშუალება, გამოთქვა მოსაზრება,
რომ ორივე ზღვის ზღარბი მიეკუთვნება Ananchytidae-ს
ოჯახს. მათი საერთო ფაციესით თუ ვიმსჯელებთ, ისინი
განეკუთვნებიან ქვედა ცარცულ პერიოდს. ე. ფავრი, მის
მიერ დათვალიერებული ქუთაისის მაზრის იმ ნაწილის21
აღწერისას, სადაც გვხვდება ცარცული ფორმაცია,
რამდენჯერმე ახსენებს „silex blonds“, რომელიც, შესაძლოა,
შეესაბამება ჩვენ მიერ გამოყოფილ პირველ ჯგუფს. ისინი
ნიადაგის ზედაპირზე და კირქვაში ჩანს და მან ცარცულ
ეპოქას მიაკუთვნა. შემდეგ სიმონოვიჩის, ცოროკინის და
ბაცევიჩის22 ზემოთ ციტირებულ ნაშრომში (გვ. 6) მე -11
გვერდზე აღნიშნულია, რომ „ზედაცარცული ხანის ღია
ნაცრისფერი კირქვების მასაში, რომლებიც შიშვლდება
მდ. ჭეშურასა და ეკლარაში, შეინიშნება ჩანართები, თანაც
ხშირად საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ყვითელი, წითელი
და სხვა ფერის კაჟის კაჭრები. ისინი ადვილად ცვივა მათი
შემცველი ქანიდან და, ჩვეულებრივ, გვხვდება განივი
გროვების სახით, მეზობელი შემაღლებების გასწვრივ“.
იქვე, მე-19 გვერდზე, სადაც აღწერილია მდ. ძევრულისა
და ლიხის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთის გაშიშვლებები,
ნათქვამია, რომ „ზედაცარცული კირქვები Ostrea Dzevniensis
შეიცავს კაჟის კაჭრებს“. შემეგ, 41-ე გვერდზე,...

...also used — to a much lesser extent — more fresh and complete nodules, that relatively recently fell out of the weathered limestone layers, where they were gathered. Such an assumption can be based on the finding of blades, larger than
large pieces of ordinary material and cores, carefully worked.
Both types are distinguished from the rest of the assemblage
by the great regularity of shapes, the perfect fracture and the
absence of cracks and surfaces of natural origin. Such items
constitute a significant minority. The last question remains
open.
Regarding the geological age of the nodules, the most revealing is the finding of two flint cores of sea urchins. One of
them is found in layer 1, and the second in layer 10. The first
is an unsuccessful rudimentary core. V. A. Babè, who, however, lacked the opportunity to make a more detailed analysis,
said that both belong to the Ananchytidae family and that,
judging by their general structure they originated from the
Upper Cretaceous. E. Favre, describing the parts of the Kutaisi district13 visited by him, where the Cretaceous formation is
also attested, several times mentions “silex blonds”. Perhaps,
these correspond to the first of our groups distinguished by
the colour of the soil surface and in the limestone deposits,
and attributed to the Cretaceous formation. Later in the work
of Simonovič, Sorokin, and Bacevič (p. 6) on page 11, it is
said that in the mass of “light gray limestones of the Upper
Cretaceous age”, “exposed on the river Cheshire and at a place
known as Eklar ..., one can notice significant and sometimes
extensive inclusions of yellow flint nodules of yellow, red and
other colours … They easily fall out of the rock and usually
are scattered in longitudinal ridges at the foot neighboring
heights.”
On page 19 (ibid.), too, describing outcrops along the river Dzeruli and the northeastern part of the Lagorian Ridge, it
is said that “Upper Cretaceous limestone with Ostrea Dzevniensis ... contains ... flint nodules.” Further on p. 41, when...

Przyp. red.
Recherches geologiques dans la partie central de la chaîne du Caucase.
Geneve-Bâle-Lyon, 1875 [przyp. autora].
34
S. Simonovič; A. Sorokin; L. Bacevič, 1874 [przyp. red.].

21

13
Recherches geologiques dans la partie central de la chaîne du Caucase.
Geneve-Bâle-Lyon, 1875 [author’s note].

32
33

Recherches geologiques dans la partie central de la chaîne du Caucase. Geneve-Bâle-Lyon, 1875 [ავტორის სქოლიო].
22
Симонович, С.; Сорокин, А.; Бацевич, Л., 1874 [ავტორის სქოლიო].
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Рис. 7. Подборка
обсидиановых сколов
из слоя 10 (фото: Мирон
Богацкий).
Fig. 7. Wybór zabytków
obsydianowych z warstwy 10
(fot. Miron Bogacki).
ნახ. 7. ობსიდიანის მასალა,
ფენა 10 (ფოტო მირონ
ბოგაცკისა).

Fig. 7. Selection of obsidian
artefacts from layer 10
(photo by Miron Bogacki).
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...opisie odkryć nad rzekami Kacchuri i Czeruli mówi się „na północ od wsi Kacchi, koło osiedla Gwitori…, pochodzący z górnej
kredy wapień…, zawiera w masie niezwykłą ilość krzemiennych
brył”. Tutaj, zdaje się, będzie na miejscu uwaga, że charakterystyka petrograficzna większości naszych krzemieni w pełni odpowiada kilkudziesięciu widzianym przeze mnie opracowanym
krzemieniom, wydobytym w czasie wykopalisk 1914 r. (zob. s. 4)
z dwóch warstw kulturowych małej jaskini przy klasztorze Mocameti35. Wszystko to wskazuje, że, prawdopodobnie, większość
materiału krzemiennego imeretyńskiego rejonu jaskiń, posiada
podobne właściwości, a w szczególności geologiczne pochodzenie zbieżne z krzemieniami Gwardżyłas Kłde.
Krzemienie z warstwy 10 ze względu na swe pierwotne
właściwości stanowiły dla obróbki materiał normalnej, dobrej
jakości. Świeże krawędzie okrzesków dostarczyły dobrych, regularnych ostrzy. Partie wewnętrzne, dające przełom podobny do
kwarcytowego, są rzadkie i małych rozmiarów, stąd ostre zagięcia
lub załamania36, skracające wióry, pojawiają się na nich z rzadka i nie wpływały dotkliwie na produkt. Inaczej rzecz się miała
z opisanymi pęknięciami znajdującymi się na licznych bryłkach
służących jako surowiec. Prawda, nie wpłynęły one niemal na inwentarz szczerbionych instrumentów, nie bardziej też uwidoczniły się w cechach wiórów nożykowatych, jednak niewątpliwie
współdziałały w zwielokrotnieniu liczby rdzeni, w szczególności
niektórych odpadów, i nieregularności form wielu spośród nich.
Do ostatniego przyczyniła się także dodatkowo ogólna łamliwość
powierzchni kawałków surowca. Na opracowanych powierzchniach krzemieni z warstwy 10 nie ma patyny. Znaleziono kilka
okrzesków, na których występuje, lecz zaledwie w postaci mało
znaczącej, bardzo wąskiej linii na krawędziach i wzdłuż wysuniętych grani [międzynegatywowych]37.
Jeszcze rzadsza jest opalizacja38. Jest słaba, lecz niewątpliwa. W jednym przypadku jest nią pokryty złamany wierzchołek i złamana część grani nożyka, jednego z pochodnych
typu Gravette. W drugim — część jednej bocznej krawędzi
podobnego narzędzia, [wyświecenie]39 było pokryte płaskim
pęcherzykowatym wzdętym trawertynowym naciekiem, który odwzorowywał je swoim okrągłym kształtem. W trzecim
przypadku — całkiem mały odłamek nożykowatego wióra.

...მდინარეების კაცხურისა და ჭერულის გამოსავლების
აღწერისას, ნახსენებია, რომ სოფ. კაცხიდან ჩრდილოეთით,
სოფ. ხრეითში, ზედაცარცული კირქვები ძალიან დიდი
რაოდენობით შეიცავს კაჟის კაჭრებს. აქ უნდა აღინიშნოს,
რომ ჩვენი კაჟების პეტროგრაფიული მახასიათებლები
ძირითადად მიესადაგება ჩემ მიერ ნანახ რამდენიმე ათეულ
დამუშავებულ კაჟს, რომლებიც ვნახე 1914 წელის გათხრების
დროს (გვ. 4) მოწამეთის მონასტერთან23 მდებარე მცირე
მღვიმის ორ კულტურულ ფენაში. ყოველივე ეს იმაზე
მიუთითებს, რომ, სავარაუდოდ, იმერეთის მღვიმური
რაიონის მასალა თავისი თვისებებით მსგავსია გვარჯილას
კლდის კაჟებისა, განსაკუთრებით მათი გეოლოგიური
წარმომავლობის თვალსაზრისით.
მე-10 ფენის კაჟები თავდაპირველი მახასიათებლებით
წარმოადგენდა ნორმალური ხარისხის ნედლ მასალას,
რომლის დამუშავების შედეგადაც ასეთი ხარისხის იარაღი
მზადდებოდა. პირველადი ანატკეცები სწორი ფორმის და
მჭრელგვერდებიანი იყო. მომდევნო, შიდა ანატკეცები
ტეხილებს ქმნიდა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კვარცის
მსგავს ჩამონატეხებს იძლეოდა, მაგრამ ასეთი შემთხვევა
შედარებით იშვიათია და ანატკეცებიც მცირე ზომისაა.
ამიტომ ზოგჯერ მათზე გაჩენილი ჩაღუნულობები ან
ბზარები24 არ ახდენდა გავლენას ატკეცილი ლამალების
სიგრძეზე. სხვაგვარად იყო საქმე აღნიშნული ბზარების
შემთხვევაში, რომლებიც ხშირად გვხვება ნედლეულ
მასალაში. მართალია, მათ სრულებით არ მოუხდენიათ
გავლენა რეტუშირებულ იარაღებსა და ლამელებზე, თუმცა
გაზრდილია ამორფული ნუკეუსების რაოდენობა, მათი
არასწორი ფორმა და საწარმოო გადანაყარი. ამ უკანასკნელ
მოვლენას, ზოგადად, ხელს უწყობდა ნედლეული მასალის
ზედაპირის მსხვრევადი ხასიათი. მე-10 ფენის კაჟების კაჭრის
კანზე არ გვხვდება პატინა. თხელი არშიის სახით ასეთი
პატინა შემორჩენილია სულ რამდენიმე ეგზემპლარზე, მათ
კიდეებსა და სხვა წახნაგებზე.
კიდევ უფრო იშვიათია ოპალიზაცია. იგი ძალზე
სუსტადაა გამოხატული. ერთ შემთხვევაში იგი ფარავს
Gravette- ის ტიპის დანის გატეხილ ზედა ნაწილის თხემს,
მეორე კი მსგავსი იარაღის პირის გვერდით ნაწილს; იგი
დაფარული იყო ბრტყელი, შებურცული ტრავერტინული
ნაღვენთით, რომელიც ფორმით ნივთის ფორმას
ემთხვეოდა. მესამე შემთხვევაში ასეთი მოვლენა მცირე
ზომის ლამელის ანატკეცის მთელ ზედაპირზე აღინიშნება.

...describing exposures along the rivers Katskhuri and Cherula, it is said “north of the village Katzhi, near the village of
Gvitori ..., Upper Cretaceous limestone ... contains in the mass
an unusually large number of flint nodules.” Here, perhaps, it
will be pertinent to note that the petrographic characteristic
of most of our flints is quite applicable to several dozens of
the flint artefacts found in the two cultural layers of the small
cave at the monastery of Motsameti14 during the excavations
of 1914 (see p. 4). All this indicates that, probably, most of the
flint material of the Imereti caves is similar in properties, but
especially in geological origin, to the Gvardjilas Klde flints.
The raw materials of layer 10, according to their original properties, were suitable for good quality processing. The
fresh edges of the fragments became good regular points. The
internal partitions, which give breaks like those of quartzite,
as mentioned earlier, are rare and small. Therefore, the occasionally appearing sharp bends or refractions15 that shorten
the chipped plates, hardly affected the production. The same
can not be said about the described above cracks, which existed on many fragments that served as raw materials. Although they had almost no effect on the assemblage of retouched tools, and did not affect the properties of blades, but
they without doubt contributed to the increase in the number
of cores and especially of some types of waste, and the irregularity of the forms of many of them. To the latest phenomena
contributed also the general brokenness of the surface of raw
materials. On the artificial surfaces of the flints of layer 10
there is no patina. We found several fragments on which it
is present, but only in the form of a hardly noticeable narrow
border along the edges and on other outstanding faces.
Even more rare is the opalization. It is weak but unquestionable. In one case, it covered a broken point and a
broken part of the ridge of a Gravette type knife. In the other — part of one side of the blade of a similar tool; it was
covered with a flat, bubbly, swollen travertine streak, of
the same shape as this side of the blade. In the third case,
opalization was seen on the entire small flake of the blade.

35
Autor ma na myśli zabytki z badań jaskini Sakazia (Sakażja według pisowni S. Krukowskiego) prowadzonych przez Roberta Schmidta i Leona
Kozłowskiego [przyp. red.].
36
Autor ma na myśli odbicia zawiasowe tzw. hinge [przyp. red.].
37
Przyp. red.
38
Wyświecenie [przyp. red.].
39
Przyp. red.

23
ავტორი გულისხმობს რობერტ შმიდტის მონაპოვრებს Sakagia-ს (ს.
კრუკოვსკის დამწერლობით საკაჟიას-ს) მღვიმის კვლევის შედეგად [რედ.
მინაწერი].
24
ავტორი გულისხმობს წუნიან ანატკეცს [რედ. მინაწერი].

14
The author is referring here to the artefacts from the excavations at Sakaziya cave conducted by R. Schmidt and L. Kozłowski [editor’s note].
15
The author here must have been referring to the so-called hinges [editor’s
note].
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Рис. 8. Двуплощадочные нуклеусы, слой 10
(рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 8. Rdzenie dwupiętowe z warstwy 10
(rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 8. ორფუძიანი ნუკლეუსი, ფენა 10
(ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია
დანილოსი).

Fig. 8. Double platform cores from layer 10
(drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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W warstwie 10 nierzadko pojawiają się krzemienie kalcynowane40; zaczynając od tych popękanych w charakterystyczny sposób, lecz tylko nieco bledszych, a kończąc na zupełnie
białych i rozsypujących się.

მეათე ფენაში ხშირად გვხვდება კალციტირებული
კაჟები25, დაბზარული, ფხვიერი და სულ ოდნავ თეთრად
გაუფერულებული.

In layer 10, often there are calcined16 flints: starting with
those with the characteristic crackling but only slightly pale,
and ending with completely white and friable.

Obsydian
Obsydian występuje tylko w postaci wyrobów, niemal
wyłącznie noży, wiórów nożykowatych przeważnie drobnych, i około dwudziestu maleńkich fragmentów — odpadów. Łącznie 59 sztuk. Większość zniszczona.
Na jednym fragmencie zachowała się kora w postaci chropowatej, twardej powierzchni; nie odróżnia się ona barwą
ani innymi własnościami od pozostałej masy. Wedle barwy
i przełomu dzieli się on w następujący sposób: 1) przezroczyste, czystego jasnoszarego koloru. Niektóre z nich zabarwione
są bardzo słabo, tak że cienkie wiórki są niemal bezbarwne;
przełom gładki, błyszczący, jak w zwyczajnym szkle; 2) fragmenty z przełomem jak u poprzednich. W szkłopodobnej,
niemal bezbarwnej masie surowca rozmieszczone są częste
i maleńkie płatki czarno-szarej lub czerwono-brązowej barwy, równomiernie w formie bryłowatych zgęstnień, bądź nieregularnych nawarstwień; 3) popielato-szare, nieco świecące,
z prostymi, równoległymi, wąskimi, zlewającymi się częstymi
paskami barwy tej samej, lecz nieco ciemniejszej. Paski takie są zauważalne na często występujących przełomach i na
prostych fragmentach, na nader mało widocznych występach
i wgłębieniach. Przełom słabo błyszczący, niemal matowy, co
jest wyczuwalne w dotyku.
Istnieją różne połączenia wszystkich typów. Najliczniejszy — pierwszy, najrzadszy — drugi. Wszystkie łupały się
prawidłowo.
Pochodzenie tego materiału nie jest dokładnie znane. Bez
wątpienia został on dostarczony do jaskini z daleka, ponieważ w najbliższej okolicy i dalszym okręgu nie znaleziono
miejsc jego występowania, a także osadów zawierających
go w formie okruchów. Najbliżej minerał ten występuje powszechnie w sąsiedniej części północno-zachodniego skraju
Wyżyny Armeńskiej — w powiatach Achalcihskim i Achalkalakskim guberni tyfliskiej.
Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, został on przyniesiony stamtąd. Właśnie tam znajdują się obsydiany o takich właściwościach, jak wydobyte z warstwy 10, a w szczególności najbardziej charakterystyczne spośród nich:
jasnoszare, przezroczyste i z brązowawymi plamami.

ობსიდიანის არტეფაქტები მხოლოდ იარაღის სახითაა
წარმოდგენილი, ძირითადად დანისებური ლამელებისა და
ოცამდე წვრილი წარმოების გადანაყარის სახით. სულ 59
ცალი. უმრავლესობა გატეხილია.
ერთ ანატკეცზე შერჩენილია კაჭრის კანის ხორკლიანი
ზედაპირი, რომელიც არც ფერით და არც სხვა თვისებებით
არ გამოირჩევა დანარჩენი მასისაგან. ობსიდიანი ფერითა და
ხარისხით ასე იყოფა: 1) გამჭვირვალე, სუფთა, დაბინდული
ფერის. ზოგიერთი მათგანი ისე სუსტადაა შეფერილი,
თითქოს უფერულია. ანატკეცი გლუვია, პრიალა, როგორც
ჩვეულებრივი მინა. 2) გატეხილი ანატკეცები, როგორც
ზემოხსენებული ცალები, ქვის მინისებურ, თითქმის
უფერულ მასაში თანაბრადაა განაწილებული, კოშტების
ან არასწორი ნაფენების სახით, მიწითალო-მოყავისფრო
ჩანართები; 3) ნაცრისფერი, ოდნავ შეიმჩნევა წვრილი,
სწორი, პარალელური, ზოგჯერ იმავე ფერის ან ოდნავ მუქი,
ხშირი ზოლები. ეს ზოლები იკითხება გადანატეხზეც ასეთივე
ხშირი, სწორი, ოდნავი შვერილებისა და ღრმულების სახით.
გადანატეხი ხასიათდება სუსტი სიპრიალით, რომელიც
შეხებითაც იგრძნობა, თითქმის მქრქალია.
გვხვდება ყველა სახის შენაერთები. ყველაზე
მრავალრიცხოვანი პირველი სახისაა, ყველაზე იშვიათი —
მეორე. ყველა მათგანი სწორად იტკიცებოდა.
ამ მასალის წარმომავლობა ზუსტად არაა ცნობილი.
იგი უდავოდ შორიდან იყო მოტანილი, რადგან არც მის
სიახლოვეს და არც უფრო მოშორებულ მიდამოებში არ
არის მისი ადგილსაპოვებლები. ეს მინერალი სომხეთის
მთიანეთის ჩრდილო-დასავლეთი განაპირა მხარისთვის,
თბილისის გუბერნიის ახალციხისა და ახალქალაქის
მაზრებისათვისაა დამახასიათებელი.
როგორც ჩანს, იგი სწორედ იქიდანაა შემოტანილი.
სწორედ იქ მოიპოვება ისეთი მახასიათებლების მქონე
ობსიდიანები, რომლებიც ამოღებულია მეათე ფენიდან,
მათგან
ყველაზე
დამახასიათებელია
გამჭვირვალე,
დაბინდული, ყავისფერი ლაქებით.

ობსიდიანი

Obsidian
Obsidian is available only as tools, almost exclusively knives, knife-like plates mostly small, and about twenty small
flakes debris. They all sum to 59 pieces, mostly broken.
On one fragment preserved is the original crust in the
form of a rough hard cover; it does not differ either in colour
or in other properties from the rest of the obsidian items.
By colour and fracture obsidian is subdivided as follows:
1) transparent, clear, smoky colour. Some of them are coloured very weakly so that the thin flakes are almost colourless. The break is smooth, shiny, like that of ordinary glass;
2) broken pieces, as in the previous ones. In the glassy, almost
colourless mass of the rock there are frequent and small flakes of black-gray or reddish-brown colour distributed evenly
as lumpy condensations or as irregular layering; 3) ashy-gray,
slightly translucent with straight parallel narrow, merging
frequent strips of the same colour, but darker. These strips
are noticeable on the fractures as frequent and straight slightly prominent protrusions and deepening. These pieces have
a fracture with a dull sheen or almost matt that feels to the
touch.
There are combinations of all these varieties. The most
numerous is the first; the rarest is the second. All cleaved correctly.
The origin of this material is unclear. No doubt, it was
brought to the cave from afar, since in the immediate vicinity and in the wider area there are no obsidian outcrops or
quarries. The closest area of common use of this mineral is
the neighboring part of the northwestern outskirts of the
Armenian uplands — in the Akhaltsikhe and Akhalkalaki
districts of the Tiflis province.
In all likelihood, it was brought from this region. There
can be found obsidians of such properties as those extracted from layer 10. In particular, the most characteristic of the
properties: smoky, transparent and with brownish spots.

40

Przepalone [przyp. red.].

25

ავტორი ნამდვილად გულისხმობს დამწვარ კაჟებს [რედ. მინაწერი].

16

Over-burnt [editor’s note].
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Рис. 9. Двуплощадочные нуклеусы, слой 10
(рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 9. Rdzenie dwupiętowe z warstwy 10
(rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 9. ორფუძიანი ნუკლეუსი, ფენა 10
(ნახ. ლევან ლევან ჯორჯაძისა, პატრიცია დანილოსი).

Fig. 9. Double platform cores from layer 10
(drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Rdzenie
W zależności od rozmieszczenia powierzchni negatywów
odłupanych wiórów i orientacji względem osi długości, a także od liczby pięt41, rdzenie dzielą się na trzy grupy: dwupiętowe, jednopiętowe i o budowie nieregularnej.
Najwłaściwiej wykorzystywane i poddane najstaranniejszej
obróbce rdzenie dwupiętowe reprezentują różnorodne formy
na podobieństwo półcylindra, w przekroju podłużnym —
z ukośnymi symetrycznymi piętami ścinającymi stronę płaską
pod kątem rozwartym, a półcylindryczną pod ostrym. Płaska
ukośna powierzchnia jest piętą rdzenia; powierzchnia półcylindryczna to wspólna powierzchnia negatywów okrzesków42,
oddzielanych od obydwu pięt, zaś strona płaska — to tylna
płaszczyzna rdzenia. W rzeczywistości taka regularność form
jest rzadka. Obserwuje się wiele odchyleń od niej. Najczęstsze
spośród nich — nieregularność powstała wskutek zagięć i załamań negatywów oddzielanych wiórów, lub w rezultacie tego, iż
naturalne przełomy, tworzące pierwotnie powierzchnię bryły,
wykorzystanej dla wyrobu rdzenia, w małym stopniu zostały
usunięte we wstępnej obróbce. Przełomy takie zachowały się
najczęściej w tylnej części rdzeni i po bokach; niekiedy służą
one za pięty, o ile są wystarczająco płaskie i jeśli tworzą odpowiedni kąt z powierzchnią negatywów43. Nader rzadkie
bywa odchylenie, polegające na równoległym, w przybliżeniu,
położeniu obu pięt; wówczas powierzchnia negatywów dzieli
się na dwie części, leżące po obu stronach rdzenia44 lub pod
pewnym kątem względem siebie. Bardzo rzadko spotyka się
pięty prostopadłe względem powierzchni negatywów. Dwa
ostatnie wyjątki w małym stopniu wpływają na ogólny obraz
budowy rdzeni; najważniejszą z ich dominujących własności
morfologicznych jest owo ukośne rozmieszczenie pięt, które
w przekroju podłużnym przez środek powierzchni negatywów
daje zarys trapezoidalny, warunkujący inne drugorzędne podobieństwa z wymienionym wyżej półcylindrem.
Przeważają następujące proporcje. W znacznej większości
dwupiętowych rdzeni długość, mierzona od wierzchołka jednej pięty do wierzchołka drugiej, przewyższa szerokość i grubość. Częste egzemplarze wydłużone i grube,...

Pięty rdzeni nazywano plan de frappe [przyp. autora].
Odłupnia [przyp. red.].
43
Odłupnia [przyp. red.].
44
Autor ma zapewne na myśli rdzenie dwupiętowe rozdzielnoodłupniowe
[przyp. red.].
41
42

ნუკლეუსები

ნუკლეუსზე ლამელების ნეგატივების განლაგების,
ფუძესთან ღერძის მიმართებისა და ფუძეთა რაოდენობის26
მიხედვით ნუკლეუსები სამ ჯგუფად იყოფა: ორფუძიანი,
ერთფუძიანი და არასწორი აგებულების.
სწორად
გამოყენებული
და
ზედმიწევნით
საგულდაგულოდ დამუშავებული ორფუძიანი ნუკლეუსები
ნახევარცილინდრული ფორმის სხვადასხვა ვარიანტს
წარმოადგენს, გრძივი ღერძის ჭრილზე სიმეტრიული, ირიბი
ფუძეებით, რომლებიც ბრტყელ მხარეს ბლაგვი, ხოლო
ნახევარცილინდრულს — მახვილი კუთხით კვეთს. ბრტყელი,
ირიბი ძირები ნუკლეუსის ფუძეებია; ნახევარცილინდრული
ზედაპირი — ესაა ორივე ფუძისგან ატკეცილი ნეგატივების
საერთო ზედაპირი; ხოლო უკანა ზედაპირი ნუკლეუსის
უკანა ზედაპირია. რეალურად, ამგვარი წესიერი ფორმები
იშვიათად გვხვდება. ხშირად შეინიშნება ამ ფორმის
სახესხვაობა. მათ შორის ყველაზე დამახასიათებელია
არაწესიერი ფორმა, რომელიც წარმოიქმნება ცალკეული
ლამელების ნეგატივების შეკვეცის ან გატეხის შედეგად,
ანდა იმის გამო, რომ ბუნებრივი ტეხილები, რომლებიც
თავდაპირველად ნუკლეუსის დასამზადებლად განკუთვნილი
კაჭრის ზედაპირს წარმოადგენდა, გარკვეულწილად
მოცილებული იყო კაჭრის პირველადი დამუშავების დროს.
ასეთი ტეხილები უმრავლეს შემთხვევაში შერჩენილია
ნუკლეუსის უკანა მხარესა და გვერდებზე. ზოგჯერ ისინი
ფუძის ფუნქციას ასრულებენ იმის გათვალისწინებით,
თუ საკმარისად ბრტყელია, ან თუ ქმნის შესაბამის
კუთხეს ნეგატივების ზედაპირებთან. ძალიან იშვიათად,
გამონაკლისის სახით, გვხვდება ისეთი ცალები, რომლებშიც
ორივე ფუძე თითქმის პარალელურადაა განლაგებული. ამ
შემთხვევაში ნეგატივების ზედაპირი იყოფა ორ ნაწილად,
რომლებიც მოთავსებულია ნუკლეუსის ორივე მხარეზე ან
გარკვეული კუთხითაა განლაგებული ერთმანეთის მიმართ.
ძალზე იშვიათია, როცა ფუძე პერპენდიკულარულადაა
განლაგებული ნეგატივების ზედაპირის მიმართ. ბოლო ორი
გამონაკლისი ნაკლებად მოქმედებს ნუკლეუსების საერთო
ფორმაზე. მათ ძირითად მორფოლოგიურ თვისებათა
შორის ყველაზე მთავარია ფუძეების დაქანება, რომელიც
ნეგატივების ზედაპირის გრძივ ჭრილში ტრაპეციისებურ
მოხაზულობას ქმნის, რაც, თავის მხრივ, განაპირობებს
მათ სხვა, მეორეხარისხოვან, მსგავსებებს ზემოხსენებულ
ნახევარცილინდრთან.
ჭარბობს
შემდეგი
პროპორციები:
ორფუძიანი
ნუკლეუსების სიგრძე, რომელიც იზომება ერთი ფუძის
თავიდან მეორე ფუძის თავამდე და აჭარბებს მის სიგანესა
და სისქეს. ხშირად გვხვდება წაგრძელებული და სქელი,...
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Основанием ядрища называю plan de frappe [ავტორის სქოლიო].

Cores
Depending on the arrangement of the negatives of the
flakes and the platforms with respect to the length axis, and
on the number of platforms,17 the cores are divided into three
groups: with two striking platforms, with one striking platform and irregular.
The most correct exploration and the most thorough finishing can be seen on the bi-directional cores as variations of
a half-cylinder, which has derived from a longitudinal section
of a cylinder with oblique symmetrical bases, truncating the
flat side at an obtuse angle, and semi-cylindrical side — under a sharp one. Flat, oblique bases are the striking platforms
of the core; semi-cylindrical surface — the general surface
of the negatives of the flakes separated from both platforms;
the posterior plane is the posterior surface of the nucleus. In
fact, such shape regularity is rare. There are a lot of deviations
from it. The most frequent of them is the irregularity that
arose as a result of the bends and refractions of the negatives
of the removed flakes or because the natural cracks originally
constituting the surface of the block used for the preparation of the core are only minimally removed by preliminary
preparation. Such breaks are most often preserved on the
back side of the core and on the sides; sometimes they serve
as platforms, if sufficiently flat and make up an appropriate
angle with the production surface. Very rare is approximately
parallel position of both platforms; then the production surface is divided into two parts, lying on either side of the core18
or at some angle to each other. Very rarely there are platforms
perpendicular to the production surface. The last two exceptions have little effect on the overall structure of the cores: the
most important of their prevailing morphological properties
is the trimming of the platforms, which in the longitudinal
section through the middle of the production surface gives
a trapezoidal outline, which causes other similarities to the
above-mentioned semi-cylinder.
The following proportions prevail. For a significant
majority of nuclei with two striking platforms, the length
measured from the top of one platform to the top of the
other is greater than the width and thickness. Frequent are
elongated and thick,...

Here the term “platform” is used for plan de frappe [author’s note].
The author is probably referring to a double platform core with separated
flaking surfaces [editor’s note].
17
18
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ГВАРДЖИЛАС КЛДЕ (с 12 таблицами) / GWARDŻYŁAS KŁDE (z 12 tablicami) / გვარჯილას კლდე (12 ტაბულით) / GVARDJILAS KLDE (with 12 plates)

...lecz wąskie. Stosunek szerokości do grubości także nie jest
stały. Rdzenie o szerokości większej niż grubość nieznacznie
przewyższają liczbę egzemplarzy o odwrotnej proporcji. Obficie występują rdzenie o niemal równej szerokości i grubości.
Wstępna obróbka rdzeni zwykle polegała na przygotowaniu pięt przy pomocy odrębnych, szerokich, płaskich
okrzesków. W rzadkich przypadkach bardziej starannej i regularniejszej obróbki, negatywy takich wiórów przechodzą
na tylną powierzchnię rdzeni, szczelnie ją pokrywając, albo
też przechodzą stopniowo w zgrubne szczerbienia, znajdujące się na dłuższych krawędziach bocznych. Wskutek tego
krawędzie boczne zostały obtłuczone i stępione; w znacznej większości ich płaszczyznę charakteryzuje kąt rozwarty.
Zazwyczaj szczerby znajdują się z jednej strony krawędzi
— z tylnej strony rdzenia. Szczerbienie dwustronne na danym kawałku krawędzi bocznej jest bardzo rzadkie; nieco
częstsze — szczerbienie jednostronne, przechodzące z tylnej powierzchni na powierzchnię negatywów. Sama grań
ma normalnie postać nieregularnej linii krętej lub łamanej.
Występują rdzenie z zatapiającym szczerbieniem zachowanym w większym lub mniejszym stopniu na skutek odbijania okrzesków; stanowią one około jednej piątej wszystkich
rdzeni. Pierwotnie było ich więcej, lecz użytkowanie rdzeni,
zmniejszające ich szerokość i grubość, wyeliminowało ich
przytępione krawędzie. Dowodzi tego 176 charakterystycznych wydłużonych odpadków — wysokich, trójgraniastych
w przekroju poprzecznym fragmentów rdzeni, mających
z wierzchu przytępioną, podługowatą krawędź45. Lecz nawet uwzględniając ostatnią okoliczność, nie można wątpić,
że obróbka wstępna przynajmniej około połowy wszystkich
rdzeni polegała tylko na wykonaniu pięt. Powierzchnia tylna, a czasem i boki takich rdzeni w zależności od naturalnych przełomów, które reprezentują […]46. Ta nieregularność występuje szczególnie często. Niekiedy za pięty rdzeni
dwupiętowych i pozostałych typów służą płaskie naturalne
przełomy.
Stopień zużycia rdzeni dwupiętowych nie osiąga tej skrajności, jaką obserwuje się w typowych przemysłach mikrolitycznych. W stosunku do masy ogólnej, znacznie bardziej
zużyte są rdzenie z przytępionym zaszczerbieniem47 i przypuszczalnie mające go48, niż te, w których uformowane zostały jedynie pięty. Istnieje kilka odmian formy podstawowej,
powstałych...

45
46
47
48

Autorowi chodzi o zatępce (crested blades) [przyp. red.].
Zdanie źle konstruowane lub niedokończone [przyp. tłum.].
Zatępiskiem [przyp. red.].
Przytępione zaszczerbienie [przyp. red.].

...მაგრამ ვიწრო ეგზემპლარები. ასევე ცვალებადია მიმართება
სიგანესა და სისქეს შორის. ნუკლეუსები, რომელთა სიგანე
მეტია, ვიდრე სისქე, რაოდენობით ბევრად არ აღემატება
საპირისპირო პროპორციის მქონე ეგზემპლარებს. ბევრია
ნუკლეუსი თითქის თანაბარი ზომის სიგრძითა და სიგანით.
ორფუძიანი
ნუკლეუსების
წინასწარი
დამუშავება,
ჩვეულებრივ, გულისხმობდა ფუძეების მომზადებას განიერი,
ბრტყელი ანატკეცების მოცილების გზით. იშვიათად, უფრო
გულდასმით და წესიერად დამუშავების შემთხვევაში, ამგვარი
ლამელების ნეგატივები გადადის ნუკლეუსის უკანა ზედაპირზე
და მთლიანად ფარავს მას, ანდა თანდათან გადაიქცევა
მსხვილ რეტუშად, რომელიც გრძივად გვერდით კიდეებზეა
განთავსებული. ამ რეტუშით გვერდითი წახნაგები დაჩეჩქვილი
და დაბლაგვებულია; ხშირად მათი სიბრტყივი კუთხე ბლაგვია.
ჩვეულებრივ, რეტუში დატანილია წახნაგის ერთ მხარეს —
ნუკლეუსის უკანა მხარეზე. ორმხრივი რეტუში გვერდითი კიდის
ამ მონაკვეთზე ძალზე იშვიათია; უფრო ხშირია ცალმხრივი
რეტუში, რომელიც უკანა ზედაპირიდან ნეგატივების
ზედაპირზე გადადის. თვითონ წახნაგი, ჩვეულებრივ,
კლაკნილი ან ტეხილი ხაზის სახითაა წარმოდგენილი.
გვხვდება ასევე ნუკლეუსები დამაბლაგვებელი რეტუშით,
რომელიც მეტ-ნაკლებად ანატკეცების ატკეცვის შედეგია.
ასეთი ცალები შეადგენს ნუკლეუსების რაოდენობის ერთ
მეხუთედს. თავდაპირველად ასეთი ტიპი უფრო მეტი
იყო, თუმცა ნუკლეუსების სისქისა და სიგანის შემდგომმა
გამოყენებამ ჩამოაცილა მათ დაბლაგვებული კიდეები. ამის
დასტურია 176 ცალი წაგრძელებული განივი ანატკეცის
აღმოჩენის ფაქტი. ესაა მაღალი, განივ ჭრილში, სამწახნაგა
ანატკეცები, რომელთაც ზედა ნაწილებზე შერჩენილი აქვს
ნუკლეუსის მოგრძო დაბლაგვებული კიდე27. თუმცა, ამ
უკანასკნელი გარემოების გათვალისწინებითაც კი ეჭვგარეშეა,
რომ ნუკლეუსების ნახევარზე მეტზე მაინც წინასწარი
დამუშავება ითვალისწინებდა მხოლოდ და მხოლოდ
ფუძეების მომზადებას. ამგვარი ნუკლეუსების უკანა ზედაპირი,
ზოგჯერ კი გვერდებიც, დამოკიდებული იყო იმ ბუნებრივ
ტეხილებზე, რომლებსაც ისინი წარმოადგენდნენ28. ამგვარი
არსწორხაზოვნება ძალიან ხშირია. ზოგჯერ ორფუძიან და
სხვა ნუკლეუსებზე ფუძეების ფუნქციას სწორედ ბრტყელი
ბუნებრივი ტეხილი ასრულებს.
ორფუძიანი ნუკლეუსების გამოყენების ხარისხი ვერ
აღწევს იმ მაქსიმალურ რაოდენობას, როგორც შეიმჩნევა
ტიპურ
მიკროლითურ
ინდუსტრიაში.
მასობრიობის
თვალსაზრისით, ბევრად უფრო ხშირია ნუკლეუსები
დაბლაგვებული რეტუშით და, სავარაუდოდ, ასეთი ცალები
უფრო მეტი იყო, ვიდრე ისეთი, რომლებსაც მხოლოდ
ფუძეები აქვს მომზადებული. არსებობს ძირითადისაგან
რამდენიმე განსხვავებული ფორმა, რომლებიც წარმოიქმნა...

...but narrow items. The ratio of width to thickness is also
variable. The cores with a width greater than the thickness
slightly outnumber the numerals with an inverse proportion.
Abundant are cores with an almost equal width and thickness.
Preliminary treatment of bi-directional nuclei, as usual,
consisted in the preparation of platforms by the removal of
wide flat flakes. In the rare cases of more careful and proper
trimming, the negatives of such flakes pass to the back surface of the cores, covering it completely, or gradually becoming massive retouch located on the longitudinal side edges.
The side faces are chipped and blunted by this retouch; in a
large majority their planar angle is obtuse. Usually retouch
is located on one side of the face — on the back side of the
core. Bifacial retouch on this section of the lateral edge is
very rare; unifacial retouch alterating from the ventral to the
dorsal surfaces is more common. The edge normally looks
like an irregular twisting or broken line. There are nuclei
with blunting retouch, preserved to a greater or lesser extent
from the splitting of the fragments; they are only about onefifth of all cores. Initially there were more of them; but the
exploitation of cores, reducing them in thickness and width,
eliminated dull edges. This is proved by the presence of
176 characteristic elongated ridge blades — fragments with
high trihedral cross sections, bearing on the dorsal sides a
blunted oblong edge of the core.19 But even taking into account the latter circumstance, one cannot doubt that the preliminary trimming of at least about half of all the nodules,
consisted only in making the platforms. The back surface,
and sometimes the sides of such cores, exhibit natural fractures. This irregularity is especially frequent among them.
Sometimes in bi-directional and other cores, flat natural
breaks serve as striking platforms.
The degree of exploitation of bi-directional cores does not
reach the extreme that is observed in typical microlithic industries. With respect to the weight, the cores with retouch20
and those that supposedly had it,21 were much more used
than those with trimming striking platform only. There are
several modifications of the basic form that occurred...
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ავტორი გულისხმობს სამწახნაგა ანატკეცს [რედ. მინაწერი].
წინადადება ან ცუდად არის აგებული, ან დაუმთავრებელია [მთარ.
მინაწერი].

21

The author is referring here to crested blades [editor’s note].
Crested [editor’s note].
A blunted retouch [editor’s note].
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Рис. 10. Сколы оживления ударных
площадок (tablets), слой 10.
Таблица II Рисунок 11–13
(фото: Мирон Богацкий).
Fig. 10. Odnawiaki, warstwa 10.
Tablica II Rysunek 11–13
(fot. Miron Bogacki).
ნახ. 10. ანატკეცები, მიღებული
დარტყმის მოედანის
განახლებისას, ფენა 10. ტაბულა
II, ნახატი 11–13 (ფოტო მირონ
ბოაგცკისა).

Fig. 10. Core tablets, layer 10. Plate II,
Figures 11–13 (photo by Miron
Bogacki).
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...wskutek zużycia na szerokość i grubość. Główne spośród
nich to spłaszczony półcylinder i niemal pełen cylinder.
Egzemplarze ostatniego typu przyjmowały niekiedy, w rezultacie odłupywania szerszych fragmentów, wygląd wielościennych graniastosłupów; przeważnie są one dłuższe od
przeciętnej wielkości. Liczne rdzenie dwupiętowe, z uformowanymi jedynie piętami, przygotowane z powierzchni
naturalnych, w których większość powierzchni składała się
z dwóch dużych płaszczyzn, przecinających się najczęściej
pod kątem ostrym, są zużyte w części grubszej, przeciwległej względem kąta przecięcia płaszczyzn. Takie partie powierzchni negatywów w przekroju poprzecznym rdzenia jawią się jako wygięte, zaś ogólny zarys przekroju jest trójkątny.
Użytkowanie dwu- i jednopiętowych rdzeni na długość
odbywało się drogą odbić, jak w przypadku rylców węgłowych. Na zasadniczych częściach powierzchni negatywów,
wskutek kolejnych uderzeń, pojawiały się schodkowe nagromadzenia krótkich załamanych negatywów49, przechodzących na samym kraju pięty w drobne wgniecenia i pęknięcia.
Uprzedni ostry lub niemal prosty kąt, zawierający się między
pietą a powierzchnią negatywu, przekształcał się tym sposobem w kąt rozwarty, przeszkadzający w dalszym łupaniu.
W celu dalszego użytkowania rdzenia odłupywano jeden
lub więcej okrzesków, niekiedy na całej szerokości pięty. Jeśli ukierunkowanie odbić było w przybliżeniu równoległe do
dawnej pięty i szło od przodu negatywów rdzenia, wówczas
powstawał jeden płaski szeroki okrzesek mniej więcej równej
grubości50 (Tab. II, rys. 11, 12, 13). Zaś uderzenia ukierunkowane od boku negatywów odłupywały fragmenty skośne
w przekroju poprzecznym51. Wgłębienie, będące następstwem uderzenia, znajduje się zazwyczaj pod starą krawędzią
pięty i nieco poniżej negatywów sęczków po wcześniej oddzielonych okrzeskach; w związku z tym część ich otoczenia,
stykająca się z wgłębieniem, składa się z odpowiednich kawałków poprzednich negatywów, układających się graniasto.
Pierwsze występują w liczbie 27 sztuk, a drugie — 18.
Przypuszczam, że nowa pięta rdzenia, uzyskana w takim
sposób, tworzyła z powierzchnią negatywów łagodny kąt,
nieco większy od poprzedniego. Wokół nowej pięty...

49
50
51

Odbicia zawiasowe tzw. hinge [przyp. red.].
Autorowi chodzi o odnawiak [przyp. red.].
Świeżaki [przyp. red.].

...ნუკლეუსების სიგანისა და სისქის გამოყენების შედეგად.
მათ შორის ძირითადია დაბრტყელებული ცილინდრი
და თითქმის სრული ცილინდრი. უკანასკნელი სახის
ეგზემპლარები ზოგჯერ იღებდა არაწესიერი მრავალწახნაგა
პრიზმის ფორმას, უფრო განიერი ანატკეცების ატკეცვის
გამო; ისინი, ძირითადად, წაგრძელებულია, საშუალოზე
დიდი ზომის. ხშირ შემთხვევაში ორფუძიანი ნუკლეუსები,
რომლებიც დამუშავებულია მხოლოდ ფუძისეულ მხარეს,
დამზადებულია ბუნებრივი ანატკეცებისაგან, რომელთა
ზედაპირის დიდ ნაწილს მართი კუთხით გადაკვეთილი ორი
დიდი სიბრტყე შეადგენდა, გამოყენებულია სიბრტყეების
გადაკვეთის მოპირდაპირე, შესქელებულ მონაკვეთზე.
ნეგატივების ზედაპირების ამგვარი ცალები განივ ჭრილში
ამობურცულია, ხოლო ჭრილის საერთო მოხაზულობა —
სამკუთხაა. ორფუძიანი და ერთფუძიანი ნუკლეუსების სიგრძის
გამოყენება ისევე ხდებოდა, როგორც ეს კუთხის საჭრისების
შემთხვევაშია.
ნეგატივების
ზედაპირების
ძირითად
ნაწილზე, ხშირი დარტყმების შედეგად, წარმოიქმნებოდა
მოკლე, გადატეხილი ნეგატივების29 საფეხურისებური
ბურცობები, რომლებიც ფუძის კიდეზე წარმოშობდა
დაჩეჩქვილ და დაბზარულ მონაკვეთებს. ამგვარად, ყოფილი
მახვილი, ან თითქმის მართი, ფუძესა და ნეგატივების
სიბრტყეებს შორის მდებარე კუთხე ბლაგვდებოდა და ხელს
უშლიდა ახალი ანატკეცების მიღებას. მასალის შემდგომი
გამოყენების მიზნით ნუკლეუსის ფუძის მთელი სიგანიდან
იღებდნენ ერთ ან რამდენიმე ანატკეცს. თუკი ატკეცვის
მიმართულება არსებული ფუძის თითქმის პარალელური
იყო და ნუკლეუსუსის ნეგატივების წინ აღმოჩნდებოდა,
მაშინ მიიღებოდა მეტ-ნაკლებად თანაბარი სისქის ერთი
ბრტყელი განიერი ანატკეცი30. (ტაბ. II, სურ. 11, 12, 13),
ხოლო ნეგატივების გვერდიდან მიღებული ანატკეცები
ჭრილში მოღუნული ფორმისა იყო. მათი დარტყმის
ბურცობი, ჩვეულებრივ, ექცევა ფუძის ძველი კიდის ქვეშ
და მანამდე ატკეცილი ლამელების ნეგატივების დარტმის
ბურცობის ცოტა უფრო დაბლა; ამასთან დაკავშირებით,
მათი გარშემოწერილობის ნაწილი, რომელიც ბურცობს
ესაზღვრება, შედგება ძველი ნეგატივების პრიზმატულად
განლაგებული მონაკვეთისაგან. პირველი ვარიანტის 27
ეგზემპლარია ნანახი, მეორისა კი — 18.
ჩემი აზრით, ნუკლეუსის ამგვარი ხერხით მიღებული
ფუძე, ნეგატივების ზედაპირთან ერთად, შეადგენდა
წინანდელზე უფრო დამრეც კუთხეს. ახალი ფუძის გარშემო...

...as a result of exploiting the cores in the width and thickness
directions alternatively. The main ones are a flattened halfcylinder and an almost full cylinder. Instances of the latter
kind sometimes took the irregular shape of polyhedral prisms
as a result of the removal of wider flakes; they are mostly
elongated and larger than average. Many of the bi-directional
cores, which exhibit platform trimming only, prepared from
natural nuclei, most of the surface of which consisted of two
large planes intersecting most often at a sharp angle, were exploited in their thick part opposite the point of intersection
of planes. Such sets of production surfaces are convex, and
the general outline of the section is triangular. The exploitation of double platform and single platform cores with respect to length was accomplished by rejuvenating them in the
manner of dihedral burins. Due to frequent strokes, on the
main parts of the production surfaces appear gradual heaps
of short refracted negatives,22 passing at the very edge of the
platform into small crushes and cracking. The former sharp
or almost right angle lying between the base and the surface
of the negatives, was thus transformed into an obtuse one,
obstructing further separation of the fragments. For the sake
of the further use of the material, one or more flakes, sometimes to the full width of the platform were removed. If the
direction of the removal was approximately parallel to the old
platform and occurred in front of the surface of the negatives
of the core, then one flat wide tablet of more-or-less uniform
thickness was obtained (Plate II, Figures 11, 12, 13). Strikes,
directed to the side of the production surface, removed flakes
that were oblique in the cross section. Their bulbs of percussion are usually located beneath the old edge of the platform
and slightly below the bulbs of percussion of the previously
removed flakes. For this reason, the part of their circumference, adjacent to the bulb, consists of the corresponding
segments of the previous negatives prismatically stacked.
The first are available in the amount of 27, and the second —
18 items.
I believe that the new platform of the core, obtained in
this way, generally formed a flat angle with the surface of the
negatives, somewhat larger than the previous one. Around
the new platform...

29

22

წუნი [რედ. მინაწერი].
ავტორი გულისხმობს
მინაწერი].
30

დარტყმის

მოედნის

შესწორებას

The so-called hinges [editor’s note].

[რედ.
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...pierwotnie znajdowały się stare, ścięte negatywy.
Skrócony rdzeń szedł w ruch na nowo52 — pojawiały się na
nim nowe, już pełne, negatywy wiórów. Niewątpliwie często usuwały one dokładnie stare negatywy. Mamy jednak, w liczbie 11
egzemplarzy, takie rdzenie, na których zachowały się części starych negatywów, położone bezpośrednio przy nowych piętach;
ukierunkowanie ich pofałdowania i ścięcia definitywnie określa
ich pochodzenie (Tab. II, rys. 14–15).
Dwu- i jednopiętowe rdzenie ulegały nie tylko intencjonalnemu, lecz także przypadkowemu skróceniu. Był to rezultat tak
zwanego podgiętego odłupywania. Fragmenty, oddzielane od
rdzenia, są w ogólnym przekroju wzdłużnym z lekka łukowato
podgięte; podgięcie owo ma postać odpowiednich podgięć na
negatywach [rdzenia]53. Niekiedy przy odłupywaniu okrzeski
zaginają się szczególnie silnie w swej górnej części, zagarniając
w całości drugą piętę rdzenia dwupiętowego albo dolną końcówkę jednopiętowego. W rzeczywistości powstaje wówczas nie
zwyczajny okrzesek, a dość duży fragment rdzenia54. Jest 17 sztuk
takich podgiętych fragmentów (Tab. III, rys. 16 i 17). Skróconych
rdzeni z podgiętym negatywem mamy 18 sztuk. Najbardziej reprezentatywne spośród nich jest znalezisko rdzenia dwupiętowego z takim negatywem i oddzielony odeń podłużny fragment,
dokładnie przystające do siebie na całej długości łupania55 (Tab.
III, rys. 18, 19, 20 i 21).
Podgięte łupanie rdzeni jest w pełni analogiczne z podziałem rylców bocznych i innych, powstających także przypadkowo
i rzadko w rezultacie odłupywania od nich fragmentów rylcowych56. Prawdopodobne, mniej jaskrawe i dalsze podobieństwo
stanowią charakterystyczne przełomy niektórych wąskich noży
z tylcem, powstałe wskutek zbyt mocnego nacisku podczas pracy, usytuowane pierwotnie w płaszczyźnie szerokości narzędzia,
a następnie przechodzące gwałtownym zgięciem w płaszczyznę
grubości.
Pośród wszystkich rdzeni bardzo nieliczne są te, które przypuszczalnie można uznać za nie w pełni wykorzystane. W ogóle,
biorąc pod uwagę wielkość narzędzi wykonanych z odłupanych
wiórów i obfitość nożykowatych okrzesków, pozostawionych bez
wtórnej obróbki, rdzenie ujawniają wysoki stopień zużycia. Jedne
rdzenie stały się odpadami...

...თავდაპირველად განლაგებული იყო ძველი, წაკვეთილი
ნეგატივები.
დამოკლებული ნუკლეუსები კვლავაც გამოიყენებოდა31.
მათზე ჩნდებოდა ახალი, მთლიანი ლამელების ნეგატივები.
რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ხშირად ძველი, დამოკლებული
ნეგატივები მოცილებული იყო, თუმცა ნუკლეუსების 11
ეგზემპლარზე შემორჩენილია ძველი ნეგატივების ნაშთები,
რომლებიც განლაგებული იყო უშუალოდ ახალი ნეგატივების
ფუძეებთან; ტალღოვანება და ატკეცვის მიმართულება
აშკარად მათ წარმომავლობაზე მიუთითებს (ტაბ. III, სურ. 14
და 15).
ორფუძიანი და ერთფუძიანი ნუკლეუსები როგორც
შემთხვევით, ისე შეგნებულად იყო დამოკლებული.
ეს
გამოიხატებოდა
ე.წ.
დახრილად
ატკეცვაში.
ნუკლეუსიდან ატკეცილი ანატკეცები გრძივ ჭრილში
ოდნავ რკალისებურადაა გაღუნული. ეს გაღუნულობა
ნეგატივებზე ქმნის შესაბამის ბურცობს. ზოგჯერ ანატკეცები
განსაკუთრებით ზედა ნაწილშია მოღუნული და მოიცავს
ორფუძიანი ნუკლეუსის ორივე ფუძეს ან ერთფუძიანის
ქვედა ბოლოს. ასეთ შემთხვევაში მიიღება არა ჩვეულებრივი
ანატკეცი, არამედ ნუკლეუსის საკმაოდ დიდი ფრაგმენტი32.
ასეთი მოღუნული ნატეხი 17 ცალია აღმოჩენილი (ტაბ. III,
სურ. 16 და 17), დამოკლებული ნუკლეუსები — 18 ცალი.
მათ შორის ყველაზე თვალსაჩინოა ამგვარ ნეგატივიანი
ორფუძიანი ნუკლეუსის ფრაგმენტი და მისგან ატკეცილი
შეღუნული ანატკეცი, რომლებიც ზუსტად მიესადაგება
ერთმანეთს ატკეცილი ზედაპირის მთელ გაყოლებაზე33
(ტაბ. III, სურ. 18, 19, 20 და 21).
ნუკლეუსების უხეშად, გვერდიდან ატკეცვა სავსებით
შეესაბამება გვერდითი და სხვა საჭრისების ანატკეცებს,
ასევე შემთხვევით და იშვიათად, სასაჭრისე ანატკეცის
მიღებას34. შესაძლოა, უფრო ნაკლებად შესამჩნევი მსგავსების
ნიშნად ჩაითვალოს ზოგიერთი ზურგდაბლაგვებული დანის
დამახასიათებელი გაღუნულობა, რომელიც წარმოიშვა
მუშაობისას ძალზე ძლიერი წნეხვის შედეგად, რომელიც
ჯერ იარაღის გრძივ სიბრტყეს მიუყვებოდა, ხოლო შემდეგ
მკვეთრად გადადის განივ სიბრტყეში. ნუკლეუსების მთელ
ამ მასაში იშვიათია ისეთები, რომლებიც ნაწილობრივადაა
გამოყენებული. ლამელებზე დამზადებული იარაღის ზომებს,
დანისებრი არარეტუშირებული ანატკეცების სიმრავლეს
თუ გავითვალისწინებთ, ზოგადად ნუკლეუსებს ემჩნევათ
ინტენსიური გამოყენების კვალი. ნუკლეუსების ნაწილი
გამოუყენებლად გადაიქცა...

...were originally located the old truncated negatives.
The shortened core was renewed23 — on it appeared new,
already full negatives of flakes. No doubt, they often completely covered the old truncated negatives. But there are
11 items, on which parts of the old negatives, lying directly
at the new platforms, have been preserved. The direction of
their ripples definitely indicates their origin (Plate III, Figures 14
and 15).
Double platform and single platform cores have been
reduced not only intentionally, but also accidentally. This
was caused by the so-called bent-out spall. The flakes removed from the nuclei are generally curved slightly in the
longitudinal section; on the negatives, this bend is seen as
a corresponding curvature. Sometimes, splintering flakes
are particularly strongly bent at the top, grabbing the whole
opposite platform of the double platform core or the lower
extremity of the unidirectional one. In fact, what’s being removed in these cases is not an ordinary flake, but rather a
large fragment of the core. In this assemblage there are 17
such deformed fragments (Plate III, Figures 16 and 17) and
18 reduced cores with a bent negativity. The most indicative
among them is the remainder of the double platform core
with such a negative and a flake removed from it, that can be
exactly refitted with each other, along the entire surface of the
split24 (Plate III, Figures 18, 19, 20 and 21).
The bent cancellation of the nuclei is quite analogous to
the division of dihedral burins, also accidentally and rarely
arising as a result of the chipping of burin spalls from them.25
Perhaps the less striking and more distant analogy is the
characteristic break of some narrow backed pieces resulting
from too strong pressing during work, originally in the plane
of the tool width, and then passing through a steep bend into
the plane of thickness.
Among all the cores there are only very few, which can
supposedly be considered not fully suitable for exploitation.
In general, taking into account the size of the tools made on
flakes and the abundance of knife-like fragments left without
secondary processing, the cores display a high degree of exploitation. Some of the cores were discarded...

52
W ten sposób autor opisał proces eksploatacji rdzenia dwupiętowego,
czyniąc to kilkadziesiąt lat przed wprowadzeniem terminu chaîne opératoire
[przyp. red.].
53
Przyp. red.
54
Podwin, dwupiętnik [przyp. red.].
55
Autor w tym miejscu opisuje jedną z najwcześniej opisanych w historii
archeologii składanek technologicznych. Warto zwrócić uwagę na celność
intuicji autora [przyp. red.].
56
Intuicja autora nie jest w tym miejscu prawidłowa [przyp. red.].

31
ამგვარად, ავტორმა თანამედროვე ტერმინის, „chaîne opératoire”
შემოტანამდე რამდენიმე ათეული წლით ადრე ორფუძიანი ნუკლეუსების
დამუშავების პროცესი აღწერა [რედ. მინაწერი].
32
ნუკლეუსუს თავის გადანამტვრევი [რედ. მინაწერი].
33
ავტორი ამ ადგილას არქეოლოგიის ისტორიაში ერთ-ერთი
პირველთაგანია, რომელიც აღწერს ტექნოლოგიურ თანმიმდევრობას.
ავტორის ინტუიცია ყურადღების ღირსია [რედ. მინაწერი].
34
აქ ავტორს ინტუიციამ უმტყუნა[რედ. მინაწერი].

23
In this way, the author described the entire process of forming double
platform cores, a few decades before the term chaîne opératoire was even
introduced [editor’s note].
24
In this fragment, the author provides one of the earliest descriptions of
a technological fitting. It is worth drawing attention to the accuracy of the
author’s intuition [editor’s note].
25
Here, the author’s intuition is incorrect [editor’s note].
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Рис. 11. Двуплощадочные
нуклеусы, слой 10. Таблица
II Рисунок 14, 15 (рис. Леван
Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 11. Rdzenie dwupiętowe, warstwa
10. Tablica II Rysunek 14, 15
(rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 11. ორფუძიანი ნუკლეუსები,
ფენა 10. ტაბულა II, ნახატი 14,
15 (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა,
პატრიცია დანილოსი).

Fig. 11. Double platform cores, layer
10. Plate II, Figures 14, 15 (drawing
by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).

Рис. 12. Сколы с ныряющими
дистальными частями
(ампутирующие сколы), слой 10.
Таблица III Рисунок 16–17
(фото: Мирон Богацкий).
Fig. 12. Wióry podwinięte, warstwa
10. Tablica III Rysunek 16–17
(fot. Miron Bogacki).
ნახ. 12. შეკეცილი ანამტვრევი,
ნუკლეუსის თავის გადანამტვრევი
ფენა 10. ტაბულა III, ნახატი 16, 17
(ფოტო ბოგაცკისა).

Fig. 12. Bent blades, layer 10. Plate
III, Figures 16–17 (photo by Miron
Bogacki).
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Рис. 13. Ремонтаж С. Круковским нуклеуса и скола с ныряющим окончанием, слой 10. Таблица III
Рисунок 18–21 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 13. Składanka znaleziona przez S. Krukowskiego. Rdzeń z podwinem, warstwa 10. Tablica III Rysunek 18–21
(fot. Miron Bogacki).
ნახ. 13. ნუკლეუსი და მისი ანატკეცი, აღდგენილი კრუკოვსკის მიერ, ფენა 10. ტაბულა III,
ნახატი 18–21 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 13. Refitting found by S. Krukowski. Core with bent element, layer 10. Plate III, Figures 18–21
(photo by Miron Bogacki).
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...w rezultacie pomniejszenia pięty, inne wskutek nierówności
i występów powstałych przy oddzielaniu fragmentów z załamanymi lub mocno zagiętymi końcami. Inne, mniejszość,
okazały się niezdatnymi ze względu na dużą nieregularność
formy ogólnej, niedopuszczającej dalszego odłupywania. Są
to nieudane rdzenie zaczątkowe z opracowanymi piętami
i nielicznymi nieudanymi negatywami lub bez nich, z powierzchnią złożoną przeważnie z naturalnych przełomów,
jak również rdzenie, niemal całkowicie uformowane, mające
formę krótkich, grubych brył. Do ostatnich należą między innymi niektóre rdzenie o nieregularnej budowie.
Powierzchnie rdzeni dwupiętowych, pokryte negatywami odłupanych okrzesków, są przeważnie wydłużone, jak
większość samych rdzeni. Ogólnie rzecz biorąc, negatywy
są wąskie, nie spotyka się w nich jednak jakiejkolwiek przeważającej regularności; ich krawędzie często są kręte i z tej
przyczyny liczne spośród nich bywają zwężone lub rozszerzone. Inne charakteryzuje bardziej stała szerokość na całej
długości. Istnieją rdzenie, na których ułożone są negatywy
równomiernej bądź nierównomiernej szerokości u każdego
wziętego oddzielnie, lecz odmiennymi pod tym względem
szerokości w stosunku do sąsiednich. W niewielkiej liczbie
występują rdzenie rozmaitej wielkości, o regularnym kształcie i z negatywami mniej więcej jednakowej szerokości.
Wielkość wszystkich rdzeni waha się od 3 cm z okładem
do 8 cm. Rozmiary większości z nich wynoszą w przybliżeniu
4–5 cm i ciut więcej. Egzemplarze 6–7-centymetrowe i większe są rzadkie; to przeważnie wydłużone rdzenie. Najrzadsze
są najdrobniejsze rdzenie, długie na 3–4 cm — jest ich kilka
sztuk; są ostrokątne, zaś ich forma ogólna, a także powierzchnia negatywów i poszczególne negatywy są nieregularne,
przy czym te ostatnie bywają rozmaitej wielkości, jakkolwiek
ogólnie biorąc są relatywnie duże. Nie ma charakterystycznych mikrolitycznych, starannie wykorzystywanych rdzeni,
krótkich i okrągłych w przekroju poprzecznym.
Negatywy wszystkich mało zużytych rdzeni, bywają generalnie szersze, niż te na rdzeniach, które w większym stopniu
podlegały odłupywaniu. Największa szerokość, spotykana
w jednych i drugich warunkach, rzadka, charakterystyczna
dla mniejszości rdzeni, wynosi od 1,5 cm do 2,5 cm i więcej. Najczęstsze są negatywy mierzące od ¾ do1,5 cm. Te zaś,
mierzące mniej niż ¾...

...დაპატარავებული ფუძეების გამო, მეორე ნაწილი
-არასწორი ფორმისა და შვერილების მიზეზით, რომლებიც
წარმოიქმნა არასწორი დარტყმების შედეგად. ზოგიერთი,
უმცირესობა, უვარგისი გამოდგა არასწორი საწყისი ფორმის
გამო, რაც გამორიცხავდა მათ შემდგომ გამოყენებას; ასეთად
შეიძლება ჩაითვალოს ცუდად გათლილი ჩანასახოვანი
ნუკლეუსები, დამუშავებული ფუძეებით და წარუმატებელი
ატკეცვის ნეგატივით ან მათ გარეშე, ზედაპირით, რომელიც
წარმოდგენილი იყო ძირითადად ბუნებრივი ტეხილებით და
ასევე მთლიანად შემოთლილი, რომელიც წარმოდგენილია
მოკლე, სქელი ანამტვრევის სახით. ამ უკანასკნელთ
მიეკუთვნება ზოგიერთი არასწორი აგებულების ნუკლეუსიც.
ორფუძიანი ნუკლეუსების ზედაპირები ძირითადად
წაგრძელებული ნეგატივებითაა დაფარული, ნუკლეუსების
უმრავლესობა წაგრძელებული ფორმისაა. საერთო ნეგატივი
ვიწროა; თუმცა რაიმე კანონზომიერება მათ ფორმებში არ
შეინიშნება. მათი წიბოები ხშირად უსწორმასწოროა და ამის
გამო ბევრი მათგანი ან შევიწროებულია, ან გაფართოებული.
ზოგი ხასიათდება მთელ სიგრძეზე მეტ-ნაკლებად თანაბარი
ფორმით. გვხვდება ნუკლეუსები, რომლებზეც აღბეჭდილია
თანაბარი ან არათანაბარი სიგანის ნეგატივები, თუმცა ისინი
ერთმანეთისაგან ამ თვალსაზრისით განსხვავებულია. სწორი
მოხაზულობის და განში ერთნაირი ზომის ნეგატივებიანი
ნუკლეუსები მცირე რაოდენობით გვხვდება.
ყველა ნუკლეუსის ზომა მერყეობს 3 და მეტი სმ.-დან 8
სმ.-მდე. მათი უმრავლესობა ზომით დაახლოებით 4–5 სმ.-ს
ან ოდნავ მეტს შეადგენს. 6–7 სმ. და უფრო დიდი ზომის
ეგზემპლარები იშვიათია; უმეტესწილად ეს წაგრძელებული
ნუკლეუსებია. ყველაზე იშვიათია მცირე ზომის, 3–4 სმ.
ნუკლეუსები. ამგვარი სულ რამდენიმეა; ისინი მკვეთრადაა
დაკუთხული, მათი საერთო ფორმა, აგრეთვე, ნეგატივების
წიბოები და ცალკეული ნეგატივები უსწორმასწოროა,
ამასთან, უკანასკნელნი სხვადასხვა ზომისაა და საერთოდ
შედარებით დიდი ზომისაა. საგულდაგულოდ გამოყენებული
მოკლე და განივ ჭრილში მომრგვალებული მიკროლითური
ნუკლეუსები არ გვხვდება.
ყველა
ნაწილობრივ
გამოყენებული
ნუკლეუსის
ნეგატივები, ჩვეულებრივ, უფრო ფართოა, ვიდრე იმ
ნუკლეუსებისა, რომლებიც მეტადაა დამუშავებული.
მაქსიმალური სიგანე, რომელიც ამ და სხვა შემთხვევაში
აღინიშნება, ნუკლეუსების უმცირესობაზე შედარებით
იშვიათია: იგი შედგენს 1,5–2,5 -ს და ცოტა მეტს. ნეგატივებში
ყველაზე ხშირად ¾ გვხვდება 1,5 სმ. ზომისა, ხოლო ისინი,
რომელთა ზომები ¾ -ზე ნაკლებია,...

26
...due to the depreciation of the platforms, others due to
unevenness and protuberances arising from the removal of
flakes with refracted or sharply curved tops. Others, a minority, proved to be unsuitable for reasons of great irregularity,
which prevented further reduction; these are unsuccessful
initial cores with trimmed platforms and a few unsuccessful
negatives of flakes, or without them, with a surface consisting
predominantly of natural fractures, and cores, almost entirely
hewn, in the form of short, thick blocks. To the latter belong,
among other things, some irregular cores.
The surfaces of the cores with two striking platforms, covered with negatives of removed flakes, are mostly elongated,
like most of the nuclei themselves. Individual negatives are
generally narrow; but there is no prevailing correctness in
their outlines; their edges are often tortuous and from this
many are narrowed or dilated. Others have a more constant
width throughout the entire length. There are cores with negatives of uniform or uneven width, each taken separately,
but different if one compares neighbouring ones. There is a
small number of cores of different sizes with the regular outlines and approximately identical width of all negatives.
The size of all the cores varies from about 3 cm to 8 cm.
The dimensions of most of them are approximately 4–5 cm
or slightly larger. Items of 6–7 cm and larger are rare; these
are mostly elongated nuclei. The rarest nuclei are the smallest ones (3–4 cm in length); there are only few such pieces;
they are sharply angular and their general shape, as well as
the surfaces of the negatives and the individual negatives are
irregular; the latter ones are diverse are generally relatively
large. Characteristic microlithic cores, carefully used, short
and rounded in cross section, are absent.
Negatives of less-exploited cores are wider than on the
cores that were heavily reduced. The largest width encountered
in both the cases, on a minority of cores is relatively rare
(1.5 to 2.5 cm or more). Negatives of ¾ to 1.5 cm are the most
frequent ones. Those that have less than ¾...
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Рис. 14. Одноплощадочные нуклеусы, слой 10. Таблица III Рисунок 22–23 (фото: Мирон Богацкий,
рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 14. Rdzenie jednopiętowe, warstwa 10. Tablica III Rysunek 22–23 (fot. Miron Bogacki, rys. Levan Jorjadze,
Patrycja Danyło).
ნახ. 14. ერთფუძიანი ნუკლეუსები, ფენა 10. ტაბულა III, ნახატი 22–23 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა
ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Fig. 14. Unidirectional cores, layer 10. Plate III, Figures 22–23 (photo by Miron Bogacki, drawing by Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
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...i około 0,5 cm, są mniej liczne od poprzednich i bardziej liczne
od pierwszych. Negatywy dwóch ostatnich szerokości pokrywają
większą część powierzchni rdzeni, dokładnie wykorzystanych.
Krótkie rdzenie i krótkie negatywy stanowią wyjątki.
Rdzenie jednopiętowe odróżniają się od dwupiętowych tym,
że ich podstawa, odpowiadająca jednej z pięt rdzeni dwupiętowych, stanowi wierzchołek nie przekształcony w piętę; jest ona
nieregularnie wygięta, często zwieńczona granią poprzeczną57
(Tab. III, rys 22, 23), a w niektórych przypadkach ostrą krawędzią, na które niekiedy rozciąga się zaszczerbienie przytępienia
podłużnych boków. Co do innych cech budowy, nie ma różnicy
między rdzeniami jedno- i dwupiętowymi. Pośród rdzeni jednopiętowych znajduje się relatywnie więcej dużych i wydłużonych
niż między dwupiętowymi. Także pośród pierwszych nieco liczniejsze są egzemplarze względnie mało zużyte z zachowanymi
większymi naturalnymi płaszczyznami. Istnieją dwa typy przejściowe między rdzeniami jedno- i dwupiętowymi. Pierwszy —
rdzenie o dwóch piętach, z których jedna jest słabo rozwinięta,
z nielicznymi i małymi przynależącymi doń negatywami użytkowania [na odłupni]58, albo bez nich. Drugi — rdzenie z pozostałościami drugiej pięty, bez pierwotnej krawędzi [pięciska]59, przy
której miało miejsce odłupywanie; krawędź ta została odcięta
okrzeskami, idącymi od drugiej pięty i ciągnącymi się wzdłuż
[rdzenia aż]60 do wierzchołka pierwszej [pięty]61.
Rdzeniami o nieregularnej budowie nazywam te, w których pięty i powierzchnie negatywów położone są względem siebie na osi długości inaczej niż w dwu pierwszych
grupach. Są to bryły krótkie, grube i szerokie, z ostro wydatnymi graniami, czasami brak im osi podłużnej we właściwym tego słowa znaczeniu. Są one pokryte krótkimi
i szerokimi negatywami; często pojawiają się trudności
w określeniu, które z nich stanowią pięty, a które rzeczywiste negatywy oddzielonego półsurowca. Spośród ośmiu
brył krzemiennych, zaliczonych przeze mnie do tego
zbioru, trzy egzemplarze to rdzenie dwupiętowe ze złożonymi piętami, przecinającymi się pod kątem prostym lub
rozwartym; w podobny sposób rozmieszczone są ich powierzchnie negatywów. Następnie jeden rdzeń mający trzy
powierzchnie negatywów, lecz tylko jedną prawidłowo
ukształtowaną piętę; dwie pozostałe powierzchnie negatywów są wyszczerbione i załamane służą [sobie] wzajemnie
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Zatępiskiem [przyp. red.].
Przyp. red.
Przyp. red.
Przyp. red.
Przyp. red.

...და 0,5 სმ.-ს. აღწევს, უფრო ნაკლებადაა წარმოდგენილი,
ვიდრე წინა და უფრო მრავლად, ვიდრე პირველი. ორი
უკანასკნელი სიგანის ნეგატივები ფარავს საგულდაგულოდ
გამოყენებული ნუკლეუსების ზედაპირის უდიდეს ნაწილს.
მოკლე ნუკლეუსები და მოკლე ნეგატივები იშვიათობას
წამოადგენს.
ერთფუძიანი ნუკლეუსები ორფუძიანისაგან იმით
განსხვავდება, რომ მათი ერთი ბოლო, რომელიც ორფუძიანში
ფუძედ გვევლინება, წარმოადგენს წვერს, რომელიც არ
არის გადაქცეული მეორე ფუძედ; ნუკლეუსის ეს წვერი
არათანაბრადაა ამობურცული, ხშირად განივ სიბრტყიანი (ტაბ.
III. სურ. 22, 23), იშვიათად წამახვილებულია, რომელზედაც
ვრცელდება გრძივი გვერდების დამაბლაგვებელი რეტუში.
სხვა მხრივ ერთფუძიანი და ორფუძიანი ნუკლეუსების
აგებულებაში განსხვავება არ შეინიშნება. ერთფუძიან
ნუკლეუსებში შედარებით მეტია მსხვილი და წაგრძელებული
ფორმები, ვირდე ორფუძიანებში. წაგრძელებული ცალები
რამდენადმე უფრო მრავალრიცხოვანია პირველებთან
შედარებით, უფრო ცოტაა ნაწილობრივ გამოყენებული
ეგზემპლარები, რომლებსაც შერჩენილი აქვს ბუნებრივი
ანამტვრევები.
გვხვდება
ერთფუძიანი
ნუკლეუსების
ორფუძიან ნუკლეუსზე გადასვლის ორი ვარიანტი. პირველი —
ორფუძიანი ნუკლეუსები, რომლებზეც ერთი ფუძე სუსტადაა
ჩამოყალიბებული და რომლებზედაც შეიმჩნევა მცირეოდენი
ზომის პატარა ნეგატივები. მეორე — ნუკლეუსები მეორე
ფუძის გარეშე, რომლებსაც დაკარგული აქვს ის წიბო,
რომლისგანაც ხდებოდა ატკეცვა; ეს წიბო იმ ანატკეცების
შედეგადაა გაუქმებული, რომლებიც ატკეცილია მეორე
ფუძიდან და გრძელდება პირველის წვერამდე35. ჩემ მიერ
არასწორი ფორმის ნუკლეუსებად წოდებულია ისეთი ცალები,
რომელთა ფუძეები და ნეგატივების ზედაპირები სიგრძივ
ღერძზეა განლაგებული და, შესაბამისად, სხვაგვარად,
ვიდრე პირველ ორ ჯგუფში. ეს გულგულები მოკლეა და
განიერი, მკვეთრად გამოხატული კიდეებით, ზოგჯერ ასეთ
ნუკლეუსებს სიგრძივი ღერძი არ გააჩნიათ, ამ სიტყვის
სრული მნიშვნელობით. ისინი დაფარულია ფართო, მოკლე
ნეგატივებით; ხშირად ძნელი გასარჩევია, რომელია ფუძე,
რომელია ნედლეული, კაჭრიდან ხელოვნურად ატკეცილი
ნეგატივი. ჩემ მიერ ამ კრებსითი ჯგუფისადმი მიკუთვნებული
რვა კაჟიდან სამი ეგზემპლარი წარმოადგენს ორფუძიან
ნუკლეუსს რთული ფუძეებით, რომლებიც ერთმანეთს
კვეთს სწორი და ბლაგვი კუთხით; ასევეა განლაგებული
მათი ნეგატივების ზედაპირებიც. ერთ ნუკლეუსზე იკითხება
ნეგატივების სამი ზედაპირი, მაგრამ მხოლოდ ერთი
სწორად გამოყვანილი ფუძე. ნეგატივების ორი დანარჩენი
ზედაპირი დაკბილულია, ტეხილხაზოვანი და ერთმანეთის
35
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...and about 0.5 cm are less abundant than previous ones and
more frequent than the first ones. The negatives of the last
two widths cover most of the surface of the cores diligently
exploited. Short cores and short negatives are exceptions.
The single platform nuclei differ from the double platform ones in that their extremity, corresponding to one of the
striking platforms of the double platform ones, is the apex,
not turned into a base; it is irregularly convex, often ends in
a transverse face (Plate III, Figures 22, 23), and in rare cases
with an edge, which is sometimes prolonged by retouching
the blunting of longitudinal sides. In the rest of the structure
there are no differences between single platform and double
platform nuclei. Among the unidirectional nuclei are relatively higher amounts of larger and longer pieces than among
the double platform ones. Additionally, among the first type
there are slightly more items that are relatively less used and
with preserved large natural fractures. There are two transitions from the unidirectional nuclei to those with two platforms. The first is a nucleus with two platforms, one of which
is poorly developed, with a few small negatives, or without
any. The second is the nuclei with the remainder of the second platform without the original striking edge; this edge is
cut off by flakes that have been removed from another base
and extended to the length of the first.
I have defined the irregular nuclei as those in which the
platforms and surfaces of the negatives are arranged relative to the axis of length and are mutually different from the
two first groups. These cores are short, thick and wide, with
sharply prominent facets; sometimes they lack a longitudinal axis in the proper sense of the word. They are covered
with wide and short negatives; often there are difficulties in
determining which of them constitute the platforms, and
which are the real negatives of the removed blanks. Of the
eight flints that I assigned to this collective group, three items
are bifacial nuclei with complex platforms that intersect at
right or obtuse angles; the surfaces of the negatives are similarly located. There is one core, which has three surfaces
of negatives, but with only one properly formed platform;
two other surfaces of negatives retouched and broken served

ქუსლამდე [რედ. მინაწერი].
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za pięty. Dwa kolejne egzemplarze są jeszcze bardziej nieokreślone pod względem typu; jeden przypomina bardzo krótki
rdzeń dwupiętowy, a drugi — jednopiętowy z obfitym zaszczerbieniem przytępienia na bokach62. Powierzchnię trzech
ostatnich tworzą tylko negatywy całych intencjonalnych
okrzesków i pozostałości starych. Między innymi na trzech
widnieją części negatywów wcześniej odłupanych, dłuższych
fragmentów regularnego, nożykowatego kształtu. Wszystkie
pięć reprezentuje rezultaty skrajnie niewłaściwego użytkowania. Ich największe rozmiary wahają się od 3 do 4,5 cm.
Przynależą do nich dwie większe bryły krzemienia
(8×6,5 i 6×5,5 cm). Są one częściowo pokryte gruzłowatą
korą i, w mniejszym stopniu, naturalnymi przełomami. Pozostałą ich powierzchnię tworzą negatywy dużych, szerokich na kilka centymetrów, ale podłużnych okrzesków; ich
fale odbić są także rzadkie, o miękkim zarysie. Na niektórych graniach o płaskim kącie prostym lub ostrym widnieją
schodkowate, nakładające się jeden na drugi załamane negatywy — ślady płonnych prób wykorzystania bryły w charakterze rdzenia. Ze względu na to, iż reprezentują one
masę krzemienną dobrej jakości, jak również na ich charakter i rozmieszczenie dużych negatywów, winny być one
zaliczone do brył wybrakowanych, które przez ich obróbkę, niekiedy poprzedzały produkcję rzeczywistych rdzeni.
Natomiast obecność drobniejszych, nieudanych negatywów
i ich wzajemne usytuowanie zmuszają zaliczyć je do rdzeni
o nieregularnej budowie.
Pośród rdzeni jednopiętowych jaskrawo wyróżniają się
cztery sztuki, budową ogólną i rozmieszczeniem powierzchni
negatywów żywo przypominające rylce węgłowe63. Analogię
wzmacnia jeszcze forma wykończenia. Trzy zostały wykonane z odłamków naturalnych, czwarty — z intencjonalnie
odłupanego okrzeska. Pięty i powierzchnie negatywów są
rozmieszczone nie na dużych płaszczyznach, lecz na wierzchołku i jednym z boków, ścinając je w formie mniej lub
bardziej wąskich i długich ścian i — w rezultacie ich przecięcia — kształtując nieregularną formę podobną do kąta
rylcowego. Negatywy odłupanego półsurowca są, ogólnie,
wąskie i długie, piętę wykończono w dwu egzemplarzach,
zrobionych z odłamków naturalnych, przy pomocy dużych

ფუძეებადაა გამოყენებული; ორი მომდევნო ეგზემპლარი
კიდევ უფრო გაურკვეველი ტიპისაა. ერთი ჰგავს ძალიან
მოკლე, ორფუძიან ნუკლეუსს, მეორე კი ერთფუძიანს,
გვერდზე ხშირი დამაბლაგვებელი რეტუშით. უკანასკნელი
სამის ზედაპირი მთლიანად დაფარულია ხელოვნურად
ატკეცილი, სრულყოფილი, პირველადი და მეორადი
ნეგატივებით. სამ ეგზემპლარზე, სხვათა შორის, შეიმჩნევა
პირველადი, შედარებით მოგრძო, წესიერი დანისებური
ფორმის ანატკეცების ნეგატივები. ხუთივე წარმოადგენს
ნუკლეუსის უკიდურესად არაწესიერი გამოყენების შედეგს.
მაქსიმალური ზომები მერყეობს 3, 0–4, 5 სმ.-ს შორის.
მათთან ყველაზე მეტ მსგავსებას იჩენს დიდი ზომის ორი
კაჟი (8, 0×6, 5 და 6, 0×5, 5 სმ). ისინი ნაწლობრივ დაფარულია
კაჭრის ქერქით და ნაკლებად ბუნებრივი ანამტვრევებით.
მათი დანარჩენი ზდაპირი დაფარულია მოზრდილი,
სიგანით რამდენიმე სანტიმეტრის, მოგრძო ანატკეცების
ნეგატივებით. მათი ტალღოვანება ნაკლებად გამოხატულია
და იშვიათობას წარმოადგენს. ზოგიერთ წიბოზე მოჩანს
სწორი ან მახვილი სიბრტყისეული კუთხით ერთმანეთზე
საფეხურებისებურად განლაგებული ნეგატივები — გულგულას
ნუკლეუსად გამოყენების უშედეგო მცდელობის კვალი.
კარგი ხარისხის კაჟის დიდი რაოდენობის მიხედვით და,
მასზე მსხვილი ნეგატივების განლაგების გათვალისწინებით
ისინი უნდა მიეკუთვნებოდეს იმ გულგულების დამუშავების
წარუმატებელ მცდელობებს, რომლებიც ზოგჯერ წინ
უსწრებდა ნამდვილი ნუკლეუსების დამზადების პროცესს.
ხოლო უფრო მცირე ზომის წუნდებული ნეგატივები და
მათი ურთიერთმიმართება გვაიძულებს, ისინი არასწორი
აგებულების მქონე ნუკლეუსებს მივაკუთვნოთ.
ერთფუძიანი ნუკლეუსების მასაში მკვეთრად გამოიყოფა
ოთხი ეგზემპლარი, რომლებიც საერთო ფორმით, ძალზე
წააგავს კუთხის საჭრისებს, ფუძისა და ნეგატივების
ზედაპირების ურთიერთგანლაგების მიხედვით. ფორმის
ანალოგიას აძლიერებს მისი დამუშავების ტექნიკის მსგავსება.
ყველა მათგანი სქელი ლამელების ფორმისაა. სამი მათგანი
დამზადებულია ბუნებრივ ანამტვრევებზე, მეოთხე —
ხელოვნურ ანამტვრევზე. ნეგატივების ფუძეები და გვერდები
განლაგებულია არა ფართო ზედაპირებზე, არამედ წვერსა
და ერთ-ერთ გვერდზე, ურთიერთგადაკვეთაშია სასაჭრისე
ჩამონატეხის მგავსი არასწორი კუთხით; მათ ფუძე, ასე თუ ისე,
ბრტყელი, ვიწრო და გრძელი ანატკეცებით აქვთ მოცლილი.
ატკეცილი ნახევარნამზადის ნეგატივები, ზოგადად, ვიწროა
და გრძელი. ორ ეგზემპლარს, დამზადებულს ბუნებრივი
ნამსხვრევისაგან, ფუძე დამუშავებული აქვს დიდი,
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as mutual platforms. The following two instances are even
more vague in type; one is like a very short bifacial nucleus,
and the other is unidirectional with a profuse retouching
blunting on its sides. The surfaces of the last three cores consist of new artificial negatives and remnants of old ones. On
those, by the way, you can see segments of negatives the flakes
removed earlier that have a correct, knife-like shape. All five
represent the results of extreme misuse. The largest sizes are
between 3 and 4.5 cm.
The closest to them are two flints of a larger size (8 cm ×
6.5 cm and 6 cm × 5.5 cm). Partly they are covered with the
nodular cortex and to a lesser degree, natural fractures. The
rest of the surface is made up of negatives of large, a few centimeters-wide oblong flakes; their waviness also has a soft
outline. For some faces with a straight or sharp planar angle,
staggered negatives overlap each other — traces of futile attempts to use lumps as nuclei. According to a great amount
of good quality flint, which they represent, both in character and in the arrangement of large negatives, they should
be ranked among the unfortunate cases of those blocks that
sometimes preceded the manufacture of real cores. The availability of unsuccessful smaller negatives and their relative position assigns them the nuclei with the wrong structure.
From the monobasic nuclei stand out four pieces vividly
resembling angular incisors in the general shape and in the
location of the base and the surface of the negatives. The
analogy of form is further enhanced by the similarity of the
retouch. All have a form of thick blanks. Three are made
from natural debris, the fourth of an artificial fragment.
The bases and surfaces of the negatives are not located on
large flat surfaces, but on the top and on one side, forming
an incorrect intersection of the incisal angle; they truncate them in the form of more or less flattened narrow and
long walls. The negatives of the cutt-off semi-raw material
are generally narrow and long. The base is trimmed in two
specimens made from natural debris, with the aid of large

Zatępiskiem bocznym [przyp. red.].
Po rosyjsku autor określa je mianem rylców kątowych, jednak w języku
polskim od czasu wydania artykułu Noże tokarskie współczesne i rylce przedhistoryczne w 1915 r. autor używa terminu „rylec węgłowy” [przyp. red.].
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płaskich, cienkich i szerokich odbić. Jeden na stronie
spodniej, na krawędzi poniżej wierzchołków długich negatywów, posiada przytępiające zaszczerbienia. Za piętę trzeciego rdzenia służy wąski naturalny przełom poprzeczny; jego
jedyną opracowaną część stanowi powierzchnia negatywów.
W czwartym rdzeniu zrobiono piętę jednym okrzeskiem,
odcinającym spodnią część fragmentu z sęczkiem; jest ona
w przybliżeniu równoległa względem wierzchołka. Wszystkie cztery krzemienie są mało zużytkowane jako rdzenie.
Jednakże nieregularność przecięcia pięt i powierzchni negatywów, odpowiadającego kątowi rylcowemu, oraz nieobecność na nich śladów reperacji wyklucza możliwość zaliczenia
ich do rylców. Ze względu na rozmieszczenie powierzchni,
właściwych rdzeniom, i na cechy morfologiczne materiału,
który posłużył do ich produkcji, rdzenie te sytuują się bliżej
wyżej wspomnianych (s. 24) dwu- i jednopiętowych rdzeni
o nieregularnym trójkątnym przekroju poprzecznym.
Mówiąc o jednym z rylcopodobnych rdzeni, wykonanym z intencjonalnego okrzeska, trzeba wskazać dwa rdzenie
jednopiętowe z identycznego materiału. Obydwa są małe —
długości 5,5 i 4,5 cm, wydłużone. Pierwszy — płaski, drugi
— gruby i wąski. Negatywy półsurowca, po trzy u każdego,
także wydłużone, lecz u drugiego węższe niż u pierwszego.
Uzyskano z nich po kilka sztuk drobnych wiórów nożykowatych. Obydwa zostały zarzucone wskutek pomniejszenia
pięt; w przypadku pierwszego — na grubość, u drugiego —
na szerokość. W ten sposób stanowią one rezultat nie tyle
długotrwałego, co skrajnego wykorzystania [rdzenia]64. Na
obydwu zachowały się zasadnicze części negatywów pierwotnych fragmentów, służących za materiał: w pierwszym z kawałkiem sęczka, w drugim z całym sęczkiem, leżącym z boku
powierzchni negatywów.
Wedle liczebności rdzenie można pogrupować w następujący sposób:
jednopiętowe — 73 szt.
w tym: rylcopodobnych — 4 szt.
zaczątkowych — 3 szt.
skróconych wskutek podgiętego obłupywania — 14 szt.

64

ბრტყელი, თხელი და განიერი ანატკეცით. ერთ მათგანს,
გრძელი ნეგატივების თავისა და ბოლოს წიბოს ქვეშ,
დამაბლაგვებელი რეტუში გაუყვება. მესამე ნუკლეუსის
ფუძედ გამოყენებულია ვიწრო, განივი, ბუნებრივი ანატკეცი.
მეოთხე ნუკლეუსის ფუძე ჩამოყალიბებულია ერთი
დარტყმით, რომელმაც დარტყმის ბურცობიც მოკვეთა
და მის თავთან თითქმის პარალელურადაა განლაგებული.
ოთხივე კაჟი ნაწილობრივადაა გამოყენებული ნუკლეუსად.
ფუძეებისა და ნეგატივების ზედაპირების არასწორი
გადაკვეთა, რომელიც სასაჭრისე ჩამონატეხს შეესაბამება,
მასზე შესწორებების არარსებობა, გამორიცხავს მათი
საჭრისებისათვის
მიკუთვნების
შესაძლებლობას.
ნუკლეუსებისათვის
დამახასიათებელი
ზედაპირების
განლაგებითა და ნედლეულით, რომლისაგანაც იგი
დამზადდა, მათი საერთო მორფოლოგიური თვისებების
გათვალისწინებით
ეს
ნუკლეუსები
უახლოვდება
ზემოხსენებულ (გვ. 24) ორფუძიან და ერთფუძიან
ნუკლეუსებს, არასწორი სამკუთხედის ფორმის ჭრილით.
ერთ-ერთ საჭრისისებურ ნუკლეუსზე საუბრისას,
რომელიც ხელოვნურ ანამტვრევზეა დამზადებული,
უნდა აღინიშნოს კიდევ ორი, იმავე ნედლი მასალისაგან
დამზადებული ერთფუძიანი ნუკლეუსი. ორივე მცირე
ზომისაა, მაგრამ წაგრძელებული ფორმის, სიგრძით
5,5 და 4,5სმ.; პირველი ბრტყელია, მეორე სქელი და
ვიწრო. ნეგატივები კარგად არ ჩანს, თითოზე სამ-სამია,
ასევე წაგრძელებული, თუმცა მეორეზე უფრო ვიწროა,
ვიდრე პირველზე. მათზე დამზადებული იყო რამდენიმე
მცირე ზომის დანისებური ლამელა. შემდგომში ორივე
დაწუნებული იყო ფუძეების უტილიზაციის გამო: პირველზე
სისქეში, მეორეზე კი სიგანეში. ამგვარად, ისინი გვევლინება
არა ხანგრძლივი, არამედ ნუკლეუსის თითქმის მთლიანად
გამოყენების მაგალითად. ორივე მათგანზე შერჩენილია
ნამზადების პირველადი ნეგატივების ძირითადი ნაწილები:
პირველ შემთხვევაში — დარტყმის ბურცობის ნაწილიანად,
ხოლო მეორე შემთხვევაში — მთელი ბურცობი, რომელიც
ნეგატივების ზედაპირების გვერდით ნაწილზე იყო
განლაგებული.
რაოდენობის მიხედვით ნუკლეუსები შემდეგნაირად
ნაწილდება:
ერთფუძიანი — 73 ცალი.
მათგან:
ნუკლეუს-საჭრისი — 4 ცალი;
ჩანასახოვანი — 3 ცალი;
დამოკლებულები გვერდის უხეში ჩამონატეხით — 14
ცალი;

29
flat, thin and wide removals. One of them has a blunting retouch on the edge under the tops of long negatives and at
the lower extremity. The platform of the third core is a narrow transverse natural fracture; the only worked surface of
this piece is the surface of negatives. In the fourth nucleus,
the platform is created by one removal of the lower part of
the piece with the bulb of percussion; the platform is approximately parallel to its apex. All four items are little used as
cores. The incorrectness of the intersection of the platforms
and surfaces of negatives corresponding to the incisal corner,
and the lack of corrections on it, precludes the possibility that
these are incisors. By the arrangement of the surfaces characteristic of the nuclei and by the general morphological features of the material that served to prepare them, these cores
are closest to the mentioned above (p. 24) double platform
and single platform ones with an irregular triangular cross
section.
Concerning one of the burin-cores made from an artificial
flake, two unidirectional cores of the same material should be
mentioned. Both are small — 5.5 and 4.5 cm long and elongated. The first one is flat, the second one is thick and narrow.
The negatives of blank removals, three on each core, are also
elongated, but on the second core they are narrower than on
the first. A few small blades were obtained from these nuclei.
Both were abandoned due to the reduction of the platforms:
the thickness of the first one, and the width of the second core
were reduced. Thus, they are a result of not a long, but quite
intensive use. Both retained the main parts of the negatives
of the original flakes: in the first with a fragment of the bulb
of percussion, and in the second with a full bulb lying next to
the surfaces of the negatives.
According to their number, the nuclei can be grouped as
follows:
Unidirectional — 73 pieces.
of them:
burin-core — 4 items
rudimentary — 3 items
shortened by a bent blade — 14 items

Przyp. red.
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dwupiętowe — 95 szt.
w tym: rdzeni dwupiętowych wykorzystywanych tylko
z jednej strony65 lub z pozostałością drugiej — 15 sztuk
zaczątkowych — 6 sztuk
skróconych wskutek naprawy — 11 szt.
skróconych wskutek podgiętego obłupywania — 3 szt.
o nieregularnej budowie — 8 szt.
Wszystkich rdzeni — 176 sztuk
Różnych odłamków rdzeni — 40 sztuk
Nie znaleziono rdzeni obsydianowych ani ich fragmentów.
Drobne odpady i wióry nieutylizowane
i bez wtórnej obróbki
Pozostałe odpady produkcyjne to niemal wyłącznie fragmenty. Znaleziono ich, włączając w to i wióry nożykowate,
ponad 10 000 sztuk.
Ze względu na ich odniesienie do rdzeni, formę i rozmiary dzielą się one w następujący sposób:
1) Fragmenty odłupane przy obróbce brył surowca poprzedzającej ostateczne przygotowanie rdzeni, oraz fragmenty, poprzez oddzielenie których przygotowywano i naprawiano pięty rdzeni. Część z nich ma formę krótkich okrzesków,
o zaokrąglonych lub krętych krawędziach. Liczne są pokryte
z wierzchu gruzłowatą korą i naturalnymi przełomami. Grube [odłupki]66 w większości, z wyłączeniem niektórych egzemplarzy, powstały w procesie przygotowania pięt rdzeni.
Średnio ich szerokość i grubość wynosi 3,5 cm.
2) Fragmenty krawędzi spłaszczonych boków i krawędzi
pięt rdzeni67; fragmenty nieudanych rdzeni i na wpół opracowanych brył surowca. Pierwsze są przeważnie wydłużone
i wąskie, drugie także wydłużone o nieprawidłowym trójkątnym zarysie, bądź krótkie i szerokie rozmaitej grubości. Często po obydwu stronach głównej górnej grani posiadają głębokie pięty dużych nielicznych negatywów. Pierwsze i drugie
charakteryzują się nieregularnym przekrojem trójkątnym;
oprócz tego drugie są spłaszczone. Stosunek długości do szerokości wynosi w przybliżeniu 5×2 сm i 3,5×2,5cm, bądź są
one równe.
Do tej grupy należą też wąskie i długie fragmenty boczne
rdzeni z typowymi przytępiającymi zaszczerbieniami68; nader
rzadko sporządzano z nich szczerbione [wtórnie]69 narzędzia.

65
66
67
68
69

Pięty [przyp. red.].
Przyp. red.
Świeżaki [przyp. red.].
Zatępce [przyp. red.].
Przyp. red.

ორფუძიანი — 95 ცალი;
მათგან ორფუძიანები, რომელთა მხოლოდ ერთი ფუძეა
გამოყენებული, ან მეორის მხოლოდ ნაწილია შემორჩენილი
— 15 ცალი;
ჩანასახოვანი — 6 ცალი;
დამოკლებული განახლების შედეგად — 11 ცალი;
დამოკლებული გვერდის უხეში ჩამონატეხით — 3 ცალი;
არასწორი, ამორფული აგებულების — 8 ცალი;
ნუკლეუსების საერთო რაოდენობა — 176 ცალი;
სხვადასხვა ნუკლეუსის ფრაგმენტი — 40 ცალი.
ობსიდიანის ნუკლეუსები ან მათი ნატეხები არ
აღმოჩენილა.

წვრილი გადანაყარი და ლამელები მეორადი
დამუშავების გარეშე

დანარჩენი საწარმოო გადანაყარი თითქმის მთლიანად
წვრილი ანამტვრევებისაგან შედგება. მათი რაოდენობა,
დანისებურ ლამელებიანად, 10 000-ზე მეტ ცალს აღწევს.
ნუკლეუსებთან მიმართებით ფორმისა და ზომების
მიხედვით, ისინი შემდეგნაირად ჯგუფდება:
1) ანამტვრევები, წარმოქმნილი ნედლეულის კაჭრის
დამუშავების პირველ ეტაპზე, რომელიც წინ უსწრებს ნუკლეუსის
საბოლოო ფორმის ჩამოყალიბებას. მათი მოცილებით ხდებოდა
ნუკლეუსების ფუძეების მომზადება და შეკეთება. მათ ნაწილს
მოკლე და განიერი ანამტვრევების ფორმა აქვს, მომრგვალებული
ან კლაკნილი გარშემოწერილობით. ბევრი მათგანის ზედაპიზე
შერჩენილია კაჭრის ქერქი და ბუნებრივი ტეხილი ანამტვრევები.
ისინი, ძირითადად, მსხვილია, გარდა ზოგიერთი ეგზემპლარისა,
რომლებიც ნაკლეუსების ფუძეების დამზადებისასაა მიღებული.
ჩვეულებრივ, მათი სიგრძე და სიგანე 3,5 სმ.-ს შეადგენს.
2) ნუკლეუსების დაბრტყელებული გვერდების წახნაგებისა
და ფუძის კიდეების ფრაგმენტები36, წუნდებული ნუკლეუსებისა
და ნედლეულის ნახევრად დამუშავებული გულგულების
ფრაგმენტები. მათგან პირველები, ძირითადად, წაგრძელებულია
და ვიწრო, მეორე ასევე წაგრძელებულია, ახასიათებს არასწორი
სამკუთხედის მოხაზულობა, სხვადასხვა სიგრძე, სიგანე და
სისქე. ხშირად ზედა მხარეს, ძირითადი წახნაგის ორივე
მხარეს, განლაგებულია რამდენიმე მოზრდილი ზომის ღრმა
ნეგატივი. ორივე შემთხვევაში მათ ახასიათებს არასწორი
სამკუთხედის ფორმის განივკვეთი. ამას გარდა, ზოგიერთი
მათგანი დაბრტყელებულია. სიგრძის სიგანესთან შეფარდება
დაახლოებით 5×2 და 3,5×2,5 სმ.-ია, ზოგჯერ კი თანაბარია.
ამავე ჯგუფს მიეკუთვნება ნუკლეუსების ვიწრო და
გრძელი გვერდითი ანატკეცები, ტიპური უხეში რეტუშით37;
ძალზე იშვიათად ასეთ ანატკეცებზე მზადდებოდა
რეტუშირებული იარაღი.
36
ნუკლეუსუს დამუშავების დროს
მინაწერი].
37
ციცაბო რეტუში [რედ. მინაწერი].

მიღებული

ანატკეცები

With two striking platforms — 95 items
Of these, the nuclei with only one of two platforms used
or with the remainder of the other — 15 items
Initial — 6 items
Shortened by repair — 11 items
Shortened with a bent split — 3 items
Irregular structure — 8 items
Total cores — 176 pieces
Various fragments of cores — 40 pcs.
Obsidian cores, as well as fragments thereof, were not
found.
Small debris, and blanks: unused
and without secondary retouch
The rest of the waste products are almost exclusively
flakes. Including blades, over 10,000 pieces were found.
In relation to the nuclei, shape and size, they are subdivided as follows:
1) Flakes removed from the lumps of raw materials prior
to the final production of cores, and flakes removed during
the preparation of and repairing the striking platforms. Some
of them shaped as short and wide flakes with a round or sinuous outline. Many are covered on the dorsal side with nodule
cortex and natural fractures. The majority is thick, excluding
some specimens obtained in the preparation of the core platforms. On average, their width and length is 3.5 cm.
2) Fragments of the narrow sides and of the platform
edges of the cores; fragments of unsuccessful nuclei and semi-prepared blocks of raw materials. The former items are
mostly elongated and narrow, the latter are also elongated,
irregularly triangular, or short and wide with various thicknesses. Often on both sides of the main surface there are few
deep large negatives. The first and the second group has irregular trihedral section; others, in addition, flattened. The
ratio of length to width is about 5 cm × 2 cm and 3.5 cm ×
2.5 cm or equal.
To the same group belong both narrow and long lateral
flakes of nuclei with a typical abrupt retouch; retouched tools
were rarely produced on these flakes.

[რედ.
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3) Całe i złamane wióry nożykowate, wydłużone, wąskie,
z niemal idealnie równoległymi krawędziami bocznymi,
będące podstawowym materiałem dla produkcji narzędzi.
Wierzchołki często zwężają się na podobieństwo ostrza. Średnie rozmiary całych są następujące: długość od 6 do 3 cm,
szerokość od 1,5 do 0,5 cm i mniej. Pojedyncze fragmenty
dłuższe niż 6 cm. Okazy złamane stanowią nieco powyżej połowy masy tej grupy.
4) Grupa, będąca nieznacznym wariantem poprzedniej.
Wióry także wydłużone, lecz ogólnie szersze i grubsze. Długość w przybliżeniu identyczna. Kształty są nieregularne.
Krawędzie mocno faliste. Częste fragmenty rozszerzone
w środku. Wierzchołki bywają zaostrzone, jak w grupie trzeciej, zaokrąglone lub ścięte w poprzek. W ogóle są masywniejsze od poprzednich. Ilościowo nieznacznie im ustępują.
5) Odłamki w postaci grubych brył z wydatnymi kątami,
ograniczone opisanymi wyżej powierzchniami naturalnych
przełomów. Powstawały one przeważnie w trakcie obróbki
brył surowca i — rzadziej — rdzeni w nieznacznym stopniu
opracowanych i zużytych, posiadających pęknięcia naturalnego pochodzenia. Są rozmaitej wielkości. Prawdopodobnie
większość największych, zebranych i niewykorzystanych, zachowała się w tej postaci, w jakiej były przyniesione do pieczary. Są nieliczne.
6) Grupa skupiająca egzemplarze bez dokładnie wyróżnionych cech wspólnych, składa się z następujących krzemieni: najmniejsze spośród krótkich fragmentów wybrakowanych wskutek złamania lub ostrego zagięcia70; podobnie
drobne fragmenty pochodzenia identycznego z grupami
1, 2 i 4; rzadkie krótkie okrzeski z trójgraniastą wąską piętką przechodzącą w rozszerzający się wiór z jedną centralną
granią — powstały one poprzez oddzielanie dużych trójgraniastych występów, które wykształciły się z dwóch przylegających fragmentów łupanej krawędzi pięty i grani, oddzielającej odpowiadające im negatywy71. Oprócz wymienionych
kategorii, w grupie tej znajdują się odpady nie w pełni jasnego pochodzenia. Relatywnie najbardziej wspólne cechy tych
krzemieni przejawiają się w nieregularności, nader częstych
złamaniach i nieznacznej wielkości. Wszystkim właściwa jest
nieprzydatność do wyrobu narzędzi za pomocą wtórnej obróbki i do trwałej utylizacji.

70
71

Odłupki zawiasowe [przyp. red.].
Autor opisuje w tym miejscu odłupki z prawcowania (sic!) [przyp. red.].

3) მთელი ან გატეხილი დანისებური ლამელები —
წაგრძელებული, ვიწრო, თითქმის ზუსტად პარალელური
გვერდითი
წიბოებით,
იარაღის
დასამზადებლად
მთავარ მასალას წარმოადგენს. მათი წვერები ხშირად
წვეტანისებურად ვიწროვდება. მთლიანი ეგზემპლარების
საშუალო ზომებია: სიგრძე 6–3 სმ., სიგანე 1,5–0,5 სმ. და
უფრო ნაკლები. 6 სმ.-ზე მეტი სიგრძის ანატკეცები იშვიათია.
გატეხილი ცალები ამ ჯგუფის მასალის ნახევარზე ცოტა
მეტს შეადგენს.
4) ეს ჯგუფი წარმოადგენს ზემოთ აღნიშნულის
სუსტ მორფოლოგიურ სახესხვაობას. ლამელები აქაც
წაგრძელებულია, ოღონდ უფრო განიერი და მსხვილი. სიგრძე
დაახლოებით ისეთივეა, თუმცა მოხაზულობა არაწესიერია.
წიბოები უხეშად დაკლაკნილი. ხშირია შუა ნაწილში
გაფართოებული ცალები. წვერები წამახვილებულია, ისევე,
როგორც მესამე ჯგუფში, მომრგვალებული და განივრად
წაკვეთილი. ისინი უფრო მასიურია წინასთან შედარებით,
თუმცა რაოდენობით ჩამორჩება უკანასკნელებს.
5) ანატკეცები, წარმოდგენილი სქელი ანამტვრევების
სახით, მკვეთრად გამოშვერილი კუთხეებით, მათი ზედაპირი
ბუნებრივი ქერქითაა დაფარული, მიიღებოდა ძირითადად
ნედლეულის გულგულებისა და უფრო იშვიათად ნაკლებად
დამუშავებული ნუკლეუსებისაგან, რომლებსაც ბუნებრივი
წარმოშობის ღრმა ნაპრალები აქვს.
კაჭრები სხვადასხვა ზომისაა. როგორც ჩანს, ყველაზე
მსხვილები, შერჩეულები, მაგრამ გამოუყენებელი, იმავე
სახითაა წარმოდგენილი, რა სახითაც იყო მოტანილი
მღვიმეში. მათი რაოდენობა მცირეა.
6) კრებსითი ჯგუფი, აშკარად გამოკვეთილი საერთო
თვისებების გარეშე, შედგება შემდეგი კაჟებისაგან: ყველაზე
მცირე ზომის ცალები არის მოკლე, წუნდებული ანატკეცები,
რომლებიც გატყდა მკვეთრი შეღუნვის შედეგად38. ასევე
წვრილი ანატკეცები ისეთივე წარმოშობის, როგორიც
1-ლი, მე-2 და მე-4 ჯგუფების ნივთები. მცირერიცხოვანი
მოკლე ანატკეცები, მკვეთრად გამოხატული სამწახნაგა
ფუძით, რომელიც გადადის გაფართოებულ, ერთწახნაგიან,
შუალედურ ლამელაში. ისინი მიღებულია დიდი სამწახნაგა
ანატკეცების მოცილების გზით, რომელიც წარმოიქმნებოდა
ორი მომიჯნავე ფუძის ატკეცილი კიდისა და წახნაგისაგან
და რომელიც ყოფდა შესაბამის გამოყენებულ ნეგატივებს39.
ზემოჩამოთვლილი კატეგორიების გარდა, ამ ჯგუფში
ერთიანდება გაურკვეველი დანიშნულების გადანაყარი
მასალა. ამ კაჟების ძალიან ზოგადი მახასიათებელია
ფორმების უსწორმასწორობა, ხშირი ტეხილხაზოვნება და
მცირე ზომები. მათთვის, თუმცა არა მხოლოდ მათთვის,
დამახასიათებელია ის, რომ ისინი არ გამოდგება იარაღის
დასამზადებლად, მათი მეორადი დამუშავებისა და
ხანგრძლივი უტილიზაციისათვის.

3) Whole and broken knife-like, elongated, narrow blades
with almost symmetrical parallel lateral edges, that represent
the main material for making tools. Their apexes often become narrow to create some kind of point. In average, the
dimensions of the complete items are as follows: length from
6 to 3 cm, width from 1.5 cm to 0.5 cm or less. Flakes that
are longer than 6 cm are unique. The broken ones represent a
little more than half of the whole group.
4) A group that is slightly morphologically different from
the previous one. The blades are also elongated, but generally
broader and thicker. The length is approximately the same.
The outlines, however, are asymmetrical. Edges are roughly
bendy. Many fragments are wider in the middle part. The
tops are sometimes pointed, like in group 3, or rounded or
transversely truncated. Generally, the items in this group are
more massive than in the previous ones, but the number of
items is slightly lower than in group 3.
5) Debris in the form of thick blocks, with sharply prominent corners, limited by the above-mentioned surfaces of
natural fractures. They were obtained mainly during the processing of clumps of raw materials and, less often, of insignificantly prepared and used nuclei that have deep cracks of
natural origin.
The sizes of these items differ. Probably most of the largest ones, being picked up and not used, remained in the form
in which they were brought into the cave. Only a few items
are assigned to this group.
6) This collective group without precisely defined common properties, consists of the following types: the smallest
of the short flakes failed due to refraction and sharp bending.26 Small debitage of the same origin as in groups 1, 2 and
4. Rare short fragments with a sharp triangularity of a narrow
base that becomes a wide blade with one median facet; they
were obtained by separating large three-sided protrusions
that were formed from two adjacent segments of the edge
of the base and the face that separated corresponding negatives.27 In addition to the listed categories in this group there
is waste of not quite clear origin. The most common features
of these items are irregularity of their shapes, very frequent
breaks and insignificant size. All of them (but not only) are
characterized by total uselessness for the manufacture of objects via secondary processing and for long-term utilization.

38

A hinged flake [editor’s note].
The author is describing flakes formed during striking platform edge
preparation (sic!) [editor’s note].

39

წუნიანი ანატკეცი [რედ. მინაწერი].
ავტორი აქ აღწერს ანატკეცს დარტყმით მოედნის [რედ. მინაწერი].

26
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Рис. 15. Мелкие пластинчатые
сколы, ориентированные
С. Круковским проксимальными
частями вверх для демонстрации
изъянцев, слой 10. Таблица I
Рисунок 24–26 (фото: Мирон
Богацкий).
Fig. 15. Wióry z odłupkami
przysęczkowymi, warstwa 10.
Tablica I Rysunek 24–26
(fot. Miron Bogacki).
ნახ. 15. დარტყმისბურცობიანი
ლამელები, ფენა 10. ტაბულა
I, ნახატი 24–26 (ფოტო მირონ
ბოგაცკისა).

Fig. 15. Blades with bulbar scars,
layer 10. Plate I, Figures 24–26
(photo by Miron Bogacki).
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Nie ma fragmentów o symetrycznym trójkątnym kształcie zwężających się od pięty w ostrze na wierzchołku.
Między krzemieniami grup 1, 2 i 4 spotyka się egzemplarze przewyższające średni rozmiar, w szczególności wszerz.
W grupie 3 jest kilka wiórów długości 7–8 do dziesięciu cm,
mają one jednak silnie podgięty profil, albo też cechują się
innymi nieregularnościami formy.
Grupa 6 według objętości zawiera w sobie nieco ponad
czwartą część ogólnej masy odpadów i fragmentów nożykowatych. Grupy 3 i 4 są w przybliżeniu równe — każda
z nich stanowi niemal jedną ósmą masy ogólnej. Grupy 1,
2 i 5 składają się na pozostałą część, przy czym największą
z nich jest grupa 2, a najmniejszą — 5; grupa 1 nieznacznie
ustępuje grupie 2.
Półsurowiec dla zaszczerbionych i utylizowanych wyrobów stanowiły przede wszystkim krzemienie grup 1, 3 i 4,
z rzadka okrzeski 2 grupy; spośród nich znaleziono kilka
sztuk wąskich krzemieni o przekroju trójgraniastym z przytępiającym zaszczerbieniem na grani środkowej72, przekształconych w narzędzia z bardzo słabo rozwiniętym zaszczerbieniem krawędzi. Inne odpady stawały się narzędziami
w wyjątkowych przypadkach.
Odpady obsydianowe znaleziono jedynie w formie fragmentów należących do grup 3 i 6.
Fragmenty z negatywem w miejscu sęczka73
Ponad sto wiórów należących do 3 grupy odpadów i znacząca mniejszość należących do 4. posiada szczególnie charakterystyczny negatyw małego okrzeska. Zaczyna się on w miejscu sęczka i rozciąga się na conchoïde de percussion, obejmując
w rzadkich przypadkach swym wierzchołkiem część następującej za tym wzniesieniem płaszczyzny lub wklęsłości pozytywu. Szerokość negatywu jest zazwyczaj mniejsza od szerokości
środkowej części macierzystego wióra. Ukierunkowanie, obserwowane od przodu, jest często jednakowe z ukierunkowaniem
macierzystego wióra; niekiedy jest ukośne (Tab. III, rys. 24,
26) i wówczas negatyw przylega do jednej krawędzi podłużnej
[wióra]74 i ścina jej część, przecinając bezpośrednio swym bokiem wierzchnią płaszczyznę wióra; w takich wypadkach obserwuje się pozostałość conchoïde de percussion lub, oprócz niej,
i część sęczka. Zaś jego ukierunkowanie, rozpatrywane z profilu,
bywa równoległe względem ogólnego ukierunkowania pozytywu wióra, lub ukośne, całkowicie odcinające fragment pięty

72
73
74

Zatepców [przyp. red.].
Autor ma na myśli odłupki przysęczkowe [przyp. red.].
Przyp. red.

არ გვხვდება ფუძიდან წვეროსაკენ სიმეტრიულად
შევიწროებული სამკუთხა მოხაზულობა.
1-ლი, მე-2 და მე-4 ჯგუფის მასალებში ხანდახან გვხვდება
საშუალოზე დიდი ზომის ეგზემპლარები, განსაკუთრებით
სიგანით. მე-3 ჯგუფში არის რამდენიმე ლამელა, სიგრძით
7–8 სმ., ზოგჯერ 10 სმ.-მდე, თუმცა ისინი ძლიერ გაღუნულია
პროფილში ან სხვა არასწორი ფორმა ახასიათებს.
მე-6 ჯგუფი თავისი მოცულობით ცოტათი აჭარბებს
საწარმოო გადანაყარისა და დანისებური ანატკეცების
მთელი რაოდენობის ერთ მეოთხედს. 1-ლი, მე-2 და მე-5
დაახლოებით თანაბარია. უკანასკნელთაგან თითოეული
შეადგენს მთელი რაოდენობის ერთ მერვედს. 1,
2 და 5 კი — ყველა დანარჩენს; ამასთან, ყველაზე
მრავალრიცხოვანია მე-2, ყველაზე მცირე კი მე-5; 1-ლი
ოდნავ ჩამორჩება მე-2-ს.
რეტუშირებული და უტილიზებური ნაკეთობებისათვის
ნამზადებად ძირითადად გამოყენებული იყო 1-ლი,
მე-3 და მე-4 ჯგუფის კაჟები, იშვიათად მე-2 ჯგუფის
ანატკეცები. მათ შორის აღმოჩენილია რამდენიმე ვიწრო
სამწახნაგა განივკვეთიანი კაჟი, რომლებსაც წიბოს შუა
ნაწილში დამაბლაგვებელი რეტუში გაუყვება, ისინი
იარაღადაა გადაკეთებული, ძალზე სუსტად გამოხატული
რეტუშით. იშვიათ შემთხვევაში, ზოგიერთი საწარმოო
გადანაყარი იარაღადაა გადაკეთებული.
ობსიდიანის
საწარმოო
გადანაყარი
გვხვდება
მხოლოდ მე-3 და მე-6 ჯგუფებში ანატკეცების სახით.

ანატკეცები დარტყმის ბურცობის გარეშე

მე-3 ჯგუფის მასალის ასეულზე მეტ ლამელაზე
და მხოლოდ უმნიშვნელო რაოდენობით მე-4-ზე
შერჩენილია განსაკუთრებული, მცირე ანატკეცის
დამახასიათებელი ნეგატივი. იგი იწყება დარტყმის
ბურცობის ადგილას, ვრცელდებაconchoïde de percussion და
იშვიათად მოიცავს თავისა და შემაღლების მომდევნო
სიბრტყის ან პოზიტივის გაღუნულ ნაწილს. ნეგატივის
სიგანე, ჩვეულებრივ, ნაკლებია პირველადი მიღების
ლამელის საშუალო სიგანეზე. უმრავლეს შემთხვევაში
ფრონტალური მიმართულება ემთხვევა პიველადი
მიღების ლამელის მიმართულებას: ზოგჯერ იგი
ირიბია (ტაბ. 3, სურ 24, 26) და ამ შემთხვევაში ნეგატივი
მიბჯენილია ერთ სიგრძივ კიდეზე და ჭრის მის ერთ
ნაწილს, უშუალოდ კვეთს რა თავისი გვერდითა ლამელის
ზედა ნაწილს. ასეთ შემთხვევაში შეინიშნება conchoïde
de percussion -ის ნარჩენი, ან მასთან ერთად დარტყმის
ბურცობის ნაწილი. პროფილში მისი მიმართულება,
ჩვეულებრივ,
ლამელის
პოზიტივის
საერთო
მიმართულების პარალელურია ან ირიბი, რომელიც
სრულად კვეთს ნუკლეუსის ფუძის ფრაგმენტის ნატეხების,

Symmetrical triangular flakes, tapering from the base to
the point at the top, are absent.
Among the items of groups 1, 2 and 4, there are occasionally pieces larger than the average, especially in width. In
group 3 there are several blades 7 and 8 cm long, up to ten,
but they are strongly bent in the profile or have other irregularities in shape.
The volume of group 6 slightly exceeds a quarter of the
total mass of debitage and blades. Groups 3 and 4 are approximately equal; each of them comprises almost one-eighth of
the whole assemblage. The rest consists of groups 1, 2 and 5;
while the largest of them is group 2, and the smallest one is
group 5; group 1 is slightly smaller than group 2.
Semi-raw material for retouched and utilized tools were
mainly items from groups 1, 3 and 4. Occasionally flakes of
group 2 were exploited as well; there were found several narrow items of a trihedral section with retouch of blunting on
the central face,28 that were turned into tools with very poorly
developed retouching. Other debitage was used as tools in
exceptional cases.
Obsidian waste is found only in the form of flakes of
groups 3 and 6.
Flakes with a negative at the location
of the bulb of percussion
More than a hundred blanks that belong to the third group
of spalls and only a small minority of the fourth group, have a
special characteristic negative of a small flake. It begins at the
site of the bulb of percussion and extends to the conchoïde de
percussion, in rare cases, reaching with its apex the following
part of a flat surface or the concavity of a positive.
The width of the negative is usually less than the width of
the middle part of the primary blade. The direction viewed
from the front is most often the same with the direction of
the positive of the primary blade; sometimes it is diagonal
(Plate III, Figures 24, 26), and then the negative is leaning
against one axial edge and cutting off its part, directly crossing
its dorsal side of the blade sideways; in such cases a conchoïde
de percussion remains, or, in addition to it, a part of the bulb
of percussion. Its direction, viewed in the profile, is parallel
to the general direction of the positive of the blade or oblique,
completely cutting off a fragment of the base of the nucleus,

28

Crested blades [editor’s note].
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rdzenia od nieodłącznej okrzeskom dolnej strony, drobnych
nieudanych negatywów strony wierzchniej i całego sęczka75;
zazwyczaj na takich egzemplarzach nieobecna jest pięta opisanego negatywu.
Większość owych negatywów jest krótka z wachlarzowatym, rozszerzającym się wierzchołkiem; często wieńczą go załamania lub ostre zagięcia. Podłużne negatywy ze zwężającym
się wierzchołkiem są rzadkie. W ogóle, są one wygięte wzdłuż
i w poprzek. Oprócz miejsca usytuowania negatywu, najbardziej
charakterystyczną cechą jest charakter przełomu. Jest on łuskowaty, ze wszystkimi towarzyszącymi drugorzędnymi cechami
w budowie tak partii zasadniczej, jak i pozostałych (Tab. III, rys.
24, 25). Spośród 80 sztuk tylko na 14 egzemplarzach obecne jest
podobieństwo do normalnego intencjonalnego przełomu (Tab.
III, rys. 26). Na niektórych są dwa łuskowate negatywy, naniesione jeden na drugi. Także mało liczne są fragmenty z drobnymi, załamanymi negatywami łuskowatymi, położone w spodniej
części górnej powierzchni obok głównego negatywu łuskowatego; ich umiejscowienie i ukierunkowanie jest wspólne z położeniem głównego negatywu łuskowatego.
Na 80 sztuk przypadają tutaj 23 fragmenty z pietą zniesioną przez negatyw łuskowaty.
Myślę, iż przyjmując do wiadomości łuskowatość tych
negatywów i ich rozmieszczenie, należy odnieść je, ze względu na ich cechy istotnościowe, do niektórych okrzesków charakteru łuskowatego, obserwowanych na pewnych rdzeniach
i na odpowiadających im rzadko obserwowanych krótkich,
grubych odpadach, wielokrotnie złamanych. Lecz w każdym
razie nie mają one żadnego bezpośredniego odniesienia do
skaz (esquillements de percussion) na conchoïde de percussion
[sęczku]76 biorących swój początek zawsze przy bocznych
promienistych zmarszczkach ostatniego wzniesienia.
Niewątpliwie opisane negatywy i wskazane uszkodzenia
na rdzeniach tworzą przy analizie istoty łuskowatego przełomu jedną całość z występującymi na materiale pièces écailleés77
i łuskami.
Kilka spośród wspomnianej liczby wiórów, tych większych, służyło za utylizowane noże z zaczątkowym zaszczerbieniem.
Pièces écailleés78 i łuszczki
Opracowane krzemienie, znane we francuskiej literaturze
poświęconej prehistorii od ponad dziesięciu lat pod nazwą
pièces écailleés, zostały znalezione w warstwie 10 w liczbie 97
sztuk. Zgodnie z charakterystyczną własnością przełomu, nazwanego przeze mnie...

75
76
77
78

Fragment zdania niejasny [przyp. tłum.].
Przyp. red.
Łuszczniami [przyp. red.].
Łuszcznie [przyp. red.].

რომელიც ქვედა ნაწილისათვისაა დამახასიათებელი, ზედა
ნაწილის წვრილ წუნდებულ ნეგატივებს და მთელი დარტყმის
ბურცობს40; ზოგადად, ასეთ ეგზემპლარებს არ ახასიათებს
ზემოთ აღწერილი ნეგატივებისათვის დამახასიათებელი
ფუძე.
ამ ნეგატივების უმრავლესობა მოკლეა და აქვს
მარაოსებურად გაშლილი წვერი; იგი ხშირად გატეხილია
ან მკვეთრად წაკვეთილი. იშვიათია მოგრძო ნეგატივები
შევიწროებული თავით. საერთოდ, ისინი შეღუნულია
სიგრძესა და სიგანეში. ადგილმდებარეობის გარდა, ამ
ნეგატივის ყველაზე თვალსაჩინო ნიშანია გადანატეხის
ხასიათი. დანარჩენი მასალის აგებულებასთან შედარებით,
მეორეხარისხოვანი
თანმხლები
ნიშნებით
ისინი
ქერცლისებურია (ტაბ. 3, სურ. 24, 25). 80 ეგზემპლარიდან
მხოლოდ 14-ს აღენიშნება მსგავსება ნორმალურ ხელოვნურ
ტეხილთან (ტაბ. 3, სურ. 26). რამდენიმე ცალზე ორ-ორი,
ერთმანეთზე გადადებული, ქერცლისებური ნეგატივია. ასევე
იშვიათია ანატკეცები წვრილი, გადატეხილი ქერცლისებური
ნეგატივებით, რომლებიც განლაგებულია ზედა ზედაპირის
ქვედა ნაწილში; მათი ფუძე და მიმართულება ემთხვევა
მთავარი ქერცლისებური ნეგატივის ფუძეს.
ამ შემთხვევაში, სულ 80 ცალზე მოდის 23 ანატკეცი,
რომელთა ფუძე ქერცლისებური ნეგატივითაა ათლილი.
ამ ნეგატივების ქერცლისებურობა, მათი მდებარეობის
გათვალისწინებით, ვფიქრობ, უფრო ახლოს დგას ზოგიერთ
განმეორებითი დარტყმის ან ქერცლისებური ხასიათის
ანატკეცთან, როგორიც ეს შეინიშნება ზოგიერთ ნუკლეუსსა
და მათ შესაბამის მრავალჯერ გადანატეხ მოკლე, სქელ
ანატკეცზე. ყოველ შემთხვევაში, მათ კავშირი არა აქვთ
ნიჟარისებულ ნეგატივთან (esquillements de percussion),
ან წარუმატებელ პირდაპირ დარტყმასთან conchoïde de
percussion-ზე, რომელიც ყოველთვის ბოლო შემაღლების
გვერდით სხივისებურ ხაზებთან იწყება.
უდავოა, რომ ზემოაღწერილი ნეგატივები და
ნუკლეუსებზე აღნიშნული ეს დარტყმები მიუთითებს
ქერცლისებური ანატკეცების ატკეცვას.
განხილული ლამელების საერთო რაოდენობიდან
შედარებით
მოზრდილები,
ჩანასახოვანი
მკრთალი
რეტუშით, დანებადაა გამოყენებული.

სათლელისებური იარაღი

ბოლო ათი წლის პრეისტორიასთან დაკავშირებულ
ფრანგულ
ლიტერატურაში
რეტუშირებული
კაჟები,
რომლებიც pièces écailleés -ის სახელითაა ცნობილი,
აღმოჩენილია მე-10 ფენაში, 97 ეგზემპლარი. ატკეცვისათვის
დამახასიათებელი
თვისებების
მიხედვით,
მას
მრავალქერცლიანს უწოდებენ,...
40

42
typical for the flakes of the lower part, small unsuccessful
negatives of the dorsal side, and the entire bulb of percussion; usually, the platform for the described negative on these
items is missing.
Most of these negatives are short and with a fan-like widening distal tip; it often ends in refraction or a sharp hinge.
Oblong negatives with a tapering tip are rare. In general,
they are concave along and across the axis. In addition to
the location of this negative, the most significant feature
here is the nature of the fracture. It is scaled, with all secondary supporting characteristics in the structure of the main
and other batches (Plate III, Figures 24, 25). Of the 80 pieces, only 14 items show a similarity to the normal artificial
fracture (Plate III, Figure 26). On several there are two scaled
negatives on each other. There are also few flakes with small,
refracted scaled negatives lying on the lower part of the upper surface in addition to the main scaled negative; their
platform and direction are the same as of the base of the
main scaled negativity.
Among 80 pieces, there are 23 flakes with a platform cut
off by a scaled negative.
Taking into consideration the flakiness of these negatives
and their arrangement, I think, they should be attributed, to
some removals and flakes of scaled character, observed on
some nuclei and on the corresponding short thick refuse, repeatedly refracted and rarely observed. But, in any case, they
have no direct relation to flaws (esquillements de percussion)
on the conchoïde de percussion that always start at the side
cracking ripples of the last elevation.
Undoubtedly, both the described negatives and the damage on the nuclei are linked to the splintered pieces and
splintered spall in the question of the nature of the scaled
fracture.
Several of the mentioned blanks of larger sizes served as
knives recycled and with rudimentary retouch.
Splintered pieces and splintered spalls
The worked flint items, known in the French prehistory
literature for over the last ten years as pieces écailleés, were
found in layer 10 (97 pieces). According to the characteristic
properties of the fracture,...

წინადადების ფრაგმენტი გაუგებარია [მთარ. მინაწერი].
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43

...wyżej łuszczniowym, określam te wyroby słowami łuszczeń
i łuszczka. Termin łuszczeń obejmuje krzemienie, na których
wszystkie przełomy łuszczniowe są negatywami, zaś termin
łuszczka odnosi się do krzemieni, na których jeden z przełomów
łuszczniowych jest pozytywem. Tym sposobem pierwsze odpowiadają jak gdyby rdzeniom, a drugie — ich okrzeskom. Oczywiście, podziału tego i porównania dokonano tylko w ogólnym
odniesieniu morfologicznym i, jako takie, jest ono zasadniczo
właściwe i dokładne. Lecz faktycznie posiada wadę, polegającą
na tym, że nie zawsze, w odróżnieniu od zwyczajnych okrzesków,
łuszczniowy pozytyw można odróżnić po jego plastyczności od
łuszczniowego negatywu. Między innymi bywa tak samo z ich
formami, odpowiednikami pozytywów i negatywów normalnych sęczków, czasem całkiem niewyraźnie przedstawionych
w reliefie, lub po prostu nieobecnymi wskutek przypadkowego
odłamania, a także w następstwie niewiadomego pochodzenia złamania go u podstawy okrzeska. Jednakże takie wypadki
są rzadkie; dla znacznej większości przełomów łuszczniowych
ustalone rozróżnienie jest w pełni stosowne.
Całych pièces écailleés jest 11 sztuk. Na trzech cała powierzchnia opracowana składa się z negatywów łuszczniowych (Tab. III,
rys. 27, 28)79. Trzy wykonane z rdzeni, jak na to wskazują zachowane części rdzeni z podstawami powierzchni negatywów
i przytępiających zaszczerbień. Jedna z nich składa się z dwóch
fragmentów, znalezionych w różnych miejscach, przystających
do siebie powierzchniami jednego przełomu łuszczniowego80
(Tab. III, rys. 29, 34). Pięć sztuk wykonano z normalnych nożykowatych fragmentów (Tab. III, rys. 35, 36). U wszystkich długość przewyższa szerokość. Pierwsze i trzecie są spłaszczone; ich
krawędzie podłużne mają postać nieregularnych krawędzi. Ich
przeciętny przekrój podłużny jest w przybliżeniu dwuwygięty.
Drugie są grube; dwie z nich o równej grubości i szerokości; kąty
krawędzi w przekroju poprzecznym duże, przeważnie większe
od kąta ostrego; podstawy negatywów łuszczniowych są silnie zbite. Rozmiary dwóch największych: 4,9×3,9 cm i 4,7×4,5
cm; długość najmniejszych — około 2,6 cm. Najdrobniejsze są
egzemplarze kategorii trzeciej i dwa pierwszej. Na wszystkich
łuszczniach, z wyjątkiem tych wykonanych z rdzeni, granie ze
zbitymi i załamanymi podstawami łuszczniowych przełomów są
proste i równoległe względem siebie. Jednakże na trzech, służących wcześniej za rdzenie, granie rozmieszczone są inaczej; na
jednej leżą one w jednej płaszczyźnie, lecz ukośnie względem
siebie, na dwóch innych — w różnych płaszczyznach, prostopadłych względem siebie. Sześć poprzecznych fragmentów
łuszczni wykonano ze zwyczajnych wiórów nożykowatych,

...მე დავარქვი ანათალი ანატკეცი და ანათალი ჩამონატეხი.
ტერმინი მოიცავს იმ კაჟებს, რომლებზეც ყველა ნეგატივი
ქერცლისებურია, ხოლო ანათალი ერთ პოზიტივზეა. ამგვარად,
პირველი თითქოსდა შეესაბამება ნუკლეუსებს, მეორე კი
მათ ანატკეცებს. რა თქმა უნდა, ეს დაყოფა და შედარება
ეხება მხოლოდ მორფოლოგიურ საკითხებს და, როგორც
წესი, პრინციპულად მისაღებია და სწორი, თუმცა მას აქვს
ნაკლიც, რომელიც გამოიხატება იმაში, რომ ჩვეულებრივი
ანატკეცებისაგან განსხვავებით, ქერცლისებური/ამ ნივთების
პოზიტივის პლასტიკის მიხედვით მათი გამორჩევა ვერ
ხერხდება ქერცლისებური ნეგატივისაგან. კერძოდ, იგივე
ითქმის იმ წარმონაქმნებზე, რომლებიც შეესაბამება
ნორმალური დარტყმის ბორცობის პოზიტივებს და ნეგატივებს
და რომლებიც ხშირად სუსტადაა გამოხატული რელიეფში, ან
სულაც არ არსებობს შემთხვევითი ჩამოტეხის ან ატკეცვის
საწყის ეტაპზე, მისი გაურკვეველი წარმომავლობის გამო.
მაგრამ ასეთი შემთხვევები ძალზე იშვიათია. ანატკეცების
უმრავლესობისათვის დადგენილი განსხვავება სავსებით
მისაღებია. უფრ დიდი ზომის ასეთი ანატკეცი აღმოჩნდა 11
ცალი. მათ შორის სამს მთელი ზედაპირი ქერცლისებური
ანატკეცებითა აქვს დაფარული (ტაბ. III, სურ. 27, 2841). სამი
დამზადებულია ნუკლეუსებზე, რაზეც მიუთითებს ზედაპირზე
ნუკლეუსის ფუძეების შემორჩენილი ნეგატივების ნაწილები
და დამაბლაგვებელი რეტუში; ერთი მათგანი შედგება
სხვადასხვა ადგილზე ნაპოვნი ორი ნატეხისაგან, რომლებიც
ემთხვევა
ერთმანეთს,
ერთ-ერთი
ქერცლისებურად
დამუშავებული ზედაპირით42 (ტაბ. 3. სურ. 29, 34). ხუთი მათგანი
დამზადებულია ჩვეულებრივ ლამელაზე (ტაბ. 3. სურ. 35, 36).
ყველა შემთხვევაში სიგრძე აღემატება სიგანეს. პირველები და
მესამეები დაბრტყელებულია; სიგრძივ გვერდებს არასწორი
და დანისპირისებური ფორმა აქვს. მათი სიგრძივი შუალედური
განივკვეთი
დაახლოებით
ორმხრივ
ამობურცულია.
მეორეები სქელია. ორ მათგანს სიგანე და სისქე თანაბარი
აქვს. წახნაგების კიდის სისქე, განივ ჭრილში, უმეტესად
აღემატება მახვილს; ანატკეცების ნეგატივების ფუძეები
ძლიერაა დაჩეჩქვილი; ორი უდიდესის ზომებია: 4,9×3,9 და
4,7×4,5 სმ., უმცირესების — 2,6 სმ.; ყველაზე წვრილებია
მესამე კატეგორიის ნივთები და პირველის ორი ეგზემპლარი.
ყველა ჩამონატეხზე, ნუკლეუსებზე დამზადებულების
გარდა, ანათალების წახნაგები დაჩეჩქვილი და გადატეხილი
ფუძეებით, სწორია და ურთიერთპარალელური. სამზე
კი, რომლებიც ადრე ნუკლეუსად იყო გამოყენებული, ეს
წახნაგები სხვაგვარადაა განლაგებული; ერთზე მდებარეობენ
ერთ სიბრტყეზე, მაგრამ ერთმანეთის მიმართ ირიბად, ორ
სხვა შემთხვევაში განლაგებულია სხვადასხვა სიბრტყეზე და
პერპენდიკულარულად ერთმანეთის მიმართ. ჩამონატეხების
ექვსი განივი ანატკეცი დამზადებულია ჩვეულებრივ

...I assign these artefacts to splintered pieces and spalls. The
term splintered piece defines flints, in which all scaled fractures are negatives, and the term splintered spall refers to
flints, in which one of the scaled fractures is positive. Thus,
the former corresponds to the cores, and the latter to their
flakes. Of course, this division and comparison is done only
in a general morphological respect and, as such, it is appropriate and accurate. But in fact, it has a drawback: unlike in
ordinary flakes, here, not always a scaled positive can be distinguished by its plasticity from a scaled negative. In particular, the same happens with their formations, corresponding
to the positives and negatives of normal bulbs of percussion,
sometimes quite unclear in the relief or simply absent due to
accidental breaking off, and also because of the unclear origin
of the flake that was refracted in the initial part of the removal. But such cases are rare and for a significant majority of
scaled fractures the established difference is quite applicable.
There are 11 splintered pieces. In three of them, the entire
surface is composed of scaled fractures (Plate III, Figures 27,
28).29 Three are made from core, as show the remaining parts
of the core platforms, the surfaces of the negatives and the
blunting retouch; one of them consists of two flakes, found
separately, in which the surfaces of one scaled fracture coincide30 (Plate III, Figures 29, 34). Five pieces are made on
regular blades (Plate III, Figures 35, 36). In all cases, the
length exceeds the width. The items in the first and the third
groups are flattened; their axial edges have the appearance
of irregular blades. Their longitudinal median section is approximately biconvex. The items in the second group are
thick; two of them with a width equal to the thickness; the
angles of the faces in the cross section are large, mostly larger
than the sharp ones; the bases of scaled negatives are badly
beaten. The dimensions of the two largest are 4.9 cm × 3.9 cm
and 4.7 cm × 4.5 cm; the length of the smallest is about
2.6 cm. The items of the third category and two from the first
one are the smallest. In all splintered pieces except for those
made from cores, the edges with beaten and reflexed bases of
scaled fractures are straight and parallel. On the three, which
used to be nuclei, these edges are different: in one they lie
in one plane, but diagonally to each other, in the other two
they are in the perpendicular to each other planes. Six transverse fragments of splintered pieces are made of ordinary

79
Nie udało się zlokalizować łuszczni i łuszczek w materiale zabytkowym
[przyp. red.].
80
Autor opisuje i rysuje technologiczną składankę łuszczenia i łuszczki. Niestety w materiale nie udało się odnaleźć opisywanych zabytków [przyp. red.].

41
ვერ მოხერხდა ამ მასალის ლოკალიზაცია მოპოვებულ მასალაში [რედ.
მინაწერი].
42
ავტორი აღწერს და ხატავს სათლელი იარაღის ტექნოლოგიას.
სამწუხაროდ, მასალებში ვერ მოხერხდა აღწერილი მონაპოვრის პოვნა
[რედ. მინაწერი].

29
It was impossible to locate the splintered pieces and spalls among the artefacts [editor’s note].
30
The author described and drew a technological fitting consisting of a
splintered piece and spall. Unfortunately, it was not possible to find the described artefacts among the available material [editor’s note].
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wydłużonych i drobnych, z kolei jeden, złożony z dwóch
odłamków i ze starym przytępiającym zaszczerbieniem,
w przekroju poprzecznym, w części z odłamanym wierzchołkiem, ma formę spłaszczonego prostokąta, zaś w tymże przekroju przeciwległej podstawy — pięciokąta.
Są 63 sztuki łuszczek. 11 z łuszczniowym przełomem —
pozytywem oddzielenia, 38, u których, oprócz łuszczniowego
pozytywu, jedynie część strony wierzchniej składa się z łuszczniowych negatywów, a poza tym prezentują one normalne
przełomy; na jednej z nich występują dwa małe łuszczniowe
negatywy, pokrywające się wzajem na miejscu pozytywu, odpowiadające sęczkowi conchoïde de percussion. Pozostałych 15
łuszczek jest szczelnie pokrytych łuszczniowymi przełomami
i — rzadko — resztkami gruzełkowatej kory. Znaczną większość stanowią egzemplarze całe. Niemal wszystkie, ze względu
na formę i wielkość, są właściwie odpadkami. Nie ma wśród
nich ani utylizowanych, ani szczerbiowych narzędzi. Przeważnie należą one do 6 grupy odpadów (zob. s. 40 i nast.); kilka
egzemplarzy należy odnieść do grupy 4, a pojedyncze — do 3.
Cztery fragmenty oddzielono od łuszczni przy pomocy normalnego przełomu. Taki jest ich pozytyw, jednakże z ich strony
wierzchniej występują łuszczniowe negatywy. Na jednym, długości 4,8 i szerokości 6,4 cm, jest ona [strona]81 złożona niemal
wyłącznie z licznych, przeważnie złamanych, łuszczniowych
negatywów, biorących początek przy dwóch przeciwległych
piętach, niemających postaci prostych krawędzi, ale płaszczyzn
ze złamanymi krawędziami, jak u rdzeni, o czym można sądzić
z zachowanych odpowiednich ich kawałków. Po jednej stronie
dwóch małych okrzesków obserwuje się łuszczniowy przełom
nieokreślony pod względem tego, czy jest to negatyw, czy pozytyw. 10 krzemieni grubych, szerokich, i krótkich o formach nieregularnych, wyraziście kanciastych niejasnego pochodzenia.
Powierzchnia każdego z nich złożona jest przeważnie z łuszczniowych przełomów, a częściowo z gruzełkowatej kory oraz
przełomów pochodzenia naturalnego i mechanicznego.
Na licznych obecna jest część łuszczniowej pięty, na innych jej brak. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, są to
fragmenty dużych, nieregularnych, grubych łuszczni, które
podlegały zgrubnemu wielostronnemu odłupywaniu albo
rozpadłych wzdłuż starych naturalnych pęknięć.
Łuszczniowe przełomy, przeważnie negatywy, znalazły się
na...
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ლამელებზე,
წაგრძელებულია
და
წვრილი.
ერთი,
რომელიც ორი ნატეხითაა წარმოდგენილი, განივკვეთში
მოტეხილი ბოლოებით, ძველი დამაბლაგვებელი რეტუშით,
დაბრტყელებული
მართკუთხედის
ფორმისაა,
ხოლო
მოპირდაპირე ფუძის ამავე ჭრილში ქმნის ხუთკუთხედს.
ანატკეცზე დამზადებული სათლელისებური იარაღი
აღმოჩნდა 63 ცალი. მათ შორის 11 მხოლოდ ერთი
ქერცლისებური ანატკეცით — ატკეცვის პოზიტივი. 38,
რომელთა ქერცლისებური პოზიტივის გარდა, მხოლოდ ზედა
მხარის ნაწილი შედგება ქერცლისებური ნეგატივებისაგან; სხვა
მხრივ იგი წარმოადგენს ნორმალურ ტეხილებს. ერთ მათგანს
აქვს მცირე ზომის ორი ქერცლისებური ნეგატივი, რომლებიც
ერთმანეთს ედება პოზიტივის ადგილზე, რომელიც, თავის
მხრივ, შეესაბამება დარტყმის ბურცობს და conchoïde
de percussion-ს. დანარჩენი 15 ცალი ასევე მთლიანადაა
დაფარული ქერცლისებური ანატკეცებით და იშვიათად
— კაჭრის ქერქით. მათი უმრავლესობა დაუზიანებელია.
თითქმის ყველა მათგანი, ფორმისა და სიდიდის მიხედვით,
წარმოადგენს ნამდვილ საწარმოო გადანაყარს. მათ შორის არ
გვხვდება უტილიზებული ან რეტუშირებული ეგზემპლარები.
ძირითადად ისინი მიეკუთვნება მე-6 ჯგუფს, საწარმოო
გადანაყარს (იხ. გვ.40 და შემდგომ). რამდენიმე, ეგზემპლარი
მიეკუთვნება მე-4 ჯგუფს, ერთეულები კი მე-3-ს.
ოთხი ანატკეცი ატკეცილია სათლელის ნორმალური
ატკეცვით. ასეთია მათი პოზიტივი. ზედა ნაწილზე შერჩენილია
ქერცლისებური ნეგატივები. ერთ-ერთზე, სიგრძით 4, 8
და სიგანით 6, 4 სმ., იგი, თითქმის გამონაკლისის გარეშე,
შედგება მრავალრიცხოვანი, ძირითადად გადატეხილი
ქერცლისებური ნეგატივებისაგან, ისინი სათავეს იღებს
ორი საპირისპირო ფუძიდან, რომლებიც არ წარმოადგენს
სწორ წახნაგებს, არამედ სიბრტყეებს ტეხილი გვერდებით,
როგორც ნუკლეუსების შემთხვევაში, რაზედაც შეიძლება
მსჯელობა მათზე შერჩენილი შესაბამისი მონაკვეთების
მიხედვით. ორი სხვა მცირე ზომის ანატკეცზე შეიმჩნევა
გაურკვეველი ქერცლისებური ანატკეცი, რომელიც მთლად
არ შეესაბამება ნეგატივის და პოზიტივის გაგებას. ასე რომ, 10
ცალი სქელი, განიერი, მოკლე, უსწორმასწორო ფორმებისა
და მკვეთრი კუთხოვანების მქონე კაჟის წარმომავლობის
დადგენა ძნელდება. მათი ზედაპირები დაფარულია
ძირითადად ქერცლისებური ანატკეცებით, ნაწილობროვ კი
კაჭრის ქერქით და ბუნებრივი არამექანიკური ანატკეცებით.
ბევრ მათგანზე ქერცლისებური ანატკეცის მხოლოდ ფუძის
ნაწილია შემორჩენილი, დანარჩენებზე ეს არ აღინიშნება.
სავარაუდოდ, ეს არის დიდი ზომის, არასწორი, სქელი ანათალი
ანატკეცის ფრაგმენტები, რომლებიც მრავალმხრივ არის
უხეშად ატკეცილი, ანდა გატეხილი ბუნებრივ ბზარზე.
ობსიდიანის ოთხ ანატკეცზეც აღინიშნება ქერცლისებური
ანატკეცები, უმეტესად, ნეგატივები...
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blades, elongated and small; one of them, that consists of
two flakes and has old blunting retouch, in the cross section
of the part with the broken end has the shape of an oblate
rectangle, and in the same section of the opposite platform
— a pentagon.
There are 63 splintered spalls. Eleven of them — with
one scaled positive fracture; 38, in which, in addition to the
scaled positive, only part of the dorsal side consists of scaled
negatives; in other respects, it shows normal fractures; one of
the items has two small scaled negatives, mutually covered in
place of the positive, corresponding to the bulb of percussion
and conchoïde de percussion, and the remaining 15 splintered
pieces are entirely covered with scaled fractures and rarely
with the remnants of the nodular cortex. The vast majority of
them are complete. Almost all of them in form and size are
pretty much waste. There are no utilized or retouched instruments among them. Mostly, they belong to the 6th group of
waste (see p. 40 et seq.); several items belong to group 4 and
single items — to the third group.
The four flakes are removed from the splintered pieces
using normal fracture. This is their positive, on the dorsal side there are scaled negatives. For one of them, 4.8 cm
long and 6.4 cm wide, it almost exclusively consists of many,
predominantly refracted scaled negatives originating from
two opposing platforms that do not have the appearance of
straight facets, but planes with broken edges, as in cores, as
can be judged by their remaining corresponding segments.
On one side of the two other small flakes, there is a scaled
fracture that can’t be identified as a negative or a positive. Ten
items of thick, wide and short irregular shapes with a sharp
angularity are of unclear origin. The surface of each of them
is composed mainly not of scaled fractures, but partly of the
nodular cortex with natural non-mechanical fractures.
On many of them there is a part of one scaled base, on
others it is absent. In all likelihood, these are fragments of
large, irregular thick splintered pieces that have undergone
a rough, multifaceted cleavage or disintegrated along old natural cracks.
Scaled fractures, mostly negatives, were found on...

Przyp. red.
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...czterech odłamkach obsydianowych. Jednym z nich jest część
szerokiego nożyka z tępym szczerbionym tylcem i jednym
z wierzchołków opracowanym w formie wygiętego drapacza.
Drugi — to fragment noża z zaczątkowym zaszczerbieniem. Trzy noszą od trzech do czterech małych łuszczniowych przełomów, czwarty — jeden.
Noże z tylcem82
Za materiał służyły tylko podługowate, wąskie wióry.
Inwentarz nożyków z tylcem, uzyskanych przy pomocy
drobnego szczerbienia, składa się z całych i uszkodzonych
egzemplarzy. Następujący opis sporządzono na podstawie
całych i takich ułamanych, które nie powodują wątpliwości
co do swego pierwotnego kształtu; ostatnie wchodzą także
w skład ilościowy ukazujący liczebność poszczególnych grup.
Pewne inne odłamki zostały wykorzystane przy opisie innych
cech morfologicznych, jak na przykład dla scharakteryzowania szczególnego typu obróbki wtórnej, przypominającej
protosolutrejskie zaszczerbienie ścienienia ostrzy83.
Wszystkich nożyków z tylcem są 254 sztuki. Nieokreślonych odłamków — 130 sztuk, pośród nich 6 sztuk obsydianowych. Są to fragmenty złamane w płaszczyźnie szerokości;
liczne spośród nich mają po dwa takie przełomy84. Oprócz
tego jest także 45 sztuk złamanych fragmentów o wierzchołkach ścienionych w opisany wyżej sposób.
W zależności od kształtu tylców i w pewnym stopniu od
rozmieszczenia i cech zaszczerbienia nożyki dzielą się w następujący sposób:
I. z niemal prostym tylcem:
1. z zaszczerbieniem tylko na tylcu,
2. z zaszczerbieniem przechodzącym z tylca na przeciwległą krawędź ostrza na jednym lub obydwu
jego końcach;
II. z tylcem zakrzywionym:
1. łukowato wygiętym,
2. załamanym pod kątem rozwartym,
3. załamanym pod kątem prostym;
III. połączenia nożyków z tylcem z innymi narzędziami.
Taki jest podstawowy schematyczny podział, obejmujący
znaczącą większość wszystkich nożyków z tylcem. One z kolei
rozczłonkowują się jeszcze lub tworzą rozmaite warianty i formy
przejściowe, łączące jedną grupę z inną.
Nożyki proste, szczerbione niemal wyłącznie na tylcu,

Tylczaki [przyp. red.].
Autor ma na myśli płaskie odbicia na stronie spodniej, ścieniające część
przysęczkową wióra/wiórka [przyp. red.].
84
Lamelles à dos [przyp. red.].
82
83

...ერთი მათგანი წარმოადგენს განიერი დანის ნაწილს
ბლაგვი რეტუშირებული ზურგით და ერთიც გაღუნული
საფხეკის მეორადი დამუშავების საწყის ბოლოს.
მეორე ჩანასახოვანი რეტუშით დამუშავებული დანის
ფრაგმენტია. სამს სამიდან ოთხამდე მცირე ქერცლისებური
ანატკეცი აქვს, მეოთხეს — მხოლოდ ერთი.

...four obsidian fragments. One of them is part of a wide knife
with a blunt retouched back and with one of the original tips
secondary processed into a convex endscraper.
Another is a fragment of a knife with rudimentary retouching. Three objects have three to four small scaled fractures, the fourth item — one fracture only.

ზურგდაბლაგვებული დანები

Backed pieces
The material was only oblong, narrow blanks.
The inventory of backed pieces, where the back is a result
of fine retouching, consists of complete and broken objects.
The following description is made on the basis of complete
items and the broken ones, whose original outline does not
raise any doubts; the latter are included in the total counts of
individual groups. Some other fragments were used to describe other morphological properties, for example, to characterize a special kind of secondary finish, reminiscent of
proto-Solutré retouches by refining tips.31
In total there are 254 backed pieces. Fragments of undefined items — 130 pieces; among them 6 obsidian pieces.
These are fragments broken in the width plane; many of them
have two such fractures.32 In addition, there are 45 fragments
broken in the same way, with apexes, refined in the abovementioned manner.
Depending on the shape of the back and, to some extent,
on the layout and properties of the retouch, the pieces are
divided as follows:
I. with an almost straight back:
1. with retouch only on the back,
2. with retouching, passing from the back to the end
parts of the blade along one or both its surfaces;
II. with a curved back:
1. with an arched back,
2. broken at an obtuse angle,
3. broken at right angles;
III. Combination of backed pieces and other tool types.
These are the main groups, that include the clear majority
of all backed pieces. In turn, they are still divided or have variations and transitional forms that link one group to another.
Straight pieces, retouched almost exclusively on the back,

მასალად გამოყენებულია მხოლოდ მოგრძო, ვიწრო
ანატკეცები.
დანები, რომელთაც წვრილი რეტუშით გამოყვანილი
ზურგი აქვთ, წარმოდგენილია მთელი და დაზიანებული
ეგზემპლარებით. ქვემოთ მოყვანილი აღწერილობები
შესრულებულია მთელი ცალებისა და ისეთი ნატეხების
საფუძველზე, რომელთა თავდაპირველი მოხაზულობა ეჭვს
არ იწვევს; ეს უკანასკნელნი გათვალისწინებულია შესაბამისი
ჯგუფების რიცხვობრივ მაჩვენებლებშიც. ზოგიერთი სხვა
ანატკეცი გამოყენებელია სხვა მორფოლოგიური თვისებების
აღწერისას, როგორიცაა, მაგალითად, განსაკუთრებული
სახის მეორადი დამუშავების დახასიათებისას, რომელიც
წააგავს წვეროების გაწვრილების პროტოსოლუტრეულ
რეტუშს43.
საერთო ჯამში აღმოჩენილია 254 ზურგდაბლაგვებული
დანა. გაურკვეველი ანატკეცები — 130 ცალი, მათგან
ექვსი ობსიდიანისაა. ეს ფრაგმენტები გადატეხილია
განივ სიბრტყეზე44. ბევრ მათგანს ორი ასეთი გადანატეხი
აქვს. გარდა ამისა, 45 გადატეხილ ანატკეცზე წვეროები
ზემოაღწერილის მსგავსადაა გაწვრილებული.
ზურგის
ფორმის,
აგრეთვე,
გარკვეულწილად,
განლაგებისა და რეტუშის თვისებების მიხედვით, დანები
შემდეგნაირად ჯგუფდება:
I თითქმის სწორი ზურგით:
1. რეტუშით მხოლოდ ზურგის ნაწილზე,
2. 
რეტუშით, რომელიც გადადის ზურგიდან პირის
ბოლო ნაწილზე ზედაპირის ერთ ან ორივე მხარეს;
II მოღუნული ზურგით:
1. მორკალული ყუით,
2. ბლაგვი კუთხით გადატეხილი,
3. მართი კუთხით გადატეხილი;
III ზურგის კომბინაციები დანასთან და სხვა იარაღთან.
ასეთია დაბლაგვებული დანების უმრავლესობის
ძირითადი მორფოლოგიური დაყოფა. თავის მხრივ, ისინიც
იყოფა ან ქმნის სხვადასხა ვარიანტს და გარდამავალ
ფორმებს, რომლებიც ამ ჯგუფებს ერთმანეთთან აკავშირებს.
სწორი დანები, რომლებსაც რეტუში მხოლოდ ზურგზე
გასდევს,
43
ავტორი
მინაწერი].
44

გულისხმობს

დარტყმის

Lamelles à dos [რედ. მინაწერი].

მოედნის

გათხელებას

[რედ.

31
The author is referring here to the flat negatives underneath, skiving the
bulbous part of the blade/bladelet [editor’s note].
32
Lamelles à dos [editor’s note].

171

Стефан Круковский / Stefan Krukowski / სტეფან კრუკოვსკი / Stefan Krukowski

Рис. 16. Острие с притупленным
краем, слой 10. Таблица III
Рисунок 38 (рис. Леван
Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 16. Tylczaki, warstwa 10. Tablica
III Rysunek 38 (rys. Levan Jorjadze,
Patrycja Danyło).
ნახ. 16. ზურგდაბლაგვებული
ლამელები, ფენა 10. ტაბულა
III, ნახატი 38 (ნახ. ლევან
ჯორჯაძისა და პატრიცია
დანილოსი).

Fig. 16. Backed knives, layer 10.
Plate III, Figure 38 (drawing by Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).

Рис. 17. Острие в притупленным
краем, слой 10. Таблица III
Рисунок 39 (рис. Леван
Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 17. Tylczaki, warstwa 10.
Tablica III Rysunek 39 (rys. Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 17. ზურგდაბლაგვებული
ლამელები, ფენა 10. ტაბულა
III, ნახატი 39 (ნახ. ლევან
ჯორჯაძისა და პატრიცია
დანილოსი).

Fig. 17. Backed blades, layer 10.
Plate III, Figure 39 (drawing by Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
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przynależące do typu Gravette85, reprezentowane są zaledwie
przez sześć egzemplarzy. Dwa to fragmenty, których forma
pierwotna została w małym stopniu zmieniona poprzez obróbkę wtórną — ich proste tylce tworzą jedynie część prawego boku począwszy od wierzchołka; za ich przedłużenie
służy pierwotna krawędź półsurowiaka; obydwa posiadają
sęczek (Тab. III, rys. 38) (5×1 cm i 3,7×1,2 cm). Obydwa zgięte w profilu. 4 sztuki z kompletną obróbką właściwą ostrzom
Gravette. Na dwóch zauważa się bardzo skąpe szczerbienie,
przechodzące z tylca na dolne lub górne strony skrajnych
części ostrzy (Tab. III, rys. 39). Wąskie i długie. Tylce wykończone regularnie i starannie, oprócz jednego, ścinającego fragment nie wzdłuż najgrubszej części. Mają od 2,7 do
4 cm długości i od 0,5 do 0,7 cm szerokości, zaś największa
grubość tylca wynosi 0,4 cm. Jeden z tych nożyków jest obsydianowy, z odłamanymi końcówkami wierzchołków. Na innym — krzemiennym — dolna strona jednego końca zawiera
część conchoïde de percussion.
Grupa form pochodnych typu Gravette, obejmuje 69 nożyków i 45 ich fragmentów. Ich podstawowa cecha wspólna
to prosty tylec. Profil boczny, ogólnie z rzadkimi wyjątkami,
także prosty. Różnią się one od formy podstawowej i między
sobą obecnością zaszczerbień na skrajnych częściach ostrzy,
czasem obfitych, położonych na jednej lub obydwu stronach,
oraz formą wierzchołków, opracowanych w taki sam sposób.
Są to wszystko, w ujęciu morfologicznym, nader niestałe warianty, co wyraża się w występowaniu na wielką skalę trudno
uchwytnych form przejściowych i ich kombinacji. Ostrzem
większości tych nożyków nazywam część obwodu pozostałą
po wyodrębnieniu tylca; za jego końce służą, w przybliżeniu,
najbardziej wystające punkty krawędzi. Ostrza takie, oprócz
partii skrajnych, były jedynie z rzadka szczerbione na pozostałej środkowej długości, wskutek czego znacznie przeważają egzemplarze z tnącym brzegiem w tej części ostrza,
w takim stanie, w jakim znajdywały się wyjściowe wióry
półproduktu. Zazwyczaj owe nieszczerbione partie stanowią
większą część ich długości; są one mniej lub bardziej proste,
posiadając jedynie tę słabą krętość, jaka jest właściwa wyselekcjonowanym pod względem regularności podłużnym krawędziom wiórów nożykowatych; wreszcie są one w ogólności
równoległe do tylców. Ta grupa nożyków dzieli się w zależności od form wierzchołków na: 1 — z wierzchołkiem w postaci

მიეკუთვნება Gravett-ის45 ტიპის დანებს, ასეთი იარაღი ექვსი
ეგზემპლარის სახითაა წარმოდგენილი. ორი მათგანი ისეთ
ანატკეცზეა დამზადებული, რომ მათი პირვანდელი ფორმა
ნაკლებადაა შეცვლილი მეორადი დამუშავების შედეგად, სწორი
ზურგი ამ შემთხვევაში შეადგენს მარჯვენა გვერდის მხოლოდ
ნაწილს, წვეროდან მოყოლებული; მათ გაგრძელებას წარმოადგენს
ანატკეცის თავდაპირველი კიდე; ორივეს აქვს დარტყმის ბურცობი
(ტაბ. 3, სურ. 38) (5×1 სმ. და 3,7×1,2 სმ). პროფილში ორივე
მოღუნულია. ოთხი ცალი სრულად არის დამუშავებული Gravettის ტიპის წვეტანებისათვის დამახასიათებელი ტექნიკით. ორ
მათგანზე შეიმჩნევა სუსტად გამოხატული რეტუში, რომელიც
გადადის ზურგიდან პირის ქვედა ან ზედა ბოლოებზე (ტაბ.
III, სურ. 39). ისინი ვიწროა და გრძელი. ზურგი სწორად და
საგულდაგულოდაა გაფორმებული, ერთის გარდა, რომელიც არ
არის წაკვეთილი ანატკეცის ყველაზე სქელ მონაკვეთზე. მათი
განზომილება მერყეობს შემდეგნაირად: სიგრძე 2,7 სმ.-დან 4 სმ.
-მდე და სიგანე 0,5 სმ. -დან 0,7 სმ.-მდე; ზურგის უდიდესი სისქეა 0, 4
სმ. ამ დანებიდან ერთ-ერთი ობსიდიანისაა. წვეროების ბოლოები
წატეხილი აქვს. მეორეს, კაჟისას, ერთი ბოლოს მუცლის ნაწილი
ატარებს conchoïde de percussion- ის ნიშნებს.
ფორმების ნაწილი წარმოებული Gravett-ის ტიპის
იარაღებზე შეადგენს 69 დანასა და მათ 45 ფრაგმენტს.
მათი საერთო მახასიათებელია სწორი ზურგია. პროფილიც,
იშვიათი გამონაკლისებით, ასევე სწორია. საწყისი ფორმისა და
ერთმანეთისაგან განსხვავდება პირების ბოლოებზე, ცალ ან
ორივე მხარეს დატანილი, ხშირი რეტუშის არსებობით და ამ
ხერხით დამუშავებული ბოლოების ფორმით. მორფოლოგიური
თვალსაზრისით, ყველა ეს ნაირსახეობა საკმაოდ არამდგრადია,
რაც ნათლად გამოიხატება ძნელად შესამჩნევი ნიუანსების ფართო
მასშტაბებსა და მათ კომბინაციებში. ამგვარი დანების უდიდესი
ნაწილის პირებს მე ვუწოდებ იმ წრიულ ნაწილს, რომელიც
დარჩება ზურგის მოცილების შემთხვევაში. მის ბოლოებად
გვევლინება დაბოლოებების ყველაზე გამოშვერილი წერტილები.
ასეთი დანისპირები, საბოლოო ცალების გარდა, მხოლოდ იშვიათ
შემთხვევებში შუა ნაწილშიც რეტუშის საშუალებით მუშავდებოდა;
ასე რომ, ჭარბობს ეგზემპლარები, მჭრელი წახნაგის პირის ამ
ნაწილში, ისეთ მდგომარეობაში, როგორიც ნამზად ლამელებს
ახასიათებდა. ჩვეულებრივ, ეს არარეტუშირებული დანისპირების
ცალები შეადგენს მათი სიგრძის უდიდეს ნაწილს: ისინი
მეტ-ნაკლებად სწორია და ახიათებს სუსტად გამოხატული
ტალღოვანება,
რომელიც
დამახასიათებელია
ნარჩევი
მოხაზულობის დანისებური ანატკეცების სიგრძივი წიბოებისათვის
და, ბოლოს, ისინი საერთოდაც ზურგის პარალელურია.
დაბოლოების ფორმის მიხედვით დანების ეს ჯგუფი იყოფა
შემდეგნაირად: 1. დაბოლოება, რომელიც წარმოადგენს

belonging to the Gravettian type,33 are represented by six
items only. Two are fragments, the original form of which
is slightly changed by secondary trimming — the straight
back makes up only a part of the right side, starting from the
top; their continuation is the original edge of the flake; both
items have bulb of percussion (Plate III, Figure 38) (5 cm ×
1 cm and 3.7 cm × 1.2 cm). In the profile, both are bent. Four
items with complete finishing, characteristic of the Gravettian points. On two of them, the retouch is very scant, passing from the back to the lower or dorsal sides of the blades
(Plate III, Figure 39). The backs are narrow and long. They
are properly and meticulously trimmed, except for one that
truncates the flake not along its thickest part. The sizes of the
backs vary from 2.7 to 4 cm in length and from 0.5 to 0.7 cm
in width; the largest thickness of the back is 0.4 cm. One of
these knives is obsidian with broken extremities of the tips.
At the other flint knife, the ventral side of one end has a part
of the conchoïde de percussion.
A group of varieties of Gravettian type comprises 69
pieces and 45 of their fragments. The general basic property
of them is a straight back. The profile is also straight with rare
exceptions. They differ from the classical form and among
themselves according to the presence of retouching on the
ends of the blades, sometimes abundant, present on one side
or on both, and according to the shape of the tip trimmed
in this way. All these modifications are very unstable in the
morphological sense, which is clearly expressed by the large
scale of the difficult-to-capture transitions and their combinations. I define the blade of most of these knives as the
part of the circle left by the exception of the back; its ends are
approximately the most outstanding points of the extremities. In addition to the batches of end-retouch, such blades
were retouched on the rest of the median length only occasionally; so that items with a cutting edge of this part of the
blade are much more prevalent in such a state as it was in
the original blades of semi-raw material. Usually, these unreturned parts of blades make up most of their length; they
are more or less straight, possessing only that weak curvature, which is characteristic of the fine-fitting axial cuts of
blades; finally, they are generally parallel to the backs. This
group of knives is divided depending on the forms of the tip
in the following categories: 1. with the extremity in the form

85
Stanowisko La Gravette (Bayac, Francja) zostało odkryte w 1880 r. przez
Abbe Chastainga. Niedługo później prace wykopaliskowe rozpoczęli na stanowisku L. Tabanou i C. Costes, którzy sukcesywnie sprzedawali wykopane
zabytki do rozmaitych muzeów oraz prywatnym kolekcjonerom. W dalszej kolejności na stanowisku badania prowadzili M. Hardy, M. Délugin,
M. Féaux i L. Testut. W czasie pisania pracy znane już były takie stanowiska
graweckie jak La Font-Robert, Grotte de St. Front, Noailles, Combe-Capelle
we Francji, Willendorf w Austrii, czy Trou Magrite w Belgii [przyp. red.].

45
სადგომი La Gravette (Bayac,საფრანგეთი) აღმოჩინა 1880 წელს Abbe
Chastaing-მა. მალევე დაიწყო ძეგლზე Tabanou და Costes, წარმატებით
ყიდდნენ მონაპოვრებს მუზეუმებში კერძო კოლექციონერებზე. შემდგომ
სამუშაოები მორიგეობით გააგრძელეს M. Hardy, M. Délugin, M. Féaux და L.
Testut. ნაშრომის წერის პერიოდში უკვე ცნობილი იყო ისეთი გრავეტული
ძეგლები, როგორებიცაა La Font-Robert, Grotte de St. Front, Noailles, Combe-Capelle საფრანგეთში, Willendorf ავსტრიაში, თუ Trou Magrite ბელგიაში
[რედ. მინაწერი].

33
The La Gravette site (Bayac, France) was discovered in 1880 by Abbe
Chastaing. Shortly afterwards, excavations were initiated at the site by Tabanou and Costes, who successively sold the artefacts they had dug up to
various museums and private collections. Later, the site was excavated by
M. Hardy, M. Délugin, M. Féaux and L. Testut. At the time when this publication was written, the following Gravettian sites had been identified:
La Font-Robert, Grotte de St. Front, Noailles, Combe-Capelle in France,
Willendorf in Austria or Trou Magrite in Belgium [editor’s note].
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Рис. 18. Острия с притупленным
краем, слой 10. Таблица III
Рисунок 40–41 (рис. Леван
Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 18. Tylczaki, warstwa 10.
Tablica III Rysunek 40–41 (rys. Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 18. ზურგდაბლაგვებული
ლამელები, ფენა 10. ტაბულა III,
ნახატი 40–41 (ნახ. ლევან
ჯორჯაძისა და პატრიცია
დანილოსი).

Fig. 18. Backed pieces, layer 10.
Plate III, Figures 40–41 (drawing by
Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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symetrycznej, zwężonej, z obydwoma bokami wygiętymi;
2 — z wierzchołkiem w postaci niesymetrycznej, z jednym
bokiem wygiętym, a drugim prostym; 3 — z wierzchołkiem
zaokrąglonym. U większości nożyków obydwa wierzchołki
należą do jednej kategorii, u pozostałych — do różnych.
Noże pierwszej kategorii w liczbie 8 są długie i wąskie.
U połowy z nich odłamano po jednym wierzchołku. Najmniejszy ma długość 1,9 i szerokość 0,3 cm z okładem, zaś
największy (Tab. IV, rys. 40) odpowiednio — 4,2 i 0,6 cm;
pozostałe mają podobne proporcje. Końce części tylców, stanowiące jeden bok symetrycznego wierzchołka, są nieco nieregularnie wygięte (Tab. IV, rys. 40, 41). Zaszczerbienie strony górnej wierzchołków symetrycznych jest reprezentowane
tylko w postaci skrajnego szczerbienia tylca86 lub, prócz tego,
rozmieszczone jest i na drugiej krawędzi. Zaszczerbienie
strony dolnej, obserwowane na wszystkich egzemplarzach,
rozmieszczone jest na krawędzi tylca lub na brzegu przeciwległym, oprócz jednego nożyka, na którym znajduje się ono
na obydwu krawędziach. Na jednym występuje zaszczerbienie, obok tylcowego, pokrywające dolną stronę obydwu boków, górną — przy krawędzi przeciwległej względem tylca,
i powierzchnie ponad nim w postaci dwóch maleńkich negatywów biorących początek na samym wierzchołku, ścinających tylec na ukos; takie zwieńczenie przypomina przytępiony wierzchołek małego wiertła. Zaszczerbienie jest bardzo
drobne i ze względu na formę przynależy do typu szczerbienia normalnego, nanoszonego na podłużne boki wiórów
nożykowatych przemysłu magdaleńskiego; w szczególności
zaszczerbienie strony dolnej staje się niekiedy widocznie powierzchownym, jak na wierzchołku okazu przedstawionego
na rys. 41. Ostrza, cechujące te kategorie nożyków, zwężają
i ścieniają się przy wierzchołku, przyjmującego w następstwie
tego formę krótkiego szydła, niekiedy spłaszczonego (Tab. IV,
rys. 41) lub bardzo ostrego na wierzchołku (Tab. IV, rys. 40).

სიმეტრიულ, ვიწრო, წაწვეტებულ პირს, ორმხრივ
გამობურცული გვერდებით; 2. ასიმეტრიული წვეტანისებური
ბოლო, რომლის ერთი გვერდი ამობურცულია, მეორე კი
სწორი: 3. მომრგვალებული ბოლო. დანების უმრავლესობას
ორივე ბოლო წვეტანების ერთ სახეობას მიეკუთვნება,
დანარჩენებისა — სხვადასხვას. პირველი სახეობის 3 ცალი
დანა გრძელია და ძალიან ვიწრო. ამ ეგზემპლარებიდან
ნახევარს თითო წვერი მოტეხილი აქვს. ყველაზე პატარა
ნივთის სიგრძე 1,9 სმ.-ა, სიგანე 0,3 სმ.-ზე მეტი, ყველაზე
დიდი (ტაბ. IV, სურ. 40) — 4,2 და 0,6 სმ. სხვა ეგზემპლარების
პროპორციებიც ასეთივეა. ზურგის ნაწილის დაბოლოება,
წარმოადგენს რა სიმეტრიული წვეტანის ერთ გვერდს,
ოდნავ და არასწორად შეღუნულია (ტაბ. IV სურ. 40, 41).
სიმეტრიულ წვეტანებზე რეტუში მხოლოდ ზურგის ზედა
მხარეზეა გაფორმებული, მხოლოდ ზურგის საბოლოო
რეტუშის46 სახით, ან, გარდა ამისა, განლაგებულია მეორე
კიდეზეც, ზურგის მოპირდაპირე მხარეს. ქვედა მხარის
რეტუში, რომელიც ყველა ეგზემპლარზე შეიმჩნევა,
განლაგებულია ზურგის კიდესთან ან მოპირდაპირე მხარეს.
გამონაკლისს წარმოადგენს ერთი შემთხვევა, როდესაც
რეტუში ორივე ბოლოზეა წარმოდგენილი. ერთ შემთხვევაში
რეტუში ზურგის გარდა ფარავს ორივე გვერდის ქვედა
მხარეს, ზედას — ზურგის მოპირდაპირე კიდესთან და, ამას
გარდა, ორი პატარა მოგრძო ნეგატივების სახით, რომლებიც
იწყება წვეროზე და ირიბად კვეთს ზურგს. ეს ბოლო წააგავს
მცირე ზომის სახვრეტის დაბლაგვებულ წვერს. რეტუში
ძალზე თხელია და მიეკუთვნება ნორმალური რეტუშის
რიცხვს, რომელიც ახასიათებს მადლენური ინდუსტრიის
დანისებური ლამელების სიგრძივ გვერდებს. კერძოდ, ქვედა
მხარის რეტუში ზოგჯერ აშკარად ზედაპირული ხდება,
როგორც სურ. 41-ზე გამოსახულ წვეტანაზე. ამ კატეგორიის
დანების წვეროები ჭრილში სამწახნაგაა, წვეროსაკენ
ვიწროვდება და და რომელიც ამის შედეგად იღებს მოკლე,
ზოგჯერ დაბრტყელებული ქიმის სახეს (ტაბ. IV. სურ. 41),
წინა მხრიდან მკვეთრად წამახვილებულია (ტაბ. IV, სურ 41).

of a symmetrical narrow tip with both curved sides; 2. with
the extremity in the form of an asymmetrical point, in which
one side is curved and the other is straight; and 3. with a
rounded tip. In most knives, both tips belong to one category
of points, but in some — to different ones. Knives of the first
category (8 items) are long and very narrow. Half of them
have one broken end. The smallest is 1.9 cm long and 0.3 cm
wide, and the largest (Plate IV, Figure 40) is 4.2 cm and 0.6 cm,
the proportions of the others are similar. The ends of some
of the backed sides of symmetrical points are slightly and irregularly elongated (Plate IV, Figures 40, 41). The retouch of
the symmetrical points on the dorsal side is represented only
in the form of a final retouch of the back34 or, in addition,
is located on the other side too; the lower side retouch, observed on all items, is located at the edge of the back or on the
opposite side, except for one knife, on which it is located on
both edges. One has a retouch, that additionally to the back,
covers the ventral side on both sides, the upper one at the
edge opposite the back, and additionally in the shape of two
small elongated negatives beginning at the very tip, truncating the back; this extremity is similar to the blunted point of
a small awl. The retouch is very shallow and in shape belongs
to the type of normal retouch applied to the axial edges of the
blades of the Madeleine industries; in particular, the retouching of the lower side sometimes becomes visually evasive, as
on the point depicted in Fig. 41. The points characterizing
this category of knives are trihedral in cross section, tapering
and thinning towards the apex, which consequently takes the
form of a short, sometimes flattened spine (Plate IV, Figure 41)
with a sharp point in the front (Plate IV, Figure 40).

86
Jeśli zaliczać go do strony górnej, co bardzo wyraźnie jest obecne w większości nożyków [przyp. autora].

46
თუ ეს ზურგის მხარეა, მაშინ ეს დანების უმრავლესობისათვისაა
დამახასიათებელი [ავტორის სქოლიო].

34
If it is regarded as the dorsal side, which clearly is the case for the majority
of the knives [author’s note].
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Рис. 19. Пластинки с притупленным краем, слой 10. Таблица IV Рисунок 42–48 (фото: Мирон Богацкий,
рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 19. Tylczaki, warstwa 10. Tablica IV Rysunek 42–48 (fot. Miron Bogacki, rys. Levan Jorjadze,
Patrycja Danyło).
ნახ. 19. ზურგდაბლაგვებული ლამელები, ფენა 10. ტაბულა IV, ნახატი 42–48 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა,
ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Fig. 19. Backed pieces, layer 10. Plate IV, Figures 42–48 (photo by Miron Bogacki, drawing by Levan Jorjadze,
Patrycja Danyło).
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Ten ostatni kształt obserwuje się na pięciu nożykach. Trzy
nie posiadają tej ostrości, są tępe. Jeden z nich, szczerbiony na
obydwu bokach przy obu krawędziach, dwukrotnie wspominany, dwa inne, o największej szerokości i grubości bezpośrednio przy wierzchołku. Na górnym wierzchołku jednego
nożyka występuje bardzo drobne szczerbienie, jak na niektórych nożykach typu Gravette opisanych na str. 46 (Tab. III,
rys. 39), prawdopodobnie służących za formę wyjściową dla
bardziej obfitego zaszczerbienia danego i następnych ostrzy.
Nożyki z wierzchołkiem w postaci niesymetrycznego
ostrza, o jednym boku wygiętym, a drugim prostym, znaleziono w liczbie 31 sztuk. Trzy nie mają właściwego tylca
niemal prostopadłego do strony dolnej; zamiast niego przy
odpowiedniej krawędzi występuje łagodne zaszczerbienie,
położone na stronie dolnej i częściowo przechodzące na górną (Tab. IV, rys. 42). Zaszczerbienie strony górnej zgiętych
boków ostrzy spotyka się na większości okazów (Tab. IV,
rys. 43); rzadsze i przeważnie współwystępujące z nim bywa
zaszczerbienie na stronie dolnej (Tab. IV, rys. 44). Z rzadka
na stronie dolnej pojawia się właściwe powierzchniowe zaszczerbienie ścienienia (Tab. IV, rys. 44, 45, 46, 47, 48 i 49).
Zaszczerbienie zgiętego boku umiejscowione jest często na
stronie dolnej i ciągnie się po oś szerokości (Tab. IV, rys.
48, 50). Na jednym egzemplarzu zaszczerbienie na stronie
górnej pokrywa ostrze na całej długości (Tab. IV, rys. 51).
Zazwyczaj jednak na ostrzach szczerbione są tylko wygięte
wierzchołki. Na egzemplarzach wydłużonych (Tab. IV, rys.
45, 49, 52, 53) stanowią one mniejszą część całej długości
ostrzy, zaś na szerszych — połowę i więcej. Stopień zgięcia
jest różny, lecz ogólnie na nożykach z grubymi wierzchołkami jest on wyrażony lepiej, niż na tych, u których są one
cieńsze, będąc umiejscowione bliżej wierzchołków fragmentów macierzystych lub ich cienkich podstaw. W przekroju podłużnym przez wierzchołek ostrza bywają zbieżne
z przekrojem poprzecznym noży szczerbionych z obydwu
i z jednej strony lub też z przekrojem poprzecznym ostrej
grani skrobiącej drapaczy; wierzchołki drugich nożyków
są ogólnie mniej zaostrzone niż pierwszych. Większa część
ostrzy ze znacznie wygiętym bokiem należy do drugich,
a do pierwszych — przede wszystkim ostrza słabo zagięte.

ეს უკანასკნელი ფორმა აღინიშნება ხუთ დანაზე. სამ
მათგანს ასეთი წამახვილებული წვერი არ აღენიშნება.
ისინი ბლაგვია. ერთი მათგანი ორივე წიბოზე ორმხრივ
რეტუშირებულია. ორი დანარჩენი, ყველაზე განიერი და
სქელი, რეტუშირებულია უშუალოდ წვეროსთან. ერთი
დანის ზედა ბოლოზე დატანილია ძალიან წვრილი რეტუში,
როგორც ეს ახასიათებს Gravett-ის ტიპის ზოგიერთ დანას,
რომლებიც აღწერილია გვ. 46-ზე (ტაბ. III, სურ 39), რომელიც,
როგორც ჩანს, საფუძვლად დაედო მოცემულ და მომდევნო
წვეტანებზე არსებულ ინტენსიურ რეტუშს.
დანები, რომლებსაც ახასიათებს ასიმეტრიული,
ცალ მხარეს გაღუნული და მეორე მხარეს სწორი წვერი,
აღმოჩნდა 31 ცალი. მათ არ გააჩნიათ ნამდვილი, ქვედა
მხარის მიმართ თითქმის პერპენდიკულარული ზურგი;
მის ნაცვლად, შესაბამის გვერდთან დატანილია დამრეცი
რეტუში, რომელიც განლაგებულია ქვედა მხარეზე და
ნაწილობრივ გადადის ზედაში (ტაბ. IV, სურ. 42). უმრავლეს
შემთხვევაში რეტუში წვეროების გაღუნული გვერდების ზედა
ნაწილზე გვხვდება, უფრო იშვიათად და ძირითადად მასთან
ერთად რეტუშირებულია ქვედა მხარეც (ტაბ. IV, სურ. 44).
იშვიათად ქვედა მხარეზე ჩნდება ნამდვილი ზედაპირული
გამათხელებელი რეტუში (ტაბ. IV, სურ. 44, 45, 46, 47, 48 და
49). გაღუნული გვერდის რეტუში ხშირად განლაგებულია
ქვედა მხარეზე და განივ ღერძამდე აღწევს (ტაბ. IV, სურ.
44, 50). ერთ ეგზემპლარზე ზედა მხარის რეტუში ფარავს
დანისპირს მთელ სიგრძეზე (ტაბ. IV, სურ. 51). ჩვეულებრივ,
დანისპირებს რეტუშირებული აქვს მხოლოდ გაღუნული
ბოლოები წაგრძელებული ფორმის ეგზემპლარებზე (ტაბ. IV,
სურ. 45, 49, 52, 53), რომელიც შეადგენს მთელი დანისპირის
სიგრძის ნახევარზე ნაკლებს, უფრო განიერებზე კი მის
ნახევარს და მეტს. გაღუნვის ხარისხი სხვადასხვაა; საერთოდ
კი, სქელ წვეროებზე იგი უკეთესადაა გამოხატული, ვიდრე
ვიწროებზე, რადგან მდებარეობს პირველადი ანატკეცების
წვეროებთან ან მათ თხელ ფუძეებთან უფრო ახლოს.
წვეტანები, წვეროებზე გამავალი სიგრძივი ღერძით,
ემსგავსება იმ დანების განივკვეთს, რომლებიც ორივე
ან ერთი მხრიდანაა რეტუშირებული, ანდა საფხეკების
ციცაბო სამუშაო პირის წახნაგს; მეორე სახის დანების
წვეროები საერთოდ უფრო ნაკლებადაა წამახვილებული,
ვიდრე პირველებისა. მნიშვნელოვნად გაღუნულგვერდიანი
წვეტანების უმრავლესობა მიეკუთვნება მეორე სახეობას,
პირველს კი — ძირითადად, ნაკლებად გაღუნულები.
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The last form is observed on five knives. On three of these
sharpness is not present, they are blunt. One of these, retouched on both sides of both edges, aforementioned twice,
two others with the largest width and thickness directly located at the point. On the upper extremity of one knife, there is
very fine retouching, as on some Gravettian knives described
on page 46 (Plate III, Figure 39), probably served as a starting
point for more ample retouching of this and the following
points.
Were found 31 knives with a tip in the form of an asymmetric point, with one side curved and the other straight.
Three of them have no real back which is almost perpendicular to the ventral side; instead, there is a flat retouch at
the corresponding edge, lying on the ventral side and partly
shifting to the upper one (Plate IV, Figure 42). The retouch
of the dorsal side of the curved sides of the points occurs
on the majority of the items (Plate IV, Figure 43); less often
and mostly together with it, there is a retouch on the lower
side (Plate IV, Figure 44). Occasionally, a real surface retouch of thinning appears on the ventral side (Plate IV, Figures 44, 45, 46, 47, 48 and 49). The retouch of the curved side
is often located on the ventral side and extends to the width
axis (Plate IV, Figures 48, 50). On one item, the retouch on
the dorsal side covers the entire blade (Plate IV, Figure 51).
Usually, the blades have retouch on the convex extremities
only. In elongated examples (Plate IV, Figures 45, 49, 52, 53)
they make up a smaller part of the entire length of the blade,
and in the wider ones — half or more. The degree of bending
is varied; but in general, on the knives with thick tops it is
better expressed than on those with thinner tops, being closer to the tops of the primary flakes or their thin platforms.
The points in the axial section through the tops are similar
to the cross section of the knives, retouched on both sides
and with the cross section of the steep scraping edge of the
endscrapers; the tips of the second type of knives are generally less pointed than the first ones. Most of the points with
a significantly curved side belong to the second group, while
to the first — mainly the knives with slightly curved tips.
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Стефан Круковский / Stefan Krukowski / სტეფან კრუკოვსკი / Stefan Krukowski

Рис. 20. Изделия с притупленным
краем, слой 10. Таблица IV
Рисунок 57 (фото: Мирон
Богацкий).
Fig. 20. Tylczaki, warstwa 10.
Tablica IV Rysunek 57 (fot. Miron
Bogacki).
ნახ. 20. ზურგდაბლაგვებული
ლამელები, ფენა 10.
ტაბულა IV, ნახატი 57 (ფოტო
მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 20. Backed pieces, layer 10.
Plate IV, Figure 57 (photo by Miron
Bogacki).
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Na wierzchołkach licznych nożyków są trudno zauważalne maleńkie ślady odłamanego kąta, między innymi na wierzchołku
mającym postać typowego skrobacza87 (Tab. IV, rys. 54), zwężającego się z przodu w mały kąt prosty. Przeciętne proporcje długości i największej szerokości to około 4×1 cm, skrajne — 3,4×0,4
cm i 3,8×1,9 cm; przeciętna długość — od 3 do 4 cm. Najbardziej
wyróżniający się i najlepiej wyrażony typ tej kategorii ze względu
na formę ogólną stanowią nożyki stosunkowo szerokie, o znacznym wygięciu jednej krawędzi i dużym kątem ostrzy (Tab. IV, rys.
55, 56) przy analizie od przodu; od typu podstawowego odróżnia
się on także bardziej niż inne obróbką wtórną. Jest ich 11 sztuk.
Trzecia kategoria pochodnych typu Gravette z zaokrągloną
podstawą obejmuje 25 nożyków. Jeden z nich jest obsydianowy.
Ich proporcje są podobne do proporcji poprzednich [typów]88;
dwa największe z odłamanymi zwężonymi wierzchołkami, po
jednym na każdym, mają po 6,5 cm długości. Ich pozostałe własności, między innymi charakter zaszczerbienia wierzchołków,
z wyjątkiem ich kształtu, są takie same, jakie mają nożyki z symetrycznymi i niesymetrycznymi ostrzami. Ze względu na formę
wierzchołków wyróżniamy wśród nich okazy: z symetrycznymi
krawędziami wygiętymi, jak u nożyków z ostrzem symetrycznym,
lecz o nieco zaokrąglonej podstawie (Tab. IV, rys. 57); z jedną wygiętą i jedną prostą krawędzią nie przecinającymi się pod kątem,
lecz z wierzchołkiem zaokrąglonym, odpowiadającymi kategorii
drugiej (poprzedniej); z niemal okrągłym wierzchołkiem. Rodzaje pierwszy i trzeci są niemal równe pod względem liczebności i stanowią razem nieco ponad połowę liczby ogólnej; pozostałe przynależą do typu drugiego. Kształty podstaw, rozpatrywane
od góry, są nieregularne i stanowią jedyną możliwą, lecz niestałą
podstawę tego przybliżonego podziału. Ich zaokrąglenie w wielu
przypadkach powstało, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa,
w następstwie nieudanego pierwotnego zaszczerbienia i przy
naprawie89. Liczne zaokrąglone podstawy zbiegają się ze ścienioną częścią pięty fragmentu macierzystego (Tab. IV, rys. 57); ich
przekroje podłużne częściej mają budowę grani skrobiącej, niż

ბევრ შემთხვევაში წვეროებზე იკითხება ჩამოტეხილი
კუთხის მცირე ზომის კვალი, სხვათა შორის, წვეტანები,
რომლებიც ვიწროვდება მცირე მახვილკუთხემდე, ტიპურ
საკაწრებს47 (ტაბ. IV, სურ. 54) ემსგავსება. საშუალო სიგრძისა
და სიგანის პროპორციები დაახლოებით უდრის 4×1 სმ.-ს,
უკიდურესი 3,4×0,4 სმ. და 3,8×1,9 სმ; სიგრძე 3-დან 4 სმ.-მდე.
ამ სახეობის ყველაზე გამორჩეული და კარგად გამოხატული
ტიპია დანები, რომლებიც წინხედში შედარებით განიერია,
ცალი გვერდი საგრძნობლად გაღუნულია და წვეროები
ფართო კუთხით გაშლილი (ტაბ. IV, სურ. 55, 56); იგი სხვებთან
შედარებით უფრო მკვეთრად გამოირჩევა დანარჩენისაგან
და, მეორადი დამუშავების მხრივ, საწყისი სახეობისაგან.
ასეთი სულ 11 ცალია.
Gravette-ის ტიპის დანებიდან წარმოებული მესამე სახეობა,
რომელსაც მომრგვალებული ბოლო აქვს, 25 ეგზემპლარით
არის წარმოდგენილი. მათ შორის ერთი ობსიდიანისაა. მათი
პროპორციები ზემოხსენებულს ემთხვევა; მათ შორის ორი
ყველაზე დიდია, მოტეხილი, გაწვრილებული წვეროებით,
თითოეული მათგანი სიგრძით 6,5-ია. სხვა დამახასიათებელ
თვისებებთან ერთად, უნდა აღინიშნოს მათი ბოლოების
რეტუშის ხასიათი და მოხაზულობა, რომელიც ისეთივეა,
როგორიც სიმეტრიული და ასიმეტრიული წვეროების
მქონე დანებზე. ბოლოების ფორმის მიხევით მათ შორის
გამოირჩევა: გაღუნული, სიმეტრიული კიდეებით, როგორც
ეს ახასიათებს ოდნავ მომრგვალებული სიმეტრიული
წვეროების მქონე დანებს (ტაბ . IV, სურ. 57), ცალი მოღუნული
და მეორე სწორი არაგადამკვეთი, მაგრამ მომრგვალებული
წვეროთი, რომლებიც შეესაბამება მეორე (წინამდებარე)
სახეობას და თითქმის სიმეტრიულად მომრგვალებული
ბოლოთი. პირველი და მესამე სახეობა თითქმის თანაბარია
რაოდენობით და, ზოგადად, შეადგენს საერთო რაოდენობის
ნახევარზე ცოტათი მეტს. დანარჩენები მიეკუთვნება
მეორე სახეობას. დაბოლოებები წინხედში არასწორია
და წარმოადგენს ჯერჯერობით ერთადერთ არამყარ
საშუალებას მათი მიახლოებითი დაჯგუფებისათვის.
სიმრგვალე ხშირ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, გამოწვეულია
წარუმატებელი
თავდაპირველი
რეტუშირებით
ან
მიღებულია შეკეთებისას48. ხშირად მომრგვალებული
ბოლოები ემთხვევა დედა პირველადი ანატკეცის ფუძის
შემსხვილებულ ნაწილს (ტაბ. IV, სურ. 57); მათი გრძივი
ჭრილები, უფრო ხშირ შემთხვევებში, ავლენს სამუშაო პირის
წახნაგის აგებულებასთან სიახლოვეს ვიდრე მჭრელ პირთან.

Many knives have hardly noticeable small traces of the broken corner on the top, among others, on the point, which
looks like a typical scraper (Plate IV, Figure 54), tapering
from the front to a small acute angle. The average proportions
of length and largest width are about 4 cm × 1 cm, the extreme is 3.4 cm × 0.4 cm and 3.8 × 1.9 cm; length on average
from 3 to 4 cm. The most prominent and well-pronounced
type of this discharge in terms of the general form are the relatively wide knives with considerable concavity of one edge
and a large angle of the points (Plate IV, Figures 55, 56) when
viewed from the front; also because of secondary processing
this type differs more sharply than the others from the prototype. There are 11 examples.
The third category of variations of the Gravettian type
with a rounded point comprises 25 knives. One of them is
obsidian. Their proportions are similar to the proportions
of the previous group; the two largest ones with broken narrowed apices, one for each, 6.5 cm in length. Their other properties, among other things, the nature of the retouching of
the tips, except for their contours, are the same as for knives
with symmetrical and asymmetrical points. In the shape of
the extremities, they differ: with the curved edges, symmetrical edges, as in knives with a symmetrical point, but slightly
rounded apex (Plate IV, Figure 57); with one curved and the
other straight edges; not intersecting at an angle, but with a
rounded apex; corresponding to the second (previous) category and with an almost symmetrically rounded tip.
The first and third types are almost equal in quantity and
together make up slightly more than half the total amount;
the rest belong to the second type. The outlines of the extremities viewed from the front are irregular and represent
the only possible yet unstable basis for this approximate division. Roundness in many cases, probably, occurred due to
unsuccessful initial retouching and repair.35 Many rounded
tips coincide with the thickened part of the platform of the
primary flake (Plate IV, Figure 57); their axial sections reveal
the structure of the scraping face more often than the cutting

87
Autor używa stworzonego przez siebie terminu царcпки, który został
przetłumaczony jako „skrobacz” [przyp. red.].
88
Przyp. red.
89
Z tym przypuszczeniem ściśle związana jest kwestia sposobu adaptacji
w procesie całej grupy pochodnych Gravette i innych nożyków z tylcem,
istotnie odmienna od wyłącznie morfologicznego opisu ich. Mimo takiej
różnicy, często niemożliwe jest uniknięcie określeń wskazujących na wykorzystywanie [narzędzi] [przyp. autora].

47
ავტორი იყენებს მის მიერ შექმნილ ტერმინს „царcпки”, ჩვენ
დავტოვეთ ამ სიტყვის პირდაპირი ქართული შესატყვისი — საკაწრი,
რადგან ადრე ამ ტერმინს იყენებდნენ ქართველი არქეოლოგები [რედ.
მინაწერი].
48
ამასთანაა დაკავშირებული იმის გაგება, თუ როგორ ხმარობდნენ
Gravett-ის ტიპის და სხვა დაბლაგვებულ დანებს. რაში გამოიხატება
მათი საერთო მორფოლოგია,გამოყენების მხრივ განსხვავების დაჭერა
შეუძლებელია [ავტორის სქოლიო].

35
This assumption is linked to the question of methods of using other types
of backed knives in the Gravettian industry. This is a separate question, unrelated to this strictly morphological description. Except for this differentiation, it is often impossible to avoid definitions based on the usage [author’s
note].
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Рис. 21. Пластинки с притупленным краем, слой 10 (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 21. Tylczaki z tylcem łukowym, warstwa 10 (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 21. ზურგამობურცული/კუზიანი ლამელები ფენა 10 (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პარტიცია დანილოსი).

Fig. 21. Backed pieces with arched back, layer 10 (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).

22
Рис. 22. Пластинки с притупленным краем, слой 10. Таблица IV Рисунок 60–62 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 22. Tylczaki, warstwa 10. Tablica IV Rysunek 60–62 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 22. ზურგდაბლაგვებული ლამელები, ფენა 10. ტაბულა IV, ნახატი 60–62 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 22. Backed pieces, layer 10. Plate IV, Figures 60–62 (photo by Miron Bogacki).

23
Рис. 23. Изделия с притупленным краем, слой 10. Таблица IV Рисунок 63–67 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 23. Tylczaki, warstwa 10. Tablica IV Rysunek 63–67 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 23. ზურგდაბლაგვებული ლამელები, ფენა 10. ტაბულა IV, ნახატი 63–67 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 23. Backed pieces, layer 10. Plate IV, Figures 63–67 (photo by Miron Bogacki).
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ostrza tnącego. Na trzech egzemplarzach jeden z wierzchołków przynależy do kategorii drugiej danej grupy, zaś
na dwóch innych całych — jest po jednym wierzchołku
w kształcie normalnego ostrza.
Nożyków z łukowato wygiętym tylcem, tworzących
pierwszą grupę zakrzywionego tylca, naliczono 67 sztuk.
Dzielą się one na cztery kategorie w zależności od nieznacznych drugorzędnych wariacji formy tylca. 6 sztuk pierwszej
kategorii z łukowato wygiętym, niemal regularnym tylcem tak, że bardziej niż inne przypominają segmenty koła.
27 sztuk nożyków z nierównomiernie wygiętym tylcem, przy
czym większa jego część jest wygięta mniej od pozostałej
krótszej (Tab. IV, rys. 60, 61, 62), piętnaście z nich ma odłamany jeden wierzchołek. 18 sztuk z tylcem wygiętym, większa część którego nie jest z lekka wygięta, jak u poprzedniego
[typu], lecz prosta (Tab. IV, rys. 63, 64). Jeden z nich z odłamanym wierzchołkiem (Tab. IV, rys. 67) reprezentuje formę
przechodnią między omawianą a grupą nożyków z tylcem
załamanym pod kątem rozwartym. 16 sztuk z tylcem, oś długości którego ma w mniejszej części formę wygiętego łuku,
a w większej — nieco wgiętego (Tab. IV, rys. 65). Pośród nich
4 sztuki z odłamanym wierzchołkiem.
Nachylenie tylców w stosunku do strony spodniej jest
normalne. Na dwóch egzemplarzach występuje niepełny tylec — jest on rozdzielony w środku nieszczerbioną pozostałością krawędzi fragmentu macierzystego. Z wyjątkiem tylca,
zaszczerbienie jest o wiele rzadsze, niż w poprzedniej grupie
pochodnych typu Gravette. Niemal nie obserwuje się go na
górnej i dolnej stronie ostrzy. Częściej, niemal na połowie
okazów tej grupy, pokrywa ono przeciwległy wierzchołek.
Rozpościera się ono łagodnie na górnej lub dolnej stronie,
jak na nożach podłużnych, na innych — ostro i zwęża w postaci wierzchołka maleńkiego skrobacza (Tab. IV, rys. 64, 65);
niekiedy zaś takie kolce noszą nieliczne i drobne negatywy
zaszczerbienia także na stronie dolnej, co upodabnia je do
wierzchołka...

სამ სრულ ეგზემპლარზე, ერთ-ერთი დაბოლოება
მიეკუთვნება ამ ჯგუფის მეორე სახეობას, ორ მთელ ცალზე
ერთი ჩვეულებრივი წვეტანის დაბოლოებაა.
დანები
ნახევარწრიული
დაქანებული
ზურგით,
რომლებიც გაღუნული ზურგის პირველ ჯგუფს შეადგენს, 67
ცალი აღმოჩნდა. ისინი ზურგის უმნიშვნელო ვარიაციების
საფუძველზე ოთხ სახეობად ჯგუფდება. პირველი სახეობის
6 ეგზემპლარი ხასიათდება რკალისებური, თითქმის სწორი
ფორმის ზურგით ისე, რომ სხვაზე მეტად წააგავს სეგმენტების
ოვალს. არაწესიერად გაღუნული ზურგდაბლაგვებული/
ყუიანი დანები, რომელთა უდიდესი ნაწილი უფრო
ნაკლებადაა გაღუნული, ვიდრე დანრჩენი და რომლებიც
უფრო მოკლეა, 27 ცალი აღმოჩნდა (ტაბ. IV, სურ. 60, 61, 62.)
მათგან თხუთმეტს ერთი ბოლო მოტეხილი აქვს. 18 ცალი
სწორზურგიანია, რომელთა უდიდესი ნაწილი, ხსენებულის
მსგავსად, ოდნავ შეღუნული კი არ არის, არამედ სწორია
(ტაბ. IV, სურ. 63, 64.). ერთი მათგანი, რომელსაც ბოლო
წატეხილი აქვს (ტაბ. IV, სურ. 67.), წარმოადგენს დანების
ჯგუფში გარდამავალ სახეობას, რომელსაც ბლაგვი კუთხით
გადატეხილი ზურგი ახასიათებს. 16 ზურგდაბლაგვებული
დანა, რომელთა უმცირესი ნაწილი რკალისებურია, ხოლო
უდიდესი კი ოდნავ შეღუნული (ტაბ. IV, სურ. 65.). ოთხ
მათგანს ცალი ბოლო მოტეხილი აქვს.
ზურგის დაქანება ქვედა მხარის მიმართ წესიერია.
ორ ეგზემპლარზე ზურგი არასრულია. მას შუაზე ჰყოფს
პირველადი ანატკეცის არარეტუშირებული პირის ნარჩენი.
რეტუში, გარდა ზურგისა, გამოყენებულია უფრო იშვიათად,
ვიდრე წინა ჯგუფის Gravette-ის ტიპის ნაწარმზე. იგი
თითქმის არ გვხვდება პირების ზედა და ქვედა მხარეებზე,
ზურგის დაბლაგვებულ ბოლოსთან და პირის შუა ნაწილში.
უფრო ხშირად ამ ჯგუფის ნივთების თითქმის ნახევარზე იგი
ფარავს მოპირდაპირე ბოლოს. იგი დამრეცად ეშვება პირის
ზედა ან ქვედა ზედაპირზე ისე, როგორც განივ დანებზე,
ზოგჯერ ციცაბოდაც და აწვრილებს მის ბოლოს მცირე ზომის
საკაწრის წვეროს მსგავსად (ტაბ. IV, სურ. 64, 65). ზოგჯერ კი
ასეთ შვერილებზე შერჩენილია რეტუშის მცირერიცხოვანი,
წვრილი ნეგატივები ქვედა მხრიდანაც, რაც ამსგავსებს მათ
ზოგიერთი...

50
blade. On three complete examples, one of the tips belongs
to the second category of the current group, and two other
complete pieces have one tip of the normal point each.
Knives with an arc-shaped, wedge-shaped back, that represent the first group of the curved back, number 67 pieces.
They are divided into four categories, depending on minor
secondary variations in the shape of the back. Six items of the
first category with the arched convex, an almost regular back,
so that they more than others resemble the segments of a
circle. 27 knives with an unevenly bent back, the greater part
of which is curved less than the remaining shorter part (Plate IV,
Figures 60, 61, 62); fifteen of them have one end broken
off. Eighteen pieces with a drooping back, most of which are
not slightly curved, as in the previous group, but straight
(Plate IV, Figures 63, 64). One of them, with a broken extremity (Plate IV, Figure 67) represents a transition to a group of
knives with a back broken at an obtuse angle. Sixteen pieces
with a back, in which the smaller part of the length has the
shape of a convex arc, and the larger part, slightly concave
(Plate IV, Figure 65); among them there are four pieces with
one broken extremity.
The inclinations of the backs relative to the ventral side
are regular. Two examples have an incomplete back — it is
divided in the middle by the unretouched rest of the blade of
the primary flake. Retouch, in addition to the back, is much
rarer than in the previous group of varieties of the Gravettian
type. It is almost not observed on the dorsal and ventral sides
of the blades at the extremity with the protruding part of the
back and in the middle of the blades. More often, almost in
half of the objects in this group, it covers the opposite extremity. It is located flatly on the upper or lower side of the blade, like in elongated knives, on others steeply, and narrows
the tip in the form of a tip of a small scraper (Plate IV, Figures
64, 65); sometimes similar points have a few small negatives
of retouching also on the ventral side, which likens them to
the extremity...
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...niektórych przewiertników90. Górny wierzchołek jednego
nożyka jest szczelnie pokryty zaszczerbieniem (Tab. IV, rys.
63); szczerbienie na jego stronie dolnej to typowe ścienianie.
Najdłuższe egzemplarze mierzą od 4,5 do 6 cm. Średnio
— od 2 do 3,5 cm, te są najliczniejsze. Najkrótsze mierzą 1,6
i 1,4 cm (Tab. IV, rys. 60). Co się tyczy stosunku długości do
szerokości, to są one, jak pozostałe nożyki z tylcem, ogólnie
rzecz biorąc wąskie. Długość trzykrotnie, a w licznych przypadkach znacznie więcej, przewyższa największą szerokość.
Wyjątkiem jest mały szeroki nożyk przedstawiony na rysunku 67 Tablicy IV.91
Nożyki z tylcem tworzącym kąt rozwarty92 znaleziono
w liczbie 69 sztuk, w tym 20 złamanych. Części tylca tworzące
boki kąta są w przybliżeniu proste. Kąt wierzchołka równie często bywa przytępiony lub nieco zaokrąglony nieregularnie, jak
i ostro zaznaczony. Istnieją egzemplarze, których nieregularność
wierzchołka i boków kąta w sposób zauważalny zbliżają je do
nożyków z wygiętym tylcem. Wielkość kąta zagięcia tylca jest
różna, lecz przeważają kąty około 135°. W dziewięciu przypadkach rozwartość kąta tylca przewyższa tę wielkość; w czterech
z nich obydwa boki są niemal równe (Tab. IV, rys. 68, 69) i ze
względu na tę okoliczność oraz w następstwie bardzo dużej wielkości kąta, zbliżają się one do niektórych nożyków typu Gravette
z nieregularnie zarysowanym tylcem oraz nożyków w postaci
segmentów koła. W czterech kąt tylca jest nieco większy niż
prosty (Tab. IV, rys. 70). Rozpatrując tylec jako wspomniany
kąt rozwarty, zauważamy, że jeden jego bok niemal zawsze jest
znacznie krótszy od drugiego i leży ukośnie w stosunku do osi
podłużnej. Drugi — długi, w wielu przypadkach zginający się
nieregularnie, w ogóle bywa niemal równoległy do osi podłużnej; rzadziej jest on zauważalnie ukośny, lecz zawsze w stopniu
mniejszym niż pierwszy bok. W związku z położeniem długiego boku wynikają pytania: jaką część macierzystego wióra reprezentują dane nożyki, o charakter zaszczerbienia tylca
oraz o jego nachylenie w kierunku strony dolnej93. Na 51 nożykach dłuższa część tylca jest równoległa do osi podłużnej,
a wraz z tym równoległa w stosunku do grani94, oddzielających
duże negatywy strony górnej95. Zazwyczaj bok ów jest wielokroć dłuższy od drugiego i od najszerszego miejsca narzędzia;

...ბურღის ბოლოებს. ერთ-ერთი დანის წვერი მთლიანადაა
დაფარული რეტუშით (ტაბ. IV, სურ. 63). მის ქვედა ნაწილზე
დატანილი რეტუში წარმოადგენს ტიპურ ზედაპირულ
დამათხელებელ რეტუშს.
ყველაზე გრძელი ეგზემპლარების ზომებია 4,5-დან
6 სმ.-მდე. საშუალოდ 2-დან 3,5 სმ.-მდე; ისინი ყველაზე
მრავალრიცხოვანია. ყველაზე მოკლე ცალების ზომებია
1,6 და 1,4 სმ. (ტაბ. IV, სურ. 60.). რაც შეეხება სიგრძისა და
სიგანის შეფარდებას, იგი საერთოდ ვიწროა; სიგრძე უმეტეს
მათგანზე, ისევე, როგორც სხვა ზურგდაბლაგვებულ დანებზე,
სამჯერ, ზოგიერთზე კი მეტჯერაც, აღემატება მაქსიმალურ
სიგანეს. გამონაკლისია მცირე ზომის დანა, წარმოდგენილი
ტაბ. IV, სურ. 67-ზე49.
ზურგმომრგვალებული დანები, რომლებიც ბლაგვი
კუთხითაა მოხრილი, სულ 69 ცალია აღმოჩენილი. მათგან 20
გატეხილია. ზურგის ნაწილი, რომლებიც კუთხის გვერდებს
შეადგენს, თითქმის სწორია. კუთხის წვერო ხშირად
დაბლაგვებულია ან ოდნავ არასწორადაა მომრგვალებული,
ზოგჯერ კი მკვეთრად გამოხატული. გვხვდება ეგზემპლარები,
რომელთა წვერის და გვერდების უწესრიგო მოხაზულობა
საგრძნობლად აახლოებს მათ ზურგდაქანებულ დანებთან.
ზურგის მოღუნვის კუთხე სხვადასხვაა, თუმცა უმრავლეს
შემთხვევაში იგი 135-ს⁰ შეადგენს. ცხრა შემთხვევაში ამ კუთხის
ზომა უფრო დიდია; მათგან ოთხს ორივე გვერდი თითქმის
თანაბარი სიგრძისა აქვს (ტაბ. IV, სურ. 68, 69). ამის გამო და
კუთხის ძალიან დიდი ზომის გათვალისწინებით, ისინი ძალზე
უახლოვდება Gravette-ის ტიპის არაწესიერი მოხაზულობის
ზურგდაბლაგვებულ და მცირე ზომის სეგმენტისებურ დანებს.
ოთხზე ზურგის კუთხე ცოტათი აღემატება მართ კუთხეს
(ტაბ. IV, სურ. 70). განვიხილავთ რა ზემოხსენებულ ბლაგვ
კუთხეს, შევამჩნევთ, რომ მისი ცალი გვერდი ყოველთვის
საგრძნობლად მოკლეა მეორეზე და ირიბადაა განლაგებული
გრძივი ღერძის მიმართ. მეორე — გრძელი, ხშირად არასწორად
გაღუნული, საერთოდ თითქმის პარალელურია გრძივ
ღერძთან მიმართებით, მაგრამ ყოველთვის უფრო ნაკლებად,
ვიდრე პირველი გვერდი. გრძელი გვერდის განლაგებასთან
დაკავშირებით დგება საკითხი, თუ პირველადი მიღების რომელ
ნაწილს შეადგენს ეს დანები, ასევე ზურგის რეტუშის ხასიათი
და მისი დახრილობა მუცლის მხარეს50. 51 შემთხვევაში ზურგის
გრძელი, სიგრძივი ღერძის მიმართ პარალელური ნაწილი ამავე
დროს წახნაგების პარალელურია51, რომლებიც ერთმანეთისაგან
გამოყოფს ზედა ნაწილის დიდ ნეგატივებს52. ეს გვერდი,
ჩვეულებრივ, მეორეზე ბევრად უფრო გრძელია და განიერი;.

...of some awls.36 The distal end of one knife is covered with
retouch (Plate IV, Figure 63); retouch on its ventral side is a
typical evasive thinning retouch.
The longest examples from 4.5 cm to 6 cm; the average is
from 2 to 3.5 cm; they are the most numerous. The shortest
are 1.6 cm and 1.4 cm (Plate IV, Figure 60) in length. Regarding the ratio of length to width, they, like other backed pieces,
are generally narrow; the length is three times, and for many,
much more, larger than the largest width, excluding the small
wide knife presented in Plate IV, Fig. 67.37
Knives with a back forming an obtuse angle38 were found
in the number of 69 pieces. Twenty of them are broken. The
parts of the back, making up the sides of the corner, are approximately straight. The vertex of the corner is also often
abrupt or slightly irregularly rounded, as it is sharply marked.
There are specimens in which the irregularity of the apex
and sides of the corner visibly bring them closer to knives
with a protruding back. The angle at which the back is bent
varies; but angles around 135 degrees prevail. In the case
of nine items, the angle of the back is larger; four of them
are almost equally long on both sides (Plate IV, Figures 68,
69), and due to this circumstance, and because of the very
large size of the angle, they closely resemble some Gravettian
knives with an irregularly outlined back, as well as the knives
in the shape of a circle segment. In other four items, the angle of the back is slightly larger than a right angle (Plate IV,
Figure 70). Considering the back as the aforementioned
obtuse angle, we notice that one side of it is almost always
considerably shorter than the other and lies obliquely in
relation to the longitudinal axis. The other is long, in many
cases incorrectly bending, in general almost parallel to the
longitudinal axis; less often it is noticeably oblique, but always to a lesser extent than the first side. Linked to the arrangement of the long side, is the question of what part of
the primary blade is represented by these knives, and the nature of the back retouch and its tilt to the ventral side. In 51
knives, the long part of the back, parallel to the longitudinal
axis, is also parallel to the edges separating the large negatives of the dorsal side. This side is usually many times longer
than the other and larger than the maximal width; Figures

Autor ma na myśli wiertnik. W notatkach autora z tego okresu znajduje
się wzmianka dotycząca „klasyfikacji ogólnej narzędzi krzemiennych”, która
brzmi Nazwę świder zastąpić nazwą przewiertnik [przyp. red.].
91
Prawdopodobnie chodziło o rys. 60 [przyp. red.].
92
Tylczaki trójkątne charakterystyczne dla kultury imeretyjskiej [przyp. red.].
93
Sens zdania niejasny [przyp. red.].
94
Grań międzynegatywowa [przyp. red.].
95
Negatywy półsurowca wiórowego [przyp. red.].
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36

90
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51
52

სავარაუდოდ, იგულისხმება ნახ.60 [რედ. მინაწერი].
წინადადების აზრი გაურკვეველია [რედ. მინაწერი].
ნეგატივებს შორის წახნაგი [რედ. მინაწერი].
წახნაგი ლამელის ნამზადზე [რედ. მინაწერი].

37
38

The author is probably referring to a perforator here [editor’s note].
This was probably in reference to Fig. 60 [editor’s note].
Triangular backed pieces characteristic for Imeretian culture [editor’s note].
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Рис. 24. Изделия с притупленным
краем, слой 10. Таблица IV
Рисунок 68–76 (фото: Мирон
Богацкий).
Fig. 24. Tylczaki, warstwa 10.
Tablica IV Rysunek 68–76
(fot. Miron Bogacki).
ნახ. 24. ზურგდაბლაგვებული
ლამელები, ფენა 10. ტაბულა IV,
ნახატი 68–76 (ფოტო მირონ
ბოგაცკისა).

Fig. 24. Backed pieces, layer 10.
Plate IV, Figures 68–76 (photo by
Miron Bogacki).
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rysunki 70, 71, 72, 73 na Tablicy IV przedstawiają tę kategorię. Nożyki te stanowią przeważnie większą część fragmentu
macierzystego. Ich wierzchołki, w szczególności wierzchołki
długich części tylców, leżą w pobliżu wierzchołków półsurowiaka. Mają tylce niemal prostopadłe do strony dolnej, leżące
wówczas niemal bezpośrednio przy środkowym zgrubieniu
wióra (Tab. IV, rys. 71). Jednakże częściej brak jest długiej
części tylca we właściwym sensie tego słowa, zaś odpowiadające jej zaszczerbienie jest półstrome, jak na wtórnie wykończonych nożach podłużnych; leży ono daleko od środkowego
zgrubienia — w pobliżu byłej krawędzi podłużnej półsurowca; w jednym wypadku (Tab. IV, rys. 72) zaszczerbienie takie jest nieobecne w środkowej partii długiej części tylca. Na
ośmiu innych nożykach, krótszych i szerszych, z tylcem składającym się także z części większej i mniejszej, lecz względne
wielkości których tak są zmienione, że większa o wiele mniej
przewyższa mniejszą (Tab. IV, rys. 69, 74) niż na poprzednich nożykach, obserwuje się ukośne położenie większej części tylca względem środkowego zgrubienia. Jej zaszczerbienie
bywa normalnie strome, półstrome (Tab. IV, rys. 74) i nader
drobne. Zaszczerbienie ich wierzchołków, leżących bliżej
kąta tylca, spotykane rzadko, jest bardzo drobne i półstrome,
powierzchniowe, niekiedy nie pokrywa szczelnie krawędzi,
leży przeważnie na stronie górnej. Zaszczerbienie przeciwległych wierzchołków znajduje się niemal na połowie całych
nożyków; bywa ono takie, jak na szczerbionych nożach podłużnych96, tylko na stronie górnej lub dolnej, przy czym sam
wierzchołek przyjmuje postać ostrza (Tab. IV, rys. 69, to, 73,
75) lub jest on skośny (Tab. IV, rys. 72, 76). Na trzech nożykach wierzchołek ten opracowany jest w postaci maleńkiego
skrobacza; zwieńczenie takiego wierzchołka, przedstawionego na rys… Tab…97, jest odłamane. Ostrze, przypominające
końcówkę wierteł, występuje na dwóch nożykach (Tab. IV,
rys. 75). Wspomniane 51 nożyków, długich i bardzo wąskich,
jest ogólnie węższych od nożyków z łukowatym tylcem. Ich
największa długość to 4–4,5 cm, przeciętna — około 3–3,5
cm, najkrótsza — 2,5 cm. Osiem skróconych i szerokich długości od 1,7 do 2 cm, przeciętnie — około 2 cm.
Należy wspomnieć szczególnie o czterech nożykach, zaliczonych do tej grupy, których wierzchołek kąta, [w miejscu
spotkania dwóch tylców]98, tworzy osobliwy występ. Bierze
on początek od nieznacznej wklęsłości obydwu boków kąta
przed samym ich...

96
97
98

Wiórowcach [przyp. red.].
Luka w tekście [przyp. red.].
Przyp. red.

IV ტაბულის 70-ე, 71-ე, 72-ე და 73-ე სურათებზე
წარმოდგენილია ნივთების სწორედ ეს კატეგორია. ეს
დანები, ძირითადად, შეადგენს დედა პირველადი ანატკეცის
უდიდეს ნაწილს, მათი დაბოლოებები, განსაკუთრებით კი
ზურგის გრძელი ნაწილის ბოლოები, განლაგებულია მათი
ნამზადის შესაბამისი დაბოლოების სიახლოეს. ათი ზურგი
თითქმის პერპენდიკულარულია ქვედა მხარის მიმართ და ამ
შემთხვევაში ისინი მდებარეობს უშუალოდ ანატკეცის შუა
შემსხვილებასთან (ტაბ. IV, სურ. 71). მაგრამ ხშირად ზურგის
გრძელი ნაწილი, ამ სიტყვის სრული გაგებით, არ არსებობს
და მისი შესაბამისი რეტუში დამრეცია, ისევე, როგორც
რეტუშირებულ სიგრძივ დანებზე; იგი მოთავსებულია
შუა შემსხვილებისაგან მოშორებით, ნამზადის ყოფილი
სიგრძივი კიდის სიახლოვეს; ერთ შემთხვევაში (ტაბ. IV, სურ.
72) ამგვარი რეტუში ზურგის გრძელი ნაწილის შუა ხაზზე არ
დასტურდება. სხვა რვა შემთხვევაში ზურგდაბლაგვებულ,
მოკლე და ფართო დანებზე ზურგი ორი, სხვადასხვა სიგრძის,
ნაწილისაგან შედგება, თუმცა მათი ზომების შეფარდებითი
სიდიდე ისეა შეცვლილი ზემოხსენებულებთან შედარებით,
რომ გრძელი ნაწილი ბევრად უფრო მცირედ აღემატება
მოკლე ნაწილს (ტაბ. IV, სურ. 69, 74) და შეინიშნება ზურგის
დიდი ნაწილის ირიბი დახრილობა შუა შემსხვილებისაკენ.
რეტუში გვხვდება როგორც ნორმალურად ციცაბო (ტაბ.
IV, სურ. 74), ასევე წვრილი. ზურგის კუთხის სიახლოვეს
მდებარე ბოლოების პირების რეტუში იშვიათად გვხდება.
იგი ძალიან წვრილია, დამრეცი, ზედაპირული, არასოდეს
ფარავს კიდეებს მთლიანად და განლაგებულია, ძირითადად,
ზედა
მხარეზე.
ურთიერთსაპირისპირო
ბოლოების
რეტუშირება დასტურდება მთელი დანების თითქმის
ნახევარზე; იგი ისეთივეა, როგორიც რეტუშირებულ გრძივ
დანებზე, მხოლოდ ქვედა ან ზედა მხარის გაგრძელებაზე,
ამასთან, წვერი იღებს წვეტანის სახეს (ტაბ. IV, სურ. 69,
70, 73, 75), ანდა ირიბადაა ჩამოჭრილი (ტაბ. IV, სურ.
72, 76). სამ შემთხვევაში ბოლო დამუშავებულია მცირე
ზომის საკაწრის მსგავსად.; სურ. ? ტაბ. ?53 გამოსახული.
ამგვარი დაბოლოების მქონე დანის წვერი მოტეხილია.
ორ დანაზე გვხვდება წვეტანა, რომელიც სახვრეტის
შვერილს მოგვაგონებს (ტაბ. IV, სურ. 75). ზემოჩამოთვლილი
დანები გრძელია, ძალიან ვიწრო, კიდევ უფრო წვრილი,
ვიდრე რკალისებურად ზურგდაბლაგვებული დანები. მათი
მაქსიმალური სიგრძეა 4–4,5 სმ., საშუალო — 3–3,5 სმ.-მდე,
მინიმალური — 2,5, სმ. რვა ცალი დამოკლებული და ფართო,
სიგრძით 1,7–2,0 სმ.-მდე; საშუალოდ 2 სმ. ცალკე აღნიშვნის
ღირსია ამავე ჯგუფის ოთხი დანა, რომლებზეც ზურგის
კუთხის კუთხე განსაკუთრებული ფორმის შვერილს ქმნის.
იგი წარმოქმნილია კუთხის ორივე გვერდის გადაკვეთის
წერტილამდე მდებარე უმნიშვნელო...
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70, 71, 72, 73 on Plate. IV depict this category. These knives
mainly make up a much larger part of the primary flake. Their extremities, especially the tip of the long part of the back,
lie near the corresponding extremities of their blanks. The
backs are almost perpendicular to the ventral side, and therefore they lie almost directly in the middle thickening of the
blade (Plate IV, Figure 71). But more often the long part of
the back doesn’t exist in the proper sense of the word, and the
corresponding to it retouch is shallow, like on the axial knives with secondary finishing; it is located far from the middle
thickening — near the former axial edge of the blank; in one
case (Plate IV, Figure 72), such retouching is absent in the
middle of the long part of the back. Eight other backed pieces, shorter and broader, with a back also consisting of larger
and smaller parts, but the relative magnitudes of which are
slightly modified so that the large ones differ less from the
smaller ones (Plate IV, Figures 69, 74) than in the previous
group, the larger part of the back is oriented diagonally to the
medial thickening. Its retouching can be normal and steep,
or shallow (Plate IV, Figure 74) and very fine. The retouch of
the blades tips lying closer to the corner of the back is rare,
very shallow and fine, evasive, never covers the edges entirely, lies mainly on the dorsal side. The retouch of the opposite tip can be found on almost half of the complete knives;
it is similar to the retouched axial knives, only on the upper
or lower side, and the tip itself looks like a point (Plate IV,
Figures 69, 70, 73, 75) or oblique (Plate IV, Figures 72, 76). In
three knives this extremity is shaped as a small scraper; the
tip of this extremity, shown in Fig. ..., Plate ..., is broken off. A
point resembling an awl tip is found on two knives (Plate IV,
Figure 75). The aforementioned 51 knives are long, and very
narrow, generally narrower than knives with an arch-shaped
back. Their maximal length is 4–4.5 cm, an average of about
3 to 3.5 cm, the shortest is 2.5 cm. Eight knives are shortened
and broad, with the length from 1.7 cm to 2.0 cm; on average
about 2 cm.
Particular mention should be made of the four knives assigned to this group, in which the tip of the corner of the back
forms a special protrusion. It results from the slight concavity
of both sides of the corner just before their...

ხარვეზი ტექსტში [რედ. მინაწერი].
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Рис. 25. Пластинки с притупленным краем,
слой 10. Таблица IV Рисунок 77–80 (фото: Тамар
Агапишвили).
Fig. 25. Tylczaki, warstwa 10. Tablica IV Rysunek 77–80
(fot. Tata Agapishvili).
ნახ. 25. ზურგდაბლაგვებული ლამელები, ფენა
10. ტაბულა IV, ნახატი 77–80 (ფოტო თათა
აღაპიშვილისა).

Fig. 25. Backed pieces, layer 10. Plate IV, Figures 77–80
(photo by Tata Agapishvili).

Рис. 26. Острия с притупленным
краем, слой 10. Таблица IV
Рисунок 81–84 (рис. Леван
Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 26. Tylczaki, warstwa 10.
Tablica IV Rysunek 81–84 (rys. Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 26. ზურგდაბლაგვებული
ლამელები, ფენა 10. ტაბულა IV,
ნახატი 81–84 (ნახ. ლევან
ჯორჯაძისა და პატრიცია
დანილოსი).

Fig. 26. Backed pieces, layer 10.
Plate IV, Figures 81–84 (drawing by
Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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...przecięciem (Tab. IV, rys. 77, 78). Niekiedy wgiętość99 taka
występuje tylko na jednej części tylca (Tab. IV, rys. 79, 80). Dla
pierwszych zapożyczamy z terminologii francuskiej nazwę nożyka z garbem (pointes à gibbosité)100. Wyroby te na równi z niektórymi innymi nożami to najmniejsze i najdelikatniejsze wyroby
krzemienne z warstwy 10. Wszystkie z odłamanym wierzchołkiem długiej części tylca. Z wyjątkiem jednego (Tab. IV, rys. 80),
są one wąskie, wykonane z bardzo cienkich i wąskich wiórów.
Do nich i w pewnym stopniu do zakrzywionych noży
typu Rgani101, o których mowa dalej, przynależy osiem innych
nożyków z tylcem, formy których, choć nie są regularne, są
także podporządkowane trójkątnemu kształtowi. Na czterech
z nich garb jest silnie wyrażony w postaci kolca i zgodnie
z tym dłuższa i krótsza część tylca są silnie wyszczerbione; na
dolnej części trzech egzemplarzy występują po dwie wnęki
(Tab. IV, rys. 82). Trzy, złamane powyżej garbu, są wydłużone
bardziej (Tab. IV, rys. 82) niż czwarty, złamany pod [garbem]102
(Tab. IV, rys. 81). Jest on gruby, ma szeroki tylec. Cztery inne
mają wgiętą jedynie jedną część tylca, tak że nie mają one
właściwego garbu; są to tak zwane pointes à cran atypiques103.
Z nich jeden cały (Tab. IV, rys. 83), jeden z odłamanym wierzchołkiem prostej części tylca, jeden gruby z odłamanym
wierzchołkiem części wgiętej (Tab. IV, rys. 84), z zaszczerbieniem powierzchniowym strony dolnej [części wklęsłej]104
ostrza; oraz jeden z oboma złamanymi wierzchołkami.
Grupa wyrobów, reprezentujących połączenie nożyków
z tylcem prostym i części pracujących innych narzędzi na jego
wierzchołkach, to nożyki z długim prostym tylcem i jednym
prostym wierzchołkiem szczerbionym na stronie górnej, prostopadłym względem osi podłużnej i tylca. Ich ogólny kształt w postaci trójkąta prostokątnego zbliża je do nożyków, których tylce
tworzy mały kąt rozwarty. Trzy egzemplarze są wąskie i długie,
dwa — z odłamanymi wierzchołkami przeciwległymi względem
szczerbionych poprzecznych, jeden cały. Wierzchołki te mają
formę ostrza uformowanego poprzez stopniowe przybliżanie
krawędzi [nieretuszowanej]105 do tylca, jak normalne ostrze
Gravette. Na całym egzemplarzu w dole i na przedstawionym
na rys. 85 Tab. IV na górze przy krawędzi znajduje się drobne
zaszczerbienie powierzchniowe. Na największym, przedstawionym na wskazanym rysunku, przecięcie tylca i wierzchołka
poprzecznego jest wygięte na podobieństwo wyżej opisanego garbu. Rozmiary niezilustrowanych egzemplarzy: długość

...შეღუნულობის გამო (ტაბ. IV, სურ. 77, 78). ზოგჯერ ასეთი
შეღუნულობა დაბლაგვებული ზურგის მხოლოდ ერთ მხარეზე
მდებარეობს (ტაბ. IV, სურ. 79, 80). პირველებისათვის
ვსარგებლობ
ფრანგულ
ტერმინოლოგიაში
კუზიანი
დანებისათვის დამკვიდრებული სახელწოდებით (pointes à
gibbosité54). ეს ნივთები, მე-10 ფენის მასალაში, ზოგიერთი სხვა
ტიპის დანასთან ერთად, ყველაზე მცირე ზომისაა და ნატიფი.
ყველა მათგანს დაბლაგვებული ზურგის გრძელი ნაწილის
ბოლოები მოტეხილი აქვს, ერთის გარდა ყველა ვიწროა (სურ.
80). ყველა დამზადებულია ვიწრო, თხელ ლამელებზე.
მათ და, გარკვეულწილად, რგანის ტიპის დახრილ დანებს
უკავშირდება რვა ცალი სხვაგვარი ზურგდაბლაგვებული დანა,
რომლებზედაც ქვემოთ გვექნება საუბარი, მათი საერთო
ფორმები თუმცა არაწესიერია, მაგრამ მაინც ექვემდებარება
სამკუთხედის ფორმის მოხაზულობას. ოთხ მათგანზე კუზი
მკვეთრადაა გამოხატული შვერილის სახით და, შესაბამისად,
ზურგის გრძელი და მოკლე ნაწილები ძლიერადაა ამოღარული:
სამი ეგზემპლარის გრძელ ნაწილზე ორ-ორი ამოღარვაა
(ტაბ. IV, სურ. 82). სამი გადატეხილი კუზი უფრო მეტადაა
წაგრძელებული (ტაბ. IV, სურ. 82), ვიდრე მეოთხე (ტაბ. IV,
სურ. 81), გადატეხილი და მსხვილი. კიდევ ოთხზე შეღუნულია
ზურგის მხოლოდ ერთი ნაწილი ისე, რომ ნამდვილი კუზი არა
აქვს: ეს არის ე.წ. pointes à cran atypiques. ერთი მათგანი მთელია
pointes à cran atypiques55. (ტაბ. IV, სურ. 83). ერთს ზურგის
სწორი ნაწილი მოტეხილი აქვს, ერთიც მსხვილია, მოტეხილი,
შეღუნული ბოლოთი (ტაბ. IV, სურ. 84), დანისპირის ქვედა,
ჩაზნექილ მხარეს56 ზედაპირული რეტუშით და ერთიც,
რომელსაც ორივე ბოლო მოტეხილი აქვს.
ნაკეთობათა ჯგუფი, რომელთა ბოლოები წარმოადგენს
სწორზურგიანი დანებისა და სხვა იარაღის სამუშაო პირების
კომბინაციას. გრძელი დანები, სწორი ზურგითა და ერთი,
ზედა ნაწილში რეტუშირებული, სწორი ბოლოთი, რომელიც
პერპენდიკულარულია სიგრძივი ღერძისა და ზურგის მიმართ.
მათი საერთო, მართკუთხა სამკუთხედის ფორმის, მოხაზულობა
აახლოებს მათ დანებთან, რომელთა ზურგი მცირე ზომის
ბლაგვ კუთხეს ქმნის. სამი ეგზემპლარი ვიწრო და გრძელია,
ორს ორივე ბოლო მოტეხილი აქვს, რეტუშირებულია
ურთიერთსაწინააღმდეგო გვერდები. ერთი ცალი მთელია.
ამ ბოლოებს წვეტანის ფორმა აქვს, რომელიც მიღებულია
პირის თანდათანობით ზურგთან მიახლოების გზით, როგორც
ეს Gravette-ის ტიპის ჩვეულებრივ დანისპირებს ახასიათებს.
მთელ ეგზემპლარზე ქვემოთ და ტაბ. IV, სურ. 85-ზე მოცემული
გამოსახულების ზედა მხარეზე წვეროებთან განლაგებულია
წვრილი ზედაპირული რეტუში. ამ სურათზე წარმოდგენილ
ყველაზე დიდ ეგზემპლარზე ზურგისა და განივი ბოლოს
გადაკვეთის ადგილი წაგრძელებულია ზემოხსენებული კუზის
მსგავსად. სხვა არაილუსტრირებული ეგზემპლარები შემდეგია:

...intersection (Plate IV, Figures 77, 78). Sometimes such concavity exists only on one part of the back (Plate IV, Figures 79, 80).
For the first group of knives with a hump we borrow the name
from the French terminology (pointes à gibbosité39). These tools,
along with some other knives, are the smallest and most delicate
of the flint tools of layer 10. All of them are with broken extremities of the long part of the back. They are narrow, made of very
thin and narrow blades, apart from one (Figure 80).
To this group and to some extent to the oblique knives of
the Rgani type (see below) belong eight other backed pieces,
whose shapes, although irregular, are also subordinate to a
triangular contour. In four of them, the hump is sharply expressed in the form of a point and, in accordance with this,
the long and short parts of the back are strongly notched; on
the long part of three examples there are two notches (Plate IV,
Figure 82). The three humps broken above are longer (Plate
IV, Figure 82) than the fourth, broken under the hump (Plate
IV, Figure 81), it is thick with a wide back. The other four are
concave only on one part of the back, so there is no real hump;
these are the so-called pointes à cran atypiques.40 Of these, one
is complete (Plate IV, Figure 83), one with the broken extremity
of the straight part of the back, one thick with the broken end
of the concave part (Plate IV, Figure 84) with evasive retouch
on the ventral side of its blade, and one with both broken tips.
A group of tools representing combinations of knives
with straight backs and working parts of other tools on their
extremities. Knives with a long straight back and one retouched on the dorsal side of the tip of a straight line perpendicular to the lateral axis and the back. Their general outline
of a rectangular triangle brings them closer to the knives,
whose back forms a small obtuse angle. There are three narrow and long items: two — with broken extremities opposite
retouched transverse, and one is complete. These extremities
have the shape of a point formed by the gradual approach
of the blade to the back, like in the regular Gravettian type
point. On the lower part of the complete example and on the
one depicted in Fig. 85, Plate IV on the top, there is shallow
evasive retouch at the tips of the blade edges. At the largest
example, represented in this figure, the intersection of the
back and the transverse tip is elongated like the described
above hump. The sizes of the non-illustrated items: the length

Termin zaczerpnięty z niepublikowanych notatek autora z okresu jego
pobytu w Gruzji [przyp. red.].
100
Termin zaczerpnięty z E. Piette, J. de Laporterie, 1894, Les fouilles de Brassempouy en 1894, Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris, IV° Seria,
Tom 5: 633–648 [przyp. red.].
101
Półtylczaków [przyp. red.].
102
Przyp. red.
103
Inaczej pointes à cran périgordienne, termin oznaczający jednozadziorce
z retuszem obu krawędzi: D. de Sonneville-Bordes, J. Perrot, 1956, Lexique
typologique du Paléolithique supérieur, Bulletin de la Société préhistorique de
France, tom 53, n°9: 547 [przyp. red.].
104
Przyp. tłum.
105
Przyp. red.

ტერმინი აღებულია Piette E., Laporterie de J., 1894, Les fouilles de Brassempouy en 1894, Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris, IV° სერია, ტომი 5,
გვ. 633–648 [რედ. მინაწერი].
55
სხვაგვარად Pointes à cran périgordienne; ტერმინი ნიშნავს ორივე გვერდის
რეტუშს: de Sonneville-Bordes D., Perrot J. 1956, Lexique typologique du Paléolithique supérieur, Bulletin de la Société préhistorique de France, ტომი 53, n°9, გვ.
547 [რედ. მინაწერი].

39
Term taken from E. Piette, J. de Laporterie, 1894, Les fouilles de Brassempouy en 1894, Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris, IV° Series,
Vol. 5:633–648 [editor’s note].
40
Otherwise called pointes à cran périgordienne; ones that have had both
edges retouched: D. de Sonneville-Bordes, J. Perrot, 1956, Lexique typologique du Paléolithique supérieur, Bulletin de la Société préhistorique de
France 53(9): 547 [editor’s note].
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ჩაზნექილ ნაწილში [მთარ. მინაწერი].
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Рис. 27. Пластинка с притупленным краем (ППК)
с тронкированным концом, слой 10. Таблица IV
Рисунок 85 (рис. Леван Джорджадзе, Патриция
Данило).
Fig. 27. Tylczaki, warstwa 10. Tablica IV Rysunek 85
(rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 27. ზურგდაბლაგვებული ლამელები,
ფენა 10. ტაბულა IV, ნახატი 85 (ნახ. ლევან
ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Fig. 27. Backed piece, layer 10. Plate IV, Figure 85
(drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).

Рис. 28. Пластинка
с притупленным краем (ППК)
с тронкированным концом,
слой 10. Таблица IV Рисунок 86
(рис. Леван Джорджадзе, Патриция
Данило).
Fig. 28. Tylczaki, warstwa 10.
Tablica IV Rysunek 86 (rys. Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 28. ზურგდაბლაგვებული
ლამელები, ფენა 10. ტაბულა
IV, ნახატი 86 (ნახ. ლევან
ჯორჯაძისა და პატრიცია
დანილოსი).

Fig. 28. Backed piece, layer 10.
Plate IV, Figure 86 (drawing by Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
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całego 2,4 cm, największa szerokość — 0,5 cm; długość odłamanego — 3 cm, największa szerokość — 0,6 cm.
Dwa nożyki prostokątne z prostym tylcem i prostopadłymi względem niego wierzchołkami prostymi, szczerbionymi
na stronie górnej. Egzemplarz przedstawiony na rys. 86 Tab.
IV, jeden z najszerszych pośród nożyków z tylcem, posiada przecięcie tylca z jednym z wierzchołków prostych [poprzecznych]106 w postaci garbu, jak na wspomnianym nożyku trójkątnym (Tab. IV, rys. 85). Drugi, o mniej regularnych
kształtach, długości 2,3 i szerokości 0,7 cm, jest na stronie
górnej przy końcach krawędzi pokryty dwiema grupami zaszczerbienia, jak noże podłużne.
Cztery nożyki z tylcem prostym, mające jeden wierzchołek prostopadły, jak u poprzednich, a drugi nieregularnie zaokrąglony i szczerbiony, jaki występuje w jednym z rodzajów
pochodnych typu Gravette opisanych na s. 46 i dalej. Jeden
nożyk został przedstawiony na rys. 87 Tab. IV, jego zaokrąglony wierzchołek został ścieniony na brzegach, stając się
tnącym. Trzy pozostałe: 4,8×0,6 cm, 2,9×0,4 cm i 2,5×0,4 cm.
Nieregularne zaokrąglone wierzchołki są grube, pokryte zaszczerbieniem noży podłużnych107 — na jednym po stronie
górnej, na dwóch — na dolnej; wywołują wrażenie nieudanego ścienienia. Drugi wierzchołek poprzeczny jest na dwóch
dobrze wyrażony, zaś na trzecim — wątpliwy, retusz umiejscowiony na stronie dolnej.
Do trzech ostatnich kategorii prawdopodobnie należą
trzy długie odłamki z prostym tylcem i prostym, prostopadłym względem niego, szczerbionym wierzchołkiem. Im są
też najbliższe trzy inne wydłużone odłamki z identycznymi
tylcami i wierzchołkami. Wyjątkowość ostatnich polega na
tym, że przejście tylca w poprzeczny szczerbiony wierzchołek
ma postać nie kąta prostego, ale jest nieco zaokrąglone, jak
grań skrobiąca108 niektórych drapaczy. Jeden z tych odłamków jest obsydianowy. Taka forma wierzchołka wiąże je
bezpośrednio z tym rodzajem drapaczy (zobacz s. 77 i 78),
których grań skrobiąca jest w połowie wygięta, a w połowie
prosta, przechodząc przy pomocy zaokrąglenia z jednego
krańca w nieszczerbioną krawędź podłużną, zaś na drugim
krańcu przecinając się z identyczną krawędzią pod prostym
lub niemal prostym kątem.

მთელი ნივთის სიგრძეა 2, 4 სმ., სიგანე — 0,5 სმ., გატეხილის
სიგრძეა 3 სმ., უდიდესი სიგანე 0,6.
ორი მართკუთხა დანა სწორი ზურგით და მის მიმართ
პერპენდიკულარულად განლაგებული სწორი, ზურგის
მხარეს რეტუშირებუული ბოლოებით. ტაბ. IV, სურ. 86ზე გამოსახული ეგზემპლარი ამ რიგის ნივთებში ყველაზე
განიერია, ზურგისა და ერთი სწორი ბოლოს გადაკვეთა
მოგვაგონებს კუზის ფორმას, ხსენებული სამკუთხა დანის
მსგავსად (ტაბ. IV, სურ. 85). მეორე ცალი უფრო არაწესიერი
მოხაზულობისაა, სიგრძით 2,3 და სიგანით 0,7 სმ., ბოლოების
ზურგის მხარე დაფარულია ორი ტიპის რეტუშით ისე,
როგორც ეს გრძივ დანებზე გვხვდება.
ოთხი დანა სწორი ზურგით, რომელთა ერთი ბოლო
სწორია და პერპენდიკულარული, ზემოაღნიშნულის
მსგავსად, ხოლო მეორე უწესრიგოდაა მომრგვალებული და
რეტუშირებული, მსგავსად Gravette-ის ტიპის ნაკეთობათა
ერთ-ერთი ჯგუფისა, რომელიც აღწერილია 46-ე გვერდზე.
ერთი დანა წარმოდგენილია ტაბ. IV, სურ. 86-ზე. მისი
მომრგვალებული, მჭრელი ბოლო გათხელებულია. სამი
დანარჩენის ზომებია: 4,8×0,6 სმ., 2,9×0,4 სმ. და 2,5×0,4
სმ. მათი უწესრიგოდ მომრგვალებული ბოლოები სქელია,
დაფარულია სიგრძივი დანებისათვის დამახასიათებელი
რეტუშით, ერთ მათგანზე ზედა, ორზე კი ქვედა მხრიდან;
ისინი გათხელების წარუმატებელი მცდელობის შედეგის
შთაბეჭდილებას ახდენს. მეორე სწორი, განივი ბოლო
ორ ნივთზე კარგადაა გამოხატული, ერთზე კი ეჭვს იწვევს,
განლაგებულია ქვედა მხარეს.
ბოლო სამ სახეობას მიეკუთვნება, სავარაუდოდ,
სამი გრძელი ნატეხი სწორი ზურგითა და სწორი,
მის
მიმართ
პერპენდიკულარულად
განლაგებული,
რეტუშირებული ბოლოთი. მათთან ყველაზე ახლოს დგას
სამი წაგრძელებული ფრაგმენტი ასეთივე დაბლაგვებული
ზურგითა და ბოლოთი. ამ უკანასკნელთა თავისებურება
იმაში მდგომარეობს, რომ ზურგის განივ რეტუშირებულ
ბოლოზე გადასვლა გამოიყურება არა როგორც მართი
კუთხე, არამედ ოდნავ მომრგვალებულია ისე, როგორც ეს
დასტურდება გაღუნული სახოკების სამუშაო პირზე. ერთერთი ნატეხი ობსიდიანისაა. წვერის ამგვარი ფორმით იგი
უშუალოდ უკავშირდება საფხეკების სახეობას სამუშაო
პირი ერთ ნახევარზე გაღუნულია (იხ. გვ.77–78) ხოლო
მეორეზე კი სწორია და გადადის ერთი ბოლოდან ურეტუშო
გრძივ კიდეში, მომრგვალების გზით, ხოლო მეორეზე კვეთს
ასეთივე კიდეს მართი ან თითქმის მართი კუთხით.
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of the complete item is 2.4 cm, the maximal width — 0.5 cm,
the length of the broken one is 3 cm, its maximal width is
0.6 cm.
Two rectangular knives with a straight back and straight
extremities perpendicular to it, retouched on the dorsal
side. The item shown in Fig. 86, Plate IV is one of the widest
among backed pieces, the cross section of the back with one
of the straight extremities is shaped as a hump, like on the
triangular knife mentioned above (Plate IV, Figure 85). Another knife with a less regular outline is 2.3 cm long and 0.7 cm
wide, at the ends of the blade on the dorsal side it is covered
with two retouching groups, like on axial knives.
Four knives with a straight back, in which one tip is straight
and perpendicular, as in the previous group, and the other
is irregularly rounded and retouched, as in one variety of
Gravettian type described on page 46. One of these knives is
shown in Fig. 87, Plate IV, its rounded extremity at the edges
is refined. The other three are 4.8 × 0.6 cm, 2.9 × 0.4 cm, and
2.5 × 0.4 cm. Irregularly rounded tips are thick, covered with
retouching of axial knives, one on the dorsal side, and the
other on the lower side; they seem unsuccessfully refined.
The other straight transverse extremity of the two of them is
well defined, while on the third one it is doubtful, located on
the ventral side.
To the last three categories belong, probably, three long
fragments with a straight back and a straight, perpendicular
to it retouched extremity. The closest to them are three other
elongated flakes with the same back and extremity. The peculiarity of the latter is that the transition of the back to the
transverse retouched extremity does not look like the tip of
a right angle, but is easily rounded, like the end of a scraping
edge in some convex endscrapers. One of these flakes is obsidian. Such a form of the apex brings them in direct connection with that kind of endscrapers (see pages 77 and 78), the
scraping edge of which is convex in one half, and straight in
the other, while rounding from one end to the unretouched
lateral edge, and on the other end crossing with the same
edge at a right or almost right angle.

Przyp. red.
Retuszem wiórowcowym [przyp. red.].
108
Drapisko [przyp. red.].
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Рис. 29. Пластинки
с притупленным краем (ППК)
с тронкированным концом
и боковой выемкой, слой 10.
Таблица IV Рисунок 88–90
(фото: Мирон Богацкий).
Fig. 29. Tylczaki, warstwa 10.
Tablica IV Rysunek 88–90
(fot. Miron Bogacki).
ნახ. 29. ზურგდაბლაგვებული
ლამელები, ფენა 10. ტაბულა IV,
ნახატი 88–90 (ფოტო მირონ
ბოგაცკისა).

Fig. 29. Backed pieces, layer 10.
Plate IV, Figures 88–90 (photo by
Miron Bogacki).
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Połączenia noża z tylcem i noża typu Rgani (zobacz s. 60
i nast.) na jednym z wierzchołków. Do tej kategorii przynależą cztery egzemplarze: trzy obsydianowe i jeden krzemienny. Krzemienny z obydwoma odłamanymi wierzchołkami.
Obsydianowe zostały przedstawione na rys. 88, 89, 90 Tab.
IV. Dolny wierzchołek drugiego został wykończony tak, jak
na nożu zakrzywionym 4 typu z prostym wierzchołkiem poprzecznym (zobacz s. 64), przy czym jego obydwa końce są
nie tnące, ale skrobiące, jak na skrobaczach, w następstwie
ostro pochyłych negatywów zaszczerbienia. Na trzecim górny wierzchołek powstał prawdopodobnie w rezultacie naprawy; pierwotnie był on taki, jak na dwóch poprzednich,
lecz po złamaniu zaopatrzono go w zaszczerbienie położone wzdłuż prostej krawędzi poprzecznej, zaś wnęka z lewej
strony jest pozostałością uformowanej grani cechującej typ
Rgani. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, także dolny
wierzchołek tego egzemplarza, pierwotnie zbieżny z wierzchołkiem typu Rgani, jeśli sądzić po położeniu dolnej wgiętej części tylca, podlegał przeróbce. Przeróbka polegała na
naniesieniu ostrego zaszczerbienia na górnej części ostrza;
w taki sposób powstał długi, wąski i stosunkowo gruby kolec,
koniec którego, będąc złamanym, nie poddaje się określeniu,
czy był ostrzem przewiertnika, czy wierzchołkiem skrobacza? Lewy bok kolca, stanowiący przedłużenie tylca, jest równy, pokryty bardzo drobnym płaskim zaszczerbieniem, zagina się w kierunku strony dolnej przy końcowym przełomie,
tworząc z nią109 płaski kąt rozwarty, choć prawie nie ma na
nim zaszczerbienia.
Dwa duże obsydianowe odłamki noży z tylcem prostym
zachowały po jednym wierzchołku, mającym formę wygiętej
grani skrobiącej drapacza. Zaszczerbienie tych wierzchołków,
strome i długie w grubej części przechodzącej w tylec, przy
przejściu w ostrze staje się drobne i krótkie. Na jednym jest
ono stosunkowo strome, a na drugim — łagodniejsze. Na krawędziach obydwu odłamków i w tej ich części wygiętej, która
zlewa się z drapaczowym wierzchołkiem, obserwuje się wyraźne ślady użytkowania w postaci matowego, wyczuwalnego
także w dotyku, przytępienia samej krawędzi na najbliższych
mu negatywach zaszczerbienia i oddzielających je krawędziach; w ten sposób krawędzie te zostały pozbawione ostrości
właściwej całkiem świeżym krawędziom okrzesków. Na obydwu stronach krawędzi występują także matowe rysy i szersze
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Stroną dolną [przyp. red.].

დაბლაგვებული ცალებისა და რგანის ტიპის (იხ. გვ. 60
და შემდგომ) დანების კომბინაციები ერთ-ერთ ბოლოზე. ამ
კატეგორიას განეკუთვნება ოთხი ეგზემპლარი: სამი ცალი
ობსიდიანის და ერთი — კაჟისა. კაჟის იარაღს ორივე ბოლო
მოტეხილი აქვს. ობსიდიანის ცალები წარმოდგენილია ტაბ.
IV, სურ. 88, 89, 90-ზე. მეორე ნივთის ბოლო დამუშავებულია
ისევე, როგორც მე-4 სახის ირიბ დანაზე, რომელიც
ხასიათდება სწორი წვეროთი (იხ. გვ. 64), ამასთან, არც ერთი
ბოლო მჭრელი არ არის, თუმცა საფხეკისებურია, საკაწრების
მსგავსად, რეტუშის ნეგატივების ციცაბო დამხრობის გამო.
მესამის ზედა ბოლოს წარმოქმნა, როგორც ჩანს, შესწორების
შედეგია; თავდაპირველად იგი ისეთივე იყო, როგორიც წინა
ორ შემთხვევაში, მაგრამ გადატეხის შემდეგ იგი გააფორმეს
განივი, სწორი წიბოს გასწვრივ დატანილი რეტუშით, ხოლო
მარცხნივ მდებარე ამოღარვა რგანის ტიპის დანებისათვის
დამუშავებული წახნაგის დამახასიათებელი ნაშთია.
როგორც ჩანს, ასევე შესწორებულია ამავე ეგზემპლარის
ქვედა ბოლო, რომელიც, როგორც ზურგის ქვედა, შეღუნული
ნაწილის მიხედვით ჩანს, თავიდან რგანის ტიპის დანის წვერს
ჰგავდა. გადაკეთება მდგომარეობდა პირის ზედა ნაწილზე
ციცაბო რეტუშის დატანაში; ამგვარად, მიღებულ იქნა
გრძელი, ვიწრო და შედარებით სქელი შვერილი, რომლის
გადატეხილი ბოლო განსაზღვრას არ ექვემდებარება.
გაურკვეველია, იგი სახვრეტის პირი იყო თუ საკაწრის წვერი.
შვერილის მარცხენა მხარე, რომელიც ზურგის გაგრძელებას
წარმოადგენს, სწორია, დაფარულია წვრილი, ბრტყელი
რეტუშით, საბოლოო გადანატეხთან იხრება ქვედა მხრისკენ
და ქმნის მასთან მიმართებით57 ბლაგვ სიბრტყობრივ
კუთხეს, თუმცა მასზე რეტუში არ არის.
ობსიდიანის ორ მსხვილ სწორზურგიანი დანის
ნატეხზე შერჩენილია თითო ბოლო, რომლებსაც
საფხეკის გაღუნული სამუშაო პირის წახნაგის ფორმა
აქვს. ამ ბოლოების ზურგზე გარდამავალ, შემსხვილებულ
ნაწილში რეტუში ციცაბოა და გრძელი. დანისპირზე
გადასვლისას იგი წვრილი და მოკლეა. ერთ ეგზემპლარზე
შედარებით ციცაბოა, მეორეზე უფრო დამრეცი. ორივე
ნატეხის პირზე და მათ ამოღარულ ნაწილებზე, რომლებიც
გადადის საფხეკისებურ ბოლოში, შეინიშნება ხმარების
კვალი, რაც გამოიხატება თვით პირის, ასევე მასთან
ახლოს მდებარე რეტუშისა და მათი გამყოფი წახნაგების
შესახებად მქისე ზედაპირსა და მისი დაბლაგვების აშკარა
ნიშნებში. ამგვარად, ამ პირებს არ აღენიშნება ისეთი ბასრი
გვერდები, რომლებიც დამახასიათებელია ანატკეცების
ახლად ჩამოტეხილი კიდეებისათვის. პირის ორივე მხარეს
გვხვდება ასევე მქისე ადგილები და შედარებით უფრო
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Connections of a backed piece with a knife of the Rgani
type (see p. 60 et seq.) on one of the tips. Four items belong to
this category: three obsidians and one flint. The one made of
flint is with both broken tips. Obsidian objects are depicted
in Fig. 88, 89, 90, Plate IV. The lower extremity of the second
item is trimmed like an oblique knife of the fourth type with
a transverse straight apex (see p. 64), while both its ends are
not cutting, but scraping, like in scrapers, due to steep negatives of the retouch. At the third one, the upper extremity
was probably produced as a result of repair; initially it was
identical to the two previous ones, but after the fracture it was
equipped with retouch, located along the transverse straight
edge, the notch on the left side is the remainder of the worked
edge characterizing the type of Rgani. Also, in all likelihood,
the lower extremity of the same item, originally similar to the
top of the knife of Rgani, was altered as well, judging from the
position of the lower concave part of the back. The alteration
consisted of a steep retouch on the dorsal side of the blade;
thus was created a long narrow and comparatively thick pin,
the end of which, being broken, cannot be determined: whether this was an awl tip, or a scraper tip? The left side of the
pin, which is a continuation of the back, is evenly covered
with a very fine flat retouch and at the end fracture it bends
to the ventral side, forming with it an obtuse planar angle,
although there is almost no secondary retouch on it.
Two large obsidian fragments of knives, with a straight
back, each retained one extremity shaped as a working edge
of an endscraper. The retouch of these tips in the thick part
where it shifts to the back, is steep and long; when it continues
into the blade it becomes shallow and short. On one object
it is relatively steep, and on the other it is more sloping. On
the blades of both fragments and in that curved part of them
that merges with the endscraper tip, clear traces of use are
observed in the form of a blunt, sensible and dull blurring
of the working edge itself, of the bases of the closest to it retouch negatives and edges; thus, these blades are devoid of the
sharpness typical of the completely fresh edges of the flakes.
On both sides of the blade there are also matte features and

მუცლის მხარე [რედ. მინაწერი].
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Рис. 30. Изделия с притупленным краем, слой 10. Таблица IV Рисунок 91 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 30. Tylczaki, warstwa 10. Tablica IV Rysunek 91 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 30. ზურგდაბლაგვებული ლამელები, ფენა 10. ტაბულა IV, ნახატი 91 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 30. Backed pieces, layer 10. Plate IV, Figure 91 (photo by Miron Bogacki).

Рис. 31. Изделия с притупленным краем, слой 10. Таблица IV Рисунок 92–96 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 31. Tylczaki, warstwa 10. Tablica IV Rysunek 92–96 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 31. ზურგდაბლაგვებული ლამელები, ფენა 10. ტაბულა IV, ნახატი 92–96 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 31. Backed pieces, layer 10. Plate IV, Figures 92–96 (photo by Miron Bogacki).
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pasy, powstałe wskutek tarcia o obrabiany materiał, przy głębszej jego penetracji przez narzędzie. Podobne ślady występują
także na innych nożach obsydianowych wspomnianych wyżej. Na rys. 91 Tab. IV przedstawiony jest większy z danych
fragmentów. Wskazane ślady użytkowania, widniejące na
granicy ostrzy noży i uformowanego zaokrąglonego wierzchołka, rzucają cenne światło na sposób adaptacji niektórych
opisanych tutaj nożyków z tylcem, a w szczególności w dużej
grupie [nożyków]110 pochodnych Gravette z obfitym zaszczerbieniem wierzchołka. Oprócz dwóch obsydianowych, znaleziono siedem mniejszych odłamków krzemiennych z takim
samym wierzchołkiem drapaczowym; na czterech jest on
niesymetrycznie wygięty, na dwóch zaszczerbienie w całości
rozmieszczone jest na stronie spodniej. Jeden z nich jest widoczny na rys. 92 Tab. IV. Istnieją fragmenty nożyków z innymi wierzchołkami drapaczowymi. Z nich przeważają liczebnie o 9 sztuk te, których wierzchołek ma postać skrobaczy;
przeważnie mają one wygląd wąskiego symetrycznego ostrza
(Tab. IV, rys. 93, 94, 95) lub ostrza niesymetrycznego (Tab. IV,
rys. 96), często z odłamanym wierzchołkiem (Tab. IV, rys. 93,
94). Ze względu na wygląd ogólny odłamki te, drapaczowe
jak poprzednie, przynależą do pochodnych typu Gravette ze
szczerbionymi wierzchołkami krawędzi. Do skrobaczowych
ma odniesienie narzędzie przedstawione na rys. 97 Tab. IV
z delikatnymi krawędziami uformowanymi jak na skrobaczach, pozbawionymi ostrych krawędzi i całkowicie pokrytymi na obwodzie stromym zaszczerbieniem.
Pięć odłamków z tylcem prostym, noszących małe
szczerbione wnęki; na czterech są one umiejscowione na krawędziach (Tab. IV, rys. 98), a na jednym — na tylcu (Tab. IV,
rys. 99).
Grubość tylca tylko dwóch odłamków jest większa niż
grubość wszystkich wyżej opisanych tylców nożyków. Szerokość ostrza jednego jest identyczna z grubością tylca i wynosi 0,5 cm. Drugi przy szerokości ostrza 2,2 cm ma tylec
grubości 2 cm. Pięta fragmentu macierzystego z sęczkiem,
nieopracowana z wyjątkiem boku stanowiącego tylec, zachowała się niemal wyłącznie na całych nożykach z prostym
niepełnym tylcem (s. 45, 46), na siedmiu odłamkach tego
rodzaju i na niektórych kolejnych. Na czterech całych i na
16 złamanych cienkich wydłużonych fragmentach nożykowatych występuje częściowe zaczątkowe zaszczerbienie tylca
przy wierzchołkach (Tab. V, rys. 100). Prawdopodobnie część
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განიერი
ზოლები,
რომლებიც
წარმოიქმნება
დასამუშავებელი მასალის ხახუნისას, მასში ინსტრუმენტის
უფრო
ღრმად
ჩაღწევის
შემთხვევაში.
ამგვარი
კვალი გვხვდება ზემოთ ნახსენებ, ობსიდიანისაგან
დამზადებულ ზურგდაბლაგვებულ დანებზე. ტაბ. IV, სურ.
91-ზე წარმოდგენილია ამ ფრაგმენტებიდან ყველაზე
დიდი ნიმუში. ზემოთ აღნიშნული ხმარების კვალი,
რომელიც შეიმჩნევა დანისპირების და დამუშავებული
მომრგვალებული ბოლოების საზღვარზე, ნათელს ჰფენს აქ
აღწერილი ზურგდაბლაგვებული დანების გამოყენების წესს,
განსაკუთრებით კი Gravette-ის ტიპის ბოლოებზე ინტენსიური
რეტუშით
გაფორმებულ
ნაკეთობებზე.
ობსიდიანის
ორი ნივთის გარდა, აღმოჩნდა კაჟის შვიდი მომცრო
ანატკეცი, ასეთივე საფხეკისებრი ბოლოთი; ოთხზე იგი
ასიმეტრიულადაა გაღუნული; ორ ცალზე რეტუში მთლიანად
ქვედა მხარეზეა განთავსებული; ერთი მათგანი გამოსახულია
IV ტაბულის 92-ე სურათზე. გვხვდება დანების ფრაგმენტები
სხვაგვარი საფხეკი ბოლოებითაც. მათ შორის ჭარბობს
(9 ცალი) ისეთი, რომელთა ბოლო და რეტუში საკაწრების
ბოლოებს ჰგავს; ისინი უმეტესად წარმოადგენს სიმეტრიულ
(ტაბ. IV, სურ. 93, 94, 95) ან ასიმეტრიულ (ტაბ. IV, სურ.
96) ცალებს, ზოგჯერ მათ წვეროები მოტეხილი (ტაბ. IV,
სურ. 93, 94) აქვს. რეტუშირებული მჭრელი პირების გამო,
ზოგადად, ეს ანატკეცები, ისევე, როგორც ზემოთ აღწერილი
საფხეკისებურები, მიეკუთვნება Gravette-ის ტიპის ნაწარმს
(ტაბ. IV, სურ. 93, 94). საკაწრებისებურს მიეკუთვნება ტაბ. IV,
სურ. 97-ზე გამოსახული იარაღი, რომელსაც საკაწრისებურად
აქვს დამუშავებული ნატიფი ბოლოები და რომელთაც
არ გააჩნია სამუშაო პირები და გარშემო მთლიანადაა
დაფარული ციცაბო რეტუშით.
ხუთი ანატკეცი სწორზურგიანია, მცირედ ამოღარულრეტუშირებული; ოთხ შემთხვევაში ისინი განლაგებულია
პირებზე (ტაბ. IV, სურ. 98), ერთ შემთხვევაში კი ზურგზე (ტაბ.
IV, სურ. 99).
ზემოთ აღწერილ ნივთებში მხოლოდ ორ შემთხვევაში
აღემატება ზურგის სიგანე მის სიგრძეს. ერთი მათგანის
პირისა და ზურგის სიგანე 0,5 სმ.-ია. მეორე ნივთის პირის
სიგანე 2,2 სმ.-ია ზურგის სიგანე 2 სმ.-ს უდრის. პირველადი
ანამტვრევის ფუძე და დარტყმის მოედანი დაუმუშავებელია,
ხოლო
დამუშავებული
გვერდი,
რომელიც
ზურგს
წარმოადგენს, შერჩენილია თითქმის ყველა იმ მთლიან
დანაზე, რომლებსაც სწორი არასრული ზურგი აქვთ (ტაბ. IV,
სურ. 45, 46), იმავეს თქმა შეიძლება ამავე სახის შვიდ ამგვარივე
ანამტვრევსა და ზოგიერთ ქვემოთ განხილულზე. ოთხ მთელ
ცალსა და 16 გატეხილ, წაგრძელებულ, თხელ, დანისებურ
ანატკეცზე. ზურგის წვეროსთან შერჩენილია ჩანასახოვანი
რეტუში (ტაბ. V, სურ. 100). სავარაუდოდ, ამ რეტუშირებული
კიდის არასწორი მოხაზულობის მქონე ნივთების ნაწილი
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wider strips, produced by friction against the material being
processed with a deeper penetration of the tool into it. Similar traces are also found on other obsidian backed blades
mentioned above. Fig. 91, Plate IV shows the larger of these
fragments. The indicated traces of use, seen at the meeting
point of the knife cutting edge and the finished rounded
extremity, cast a valuable light on the use of some of the backed
pieces described here, and especially of a large group of
varieties of the Gravettian type with abundant retouching at
the tips. In addition to two obsidian items, were found seven
flint flakes with a smaller scraper-like tips; in four of them
it is asymmetrically bent; two are retouched entirely on the
ventral side. One of them is seen in Fig. 92, Plate IV. There are
fragments of knives with other scraper-shaped tips. Among
these, more numerous, with 9 pieces, are those of which the
extremity has the appearance and retouch of the scraper; they
predominantly look like a narrow point, symmetrical (Plate
IV, Figures 93, 94, 95) or asymmetrical (Plate IV, Figure 96),
often with a broken tip (Figures 93, 94, Plate IV). Generally,
these fragments, like the endscraper previous ones, belong
to the varieties of the Gravettian type with retouched tips of
the cutting edges. The instrument shown in Fig. 97, Plate IV
with delicate points, rendered like a scraper, has no working
edge and is completely covered with a steep retouch on the
circumference.
Five fragments with a straight back, bearing small retouched grooves; in four of these, they are located on the working edges (Figure 98, Plate IV), and on one fragment — on
the back (Figure 99, Plate IV).
The width of the backs of only two fragments is much
larger than in all the knives described above. One has a
working edge width of 0.5 cm and a similar width of the
back. The other, with a working edge width of 2.2 cm, has
a 2 cm-wide back. The base of the primary flake with the
bulb of percussion, unprocessed, except for the side representing the back, was preserved almost exclusively on
complete knives with a straight incomplete back (pp. 45,
46), on seven fragments of the same kind and on some of
the following. On four complete and 16 broken thin elongated blades, there is a partial rudimentary retouch of
the back at the tops (Plate V, Figure 100). Probably, some

Przyp. red.
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Рис. 32. Остриё с притупленным
краем, слой 10. Таблица IV
Рисунок 97 (рис. Леван
Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 32. Tylczaki, warstwa 10.
Tablica IV Rysunek 97 (rys. Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 32. ზურგდაბლაგვებული
ლამელები, ფენა 10. ტაბულა
IV, ნახატი 97 (ნახ. ლევან
ჯორჯაძისა და პატრიცია
დანილოსი).

Fig. 32. Backed piece, layer 10.
Plate IV, Figure 97 (drawing by Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).

Рис. 33. Изделие с притупленным
краем, слой 10. Таблица V
Рисунок 100 (фото: Мирон
Богацкий).
Fig. 33. Tylczaki, warstwa 10.
Tablica V Rysunek 100 (fot. Miron
Bogacki).
ნახ. 33. ზურგდაბლაგვებული
ლამელები, ფენა 10. ტაბულა V,
ნახატი 100 (ფოტო მირონ
ბოგაცკისა).

Fig. 33. Backed piece, layer 10.
Plate V, Figure 100 (photo by Miron
Bogacki).
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tych wyrobów o nieregularnym kształcie zaszczerbionej krawędzi stanowią początkowe stadia nieukończonej produkcji.
Na conchoïde de percussion jednego odłamka dolnej części
fragmentu nożykowatego i na dwóch takich samych całych
z częściowym zaszczerbieniem tylca, także robiących wrażenie wyrobów zaczątkowych, znajduje się obfite zaszczerbienie powierzchniowe ścieniania (Tab. V, rys. 101).
Wśród fragmentów istnieje 25 sztuk, przeważnie z tylcem prostym, ułamanych w nader charakterystyczny sposób.
Ogólnie przełom ten leży w płaszczyźnie szerokości, lecz jej
część końcowa111, przeciwległa do początkowej112, często, za
pośrednictwem ostrego zagięcia, jak u podgiętych fragmentów rdzeni, przechodzi w płaszczyznę grubości i wydłuża
się wzdłuż (Tab. V, rys. 102). Aby przełom otrzymał takie
ukierunkowanie, trzeba znacznie więcej wysiłku niż w celu
złamania w poprzek płaszczyzny szerokości; oprócz tego,
wymaga on tego położenia, jakie zajmują narzędzia z tylcem
przy użytkowaniu ich właśnie w charakterze noża. A skoro
w takim położeniu i przy takim ukierunkowaniu siły nacisku jedynie w wyjątkowych przypadkach mogą stać się one
nożykami w momencie przypadkowych rozłamywań i przy
odkładaniu się warstw kulturowych, to uszkodzenia te należy
w ogóle uważać za powstałe przy omówionym zastosowaniu.
Na pięciu nożykach z tylcem prostym, złamanych w zwyczajny sposób — w poprzek płaszczyzny szerokości, występuje zaszczerbienie naprawy. Na dwóch jest on drapaczowy
(Tab. V, rys. 103), na trzech, jak na jednym następującym
dalej typie noży (zobacz s. 81), ukośnie ścina on długimi wąskimi negatywami krawędź strony dolnej i przełomu (Tab. V,
rys. 104).
Tak zwana obróbka podwójnie ukośna113, podczas której powstaje odpad rylcowy114, była stosowana rzadko, na ile
można sądzić po krzemieniach z odpowiednim przełomem...

წარმოადგენს დაუმთავრებელ ანდა დამუშავების საწყის
სტადიას.
დანისებური ანატკეცის და ორი ასეთივე მთელი
ნივთი ზურგის ნაწილობრივი რეტუშით ქვედა conchoïde
de percussion-ზე, რომელზედაც დატანილია ზედაპირული
დამათხელებელი რეტუში (ტაბ. V, სურ. 101), ასევე
ჩანასახოვანი ნიმუშების შთაბეჭდილებას ტოვებს.
ფრაგმენტებს შორისაა 25 ცალი სწორზურგიანი დანა,
რომლებიც თავისებურად არის გადატეხილი. გადანატეხის
ეს ადგილი, ზოგადად, განლაგებულია მის განიერ ნაწილზე,
თუმცა ბოლო, რომელიც საწყისი ნაწილის მოპირდაპირე
მხარეს მდებარეობს, ხშირად მკვეთრი შეღუნვის
საშუალებით, ისე, როგორც ეს ჩვეულებრივ ნუკლეუსების
და საჭრისების შეკეცილ ანატკეცებზე ხდება, განივ
სიბრტყეში გადადის და სიგანეში გრძელდება (ტაბ. V, სურ.
102). იმისათვის, რომ ტეხილმა ამგვარი მიმართულება
მიიღოს, ბევრად მეტი ძალის გამოყენებაა საჭირო, ვიდრე
სიგანეში გადატეხისას. ამასთან, იგი მოითხოვს იმგვარ
მდებარეობას, რომელსაც საჭიროებს ზურგდაბლაგვებული
იარაღი, სწორედ რომ დანად გამოყენებისას. რამდენადაც
ასეთი მდებარეობა და ძალის ამგვარი მიმართულება ძალზე
იშვიათად შეიძლება გამოყენებული იყოს დანებისათვის
შემთხვევით გადატეხისას ან კულტურული ფენების
დალექვისას, რომლებიც მყარი მასალის მძიმე ნატეხებს
შეიცავენ, ამგვარი დაზიანებები შეიძლება ჩაითვალოს
მხოლოდ ზემოაღწერილი გამოყენების შედეგად.
სწორზურგიანი დანების ხუთ ეგზემპლარზე, რომლებიც
ჩვეულებრივი ხერხით სიგანის სიბრტყის განივ ღერძზეა
გადატეხილი, შეიმჩნევა შესწორების რეტუში. ორზე
იგი საფხეკისებურია (ტაბ. V, სურ. 103), სამი, ქვემოთ
აღწერილის დანის ტიპის შემთხვევაში (იხ. გვ. 81), გრძელი,
ვიწრო ნეგატივების საშუალებით დაფერდებულია ქვედა
მხარის წახნაგსა და გადატეხის ხაზზე (ტაბ. V, სურ. 104).
ე.წ. ორმხრივ დაფერდებული გაპობა58, რომლის დროსაც
წარმოიქმნება სასაჭრისე ჩამონატეხი გადანაყარი59,
რომელიც გამოიყენებოდა იშვიათად, რამდენადაც ეს ჩანს
შესაბამისი ტეხილის მქონე კაჟებზე,...

of these artefacts with the irregular outline of the retouched
edge are the initial stages of unfinished trimming.
At the conchoïde de percussion of one fragment of the
lower part of the blade and two of the same ones with partial
retouching of the back, also giving the impression of rudimentary items, there is an abundant surface thinning retouch
(Plate V, Figure 101).
Among the fragments there are 25 pieces mainly with a
straight back, broken in a very characteristic way. The fracture lies generally in the plane of width, but its final, opposite
to the initial, often through sharp bending, like the bent fragments of nuclei and burins, changes into a plane of thickness
and extends along it (Plate V, Figure 102). A much greater effort is required to fracture this direction than to break across
the width plane; in addition, it requires the position that the
backed tools have when used as a knife. And since it is only
in exceptional cases that knives can be in such a position and
with such a direction of pressing force at times of accidental
breaking, or when the cultural layers containing heavy pieces
of hard material are deposited, this kind of damage should
generally be considered as a result of the above-mentioned
use.
On five knives with a straight back, broken in an ordinary
way — across the width plane, there is a repairing retouch.
On two it is scraper-shaped (Plate V, Figure 103), on three
items, like on the type of knives described below (see p. 81),
it cuts the edge of the ventral side and the fracture with long
narrow negatives (Plate V, Figure 104).
The so-called bi-convergent removal,41 by which the burin spalls were obtained42, was rarely used, as far as can be
judged by flints with a corresponding fracture,...

111

Wierzchołkowa [przyp. red.].
Przysęczkowej [przyp. red.].
113
Autor ma na myśli technikę mikrorylcowczą [przyp. red.].
114
Stefan Krukowski: Nowy odpadek mikrolitu neolitycznego; Sprawozdania z posiedzeń Tow. Nauk. Warszawskiego, Wydział nauk antropologicznych, społ. historyi i filozofii, rok VII, zesz. 1 [przyp. autora].
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112

Stefan Krukowski: Nowy odpadek mikrolitu neolitycznego; Sprawozdania z posiedzeń Tow. Nauk. Warszawskiego, Wydział nauk antropologicznych, społ. historyi
i filozofii, rok VII, zesz. 1 [ავტორის სქოლიო].

The author is referring to the microburin technique [editor’s note].
Stefan Krukowski: Nowy odpadek mikrolitu neolitycznego; Sprawozdania z posiedzeń Tow. Nauk. Warszawskiego, Wydział nauk antropologicznych, społ., historyi i filozofii, year VII, vol. 1 [author’s note].

59

ავტორი გულისხმობს მიკროსაჭრისის ტექნიკას [რედ. მინაწერი].

41
42
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...zachowanym w całości lub w większej części. Znaleziono jeden odpad rylcowy115 (Tab. V, rys. 105) typu opisanego przeze
mnie w cytowanej notatce, oraz dwa reprezentujące fragmenty nożyków z tylcem (Tab. V, rys. 106), noszące identyczne
podwójnie ukośne negatywy. Oprócz nich występuje siedem
złamanych i całych nożyków z tylcem prostym, zakończonych
na stronie górnej podwójnie ukośnym pozytywem. Dwa takie
zostały przedstawione na rys. 107 i 108 Tab. V. Pierwszy pozostał niedokończony, jak widać, w dole prawego boku strony
górnej. Oprócz tych ośmiu116 egzemplarzy, na jednym nożyku z łukowatym tylcem wierzchołek przeciwległy względem
jego części wygiętej składa się z takiego samego podwójnie
ukośnego pozytywu i drobnego zaszczerbienia, pokrywającego jego podstawę.
W ten sposób obecność ostatnich krzemieni w warstwie 10
wzbogaca pewnymi detalami o charakterze technicznym skąpe, jak dotąd, świadectwa o stosowaniu podwójnie ukośnego
rozłupywania w przemyśle mikrolitu geometrycznego oraz
zwiększa jego geograficzny i chronologiczny zasięg.

...რომლებიც მთლიანად ან ნაწილობრივადაა გადარჩენილი.
აღმოჩენილია ერთი საჭრისისებური გადანაყარი/ სასაჭრისე
ჩამონატეხი60 (ტაბ. V, სურ. 105), აღწერილი ჩემ მიერ ციტირებულ
სქოლიო/შენიშვნაში და ორი ყუიანი/ზურგდაბლაგვებული დანის
ფრაგმენტი (ტაბ. V, სურ. 106), რომლებსაც ასეთივე ორმხრივ
დახრილი ნეგატივები აქვს. ამ ნივთების გარდა, აღმოჩნდა
შვიდი ცალი გატეხილი და მთლიანი სწორზურგიანი დანა,
რომელთა ზურგის მხარის, ზედა ნაწილი ორმხრივ პოზიტივია.
ორი ასეთივე ცალი წარმოდგენილია ტაბ. V, სურ. 107 და 108ზე. პირველი დაუმთავრებელია, ეს კარგად შეიმჩნევა მარჯვენა
გვერდის ზედაპირის ქვედა ნაწილში. ამ რვა61 ეგზემპლარის
გარდა, ერთ მცირე ზომის რკალისებურზურგიან დანაზე მისი
დაქანებული ნაწილის მოპირდაპირედ მდებარე წვერი შედგება
ასეთივე ორმხრივ დაქანებული პოზიტივისა და წვრილი
რეტუშისაგან, რომელიც მის ფუძეს ფარავს.
ამგვარად, მე-10 ფენაში ზემოთ აღწერილი კაჟების
აღმოჩენის ფაქტები ამდიდრებს ჩვენს ხელთ არსებულ
ტექნიკური მახასიათებლების დეტალებს, თუმცა ჯერ კიდევ
მწირ ცნობებს, გეომეტრიული მიკროლითების ორმხრივ
დაქანებული გაპობის ხერხის შესახებ და აფართოებს მისი
გავრცელების გეოგრაფიულ და ქრონოლოგიურ ჩარჩოებს.

Noże zakrzywione117
Zakrzywione noże z warstwy 10 przynależą do następujących rodzajów:
1) typ Ruth,
2) z zakrzywionym wierzchołkiem prostym szczerbionym
na stronie górnej (en biais),
3) typ Rgani,
4) z prostym wierzchołkiem poprzecznym szczerbionym
na stronie górnej,
5) forma zaczątkowa typu Kostionki.
Do całych zaliczono także egzemplarze złamane, lecz bez
uszkodzeń charakterystycznej zaszczerbionej części. Jako złamane wskazano noże z odłamanym wierzchołkiem skośnie
uformowanego boku.
Noże kategorii pierwszej mają postać nożopodobnych wydłużonych wiórów, o jednym boku będącym na całej długości
pierwotną krawędzią półsurowiaka, zaś drugi, nie będąc opracowanym w dolnej większej części, został przekształcony u góry
w nieco wygięty łuk118, [w celu stworzenia]119 ukośnego względem
osi podłużnej narzędzia. Wierzchołek stanowi przecięcie krawędzi zaszczerbionej i długiego ostrza. Taki rodzaj nazywany jest
typem Ruth120, od nazwy...

ირიბი დანები
10 ფენაში აღმოჩენილი დანები მიეკუთვნება შემდეგ

Mikrorylec [przyp. red.].
Obliczenia nie są jasne, gdyż wymienione wcześniej formy zdają się nie
sumować do liczby ośmiu [przyp. red.].
117
Półtylczaki [przyp. red.].
118
Półtylec [przyp. red.].
119
Przyp. red.
120
Opis tego stanowiska znajduje się w jednym z tomów “Revue de l’Ecole
d’Anthropologie de Paris” 1905–1910 lub “Revue anthropologique” 1911–1915,
których nie mam teraz do dyspozycji [przyp. autora]. Autor ma na myśli pracę: D. Peyrony, 1909, Station préhistorique du Ruth près le Moustier (Dordogne),
Revue de l’Ecole d’Anthropologie de Paris, vol. XIX [przyp. red.].
115
116

ტიპებს:
1) ტიპი Ruth,
2) დახრილი, სწორი, ზედა ნაწილში რეტუშირებული (en
biais),
3) ტიპი რგანი,
4) განივი,
სწორი
წვეროთი,
ზედა
ნაწილში
რეტუშირებულით,
5) კოსტიონკის ჩანასახოვანი ფორმა.
მთელს მიკუთვნებულია ისთი გატეხილი ეგზემპლარებიც,
რომელთაც
სახასიათო
რეტუშირებული
ნაწილი
დაზიანებული არ აქვთ. გატეხილად მიჩნეულია დანები,
რომელთაც ირიბად აქვს გადატეხილი რეტუშირებული
ბოლოს წვერი.
პირველი კატეგორიის დანები წარმოადგენს დანისებურ
წაგრძელებულ ანატკეცებს, რომელთა ცალი გვერდი,
ჩვეულებრივ, პირველადი ანატკეცის, მის მთელ სიგრძეზე
სამუშაო პირია, ხოლო მეორე, რამდენადაც იგი ქვედა
ნაწილში დაუმუშავებელია, გამოყვანილია ზედა ნაწილში
ოდნავ გამოღუნული რკალის სახით და რომელიც ირიბადაა
განლაგებული იარაღის სიგრძივი ღერძის მიმართ. წვერო
წარმოადგენს რეტუშირებული წიბოს და გრძელი პირის
გადაკვეთას. ამ ტიპს ვუწოდებ Ruth-ს62...
60

მიკროსაჭრისი [რედ. მინაწერი].
გამოთვლები არ არის ნათელი, რადგან ადრე მოხსენიებული ფორმები
ჯამში არ უნდა იძლეოდეს რვას [რედ. მინაწერი].
62
ჩემ მიერ 1915 წელს მოპოვებულ კოლექციაში [ავტორის სქოლიო].ამ
ძეგლის აღწერილობა მოცემულია“Revuedel’Ecoled’AnthropologiedeParis”
1905–1910 или “Revueanthropologique” 1911–1915 ერთ -ერთ ტომში ან “Revueanthropologique” 1911–1915, რომელიც ამჟამად ხელთ არ მაქვს [ავტორის
სქოლიო].
61

58
...preserved completely or in the most part. One burin spall
(Plate V, Figure 105) of the type described by me in the cited
note, and two representing fragments of backed pieces (Plate V,
Figure 106), which have the same convergent negatives, are
found. In addition, there are seven broken and complete
knives with a straight back, terminating on the dorsal side
with a convergent positive. Two such knives are shown in
Fig. 107 and 108 of Plate V. The first is incomplete, as seen at
the bottom right of the dorsal side. In addition to these eight
examples,43 on one knife with an arch-shaped back, the tip
opposite to its wedge is comprised of the same convergent
positive and shallow retouch covering its base.
Thus, the presence of the last type in layer 10 enriches
with some technological details the scant information about
the method of convergent core exploitation in the production
of a geometric microlite and increases its geographical and
chronological distribution.
Truncated pieces
Truncated pieces of layer 10 belong to the following types:
1) Ruth-type knives,
2) with oblique straight apex, retouched on the dorsal
side (en biais),
3) Rgani type,
4) with a transverse straight apex, retouched on the dorsal side,
5) rudimentary form of the Kostenki type.
To the complete we assigned also the broken items, but
without damage to the working retouched part. As “broken”
we define knives with a broken tip of the obliquely cutting
secondary-trimmed extremity.
Knives of the first category are elongated blades, in which
one side at full length is usually the original working edge of
the primary flake, and the second side, not trimmed in the
lower part, is transferred in the upper part into a slightly convex arc, which is oblique relatively to the lateral axis of the
tool. The top is the intersection of the retouched edge and the
long working edge. This type is dubbed Ruth44 by the name
of the...

43
These calculations are unclear, as the aforementioned forms do not seem
to amount to eight [editor’s note].
44
The description of this site can be found in one of the volumes of “Revue
de l’Ecole d’Anthropologie de Paris” 1905–1910 or “Revue anthropologique”
1911–1915, which I do not have access to at the moment [author’s note].
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...jaskini z warstwami solutrejskimi (jak się wydaje, w późnym
stadium), w której znaleziono takie same noże.
Zresztą, został on znaleziony w liczbie jednego egzemplarza
i na stanowisku w Kostionkach w guberni woroneskiej121. Rodzaj ów stanowi reminiscencje ostrzy Châtelperron122 i Audi123.
W przemyśle Gwardżyłas Kłde za jego paralele służą nożyki
z wygiętym łukowatym tylcem. Jest sześć noży takiego typu (Tab.
V, 110, 111, 112, 113). Ostatni z nich (rys. 113) — to forma przechodnia w kierunku drugiego rodzaju danej grupy. Na ostrzach
drugiego i trzeciego znajdują się rozrzucone wyszczerbienia i nierównomierne zaszczerbienia powierzchniowe po obydwu stronach. Na trzecim (rys. 112), przypominającym trochę podwójnym zgięciem szczerbionego łuku typ Rgani, znajduje się, oprócz
tego, mała szczerbiona wnęka warunkująca jego przeznaczenie
w charakterze wgiętego drapacza. Jeden z niezilustrowanych egzemplarzy z odłamaną niewielką częścią wierzchołka zachował
na końcu charakterystycznej krawędzi dużą partię podwójnie
ukośnego pozytywu, pokrytego na podstawie trzema maleńkimi
negatywami zaszczerbienia.
Cztery noże, wykonane z odpadów pierwszej i drugiej
kategorii124 (s. 30), mają najbliższe odniesienie do typu Ruth
i w pewnym stopniu do drugiego rodzaju. Są to grube, trójgraniaste w przekroju poprzecznym fragmenty z jedną podłużną,
zgiętą, ostro wyróżniającą się granią po stronie górnej; z jednej
jej strony, na zewnątrz lub wewnątrz zagięcia, leży zasadnicza
część rdzeniowej powierzchni negatywów. W związku z łukowatością owej grani, każdy krzemień jest przy wierzchołku
zgięty na podobieństwo ptasiego dziobu i zakrzywiony. Wtórne
wykończenie jest rozmieszczone na stronie górnej wygiętej i zakrzywionej krawędzi, okalając grań podłużną. Jest ono szczególnie intensywne przy samym wierzchołku, a niekiedy tylko przy
nim naniesione. Wpłynęło ono w nader nieznacznym stopniu
na wielkość i formę ogólną okazów, jak również, prawdopodobnie, niewiele zmieniło kształt zajętej przez nie krawędzi (Tab. V,
rys. 114). Tym sposobem wyroby te miały postać fragmentów,
ze względu na swą istotę pierwotną, bardziej użyteczną dla wykorzystania w charakterze zakrzywionych noży, aniżeli wióry
nożykowate; łatwiej przysposabiały się do danego celu. Prócz
tego nadawały się one szczególnie, w następstwie swej solidności,

121
W kolekcji wydobytej przeze mnie w 1915 roku [przyp. autora]. Autor
w czasie opracowywania materiałów z Gvardjilas Klde dysponował materiałem ze swoich badań w Kostionkach nad Donem. Zabytki te zostały mu odebrane na granicy podczas powrotu do Polski w 1918 r. i trafiły do Woroneża
[przyp. red.].
122
W czasie pisania pracy znana była praca: J.-G. Bailleau, 1869, Grotte des
Fées de Châtelperron, Moulins: Desrosiers [przyp. red.].
123
Autor znał pracę: J.G. Lalanne, 1909, L’Abri des Carrières, dit “Abri Audi”,
station de la fin de l’époque Moustérienne aux Eyzies (Dordogne), Actes de la
Société Linnéenne de Bordeaux, vol. 62: 385–99 [przyp. red.].
124
Mówiąc o kategoriach, autor ma na myśli podział na półsurowiec różnej kategorii, w tym wypadku są odłupki z przygotowania rdzeni i zatępce
[przyp. red.].
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...იმ მღვიმის სახელის მიხედვით, რომელშიც ასეთი

...cave, where in Solutrean sediments (it seems, in the later stage)
were found similar knives.
However, one example of such knives was found at an earlier open-air site in Kostenki, Voronezh province.45 This type is
a reminiscence of the tips of Châtelperron46 and Audi.47 In the industry of Gvardjilas Klde, its parallels are knives with a curved
arc-shaped back. There are six knives of this type (Plate V,
Figures 110, 111, 112, 113). The last of them (Figure 113) is transitional to the second type in this group. On the cutting edges of
the second and third items there are scattered deformations and
uneven surface retouch on both sides. On the third object (Figure 112), slightly reminiscent of the double-bent retouched arc of
Rgani type, there is, in addition, a small retouched notch that defines the item as a concave endscraper. One of the non-illustrated
examples with a broken off part of the top retained on the end of
the characterizing edge a large segment of a double-oblique positive, covered at the bottom by three small negatives of retouching.
The closest to the Ruth type and, to some extent, to the second type, are four oblique knives made from the debitage of
the first and second groups48 (p. 30). These are thick flakes, triangular in cross section, with one lateral bent sharply prominent edge on the dorsal side; on either side of it, outside or inside of the bend, lies the bulk of the core surface with removal
negatives. Because of the arched shape of this edge, each flint
is curved and slanted at the tip. The secondary retouch can be
found on the dorsal side of the curved oblique edge bordering
the lateral edge. It is especially intensive at the very top, sometimes it is applied only there. It had a very insignificant effect on
the magnitude and the general shape of the flakes, and probably
minimally changed the outline of the region it occupied (Plate V,
Figure 114). Thus, these artefacts that represent flakes originally more suitable for use as oblique knives than blades, were
adapted for this purpose more easily and with less difficulty. In
addition, they were particularly suitable because of their strength

63
გვარჯილას კლდის მასალების დამუშავებისას ავტორს ხელთ ჰქონდა
მასალები კოსტიონკიდან. ეს მონაპოვრები მას ჩამოართვეს საზღვარზე
1918 წელს პოლონეთში დაბრუნებისას და ასე მოხვდა ვორონეჟში [რედ.
მინაწერი] .
64
ნაშრომის წერის დროს გამოქვეყნებული იყო ნაშრომი: Bailleau J.-G.
1869 — Grotte des Fées de Châtelperron. Moulins: Desrosiers [რედ. მინაწერი].
65
ავტორი იცნობდა ნაშრომს Lalanne, J. G., 1909. ‘L’Abri des Carrières, dit “Abri

45
In the collection, acquired by me in 1915 [author’s note]. At the time
when the author was writing about the material from Gvardjilas Klde, he still
had access to the material from his research in Kostenki by the Don River.
These artefacts were taken from him at the border upon his return to Poland
in 1918 and were sent to Voronezh [editor’s note].
46
While this study was being written, the following text was in circulation:
J.-G. Bailleau, 1869, Grotte des Fées de Châtelperron. Moulins: Desrosiers
[editor’s note].
47
The author knew the following text: J. G. Lalanne, 1909, L’Abri des Carrières,
dit “Abri Audi”, station de la fin de l’époque Moustérienne aux Eyzies (Dordogne),
Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux, 62: 385–399 [editor’s note].
48
When he refers to groups, the author is talking about the division of semiraw material into various categories, in this case into flakes originating from
the preparation of cores and crested blades [editor’s note].

ეგზემპლარები პირველად აღმოჩნდა სოლუტრეული ხანის
(მგონი, გვიანი სტადიის) დანალექ ქანებში.
თუმცა, ერთი ამ ტიპის იარაღი ასევე აღმოჩენილია
უფრო ადრეული ხანის სადგომზე, ვორონეჟის გუბერნიის
სოფ63. კოსტიონკთან. ეს სახეობა წარმოადგენს Châtelperron64
Audi65 ტიპის წვეტანების რემინისცენციას. გვარჯილას
კლდის ინდუსტრიაში, რომელშიც პარალელებად გვხვდება
დანები, რომლებსაც აქვს ამოწეული რკალისებური ზურგი.
აქ დადასტურებულია ამ ტიპის ექვსი დანა (ტაბ. V, სურ. 110,
111, 112, 113). მათ შორის უკანასკნელი (სურ. 113) ამ ჯგუფის
მეორე სახეობაზე გარდამავალ ნიმუშს წარმოადგენს. მეორე
და მესამე ტიპის პირებზე გაფანტულია ამონატეხები და
ორივე მხარეზე შეიმჩნევა არათანაბარი ზედაპირული რეტუში.
მესამე ცალზე (სურ. 112), რომელიც რეტუშირებული რკალის
ორმაგი მოღუნულობით რგანის ტიპის დანას მოგვაგონებს,
განლაგებულია მცირე ზომის ამოღარული რეტუში, რომელიც
განსაზღვრავს მის დანიშნულებას. იგი ასრულებდა ამოღარული
საფხეკის ფუნქციას. ერთ არაილუსტრირებულ ეგზემპლარზე,
რომელსაც წვერის მცირე ნაწილი მოტეხილი აქვს,
შემორჩენილია ორმხრივ დახრილი პოზიტივის დიდი ნაწილი,
დამახასიათებელი წახნაგის ბოლოზე, რომელიც ძირზე
რეტუშის სამი პატარა ნეგატივით არის დაფარული.
Ruth- ის ტიპთან და, გარკვეულწილად, მეორე სახეობის
დანებთან, ყველაზე ახლოს ოთხი ირიბი დანა დგას,
რომლებიც დამზადებულია პირველი და მეორე რიგის66
საწარმოო გადანაყარისაგან (გვ. 30). ესაა სქელი, განივ ჭრილში
სამწახნაგა ანატკეცები, ერთი გრძივი, მოღუნული, ზედა
მხარეს მკვეთრად გამოყოფილი წახნაგით; მის ერთ გვერდზე
გაღუნვის გარედან ან შიგნიდან ჩანს ნუკლეუსის ძირითადი
ნაწილის ნეგატივები. წახნაგის რკალისებური ფორმის გამო
ყველა მათგანი წვეროსთან ნისკარტისებურად მოღუნული და
დაქანებულია. მეორადი დამუშავება, რეტუში, განლაგებულია
ირიბი, გაღუნული კიდის ზედა ნაწილზე, რომელიც სიგრძივ
წახნაგს საზღვრავს. იგი განსაკუთრებით ინტენსიურია წვერთან
და ზოგჯერ მხოლოდ მასზეა დატანილი. ასეთმა რეტუშმა
უმნიშვნელო გავლენა მოახდინა ანატკეცების ზომასა და მის
საერთო ფორმაზე და, სავარაუდოდ, უმნიშვნელოდ შეცვალა
მის მიერ დაკავებული წიბოს მოხაზულობა (ტაბ. V, სურ. 114).
ამგვარად, ეს ნივთები, რომლებიც ანატკეცებს წარმოადგენს,
თავისი პირვანდელი ფორმის გათვალისწინებით, ირიბი
დანების დასამზადებლად უფრო მოსახერხებელია, ვიდრე
დანისებური ანატკეცები. ისინი უფრო მიესადაგებოდა ამ
მიზნებს და ნაკლებ ძალისხმევას მოითხოვდა. გარდა ამისა,
თავისი სიმტკიცის გამო, განსაკუთრებით გამოსადეგი იყო

Audi”, station de la fin de l’époque Moustérienne aux Eyzies (Dordogne)’, Actes de la
Société Linnéenne de Bordeaux, vol. 62, 385–99 [რედ. მინაწერი].

66
კატეგორიებზე საუბრისას ავტორი გულისხმობს სხვდასხვა ტიპის
ნამზადებს, ამ შემთხვევაში ესენია ანატკეცები, მიღებული ნუკლეუსის
დამუშავებისას და სამწახნაგა ანატკეცები [რედ. მინაწერი].
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Рис. 34. Изделия с косым усечением
конца, слой 10. Таблица VI Рисунок
110–114 (фото: Мирон Богацкий,
рис. Леван Джорджадзе, Патриция
Данило).
Fig. 34. Półtylczaki, warstwa 10.
Tablica VI Rysunek 110–114
(fot. Miron Bogacki, rys. Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 34. თავირიბრეტუშირებული
ლამელები, ფენა 10. ტაბულა
VI, ნახატი 110–114 (ფოტო
მირონ ბოგაცკისა, ნახ. ლევან
ჯორჯაძისა და პატრიცია
დანილოსი).

34

Fig. 34. Truncated pieces, layer 10.
Plate VI, Figures 110–114 (photo by
Miron Bogacki, drawing by Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).

Рис. 35. Изделия с косым усечением
конца, слой 10. Таблица VI Рисунок
115–119 (фото: Мирон Богацкий,
рис. Леван Джорджадзе, Патриция
Данило).
Fig. 35. Półtylczaki, warstwa 10.
Tablica VI Rysunek 115–119
(fot. Miron Bogacki, rys. Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 35. თავირიბრეტუშირებული
ლამელები და მათი ფრაგმენტები,
ფენა 10. ტაბულა VI, ნახატი 115–
119 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა, ნახ.
ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია
დანილოსი).

Fig. 35. Truncated pieces, layer 10.
Plate VI, Figures 115–119 (photo by
Miron Bogacki, drawing by Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Стефан Круковский / Stefan Krukowski / სტეფან კრუკოვსკი / Stefan Krukowski

Рис. 36. Изделия с косым усечением
конца, слой 10. Таблица VI
Рисунок 120–140 (фото: Мирон
Богацкий, рис. Леван Джорджадзе,
Патриция Данило).
Fig. 36. Półtylczaki, warstwa 10.
Tablica VI Rysunek 120–140 (fot.
Miron Bogacki, rys. Levan Jorjadze,
Patrycja Danyło).
ნახ. 36. თავირიბრეტუშირებული
ლამელები, ფენა 10. ტაბულა
VI, ნახატი 120–140 (ფოტო
მირონ ბოგაცკისა, ნახ. ლევან
ჯორჯაძისა და პატრიცია
დანილოსი).

Fig. 36. Truncated pieces, layer 10.
Plate VI, Figures 120–140 (photo by
Miron Bogacki, drawing by Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
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nywania ciężkiej pracy, przy której większość zakrzywionych
noży ujawniała nazbyt dużą łamliwość.
Noży drugiego typu (Tab. V, rys. 115) jest 15 sztuk. Jeden
z nich to narzędzie podwójne w połączeniu z wygiętym drapaczem na wierzchołku przeciwległym, trzy z niewielkimi nierównościami wtórnie uformowanej krawędzi, przypominającymi
zaczątkowe formy typu Rgani (Tab. V, rys. 116, 117). Ogólnie
wąskie. Zazwyczaj długość (przeciętnie 4 cm, najdłuższy — 7,1
cm) wielokrotnie przewyższa szerokość; najkrótszy [przedstawiony]125 na rys. 118 Tab. V. Zaszczerbienie powierzchniowe
długiego ostrza, na stronie górnej w pobliżu wierzchołka, obserwuje się na dwóch okazach (Tab. V, rys. 117, 119); na trzecim —
głębsze szczerby.
Na egzemplarzu przedstawionym na rys. 119 podstawy zaszczerbienia ukośnej krawędzi górnej zostały usunięte przez
później naniesione zaszczerbienie przy tejże krawędzi na stronie
dolnej126. To drugie zaszczerbienie przypomina wykończenie piątego opisanego poniżej rodzaju127, leży jednakże w przybliżeniu
w płaszczyźnie strony dolnej, a nie jest względem niej prostopadłe lub ukośne, jak na tamtych narzędziach.
Trzeci typ zakrzywionych noży, nazywany przeze mnie typem Rgani, znaleziony został w warstwie 10 w liczbie 34 całych
i 16 złamanych egzemplarzy. Charakteryzująca go szczerbiona
grań jest dwukrotnie zagięta — wgięto-wygięta, upodobniając
się tym sposobem do silnie rozciągniętej litery S. Jest ona ukośna względem osi podłużnej okazu. W pozostałych aspektach
typ ten posiada cechy identyczne do dwu pierwszych typów
półtylczaków. Noże z dobrze wyrażoną falistością [półtylca]128
i o przeciętnej długości charakterystycznej grani zostały przedstawione: całe na rys.: 119, 120, 121, i 122 Tab. V i ze złamanym
wierzchołkiem — na rys. 123 Tab. V. Takich jest — 10 całych
i 2 z odłamanym wierzchołkiem. Noży z długą wnęką — 3 całych (dwa proste i jeden podwójny — Tab. V, rys. 124, 125,
126; oraz 5 uszkodzonych — Tab. V, rys. 127, 128, 129, 130).
Do ostatnich przynależą, ze względu na pochyłość i stosunkowo głęboką wnękę, trzy całe nożyki. Mają one jednak krótką
charakterystyczną129 krawędź; jeden z nich, z zaszczerbieniem
powierzchniowym na wierzchołku długiego ostrza, został
przedstawiony na rys. 131 Tab. V. Noże o najsłabszej falistości
i małym nachyleniu grani charakterystycznej, czasami bardzo
zbliżające się do typu drugiego, występują w liczbie 9 całych
okazów (Tab. V i VI, rys. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ).
Trzy ostatnie są podwójne; pierwszy w połączeniu z wygiętym
skrobaczem, drugi — podwójny nóż Rgani (można zresztą analizować go z tego samego punktu widzenia, jak dolny
wierzchołek narzędzia trapezoidalnego na rys. 137 Tab. VI.),

ასეთი უხეში საქმისათვის, რომლის შესრულებისას სხვა
ირიბი დანების უმრავლესობა ადვილად ტყდებოდა.
მეორე ტიპის დანები 15 ცალი აღმოჩნდა (ტაბ. V, სურ.
115). მათგან ერთი კომბინირებული იარაღია, რომელსაც
საპირისპირო ბოლოზე ამოღუნული საფხეკის სამუშაო
პირი აქვს. სამი ცალი კი, რომლებსაც რეტუშირებული,
უსწორმასწორო კიდეები აქვს, მოგვაგონებს რგანის ტიპის
ჩანასახოვანი ფორმის დანას (ტაბ. V, სურ. 116, 117). სურ. 116,
117). ყველა მათგანი ვიწროა. საშუალო სიგრძე 4-დან 7, 1 სმ.მდე მერყეობს და ბევრად აღემატება მის სიგანეს. ყველაზე
მოკლე ეგზემპლარი წარმოდგენილია ტაბ. V, სურ. 118-ზე. ორი
იარაღის გრძელი პირის წვეროს ზედა მხარეზე შეინიშნება
ზედაპირული რეტუში (ტაბ. V, სურ. 117, 119), ხოლო უფრო
ღრმა, დაკბილული რეტუში აქვს მესამე ეგზემპლარს.
119-ე
სურათზე
წარმოდგენილ
ეგზემპლარზე
დაფერდებული ზედა კიდის რეტუშის ფუძეები მოცილებულია
მოგვიანებით დატანილი რეტუშით, ამავე წახნაგის
მუცლის მხარეზე67. ეს მეორადი რეტუში მოგვაგონებს
მომდევნო, მეხუთე სახეობის68 მეორად დამუშავებას, თუმცა
განლაგებულია დაახლოებით ქვედა მხარის სიბრტყეში და
არა პერპენდიკულარულად ან ირიბად, როგორც იმ იარაღზე.
ირიბი დანების მესამე ტიპი, რომელსაც რგანის ტიპი
ვუწოდეთ, აღმოჩნდა მე-10 ფენაში 34 მთელი და 16
გატეხილი ეგზემპლარის სახით. მათთვის დამახასიათებელი
რეტუშირებული წახნაგი ორმაგადაა გაღუნული. იგი ჩაღუნულამობურცულია და წააგავს ძლიერ გაწელილ ასო S-ს. ირიბადაა
დახრილი გრძივი ღერძის მიმართ. სხვა მხრივ იგი არ
განსხვავდება წინა ორი ტიპის დანებისაგან. დანები, კარგად
გამოხატული კლაკნილობით და დამახასიათებელი წახნაგის
საშუალო სიგრძით, გამოსახულია შემდეგ ნახატებზე: მთელები
— ტაბ. V, სურ. 119, 120, 121 და 122, სულ — 10 ცალი და
2 ცალი მოტეხილწვერიანი (სურ. 123). დამახასიათებელი,
ჩვეულებრივ, ძალიან დაქანებული წიბოიანი, გრძელი ღრმა
და ამოღარული აღმოჩნდა 3 მთელი ეგზემპლარი — ორი
ჩვეულებრივი და ერთი ორმაგი (ტაბ. V, სურ. 124, 125, 126)
5 მათგანი დაზიანებულია (ტაბ. V, სურ. 127, 128, 129, 130). ამ
უკანასკნელთ, დიდი დახრილობითა და ღრმა ამოღარვით,
თუმცა შედარებით მოკლე დამახასიათებელი წახნაგით,
ფორმით უახლოვდება სამი დანა; ერთი მათგანი, გრძელი პირის
წვეროზე ზედაპირული რეტუშით, გამოსახულია ტაბ. V, სურ. 131ზე. სუსტად გამოხატული კლაკნილობის და დამახასიათებელი
წახნაგის სუსტი დახრილობის მქონე დანები ზოგჯერ ძალიან
უახლოვდება მეორე სახეობას. ასეთი ტიპის დანა აღმოჩნდა
9 ცალი (ტაბ. V და VI, სურ. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138.).
უკანასკნელი სამი ორმაგია: პირველი კომბინირებული იარაღია
გაღუნულ საფხეკთან, მეორე — რგანის ტიპის ორმაგი დანაა,

to produce such rough work, in which most other oblique
knives showed too much brittleness.
Knives of the second type (Plate V, Figure 115) comprise
15 items. One of them is a double tool that combines a convex endscraper on the opposite extremity; three knives with
slight irregularities of the secondary retouched edge, reminiscent of rudimentary forms of the Rgani type (Plate V, Figures 116, 117). Generally, they are narrow. Usually, the length
(average about 4 cm, the maximum: 7.1 cm) is many times
greater than the width; the shortest example is presented in
Fig. 118, Plate V. The surface retouch of a long blade on the
dorsal side near the top is observed on two knives (Plate V,
Figures 117, 119); the third one has deeper notches.
On the item shown in Fig. 119, the bases of retouching
of the oblique distal end are removed later by retouching at
the same edge on the ventral side.49 This second retouch resembles the finish of the fifth type of knives described below,50
but unlike those cases, here it lies approximately in the plane
of the ventral side, and not perpendicular or a diagonal to it.
The third type of oblique knives, dubbed as Rgani type,
was found in layer 10 in the amount of 34 complete and
16 broken items. Its characteristic retouched edge is twice
curved — concave-convex, forming a strongly stretched letter S.
It is oblique relatively to the lateral axis. In other it has the
same properties as the first two species. Knives with a well-expressed tortuosity and the average length of the characteristic
edge are shown: the complete ones in Fig. 119, 120, 121 and
122 of Plate V, and with the broken top in Fig. 123, Plate V.
In total, there are 10 complete and 2 broken pieces of this
type. Knives with a long working edge, usually with a very inclined and deep long notch: 3 complete (two simple and one
double (Plate V, Figures 124, 125, 126) and 5 damaged (Plate
V, Fig. 127, 128, 129, 130). To the latter category belong, due
to a large inclination and relatively deep notch, but with a
short working edge, three complete knives. One of them
with evasive retouching at the tip of a long blade is shown
in Figure 131 of Plate V. Knives with the weakest sinuosity
and a gentle slope of the working edge, sometimes very close
to the second kind, 9 items in total, are illustrated on Plates
V and VI, Figures 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138). The last
three knives are double: the first one is in conjunction with
the convex endscraper, the second one is a double knife of
Rgani type (however, it can be also regarded as the lower
extremity of the trapezoidal tool in Figure 137, Plate VI),

Przyp. red.
Autor analizuje chronologię poszczególnych sekwencji odbić na narzędziu. Analiza ta, dziś nazywana working step analysis lub scar pattern analysis
pojawi się w obiegu naukowym ponad 50 lat później [przyp. red.].
127
Noży typu Kostionki [przyp. red.].
128
Przyp. red.
129
Retuszowaną [przyp. red.].
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ავტორი აანალიზებს იარაღზე დარტყმების ცალკეული ეტაპების
ქრონოლოგიას. ეს ანალიზი, დღეს „working step analysis” ან „scar pattern
analysis-ად” წოდებული სამეცნიერო ტერმინოლოგიაში, გამოიყენეს 50
წელზე მეტი ხნის შემდეგ [რედ. მინაწერი].
68
კოსტიონკის ტიპის დანები [რედ. მინაწერი].

49
The author analyses the individual sequences of negatives on the tool.
This analysis, now referred to as working step analysis or scar pattern analysis
would only appear in academic circles some 50 years later [editor’s note].
50
Kostenki-type blades [editor’s note].
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trzeci — z 4. rodzajem tej grupy. Na znacznej większości
dolna część charakterystycznej grani [półtylca]130 tworzy
z krótką krawędzią [półsurowiaka]131 kąt, rzadziej zlewają się
one w postaci zaokrąglenia (Tab. V i VI, rys. 123, 131, 136),
stanowiąc wówczas drugie wygięcie. Na dwóch nożach silnie nachylona, nieregularnie zarysowana charakterystyczna
grań posiada wbrew zasadzie, dwie wnęki i, poza końcowymi, środkowe wygięcie między nimi (Tab. V i VI, rys. 130,
139); jeden taki nóż został przekształcony w rylec (Tab. VI,
rys. 162). Na długich krawędziach kilku egzemplarzy, przeważnie w pobliżu wierzchołka, rozmieszczone jest na stronie górnej i dolnej ubogie, rozrzucone zaszczerbienie; nieco
częściej — nieliczne wyszczerbienia (Tab. V i VI, rys. 121,
128, 136). Wierzchołki dwóch krzemieni (Tab. VI, rys. 137,
140) są skośnie ucięte w poprzek grani charakterystycznej
przez drobno szczerbioną grań. Pośród narzędzi typu Rgani
jest sześć narzędzi podwójnych (Tab. V i VI, rys. 128, 136,
137, 138, 139); pierwszy, czwarty i szósty przynależy do noży
o formach trapezoidalnych. Z wyjątkiem jednego, wszystkie
wykonano z nożykowatych wydłużonych wiórów.
Wyroby typu Rgani przewyższają liczebnie wszelki inny
rodzaj zakrzywionych noży. Znajdują się one w morfologicznym i niewątpliwie w innych istotnych związkach z szeregiem
narzędzi przynależnych do noży i ich pochodnych w przemyśle z warstwy 10. Są to warianty noży z tylcem: z garbem
i z wnęką, przyporządkowane kształtowi trójkątnemu (s. 52,
53), liczne noże obsydianowe z typowymi wierzchołkami
typu Rgani (s. 55).
Idąc dalej: wspomniany nóż typu Ruth (s. 59), także trzy
wspomniane zakrzywione noże drugiego typu (s. 60), dwa
zakrzywione noże typu czwartego (s. 65), dwa rylce wykonane z noży typu Rgani132 (s. 70), wyroby łączące na szczerbionej
grani poprzecznej wygięty drapacz i zakrzywiony nóż (s. 78),
wreszcie nóż o formie przypadkowej z wnęką, zaokrągloną
przy pomocy powierzchniowego zaszczerbienia strony dolnej w górnej części133 długiej krawędzi (Tab. V i VI, rys. 141).
Za sprawą tej ostatniej okoliczności ostatni egzemplarz przypomina obficie szczerbione podstawy pewnych pochodnych
ostrzy Gravette; za jego wierzchołek posłużyła podstawa fragmentu macierzystego. Widać z tego wszystkiego, iż podwójne
zgięcie typu Rgani jest głęboko zakorzenione w przemyśle
z warstwy 10. W warstwie 11 także znaleziono noże...

მესამე კი ამავე ჯგუფის მეოთხე სახეობას წარმოადგენს.
დამახასიათებელი წახნაგის ქვედა ნაწილი მოკლე
პირთან მიმართებით წარმოქმნის კუთხეს. იშვიათად კი
ისინი ერწყმის ერთმანეთს სიმრგვალის სახით (ტაბ. V
და VI, სურ. 123, 131, 136.), რომელიც ამ შემთხვევაში
მეორე გაღუნულობას წარმოადგენს. ხშირ შემთხვევაში
დახრილი, არსწორად მოხაზული დამახასიათებელი
წახნაგის ტალღისებურ ნაწილზე მდებარეობს კუთხოვანი
შვერილი. სამ დანაზე დამახასიათებელ წახნაგზე წესის
დარღვევით დატანილია ორი ამოღარვა და მათ შუა მდებარე
შეღუნულობა, უკანასკნელის გამოკლებით (ტაბ. Vდა VI, სურ.
130, 139) ერთი ასეთი დანა გადაკეთებულია საჭრისად (ტაბ.
VI, , სურ. 162). რამდენიმე ეგზემპლარის გრძელ პირებზე,
უმეტესწილად წვერთან ახლოს ზედა და ქვედა მხარეებზე,
განლაგებულია მკრთალი, იშვიათი ზედაპირული რეტუში,
უფრო ხშირად კი ცალკეული ამონატეხები (ტაბ. V და VI სურ.
121, 128, 136). კაჟის ორი იარაღის წვერები (ტაბ. V და VI
სურ. 137, 140) ირიბადაა დამოკლებული, დამახასიათებელი
წიბოს გარდიგარდმო სწორი, წვრილად რეტუშირებული
წახნაგით. რგანის ტიპის ეგზემპლარებს შორის გვხვდება
ექვსი კომბინირებული იარაღი (ტაბ. V და VI სურ. 128, 136,
137, 138, 139); პირველი, მეოთხე და მეექვსე მიეკუთვნება
ტრაპეციული ფორმის დანებს. ყველა, ერთის გამოკლებით,
დამზადებულია წაგრძელებულ დანისებრ ანატკეცებზე.
რგანის ტიპის ნაკეთობები რაოდენობით ბევრად
აღემატება ყველა სხვა სახის დახრილ დანებს. მე-10 ფენის
ინდუსტრიაში ისინი ავლენს როგორც მორფოლოგიურ,
ისე სხვა არსებით კავშირებს მთელ რიგ სხვა იარაღთან,
რომლებიც მიეკუთვნება დანებსა და მათგან წარმოებულებს.
ესაა ყუიანი დანების ნაირსახეობები: კუზიანი ან ამოღარული,
სამკუთხა მოყვანილობისა (გვ. 52, 53), ობსიდიანის
სხვადასხვაგვარი დანები, რგანის ტიპის დანებისათვის
დამახასიათებელი წვეროებით (გვ. 55).
შემდგომ, Ruth-ის ტიპის ზემოხსენებული დანა (გვ. 59),
ასევე სამი, მეორე ტიპის ხსენებული, ირიბი დანა (გვ. 60),
ორი, მეოთხე სახის, დანა (გვ. 65), ორი საჭრისი, რომლებიც
გადაკეთებულია რგანის ტიპის დანებისაგან69 (გვ. 70), ის
ნაკეთობებია, რომელებზეც განივ რეტუშირებულ წახნაგზე
წარმოდგენილია გაღუნული საფხეკი და ირიბი დანა (გვ.
78), დაბოლოს, შემთხვევითი ფორმის ამოღარული დანა
მომრგვალებულია ზედაპირული რეტუშის საშუალებით,
გრძელი დანის ზედა ნაწილში70. (ტაბ. V სურ. 141). თუმცა, იგი
შეიძლება განვიხილოთ და მივაკუთვნოთ VI ტაბულის 137-ე
ნახატზე წარმოდგენილ იარაღის ტრაპეციული ფორმის
ქვედა ბოლოს. ამ ნიშნით ეს უკანასკნელი მოგვაგონებს
Gravette- ის ტიპის ზოგიერთი ეგზემპლარის წვეტანების ძირს;
წვეროდ კი პირველადი ანატკეცის ფუძე იქნა გამოყენებული.
ყოველივე ეს მეტყველებს იმაზე, რომ რგანის ტიპის ორმაგი
გაღუნულობა ღრმად არის დამკვიდრებული მე-10 ფენის
ინდუსტრიაში. რგანის ტიპის დანები დადასტურებულია
მე-11 ფენაშიც...

130

Przyp. red.
Przyp. red.
132
Rylce węgłowe [przyp. red.].
133
Sens fragmentu nie jest jasny [przyp. red.].
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and the third one — with a knife of type 4 in this group. In
most of the cases, the lower part of the characterizing edge
forms a corner with a short working edge, less often they
merge in the form of a rounding (Plates V and VI, Figures 123,
131, 136), representing then the second convexity. In two
other cases, strongly inclined, irregularly outlined characterizing edge, has an angular projection on the wavy part. In
three knives, the characteristic edge has, contrary to the rule,
two notches and a middle concavity between them, except
for the final ones (Plates V and VI, Figures 130, 139), one
such knife is turned into a burin (Plate VI, Figure 162). On
the long working edges of several items, near the top, there
is a scant, disjointed evasive retouch on the dorsal and ventral
sides; little more often individual deformations (Plate V and VI,
Figures 121, 128, 136). The tops of two objects (Plate VI,
Figures 137, 140) are obliquely cut by a straight, finely-retouched side across the characterizing edge. Among the examples of Rgani type, there are six double tools (Plate V and VI,
Figures 128, 136, 137, 138, 139); the first, fourth and sixth
belong to knives of trapezoidal forms. All, except one, are
made on blades.
Implements of Rgani type exceed by their number any
other kind of oblique knives. They stay in morphological and
undoubtedly in other essential connections with a number of
tools defined as knives and their derivatives in the industry
of layer 10. These are modifications of backed pieces: with a
hump and with a notch, with a generally triangular contour
(pp. 52, 53), a variety of obsidian knives with typical tips of
the Rgani-type knife (p. 55).
Then follow the Ruth-type knife (p. 59) mentioned above;
the three mentioned oblique knives of the second type (p. 60);
two oblique knifes of the fourth type (p. 65); two burins made
from knives of Rgani type (p. 70); implements, combining on
the dorsal retouched side a transversal convex endscraper
and an oblique knife (p. 78); finally, a knife of a random shape
with a notch rounded off by ventral evasive retouch with the
upper part of a long blade (Plate V and VI, Figure 141).
The latter circumstance of the last example resembles the
intensively retouched bases of some varieties of Gravettian
points; the top of it was the foundation of the mother fragment. From all this it can be seen that the double bend of Rgani type is deeply rooted in the industry of layer 10. In layer 11
were also found knives of...

თავრეტუშირებული საჭრისი [რედ. მინაწერი].
ფრაგმენტის აზრი გაუგებარია[რედ. მინაწერი].
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Рис. 37. Изделия с косым усечением
конца, слой 10. Таблица VI
Рисунок 120–140 (фото: Мирон
Богацкий, рис. Леван Джорджадзе,
Патриция Данило).
Fig. 37. Półtylczaki, warstwa 10.
Tablica VI Rysunek 120–140
(fot. Miron Bogacki, rys. Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 37. თავირიბრეტუშირებული
ლამელები, ფენა 10. ტაბულა VI,
ნახატი 120–140 (ფოტო მირონ
ბოგაცკი, ნახ. ლევან ჯორჯაძისა
და პატრიცია დანილოსი).

Fig. 37. Truncated pieces, layer 10.
Plate VI, Figures 120–140 (photo by
Miron Bogacki, drawing by Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
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...Rgani.
Forma konstytuująca typ Rgani, posiadając obfitość wariantów, ujawnia formy przejściowe do noży Ruth, a częściej
do lames de biais. Wydają się one jednakże przypadkowe i,
być może, spowodowane liczebnie dużą produkcją egzemplarzy normalnego typu Rgani. Zbieżność owa w ogóle wydaje się mniej istotna, niż związek z nożami, na wierzchołku
których występuje ukośna szczerbiona grań w postaci regularnej niegłębokiej wnęki i tworząca delikatny wąski kąt
ostry na przecięciu z długim ostrzem. Rodzaj taki spotyka
się sporadycznie na stanowiskach końca młodszego134 paleolitu i w pokrewnych im przemysłach współczesnej im epoki;
między innymi został on znaleziony w liczbie dwóch egzemplarzy w warstwie 11. Zauważa się szczególnie bliską zgodność form i proporcji części pracującej noży Rgani z warstwy
10, których długa, słabo pochylona grań szczerbiona posiada głęboką wnękę, z podwójnym nożykiem, pochodzącym
z Mughem135, o tak samo nachylonych długich i głęboko wgiętych przy krótkim ostrzu charakterystycznych graniach, nie
wygiętych na końcach, jak u noży Rgani, ale wyprostowanych
i przecinających się z długą krawędzią pod kątem ostrym,
tworzących cienkie ostrze.
Inne noże Rgani z warstwy 10 (Tab. V, rys. 124, 126) są
także ściśle związane formą grani charakterystycznej ze
wspomnianymi szczerbionymi, zakrzywionymi nożami; typowy egzemplarz takiego narzędzia w najzwyklejszej postaci
został znaleziony w warstwie 11 (Tab. XI, rys. 257).
Typ Rgani, szczególnie w formach zaczątkowych, został
znaleziony i opublikowany, choć jako takie niewyodrębniony,
na stanowiskach w Kyzył-Koba i Mezin. Na tablicy IV przestarzałej publikacji [o] Kyzył-Koba136 przedstawiono ponad
dwie dziesiątki drobnych zakrzywionych noży z pochylonymi prostymi i krzywymi graniami charakterystycznymi (łamanymi i...

...რგანის
ტიპის
განმსაზღვრელი
ფორმა
თავისი
მრავალრიცხოვანი ვარიანტით Ruth-ის და, უფრო ხშირად,
lames de biais ტიპის დანებთან ავლენს კავშირს. მაგრამ ისინი
შემთხვევითობის შთაბეჭდილებას ახდენენ და, შესაძლოა,
შთაგონებულია რგანის ტიპის ნორმალური ეგზემპლარების
დიდი რაოდენობის წარმოებით. ეს მსგავსება საერთოდ
ნაკლებად მნიშვნელოვნად გამოიყურება, ვიდრე მათი კავშირი
დანებთან, რომელთაც წვეროზე მოთავსებული აქვს ირიბი
რეტუშირებული სწორი წახნაგი, ამოღარვის სახით, რომელიც
ქმნის ნატიფ, მახვილ კუთხეს გრძელ პირთან, მისი გადაკვეთის
ადგილზე. ეს სახეობა სპორადულად გვხვდება ზედა
პალეოლითის ბოლო პერიოდის სადგომებზე და რეცენტული
ეპოქის მონათესავე ინდუსტრიებში; სხვათა შორის, ორი
ამგვარი ეგზემპლარი აღმოჩნდა მე-11 ფენაში. შეინიშნება
ფორმისა და დანების სამუშაო პირის პროპორციების
განსაკუთრებული სიახლოვე მე-10 ფენის რგანის ტიპის
დანებთან. გრძელ, ნაკლებად დაქანებულ, რეტუშირებულ
წიბოს აქვს ღრმა ამოღარვა, ისევე, როგორც ორმაგ დანას
Mughem- იდან71, ასევე დაქანებულ, გრძელ და მოკლე პირთან
ღრმად ჩაღუნული, დამახასიათებელი წახნაგებით, რომლებიც
არ არის გაღუნული ბოლოში რგანის დანების მსგავსად, არამედ
გასწორებულია, იკვეთება გრძელ პირთან ვიწრო მახვილი
კუთხით და წვრილ წვეტანებს ქმნის.
მე-10
ფენიდან
რგანის
ტიპის
სხვა
დანები
დამახასიათებელი წახნაგის ფორმით (ტაბ. Vსურ.
124, 126) ასევე მჭიდროდაა დაკავშირებული, თავისი
დამახასიათებელი წახნაგის ფორმით, ხსენებულ ირიბ
ამოღარულ დანებთან. ამგვარი იარაღის სრულიად
ჩვეულებრივი ტიპური ნიმუში აღმოჩნდა 11 ფენაში (ტაბ. IX,
სურ. 257).
რგანის ტიპის დანები, განსაკუთრებით კი მისი
ჩანასახოვანი ფორმები, აღმოჩენილია და გამოქვეყნებული
ყიზილ-კობის და მეზინის სადგომებზე, თუმცა არა როგორც
ცალკე ჯგუფი. ყიზილ-კობის და72 შესახებ მოძველებულ
პუბლიკაციაში IV ტაბულაზე გამოსახულია ორ ათეულზე
მეტი წვრილი, ირიბი დანა, დაქანებული დამახასიათებელი
წახნაგებით, როგორც სწორი, ისე არასწორი მოხაზულობისა
(ტეხილხაზოვანის და...

...Rgani type.
The shape that determines the Rgani type, abundantly
varying, reveals transitions to Ruth-type knives and more often to lames de biais. But these cases seem to be unintentional
and, perhaps, inspired by the abundant production of the
regular Rgani-type objects. Generally, this similarity seems
less significant than the connection with knives that have an
oblique retouched edge at the apex shaped as a regular shallow notch and forming a delicate narrow sharp angle at the
intersection with a long working edge. This type sporadically
occurs at the sites of the end of the younger Paleolithic and
in the related industries of the later Upper Paleolithic; by the
way, two such items were found in layer 11. A particularly
close resemblance of the shape and proportion of the working part of the Rgani knives from layer 10 is noticed, the long
slightly sloping retouched edge has a deep notch with a double
knife originating from Mughem,51 with an oblique, long and
deeply concave next to the short working edge with characteristic faces not arched in the final parts, like the Rgani-type
knives, but straightened and intersecting with a long working
edge with narrow sharp angles forming thin points.
Other Rgani knives from layer 10 (Plate V, Figures 124,
126) are also closely linked to the mentioned oblique notched
knives by the shape of the characterizing edge; a typical example of such a tool in the most ordinary form was found in
layer 11 (Plate IX, Figure 257).
The Rgani-type tools, especially in rudimentary forms,
were found and published, although not identified as such, at
the sites of Kizil-Koba52 and Mezin. On Plate IV of the outdated Kizil-Koba publication, there are over two dozen small
oblique knives with inclined, straight and curved characterizing edges (broken and...

Górnego [przyp. red].
Miejscowość w Portugalii, gdzie znajdują się stosy odpadów kuchennych,
złożone przede wszystkim z muszli jadalnych mięczaków, z przemysłem
przynależnym do cyklu azylsko-tardenuaskiego [przyp. autora]. V.G. Childe,
1925, Dawn of European Civilization, Londyn [przyp. red.].
136
K.S. Merežkovskij: Otčet o predvaritel’nyh issledovaniâh kamen nogo
veka v Krymu. Izvestiâ Imperatorskogo Russkogo Geografičeskogo Obŝestva,
t. XVI, 1880 r.,wyd. 2 [przyp. autora].

71
ადგილი პორტუგალიაში, სადაც აღმოჩენილია სამზარეულო
გადანაყარის გროვა, რომელიც ძირითადად შეიცავს საკვები მოლუსკების
ნიჟარებს, აზილ-ტარდენუის ციკლის ინდუსტრიასთან ერთად [ავტორის
სქოლიო]. Childe, V. G., Dawn of European Civilization, 1925 [რედ. მინაწერი].

51
An area in Portugal, where there are heaps of kitchen garbage, consisting
mainly of shells of edible shellfish with an industry belonging to the Azilian-Tardenoise cycle [author’s note].
52
K. S. Merežkovskij: “Otčet o predvaritel’nyh issledovaniâh kamennogo
veka v Krymu” [Report of preliminary study of the stone age in Crimea].
Izvestâ Imperatorskogo Russkogo Geografičeskogo Obŝestva, vol. XVI, 1880,
issue 2 [author’s note].
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К. С. Мережковский: Отчет о предварительных исследованиях каменного
века в Крыму. Известия Императорского Русского Географического Общества,
t. XVI, 1880 r.,wyd. 2 [ავტორის სქოლიო].
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...krętymi w rozmaitych wariantach; są to bądź proste narzędzia, bądź podwójne — trapezoidalne). Zaczątkowe noże
typu Rgani przedstawiono na rys. 1 (jest to, zdaje się, egzemplarz przekształcony w podwójny rylec węgłowy), 9, 11, 19
i 20 wskazanej tablicy. Biorąc pod uwagę duże zróżnicowanie
drobnych wariantów formy grani charakterystycznej, należy
sądzić, iż pośród innych niezilustrowanych wyrobów znajdzie się więcej dobrze wyrażonych cech wiążących znaleziska
te z nożami Rgani. Na ile można sądzić po opisie znalezionego przez autora materiału, stanowisko to (prahistoryczne
miejsce produkcji narzędzi kamiennych na zboczu jednej
z odnóg Jajły) reprezentuje przemysł cyklu azylsko-tardenuaskiego137.
W Mezyniu138 znaleziono grube zakrzywione noże z granią charakterystyczną jak na zaczątkowych egzemplarza typu
Rgani (rys. 14 А, D i Е wskazanej poniżej pracy). 7 z nich to
zgięte pochodne (tamże, rys. 14 В i C); przynależą one do
kategorii nazywanej przez autora „ostrza-rylce” (tamże, s. 95)
obejmującej 45 egzemplarzy. Na rys. 13 C — rylec wykonany
z noża Rgani. Na rys. 8B (tamże) — normalny egzemplarz
typu Rgani; przynależy on do kategorii wiórów „niedużego rozmiaru…; koniec obity na skos… nie po linii prostej,
a tworzy wnękę” (tamże, s. 86). Kategoria, do której autor
odniósł ów krzemień, składa się z 23 egzemplarzy; nie wskazano, czy wszystkie one posiadają wklęsło-wypukłe zgięcie,
jakie zaznaczono na przedstawionym rysunku, czy zwykłą
wnękę. Dalej autor wyraża z góry powziętą opinię, że są to
nieukończone formy, z których poprzez zdjęcie fragmentu
podłużnego (coup de burine) powstawał rylec boczny, zapominając, iż zwyczajne lames de biais i inne zakrzywione noże
także można uważać za nieukończone stadia rylców bocznych, co bywa słusznym...

...გაღუნულის სხვადასხვა ვარიანტი). ეს მარტივი იარაღია
ან ორმაგი (ტრაპეციული). სხვათა შორის, რგანის ტიპის
ჩანასახოვანი დანები მოცემულია მითითებული ტაბულის სურ.
1-ლზე (სავარაუდოდ, ეს ეგზემპლარი გადაკეთებულია ორმაგი
კუთხის საჭრისად), აღნიშნული ტაბულის მე-9, მე-11, მე-19 და მე20 სურათებზე. დამახასიათებელი წახნაგების ფორმების მცირე
ცვლილებების დიდი მრავალფეროვნების გათვალისწინებით,
სავარაუდოა, რომ სხვა ამგვარ არაილუსტრირებულ ნივთებში
უფრო მეტი კარგად გამოხატული ნიშანი აღმოჩნდება,
რომლებიც ამ მონაპოვარს რგანის ტიპის დანებთან
დააკავშირებს. რამდენადაც ავტორის მიერ აღწერილი
მასალიდან შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, ეს სადგომი («ქვის
იარაღების ისტორიამდელი სახელოსნო იაილის განშტოების
ერთ-ერთ კალთაზე») წარმოადგენს აზილ-ტარდენუის ციკლის
ადრეულ ინდუსტრიას.
მეზინში73 აღმოჩენილია სქელი, ირიბი დანები
დამახასიათებელი წახნაგით, ისეთივე, როგორიც რგანის
ტიპის ჩანასახოვან ეგზემპლარი (სურ. 14 A, D და E
ქვემოხსენებული ნაშრომისა) 7 და მათი გაღუნული
წარმოებულები (იქვე, სურ, 14 B და C), მიეკუთვნება
კატეგორიას, რომელსაც ავტორი უწოდებს «წვეტანასაჭრისებს» (იქვე, გვ. 95) და 45 ეგზემპლარს შეადგენს. მე-13
სურათზე წარმოდგენილი საჭრისი C დამზადებულია რგანის
ტიპის დანისაგან. მე-8 B სურათზე (იქვე)-რგანის ტიპის
ჩვეულებრივი ეგზემპლარი; იგი მიეკუთვნება ანატკეცების
იმ ჯგუფს, «რომელიც მცირე ზომისაა, წვერი ირიბად აქვს
გადამტვრეული და არა სწორხაზოვნად, არამედ ისე, რომ
წარმოქმნის ამოღარვას« (იქვე, გვ. 86). რიგი ნივთებისა,
რომელსაც ავტორმა ეს კაჟი მიაკუთვნა, 23 ეგზემპლარისაგან
შედგება; ყველა მათგანი ხასიათდება თუ არა ჩაღუნულამოღუნული მოხაზულობით, როგორც ზემოხსენებულ
სურათზეა წარმოდგენილი, თუ უბრალო ამოღარვაა
— არ არის აღნიშნული. შემდგომ ავტორი გამოთქვამს
ტენდენციურ მოსაზრებას, რომ «ესაა დაუსრულებელი
ფორმები, რომელთაგანაც გრძივი ანატკეცის მოხსნით
(coup de burine) მიიღება გვერდითი საჭრისი», ავიწყდება
რა, რომ ჩვეულებრივი lames de biais და სხვა ირიბი დანებიც
შეიძლება ჩაითვალოს გვერდითი საჭრისების დამზადების
დაუმთავრებელ სტადიად, რაც მხოლოდ ნაწილობრივაა
მართებული...

...twisting in different versions; these are simple or double
(trapezoidal) tools. Rudimentary knives of the Rgani type
are depicted in Fig. 1 (it seems that this item is turned into
a double dejete burin), 9, 11, 19 and 20 of this Plate. Taking
into account the great variety of small changes in the shape of
the characterizing edges, one should think that among other
similar non-illustrated products there are more articulate
properties connecting these findings with the Rgani knife.
As far as can be judged from the description of the material
found by the author, this site (“prehistoric factory of stone
tools, on the slope of one of Yayla’s spurs”) is an early industry
of the Azilian-Tardenoise cycle.53
In Mezin,54 were found thick oblique knives with a characteristic edge, as in rudimentary examples of the Rgani type
(Figures 14A, D and E of the work above) and their curved
variations (ibid., Figures 14B and C); they belong to a category called the “point-burins” (ibid., p. 95), which contains
45 items. In Figure 13C there is a burin made from a Rgani-type
knife. In Figure 8B (ibid.) — a regular example of Rgani-type;
it belongs to the category of “small blanks ...; the end is retouched obliquely ... not in a straight line, but forms a notch”
(ibid., p. 86). The category, to which the author assigned
these flint items, consists of 23 objects; whether they all have
a concave-curved bend, as presented in the above figure, or a
simple notch — is not specified. The author further expresses
a preconceived notion that “these are unfinished forms, from
which the removal of the lateral flake (coup de burine) resulted in a dihedral burin”, while he forgets that ordinary lames
de biais and other oblique knives can also be considered as an
unfinished stage of the dihedral burins, which is correct only
theoretically...

Dziś określany mianem kultury szankobańskiej [przyp. red.].
П.П. Ефименко: P. P. Efimenko: Kamennye Orudiâ paleolitičeskoj stoânki v s. Mezin Černigovskoj gub. Ežegodnik Possijskogo Antropologičeskogo
Obŝestva pri Sankt-Peterburgskom Universitete, t. 1912 g [przyp. autora].
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П. П. Ефименко: Каменные орудия палеолитической стоянки в с. Мезин
Черниговской губ., Ежегодник Российского Антропологогического Общества
при Санкт-Петербургском Университете, т. 1912 г. [ავტორის სქოლიო].

Currently referred to as the Shankobian culture [editor’s note]
P. P. Efimenko: Kamennye orudiâ paleolitičeskoj stoânki v s. Mezin Černigovskoj gub [Stone artefacts from Palaeolithic site Mezin in Chernihiv
province]. Ežegodnik Rossijskogo Antropologičeskogo Obŝestva pri SanktPeterburskom Universitete, t. 1912 [author’s note].
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...jedynie warunkowo i w ograniczonej liczbie przypadków.
Zresztą, wspomniany wyżej rylec z Mezynia i trzy rylce
z Gwardżyłas Kłde (s. 70) potwierdzają wprost to, iż wzajemny związek i noży i rylców typu Rgani istniał w takim samym
słabym stopniu, jak u innych zakrzywionych noży i ich pochodnych rylców. Oczywiście, są to jedynie najbardziej ogólne przypuszczenia na ten interesujący temat, domagający się
rozstrzygnięcia na szerszych podstawach, niż możliwości
reprezentowane przez domysły, oparte jedynie na częściowej zbieżności wtórnie uformowanych części. Stanowisko
mezyńskie jest, wedle składu fauny i cech archeologicznego
inwentarza, starsze od warstwy 10 z Gwardżyłas Kłde; prócz
licznych wyrobów charakterystycznych, nieobecnych tylko u schyłku przemysłów magdaleńskich, jest ono bardzo
interesujące ze względu na stosunek ilościowy rylców i wygiętych drapaczy. H. Breuil139 zalicza je do późnego stadium
przemysłu oryniackiego, jednakże opinii tej nie należy uważać za solidną w kontekście niepewności przeprowadzania
prostych paralel między paleolitem zachodnioeuropejskim
i paleolitycznymi znaleziskami Rosji w ich bieżącym stanie;
nielicznymi i przeważnie niezadowalająco zbadanymi140,
ujawniającymi przy tym wyróżniające się cechy specyficzne.
Przypuszcza, że w każdym razie stanowisko mezyńskie nie
jest młodsze niż początek drugiego stadium przemysłu magdaleńskiego. Otóż typ Rgani z rzadka zdarzał się i wcześniej,
przeważnie w formach zaczątkowych, nie był jednakże wyodrębniony jako oddzielny rodzaj, prawdopodobnie ze względu
na swą małą liczebność i niestałość kształtu krawędzi charakterystycznej, pogłębioną przez różnorodność najbliższych
form pokrewnych.
Czwarty rodzaj zakrzywionych noży z prostym wierzchołkiem poprzecznym szczerbionym na stronie górnej,
z rzadka spotykany w powiązaniu z pewnymi bardzo pochyłymi lames de biais, z nożykami z tylcem, kształty których
mają postać trójkąta prostokątnego, oraz z innymi formami
„geometrycznego mikrolitu”, jest znany przede wszystkim
pod nazwą...

...და თანაც იშვიათ შემთხევევაში. თუმცა, ზემოხსენებული
საჭრისი მეზინიდან და გვარჯილას კლდის სამი ფორმა
(სურ. 70) პირდაპირ ამტკიცებს, რომ რგანის ტიპის დანებსა
და საჭრისებს შორის კავშირი ისეთივე სუსტია, როგორიც
სხვა ტიპის ირიბ დანებსა და მათგან წარმოებულ საჭრისებს
შორის. რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ამ საინტერესო
თემასთან დაკავშირებით ზოგადი მოსაზრებებია, რომლებიც
ბევრად ფართო დასაბუთებას მოითხოვს, ვიდრე ვარაუდი,
რომელიც ეყრდნობა მხოლოდ მეორადი დამუშავების მქონე
ნაწილების მსგავსებას. მეზინის სადგომი გვარჯილას კლდის
მე-10 ფენაზე ძველია როგორც ფაუნის შემადგენლობით,
ისე არქეოლოგიური ინვენტარის ხასიათით; ბევრი
საყურადღებო ნაკეთობის გარდა, რომლებიც არ გვხვდება
მხოლოდ მადლენური ინდუსტრიების ბოლო პერიოდში,
იგი ძალიან საინტერესოა საჭრისებისა და გაღუნული
საფხეკების რიცხობრივი შეფარდების თვალსაზრისით.
H. Breuil74 აკუთვნებს მას ორინიაკული ინდუსტრიის
გვიან სტადიას, თუმცა ეს აზრი არ შეიძლება ჩაითვალოს
დამაჯერებლად, რადგან დღევანდელ პირობებში დასავლეთ
ევროპული პალეოლითისა და რუსეთის პალეოლითურ
მასალებს შორის უბრალო პარალელიზაციაც კი არასანდოა;
ეს უკანასკნელი მცირერიცხოვანია და, უმეტესად,
არასაკმარისად შესწავლილი, თუმცა, ამასთანავე, ავლენენ
თვალსაჩინო სპეციფიკურ თვისებებს; ყოველ შემთხვევაში,
მიმაჩნია რომ, მეზინის სადგომი არ უნდა იყოს მეორე
მადლენური ინდუსტრიის პერიოდზე უფრო ახალგაზრდა.
ამგვარად, რგანის ტიპი, თუმცა იშვიათად, უფრო ადრეც
გვხვდება, ძირითადად ჩანასახოვანი ფორმით, თუმცა არ
იყო გამოყოფილი ცალკე ტიპად თავისი მცირერიცხოვნების
და დამახასიათებელი წახნაგის სილუეტის არამდგრადობის
გამო, რაც კიდევ უფრო გართულებულია უახლოესი
მონათესავე ფორმების მრავალფეროვნებით.
ირიბი დანების მეოთხე სახეობა, განივი სწორი
წვეროთი, რომელსაც ზედა მხარე რეტუშირებილი აქვს,
იშვიათად გვხვდება ძალიან დაქანებულ lames de biais,
ზურგდაბლაგვებულ დანებში, რომელთა მოხაზულობა
მართკუთხა სამკუთხედია ან მართკუთხედია, ასევე
გეომეტრიული მიკროლითის სხვა ფორმებთან მსგავსების
გამო ცნობილია ძირითადად...

...and in a limited number of cases. However, the aforementioned burin from Mezin and three burins from Gvardjilas
Klde (p. 70) directly confirm that the interconnection of
knives and burins of the Rgani type existed to the same low
degree as in other oblique knives and burins derived from
them. Of course, these are only the most general considerations on this interesting issue, which needs to be resolved on
a broader basis than the possibilities provided by assumptions
based only on the partial similarity of the secondarily rendered parts. The open-air site of Mezin is older than layer 10
of Gvardjilas Klde in fauna composition and archaeological
assemblage; except for many indicative tools that are absent
only at the end of the Madeleine industries, it is very interesting because of the quantitative ratio of burins and convex
endscrapers; H. Breuil55 assigns it to the late stage of the Aurignacian industry, but this view cannot be considered firm
because of the uncertainty in the simple parallelization of the
West European Paleolithic with the Paleolithic finds of Russia
in their present state: limited in number and mostly unsatisfactorily studied,56 revealing outstanding features. I believe,
in any case, that the Mezin open-air site is not younger than
the beginning of the second Madeleine industry. Thus, the
type of Rgani was occasionally encountered before, mainly
in rudimentary forms, but was not isolated in a special type,
probably because of its scarcity and the instability of the contours of the characteristic edge intensified by the variety of
the close related forms.
The fourth type of oblique knives with a transverse
straight apex retouched on the dorsal side, occasionally encountered in connection with some very inclined lames de
biais, with backed pieces, whose outlines are in the form of
a rectangular triangle or rectangle and with other forms of
“geometric microlith” is known mainly under the name...

Zobacz artykuł jego i F. K. Wołkowa w Compte rendu de Congrès International d’anthropologie et d’archéologie préhistorique, 14-e session, Génève,
1914. T. I. [przyp. autora].
140
S. Krukowski słusznie odrzuca stadializm ewolucyjny prezentowany przez
H. Breuila, optując za regionalizmem kultur paleolitycznych [przyp. red.].
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იხ. მისი და ფ.კ. ვოლკოვის სტატია Compte rendu de Congrès International
d’anthropologie et d’archéologie préhistorique, 14-esession, Génève, 1914. T. I-ში

See H. Breuil and F. K. Volkov’s article in Compte rendu de Congrès International d’anthropologie et d’archéologie préhistorique, 14-e session, Génève,
1914. T. I. [author’s note].
56
S. Krukowski rightly rejects evolutionary stadialism as represented by
H. Breuil, opting rather for the Palaeolithic cultural regionalism [editor’s
note].
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Рис. 38. Изделия с прямым и косым усечением конца, слой 10. Таблица VI Рисунок 142–146
(фото: Мирон Богацкий).
Fig. 38. Półtylczaki, warstwa 10. Tablica VI Rysunek 142–146 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 38. თავირიბრეტუშირებული ლამელები და მათი ნატეხები, ფენა 10. ტაბულა VI,
ნახატი 142–146 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 38. Truncated pieces, layer 10. Plate VI, Figures 142–146 (photo by Miron Bogacki).
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...grattoir droit141. W warstwie 10 znaleziono sześć sztuk
z niemal prostą granią charakterystyczną (Tab. VI, rys. 142,
143). Za podstawę pierwszego służy wierzchołek fragmentu
macierzystego, z lekka podgięty w następstwie pogrubienia;
jego obydwa boki noszą na stronie dolnej wąskie, długie negatywy, zaostrzające te części krawędzi, jak u noży opisanych
na s. 81. Przyłączają się do nich dwa egzemplarze o bardzo
nieznacznym nachyleniu grani charakterystycznej (Tab. VI,
rys. 144, 145), dwa z bardzo małą jej wklęsłością (Tab. VI,
rys. 146), dwa z poprzeczną, lecz z lekka zagiętą i załamaną,
wreszcie dwa złamane w poprzek w linii prostej z zaszczerbieniem zaczątkowym w postaci nielicznych głębokich negatywów, pokrywających tylko część przełomu; są to, chyba,
nieukończone noże danego rodzaju. Dwa wskazane noże
z poprzeczną, nie prostą, granią charakterystyczną mogą być
rozpatrywane jako nieregularne warianty zaczątkowych rodzajów typu Rgani. Dwa z poprzeczną, z lekka wgiętą granią
charakterystyczną mają na końcach wierzchołka ostre kąty
tnące; są one ściśle powiązane morfologicznie z występującymi dalej poprzecznymi drapaczami wgiętymi. Nieznaczna
większość posiada wierzchołki przysposobione do skrobania.
Siedem odłamków fragmentów nożykowatych, złamanych w poprzek lub nieco ukośnie, z bardzo drobnym zaczątkowym lub krótkim załamanym zaszczerbieniem, pokrywającym tylko wąski pas; powierzchnie przełomu na styku
ze stroną dolną mają formy przypadkowego pochodzenia,
należące do drugiego i czwartego rodzaju zakrzywionych
noży, użytkowane po takiej nieznacznej adaptacji (accommodation). Są one silnie wydłużone, z wyjątkiem jednego
maleńkiego fragmentu wióra nożykowatego, szerszym niż
dłuższym i z sęczkiem w dole.
Kończąc opis zakrzywionych noży z charakterystyczną granią szczerbioną, należy wspomnieć tutaj o wyrobie przedstawionym na rys. 147 Tab. VI. Część prawej
zakrzywionej krawędzi jest łagodnie szczerbiona przy
wierzchołku; jej położenie i typ fragmentu są takie jak
u pewnych opisanych niżej fragmentów z regularną niedużą wnęką, powstałą w drodze wtórnego wykończenia,
lecz forma wnęki na tym krzemieniu jest inna. Krawędź
jej większej części dolnej, niemal prosta, składa się z częstych nakładających się na siebie negatywów zaszczerbienia. Górna, mniejsza, regularnie wygięta, ukształtowana

141

Drapacz z prostym drapiskiem [przyp. red.].

...grattoir droit სახელწოდებით. მეათე ფენაში აღმოჩენილია
ასეთი ექვსი ცალი, თითქმის სწორი, დამახასიათებელი
წახნაგით (ტაბ. VI, სურ. 142, 143). პირველის ფუძედ
გამოყენებულია პირველადი ანატკეცის წვერო, ოდნავ
შეღუნული და, შესაბამისად, შესქელებული. ორივე
გვერდს ქვედა ნაწილში ვიწრო ნეგატივები აქვს, რომელთა
საშუალებით ამ ნაწილის გვერდები დანის პირებივით
წამახულია, ისევე, როგორც 81-ე სურათზე. მათთან ერთად
განიხილება ორი ეგზემპლარი დამახასიათებელი წახნაგის
უმნიშვნელო დახრილობით (ტაბ. VI, სურ. 144, 145), ორი ცალი
— განივი, მაგრამ ცოტა გაღუნული და ტეხილი და ბოლოს
ორი ცალი, სწორ განივ ხაზზე გადატეხილი, ჩანასახოვანი
რეტუშით, მცირე რაოდენობის ღრმა ნეგატივების სახით,
რომლებიც მხოლოდ ტეხილის ნაწილს ფარავდა; აი, ესენი
კი შეიძლება ჩაითვალოს ამ ტიპის დაუმთავრებელ დანებად.
ორი ზემოხსენებული დანა, განივი და არაპირდაპირი,
დამახასიათებელი წახნაგით შეიძლება განიხილოს, როგორც
არაწესიერი სახეცვლილება რგანის ტიპის ჩანასახოვანი
დანის ფორმებისა. ორ ცალს განივი, ოდნავ ჩაზნექილი
დამახასიათებელი წახნაგით აქვს წვრილი, მჭრელი კუთხეები
წვერის ბოლოზე: მორფოლოგიური თვალსაზრისით ისინი
მჭიდროდაა დაკავშირებული მომდევნო ჯგუფის შეღუნულ,
განივ საფხეკებთან. უმნიშვნელო რაოდენობის ნივთების
წვეროები შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო საფხეკად.
ლამელების შვიდ ნატეხს, რომლებიც განივად ან
ოდნავ ირიბადაა გადატეხილი, აქვს ძალიან წვრილი
განიხილებოდეს, ანდა მოკლე, ტეხილი რეტუში, რომელიც
ფარავს მხოლოდ ვიწრო ზოლს, გადატეხილი ზედაპირს
წახნაგთან, მის მუცლის მხარესთან შეხვედრის ადგილას,
წარმოადგენს შემთხვევით წარმოქმნილ ფორმებს და
ეკუთვნის ირიბი დანების მეორე და მეოთხე სახეობებს,
რომლებიც გამოყენებული იყო მცირე გადაკეთების შემდეგ
(accommodation). ისინი ძლიერაა წაგრძელებული, ერთი
დანისებური ანატკეცის მცირე ფრაგმენტის გარდა, რომლის
სიგანე სიგრძეზე დიდია და დარტყმის ბურცობი ქვედა
ნაწილში აქვს მოთავსებული.
აქვე, ვამთავრებთ რა ირიბი დანების აღწერას,
რომელებსაც
ზურგის
მხარეზე
რეტუშირებული
დამახასიათებელი წახნაგი აქვს, უნდა ვახსენოთ ნაკეთობა,
რომელიც წარმოდგენილია ტაბ. VI, სურ. 147-ზე. მარჯვენა
ირიბი წიბოს ნაწილი დამრეცადაა რეტუშირებული; მისი
განლაგება და ანატკეცის ტიპი ისეთივეა, როგორიც ზოგიერთ
ქვემოაღწერილ ანატკეცზე, რომლებსაც ახასიათებს მცირე
ზომის ამოღარვა, მიღებული მეორადი დამუშავების გზით,
თუმცა ამოღარვის ფორმა ამ კაჟზე განსხვავებულია. მისი
მუცლის მხარეს სწორი კიდის უდიდესი ნაწილი შედგება
ერთმანეთის გადამფარავი ხშირი რეტუშის ნეგატივებისაგან.
ზედა, უფრო მცირე, წესიერად შეღუნული ნაწილი შექმნილია

...grattoir droit.57 In layer 10, were found six examples with
an almost straight characterizing edge (Plate VI, Figures
142, 143). The basis of the first one is the tip of the primary
flake, slightly bent and, as a result, thickened; both sides have
narrow long negatives on the ventral side, which sharpened
these parts of the edges as in the knives described on p. 81.
Two items with a very slight inclination of the characteristic edge (Plate VI, Figures 144, 145), two with a very slight
concavity of this edge (Plate VI, Figure 146), two with transverse, but slightly curved and broken, and finally two broken
across in a straight line with rudimentary retouching in the
form of a few deep negatives covering only a part of the fracture; these, perhaps, are unfinished knives of this type. Two
of these knives with a transverse non-straight characterizing
face can be considered as irregular variations of rudimentary knives of the Rgani type. Two with a transverse slightly
concave characterizing edge have thin cutting corners at the
extremity of the distal end; they are closely morphologically
connected with the following concave transverse endscrapers. In an insignificant majority of the knives, the retouched
tips are suitable for scraping.
Seven fragments of blades, broken across or slightly
obliquely, with a very fine rudimentary or short refractory retouch covering only a narrow strip, the surface of the fracture
near its edge with the ventral side, represent random forms
belonging to the second and fourth types of oblique knives,
used after such a minor accommodation. They are strongly
elongated, excluding one small fragment of a blade with a
width greater than the length and with a bulb of percussion
below.
Here, finalizing the description of the oblique knives with
the characteristic edge, retouched on the dorsal side, it is necessary to mention the implement shown in Fig. 147, Plate VI.
A part of the right oblique edge near the top is gently retouched; its position and type of fragment are as in some of the
debris described below with the correct small notch obtained
by secondary finishing, but the shape of the notch of this
item is different. The edge of its larger ventral, almost straight
side consists of frequent negatives of retouch covering each
other. The smaller dorsal regularly concave side is formed by

57

A scraper with a straight scraping edge [editor’s note].
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została przez jeden negatyw o podwójnie ukośnym ukierunkowaniu, jaki występuje na odpadach rylcowych142; nie ucina on pozostałej, górnej części fragmentu i przyległej nieopracowanej krawędzi, jak na tych odpadach, ale ostro się podgina. Biorąc pod uwagę
formę większej części szczerbionej grani, można przypuszczać, że
krzemień ten jest niedokończonym stadium obróbki jednego z zakrzywionych noży, najprawdopodobniej pierwszego lub drugiego
typu. Budzi on szczególne zainteresowanie z technicznego punktu
widzenia, ze względu na to, iż zaszczerbienie zostało wykonane nie
na pierwotnej nieopracowanej krawędzi przy każdorazowym nacisku, prócz zaszczerbienia jego początku (dolny kraniec), lecz na
przesuwającej i wydłużającej się za każdym razem w górę i w głąb
grani wtórnych negatywów w przybliżeniu przy górnym początku
wygięcia. Jest to, niestety, jak na razie jednostkowe spostrzeżenie
— nie zauważyłem więcej podobnych zjawisk. Zresztą, zdaje się,
że podobny sposób stosowano niekiedy przy produkcji wygiętych
drapaczy, co ujawniają niektóre egzemplarze z nieukończonym
nieudanym wykończeniem, o czym niżej (s. 76, 77).
Dla charakterystyki ostatniej — piątej — kategorii zakrzywionych noży, niezbędne jest opisać pokrótce nowy nóż,
który nazywam typem Kostionki, odkryty przeze mnie na stanowisku tej samej nazwy w guberni woroneskiej143. Zazwyczaj
ma on postać wydłużonych wiórów, mniej więcej wąskich,
z nieopracowanymi krawędziami bocznymi, szczerbionych
na jednym wierzchołku. Wierzchołek analizowany od przodu
jest niemal prosty i prostopadły względem osi podłużnej okazu. Wtórna obróbka występuje na obydwu stronach. Najbardziej wyróżniające się zaszczerbienie znajduje się na stronie
dolnej. Składa się ono z nielicznych — około trzech — stosunkowo dużych, szerokich i krótkich negatywów; ich podstawy
umieszczone są w środkowej, grubszej części wierzchołka, na jego krańcach nie bywają144; w przekroju poprzecznym, w przybliżeniu przez środek długości, są one wgięte,

ერთი ორმხრივ დაქანებული ნეგატივით, ისევე, როგორც
სასაჭრისე ჩამონატეხზე. იგი არ აბლაგვებს ანატკეცის დანარჩენ
ზედა მხარეს და მომიჯნავე დაუმუშავებელ კიდეს, მაგრამ
მკვეთრად არის შეკეცილი. რეტუშირებული წახნაგის დიდი
ნაწილის ფორმის გათვალისწინებით, შეიძლება ვივარაუდოთ,
რომ ეს ნივთი წარმოადგენს უფრო პირველი ან მეორე
ტიპის ერთ-ერთი ირიბი დანის დაუმთავრებელ ნიმუშს. იგი
განსაკუთრებით საინტერესოა იმით, რომ რეტუში დატანილია
არა პირველად დაუმუშავებელ კიდეზე, ყოველ ცალკეულ
დაწნეხვაზე, მისი დასაწყისის გარდა (პროქსიმალური ბოლო),
არამედ ყოველ ჯერზე წინწაწეულ და სიმაღლესა და სიღრმეში
გაწეული მეორადი ნეგატივების წახნაგზე, დაახლოებით
გაღუნულობის ზედა მხარესთან. სამწუხაროდ, ჯერჯერობით
ეს დაკვირვების ერთადერთი შედეგია. ამგვარი მოვლენა სხვა
შემთხვევაში მე არ შემხვედრია. თუმცა, მგონი, ამგვარი ხერხი
გამოიყენება ზოგჯერ გაღუნული საფხეკების წარმოებაში,
რაც ვლინდება ზოგიერთი ეგზემპლარის დაუმთავრებელ
წარუმატებელ დამუშავებაში (იხ.ქვემოთ. გვ. 76, 77).
უკანასკნელი, ირიბი დანების მეხუთე სახეობის,
დასახასიათებლად საჭიროა მოკლედ აღიწეროს ახალი
სახის დანა, რომელსაც ვუწოდებ კოსტიონკის ტიპის დანას
და რომელიც ჩემივე აღმოჩენილია ამავე სახელწოდების
სადგომზე,
ვორონეჟის
გუბერნიაში7576.
ჩვეულებრივ,
ისინი წარმოადგენს წაგრძელებულ, მეტ-ნაკლებად ვიწრო
ანატკეცებს დაუმუშავებელი გვერდითი წიბოებით და რეტუშით
ერთ წვეროზე. წინხედში იგი თითქმის სწორია და წესიერად
პერპენდიკულარული გრძივი ღერძის მიმართ. მეორადი
დამუშავება ორივე გვერდზე აქვს. ყველაზე თვალსაჩინოა
ქვედა მხარის რეტუში. იგი შედგება რამდენიმე, სულ სამი,
შედარებით მსხვილი, განიერი და მოკლე ნეგატივისგან;
მათი ფუძეები განლაგებულია წვეროს შუა, უდიდეს
ნაწილზე, ბოლოებზე ისინი არ გვხვდება77 განივ ჭრილში,
დაახლოებით შუა ნაწილში, ჩაღუნულია, ასევე ჩაღუნულია

one negative, having a convergent direction, like in burin spalls;
it does not truncate the rest of the upper part of the fragment
and the adjacent unfinished edge, as in those debitage items,
but sharply bends. Taking into account the shape of most of
the retouched face, it can be assumed that this assemblage is
an unfinished stage of processing one of the oblique knives,
most likely of the first or the second type. It is of particular
interest in technical terms as the retouch was produced not
on the original unfinished edge with each push, except for its
beginning (proximal end), but on the constantly repositioning
and extending upwards and downwards edge of the secondary
negatives approximately at the upper edge of concavity. Unfortunately, this is still a single observation — I have not noticed
similar phenomena. However, it seems that such a technique
was sometimes used in the production of convex endscrapers,
which is detected in some items with unfinished unsuccessful
trimming, as explained below (pp. 76, 77).
In order to characterize the latter, the fifth type of oblique
knives, it is necessary to briefly describe a new knife, which
I call the Kostenki type, discovered by me in the open-air
site of the same name in the Voronezh province.58 Usually it is an elongated blade, more or less narrow with unfinished lateral edges, retouched at one end. Viewed from
the front, it is almost straight and regularly-perpendicular
to the lateral axis. Secondary trimming is available on both
sides. The most outstanding is the retouch of the ventral
side. It consists of a few, about three, relatively large, wide
and short negatives; their bases are located in the middle
of the greater part of the distal end — it does not exist at
the proximal ends59; In the cross section approximately
in the middle of the length they are concave, as well as

Rylczakach [przyp. red.].
Egzemplarze tego typu znajdują się w kolekcjach wydobytych stamtąd przez
Poljakowa (w Muzeum Antropologii i Etnografii imienia Piotra Wielkiego
w Piotrogrodzie), Kelsjewa (w Rosyjskim Muzeum Historycznym w Moskwie)
i w mojej kolekcji roku 1915, jeszcze nieopublikowanej. Ani Poljakow, ani Kelsjew nie wspominają go w swoich pracach o Kostionkach [przyp. autora]. Autor definiuje w tym miejscu noże typu Kostionki, które zostały po raz pierwszy
zauważone i opisane przez Efimenkę w 1915 r., jednak nie zostały tam przez
niego zdefiniowane ani nazwane nożami typu Kostionki (P.P. Efimenko, 1915,
Kostionkovskaia paleoliticheskaiastoianka, Ezhegodnik. Russkogo antropologicheskogo Obshchestva 5: 13–26.). Termin nóż typu Kostionki pojawia się dopiero u Efimienki w publikacji z 1958 r. (Kostionki 1, Moskwa: Akadamiya. Nauk
SSSR) i dopiero wtedy wchodzi do obiegu naukowego – 40 lat po stworzeniu
analogicznej definicji przez S. Krukowskiego. S. Krukowski nie powołuje się na
P.P. Efimienkę. Jest możliwe, iż nie znał jego pracy, która ukazała się drukiem
w 1915 r. W pracy P.P. Efimienki brak wzmianki o badaniach S. Krukowskiego, co wskazuje na to, iż została ona przygotowała jeszcze przed ich przeprowadzeniem, mogła jednak ukazać się drukiem już po wyjeździe S. Krukowskiego
[przyp. red.].
144
W momencie tworzenia tego opisu nie dysponowałem materiałem, został on
stworzony na podstawie jedynie tego, co dobrze zapamiętałem. Dlatego prezentacja ta odnosi się tylko do cech podstawowych i przeważających [przyp. autora].

75

58
Copies of this species are in the collections obtained from there by Polâkov
(in the Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography in Petrograd), Kel’siev (in the Russian Historical Museum in Moscow) and in my 1915
collection, not yet published. Neither Polâkov nor Kel’siev mention it in their
works about Kostenki [author’s note]. The author defines here Kostenki-type
blades, which were first noted and described by Efimenko in 1915; however,
they were neither defined by him nor did he call them Kostenki-type knives
(P. P. Efimenko, 1915, Kostenkovskaâ paleolitičeskaâ stoânka. Ežegodnik. Russkogo antropologičeskogo Obŝestva 5: 13–26). The term ‘Kostenki-type knife’
only appears in Efimenko’s 1958 publication (Kostionki 1, Moskva: Akadami. Nauk SSSR) and it is only then that the phrase enters scientific discourse
– 40 years after an analogous definition was created by S. Krukowski. S. Krukowski does not refer to P. P. Efimenko’s work. It is possible that he did not
know the researcher’s work, as it was printed in 1915. P. P. Efimenko’s text also
lacks any mention of S. Krukowski’s research, which indicates that the text was
prepared before S. Krukowski’s excavations were conducted, but it might have
appeared in printed form after S. Krukowski had left [editor’s note].
59
At the time of writing this description, I did not have the material at my
disposal, the description was written only on the basis of what I remembered
well. Therefore, this exposition applies only to the main and preferential features [author’s note].
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ამ სახეობის ეგზემპლარები შედის კოლექციებში, რომლებიც მოპოვებულია
აქ პოლიაკოვის (პეტრე დიდის სახელობის პეტროგრადის ანთროპოლოგიისა
და ეთნოგრაფიის მუზეუმში) კისელიოვის (რუსეთის ისტორიულ მუზეუმში
მოსკოვში) და ჩემს 1915 წლის კოლექციაში, რომელიც ჯერჯერობით
გამოუქვეყნებელია. არც პოლიაკოვი და არც კისელიოვი არაფერს იტყობინებიან
თავიანთ აღმოჩენებზე კოსტიონკში [ავტორის სქოლიო].
76
ავტორი აქ განსაზღვრავს კოსტიონკის, ტიპის დანებს, რომლებიც
პირველად შეამჩნია და აღწერა ეფიმენკომ 1915, თუმცა მას არც აღუწერია
და არც კოსტენკის ტიპის დანები უწოდებია მათთვის (Efimenko P. P., 1915,

Kostenkovskaia paleoliticheskaiastoianka. Ezhegodnik. Russkogo antropologicheskogo Obshchestva 5, 13–26.). ტერმინი კოსტიონკის ტიპის დანები პირველად
ჩნდება და ეფემენკოსთან პუბლიკაციაში (Kostienki 1, Moskwa: Akadamiya.
Nauk SSSR) და მხოლოდ მაშინ პოულობს სამეცნიერო გამოყენებას –
კრუკოვსკის მიერ შექმნილი ანალოგიური განმარტებიდან 40 წლის შემდეგ.

კრუკოვსკი არ იმოწმებს ეფიმენკოს. შესაძლებელია, არ იცნობდა მის
შრომას, რომელიც ნაბეჭდი სახით 1915 წელს გამოიცა. ეფიმენკოს შრომაში
კრუკოვსკის გამოკვლევები არ არის ნახსენები, რაც იმაზე მიუთითებს,
რომ იგი მომზადდა უფრო ადრე, მაგრამ შეიძლება დაიბეჭდა კრუკოვსკის
გამგზავრების შემდეგ [რედ. მინაწერი].
77
ამ აღწერილობის შედგენის მომენტში მე ხელთ არ მქონდა შესაბამისი
მასალა. იგი გაკეთებულია იმის მიხედვით, რაც კარგად დამამახსოვრდა.
ამდენად, ეს თხრობა შეეხება მხოლოდ მთავარ და მნიშვნელოვან ნიშნებს
[ავტორის სქოლიო].
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wklęsła jest także w podobnym przekroju cała powierzchnia przez nie ukształtowana; w przekroju podłużnym są one
z lekka wygięte, co tłumaczy się ich pierwotnie zakrzywionym (u podstawy) ukierunkowaniem przełomu w stosunku
do idealnej płaszczyzny fragmentu, przeginającym się następnie niemal w płaszczyznę powierzchni dolnej. Wierzchołek, analizowany w projekcji wzdłuż osi podłużnej narzędzia
posiada formę warunkowaną przez relief górnej części górnej
strony. Obróbka tej ostatniej nie jest zaszczerbieniem w prawdziwym sensie tego słowa; składa się ona z regularnych nożykowatych wąskich negatywów, które kończą się ostrymi
zagięciami lub załamaniami, nie dochodząc do połowy długości narzędzia, często ucinając środkowe granie, które oddzielają negatywy pierwotne strony górnej; tym sposobem
przy charakterystycznym wierzchołku owe wtórne negatywy
nie graniczą bezpośrednio z sobą. Technika ich produkcji jest
analogiczna ze sposobem użytkowania większości opisanych
wyżej rdzeni: powierzchnia szczerbiona, łagodna na stronie
dolnej, służyła jak pięta rdzenia, zaś wtórne negatywy strony
górnej były rezultatem jakby nieudanego odbijania wydłużonych wiórów.
Liczba wtórnych negatywów strony górnej wynosi przeciętnie dwa. Noże Kostionki w inwentarzu tego stanowiska
tworzą grupę wyróżniającą się swoją liczebnością. Wraz
z nimi znaleziono ich pochodne — rylce. Są to rylce węgłowe,
normalne i skrzywione. Czy trafiały się podwójne narzędzia
symetryczne łączące typ Kostionki z innym rodzajem noży
lub innymi typami, nie pamiętam.
Zakrzywione noże rodzaju piątego z warstwy 10 z Gwardżyłas Kłde są wtórnie opracowane tylko na dolnej stronie
wierzchołka. W ten sposób, w ujęciu morfologicznym są
bardziej prymitywne niż noże Kostionki, są one jak gdyby
wstępnym stadium ich obróbki. Jest ich 15 sztuk; jeden z nich
obsydianowy (Tab. VI, rys. 149). Rysunki 149, 153 i 157
przedstawiają strony dolne. Dziewiętnaście egzemplarzy jest
wykonanych z wydłużonych wiórów nożykowatych, z nich
dwa są złamane,...

ამავე ჭრილში მათ მიერ წარმოქმნილი მთელი ზედაპირიც;
გრძივ ჭრილში ისინი ოდნავ გაღუნულია, რაც აიხსნება
მათი თავდაპირველი ირიბი მიმართულებით (ფუძესთან)
ანატკეცის იდეალური სიბრტყის მიმართ, რომელიც შემდეგ
გაღუნულია თითქმის მისი ქვედა ზდაპირის სიბრტყემდე.
წვერის ფორმა, განხილული სიგრძივი ღერძის გასწვრივ
პროექციაში, ზედა მხარის ზედა ნაწილის რელიეფზეა
დამოკიდებული. ამ უკანასკნელის დამუშავება არ
წარმოადგენს რეტუშს, ამ სიტყვის ნამდვილი გაგებით; იგი
შედგება წესიერი დანისებური ვიწრო ნეგატივებისაგან,
რომლებიც მთავრდება იარაღის სიგრძის ნახევრამდე
მკვეთრი
ნაკეცებით
ან
ტეხილებით,
რომლებიც
ნაწილობრივ ამოკლებს შუალედურ წახნაგებს და რომლებიც
გამოყოფს ზედა მხარის პირველად ნეგატივებს; ამგვარად,
დამახასიათებელ ბოლოსთან ეს მეორადი ნეგატივები
უშუალოდ არ ემიჯნება ერთმანეთს. მათი დამზადების
ტექნიკა მსგავსია ზემოაღწერილი ნუკლეუსების დიდი
ნაწილის დამუშავების მეთოდისა: ქვემო ნაწილის მიმართ
დამრეცი რეტუშირებული ზედაპირი ასრულებდა ნუკლეუსის
ფუძის ფუნქციას, ხოლო ზედა მხარის მეორადი ნეგატივები
განიხილება, როგორც წაგრძელებული ანატკეცების
წარუმატებელი ატკეცვის შედეგები.
ზურგის მხარის მეორადი ნეგატივი ორია. კოსტიონკის
ტიპის დანები ამ სადგომის ინვენტარში შეადგენს ყველაზე
მრავალრიცხოვან ჯგუფს. მათთან ერთად აღმოჩენილია
რამდენიმე ცალი მათგან წარმოებული საჭრისები. ესაა
კუთხის ჩვეულებრივი და მოღუნული საჭრისები. აღარ
მახსოვს, გვხვდებოდა თუ არა ასევე ორმაგი სიმეტრიული
იარაღი, რომელშიც გაერთიანებული იყო კოსტიონკის
ტიპის დანები და სხვა სახის იარაღი ან სხვა კომბინირებული
იარაღის სახეობა.
გვარჯილას კლდის მე-10 ფენიდან მეხუთე სახეობის
ირიბ დანებს მეორადი დამუშავება მხოლოდ წვეროს
მუცლის მხარეს ახასიათებს. ამდენად, მორფოლოგიური
თვალსაზრისით, ისინი უფრო პრიმიტიულია, ვიდრე
კოსტიონკის ტიპის დანები და თითქოს დამუშავების
წინასწარ სტადიას წარმოადგენენ. ასეთი სულ 15 ცალია
აღმოჩენილი; ერთ-ერთი მათგანი ობსიდიანისაა (ტაბ. VI,
სურ. 148). სურათებზე: 149, 153 და 157-ზე გამოსახულია
ნივთების ქვედა ნაწილები. 12 ეგზემპლარი დამზადებულია
წაგრძელებულ დანისებურ ლამელებზე. ორი მათგანი
გატეხილია...
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the entire surface formed by them is concave in a similar section; in the lateral section they are slightly convex, which is
explained by their originally oblique (at the base) direction
of the fracture relatively to the ideal plane of the flake, which
then folds almost into the plane of the ventral surface. The distal end, viewed in the projection along the lateral axis, has a
shape formed by the relief of the upper part of the dorsal side.
The trimming of the latter is not retouching in the true sense
of the word; it consists of regular narrow blade negatives that
terminate, not reaching half the length of the tool, with sharp
bends or refractions, partially truncating the middle ridges
that separate the original negatives of the dorsal side; Thus,
next to the characterizing extremity, these secondary negatives of both sides do not border directly. The technique of
their production is similar to the method of using the majority of the above-described nuclei: the retouched surface,
flattened to the ventral side, served as the basis of the nucleus,
and the secondary negatives of the dorsal side, as the results
of unsuccessful reduction of the elongated blanks.
The average number of secondary negatives on the dorsal side is two. Kostenki knives in the assemblage of this site,
form a group outstanding by its number. Together with them,
were found several burins derived from them. These dihedral
burins are both regular and carinated. I do not recall whether
we came across double symmetrical tools that combine the
Kostenki knives with another type, or other composite ones.
Truncated pieces of the fifth type from layer 10 of the
Gvardjilas Klde are secondary retouched only on the ventral
side of the distal end. Thus, morphologically they are more
primitive than knives of Kostenki, being a preliminary stage
of their modification. In total there are 15 items; one of them
is obsidian (Plate VI, Figure 148). Figures 149, 153 and 157
of Plate VI represent the ventral sides. Twelve examples are
made on elongated blades, two of which are broken;...
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Стефан Круковский / Stefan Krukowski / სტეფან კრუკოვსკი / Stefan Krukowski

Рис. 39. Ножи костёнковского типа, слой 10. Таблица VI Рисунок 148–157 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 39. Noże typu Kostionki, warstwa 10. Tablica VI Rysunek 148–157 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 39. კოსტიონკის ტიპის ირიბი დანები, ფენა 10. ტაბულა VI, ნახატი 148–157 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 39. Kostenki knives, layer 10. Plate VI, Figures 148–157 (photo by Miron Bogacki).
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ГВАРДЖИЛАС КЛДЕ (с 12 таблицами) / GWARDŻYŁAS KŁDE (z 12 tablicami) / გვარჯილას კლდე (12 ტაბულით) / GVARDJILAS KLDE (with 12 plates)

...trzy wykonano z szerszych i grubszych nożykowatych
fragmentów. Cechy charakterystycznej powierzchni szczerbionej są względnie często tożsame z odpowiednim wykończeniem typu Kostionki — na trzech egzemplarzach (Tab.
VI, rys. 149, 150, 151) wierzchołki najdłuższych negatywów
z położenia ukośnego przechodzą w płaszczyźnie na stronę dolną. Na dwóch egzemplarzach (Tab. V1, rys. 151, 152)
początkowa część negatywów jest prostopadła względem
strony dolnej. Liczba negatywów — od sześciu (Tab. VI, rys.
154) do dwóch (Tab. VI, rys. 149). Często później naniesione drobne negatywy pokrywają wykonane wcześniej duże,
z których pozostały tylko wierzchołki (Tab. VI, rys. 149, 150,
151, 155). Charakterystyczna grań jest w ogólności nierówna, często nieregularnie wgięta (Tab. VI, rys. 149, 151, 152).
Przeważnie jest ukośna względem osi podłużnej i względem
boków, w różnym stopniu: od nieznacznego skosu (Tab. VI,
rys. 150, 153) i [wyraźnie skośnych]145 (Tab. VI, rys. 148,
149, 151) do takiego [skosu]146, jaki występuje na jednym
egzemplarzu na rys. 154 Tab. VI, będącego pełnym odpowiednikiem lame en biais z normalną obróbką. W ogóle
kategoria ta wyróżnia się w warstwie 10, jak zresztą wszystkie poprzednie zakrzywione noże, niestałością. Inaczej mówiąc, większość jej egzemplarzy nie posiada tej przybliżonej
dokładności powtarzalności partii wiodącej, jaką obserwuje się często na różnych stanowiskach; bliskim przykładem mogą być noże typu Kostionki z Kostionek. Ta wtórna zmienność całego danego rodzaju147, a w szczególności
ostatni wspomniany egzemplarz, same z siebie prowokują
przypuszczenie o możliwości wyodrębnienia pochodnych
noża z prostym wierzchołkiem poprzecznym szczerbionym
na stronie dolnej; jednakże mój materiał jest nazbyt ubogi
i nie może służyć za wystarczającą podstawę do tego; jest
to tylko napomknienie. Z całą pewnością można powiedzieć teraz jedynie to, że noże, w rodzaju przedstawionego na rys. 150 Tab. VI, tylko o regularniejszych kształtach,
a więc typ Kostionki, służą za jasną analogię czwartego typu
tej grupy. Na krawędziach podłużnych obserwuje się często
zaszczerbienie powierzchniowe, rozrzucone i w postaci małych skupisk, na stronach górnej i dolnej (Tab. VI, rys. 148,

Przyp. tłum.
Przyp. tłum.
147
Grupy typologicznej [przyp. red.].
145
146

...სამი ცალი — დანისებურ ანატკეცებზე, უფრო განიერსა
და სქელზე. დამახასიათებელი რეტუშირებული ზედაპირის
თვისებები ხშირად იდენტურია კოსტიონკის ტიპის შესაბამის
გაფორმებასთან. სამ მათგანს (ტაბ. VI, სურ. 149, 150, 151)
წვეროს უგრძესი ნეგატივები ირიბი მდგომარეობიდან
გადაღუნულია ქვედა მხარის სიბრტყეში. ორ შემთხვევაში
(ტაბ. VI, სურ. 151, 152) ნეგატივების საწყისი ნაწილი
პერპენდიკულარულია მუცლის მხარის მიმართ. ნეგატივების
რიცხვი მერყეობს ექვსიდან (ტაბ. VI, სურ. 154) ორამდე
(ტაბ. VI, სურ. 149). ხშირად გვიან დატანილი წვრილი
ნეგატივები ფარავს ადრე დატანილ დიდებს, რომელთაგანაც
გადარჩენილია მხოლოდ წვეროები (ტაბ. VI, სურ. 149,
150, 151 და 155). დამახასიათებელი წახნაგი საერთოდ
უსწორმასწოროა, ხშირად არაწესიერად ჩაღუნული (ტაბ. VI,
სურ. 149, 151, 152), იგი, ჩვეულებრივ, სხვადასხვა კუთხით
არის დახრილი გრძივი ღერძისა და მჭრელი პირების
მიმართ, უმნიშვნელო დახრილობიდან (ტაბ. VI, სურ. 150,
153) კარგად გამოკვეთილამდე (ტაბ. VI, სურ. 148, 149, 151),
როგორიც ეს გამოსახულია VI ტაბულის 154-ე ნახატზე და
რომელიც ზუსტად შეესატყვისება lame en biasis-ს წესიერი
დამუშავების მხრივ. საერთოდ, ეს კატეგორია მე-10 ფენიდან
გამოირჩევა არამდგრადობით, ისევე, როგოც სხვა ზემოთ
განხილული ირიბი დანები, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ამ
ეგზემპლარების უმრავლესობას არ გააჩნია მიახლოებითი
სიზუსტეც კი წამყვანი პარტიის ნიმუშების გამეორებისას,
როგორც ეს ხშირად დასტურდება ზოგიერთი ძეგლის
სხვადასხვა ტიპზე. ამის საუკეთესო მაგალითად შეიძლება
ჩაითვალოს
კოსტიონკში
აღმოჩენილი
კოსტიონკის
ტიპის დანები. მოცემული ტიპის ეს მეორეხარისხოვანი
ცვალებადი ხასიათი, განსაკუთრებით კი უკანასკნელი
ეგზემპლარი, თავისთავად ბადებს აზრს მუცლის მხრიდან
რეტუშირებული განივი, სწორი წვეროს მქონე დანების
წარმოების განსაკუთრებულ ფორმებად გამოყოფის შესახებ,
რომლებიც ანალოგიურია დამახასიათებელი წახნაგის გრძივ
ღეძთან მიმართების თვალსაზრისით, ზოგიერთ სხვა, ზედა
ნაწილზე რეტუშირებული ირიბი დანებისა: მაგრამ ჩემ მიერ
მოპოვებული მასალა მცირერიცხოვანია და არ იძლევა
ამისათვის საკმარის საფუძველს; ეს მხოლოდ მინიშნებაა.
დარწმუნებით შეიძლება ითქვას მხოლოდ ის, რომ VI
ტაბულის 150-ე სურათზე წარმოდგენილი დანების მსგავსი
ნივთები, ოღონდ უფრო წესიერი მოხაზულობისა, შემდეგ კი
კოსტიონკის ტიპის დანები წარმოადგენს ამ ჯგუფის მეოთხე
სახეობის ზუსტ ანალოგს. გრძივ დანისპირებზე ხშირად
შეინიშნება ზედაპირული რეტუში, განცალკევებული და მცირე
ჯგუფებად ზურგის და მუცლის მხარეებზე (ტაბ. VI, სურ. 148,

...three of the blades are wider and thicker. The properties
of the characterizing retouched surface are generally identical with the corresponding finish of the Kostenki type relatively frequently — in three pieces (Plate VI, Figures 149,
150, 151), the tips of the longest negatives from the oblique
position are bent into the plane of the ventral side. In two
items (Plate VI, Figures 151, 152), the initial part of the negatives is perpendicular to the ventral side. The number of
negatives varies between six (Figure 154, Plate VI) and two
(Figure 149, Plate VI). Often small negatives later covered
with large, formerly produced, from which only the tops remained (Plate VI, Figures 149, 150, 151 and 155). The characterizing face is generally uneven, often irregularly concave (Plate VI, Figures 149, 151, 152). It is predominantly
oblique relatively to the lateral axis and to the cutting edges
to varying degrees: from minor truncations (Plate VI, Figures 150, 153) and quite obvious (Plate VI, Figures 148, 149,
151) to such as is available one copy in Fig. 154. Plate VI,
which completely corresponds to lame en biais with regular
trimming. In general, this category in layer 10, as, indeed,
all previous truncated pieces, are unstable. In other words,
the majority of its examples do not possess the approximate
accuracy of reproduction of the main group, which is often observed in different types of sites; the Kostenki knives
from Kostenki can serve as the closest example. This minor variability of the whole type,60 and especially the last
mentioned item itself, suggests the possibility of isolating
the derivative of a knife with a transverse straight apex,
retouched on the ventral side, into special shapes analogous in terms of the position of the characterizing face to
the lateral axis with some of the oblique knives, retouched
on the dorsal side; but my material is too poor and cannot serve as a sufficient reason for this; it’s just a hint. It
is quite possible to say now that the knives, like the one
shown in Fig. 150, Plate VI but with more regular outlines,
and then the type of Kostenki, serve as a clear analogy with
the fourth type of this group. On lateral blades, an evasive
retouch is often disjointed and in the form of small clusters on the dorsal and ventral sides (Plate VI, Figure 148,

60

Typological group [editor’s note].
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Рис. 40. Резец, слой 10. Таблица
VI Рисунок 158 (фото: Тамар
Агапишвили).
Fig. 40. Rylec, warstwa 10. Tablica VI
Rysunek 158 (fot. Tata Agapishvili).
ნახ. 40. საჭრისი, ფენა 10. ტაბულა
VI, ნახატი 158 (ფოტო თათა
აღაპიშვილისა).

Fig. 40. Burin, layer 10. Plate VI,
Figure 158 (photo by Tata
Agapishvili).

Рис. 41. Резец, слой 10. Таблица
VI Рисунок 159 (фото: Мирон
Богацкий).
Fig. 41. Rylec, warstwa 10. Tablica VI
Rysunek 159 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 41. საჭრისი, ფენა 10.
ტაბულა VI, ნახატი 159
(ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 41. Burin, layer 10. Plate VI,
Figure 159 (photo by Miron Bogacki).
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149, 151, 153). Rysunek 155 Tab. VI przedstawia nóż z ukośną małą wgiętą granią na wierzchołku, zaszczerbioną na
stronie górnej, jak na nożu Rgani na rys. 140 Tab. VI; ten rodzaj obróbki i skrzywiona forma jego ostrza blisko przypomina zdegenerowany drobny rylec współczesnego mikrolitu
Polski, powstały tylko przy pomocy zaszczerbienia. Egzemplarz na rys. 150 Tab. VI jest połączony z wnęką drapaczową. Rysunek 156 Tab. VI przedstawia symetryczne połączenie interesującego dwuwgięto-wygiętego drapacza z nożem
danego typu. W górnych warstwach nawisu Таrо-klde148 we
wsi Szukruti w powiecie Szorapańskim guberni Kutaisi, po
sąsiedzku z Rgani, został znaleziony obsydianowy rylec węgłowy, wykonany z noża tego samego rodzaju.
Rylce
Naliczono 29 sztuk rylców. Z wyjątkiem dwóch łamańców
pozostałe to rylce węgłowe kilku wariantów — w zależności
od proporcji i rodzaju materiału, formy krawędzi szczerbionej, położenia kąta rylcowego i stopnia wykorzystania.
Cienkie i delikatne rylce z wąskich nożykowatych fragmentów, o kącie rylcowym [umiejscowionym]149 z boku,
wliczając łamańce, znaleziono w liczbie 19 sztuk. Z nich pięć
ułamanych. Osiem sztuk z szczerbioną granią prostą lub
niemal prostą, ukośną względem osi podłużnej. Ich długość
wynosi od 6,7 do 2,7 cm, jeden z nich jest podwójny (Tab.
VI, rys. 158). On i inny [rylec]150 posiadają skrzywiony negatyw rylcowy. Długość negatywów jest rozmaita; na dwóch
najkrótszych są one kilkakrotnie załamane, także na owym
podwójnym. Na dwóch są ślady naprawy; na jednym brak
zasadniczej części negatywu rylcowego, usuniętego przez
wtórne naniesienie szczerbionej krawędzi; na drugim — przy
pomocy zaszczerbienia został nieudanie wyprostowany poprzedni negatyw rylcowy, w następstwie czego nowy negatyw załamał się151. Trzy sztuki z wygiętą szczerbioną granią,
ukośną względem osi podłużnej. Najkrótszy — na rys. 159
Tab. VI. Posiada on dwa negatywy rylcowe, z nich znajdujący się na stronie dolnej jest skrzywiony. Dwa inne [rylce]152

148
Materiał z moich wykopalisk z roku 1917, znajdujący się Muzeum Kaukaskim, nieopublikowany [przyp. autora].
149
Przyp. tłum.
150
Przyp. tłum.
151
Warto zwrócić uwagę na wnikliwą analizę historii odbić na jednym narzędziu [przyp. red.].
152
Przyp. tłum.

149, 151, 153). VI ტაბულის 155-ე სურათზე წარმოდგენილია

დანა წვეროზე ირიბი, მცირე ზომის ჩაღუნული წახნაგით,
რომელიც რეტუშირებულია ზურგის მხარეს, ისევე,
როგორც რგანის ტიპის დანა VI ტაბულის 140-ე სურათზე;
დამუშავების ეს წესი და მისი წვეროს მოხვეული ფორმა
ახლო დგას პოლონეთში აღმოჩენილი რეცენტული
მიკროლითის პატარა საჭრისთან, რომელიც მიღებულია
მხოლოდ და მხოლოდ რეტუშის საშუალებით. VI
ტაბულის 150-ე სურათზე წარმოდგენილი ეგზემპლარი
შეერთებულია საფხეკ ღრმულთან. VI ტაბულის 156-ე
სურათზე გამოსახულია საინტერესო კომბინაცია — ორჯერ
გაღუნული საფხეკის სიმეტრიული შეერთება მოცემული
ტიპის დანასთან. შორაპნის მაზრის სოფ. შუქურთთან, სოფ.
რგანის მახლობლად მდებარე ეხი თარო- კლდის78 ზედა
ფენებში აღმოჩნდა ობსიდიანის კუთხის საჭრისი, რომელიც
დამზადებულია ამავე სახეობის დანისგან.

საჭრისები

საჭრისი სულ 29 ცალი აღმოჩნდა. ორი გატეხილის გარდა,
ყველა დანარჩენი კუთხისაა და წარმოდგენილია რამდენიმე
ნაირსახეობის სახით პროპორციების, რეტუშირებული კიდის
ფორმის, მჭრელი კუთხის განლაგებისა და გამოყენების
ხარისხის შესაბამისად.
19 ცალი წარმოადგენს წვრილ და სუსტ საჭრისს,
დამზადებულია ლამელებზე გვერდზე განლაგებული
მჭრელი კუთხით, მათ შორის გატეხილებიც. მათ შორის
ხუთი გატეხილია. 8 ცალს სწორი ან თითქმის სწორი
რეტუშირებული წახნაგი აქვს, რომლებიც სიგრძივი ღერძის
მიმართ ირიბადაა დახრილი. მათი სიგრძე მერყეობს 6,
4-დან 2, 7 სმ.-მდე. ერთი მათგანი ორმაგია (ტაბ. VI, სურ.
158). მას და მეორესაც79 სასაჭრისე ნეგატივი ჩახვეული
აქვს. ნეგატივების სიგრძე სხვადასხვაა; ორს, ყველაზე
მცირე ზომისას, ისინი რამდენიმე ადგილას გადატეხილი
აქვს, იგივე სურათია ორმაგის შემთხვევაშიც. ორ მათგანს
ეტყობა შეკეთების კვალი: ერთზე მოცილებულია
სასაჭრისე ნეგატივის ძირითადი ნაწილი რეტუშირებული
კიდის მეორედ დატანის შედეგად, მეორეს კი რეტუშის
საშუალებით გასწორებული აქვს პირვანდელი სასაჭრისე
ნეგატივი, რის შედეგადაც ახალ ნეგატივზე გაჩნდა ტეხილი80.
სამ ცალს ახასიათებს ამოღუნული რეტუშირებული,
გრძივი ღერძის მიმართ ირიბად მიმართული წახნაგი. მათ
შორის ყველაზე მოკლე წარმოდგენილია VI ტაბულის
159-ე სურათზე; მას ორი სასაჭრისე ნეგატივი აქვს; მათგან
ქვედა მხარეზე განლაგებული ჩახვეულია. ორი ცალი81
78
ჩემ მიერ 1917 წელს მოპოვებული მასალა, რომელიც კავკასიის
მუზეუმში ინახება, გამოუქვეყნებელია [ავტორის სქოლიო].
79
საჭრისი [მთარ. მინაწერი].
80
ყურადსაღებია ერთი იარაღის დამუშავების ასეთი დეტალური ანალიზი
[რედ. მინაწერი].
81
საჭრისი [მთარ. მინაწერი].
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149, 151, 153). Figure 155 of Plate VI depicts a knife with an
oblique small concave edge at the top, retouched on the dorsal side, as in the Rgani knife in Fig. 140, Plate VI; this kind of
trimming and the carinated shape of its tip closely resembles
the degenerate fine burin of Poland’s late Microlithic period),
obtained only via retouching. The item in Fig. 150, Plate VI is
connected to a scraping recess. Figure 156, Plate VI shows a
symmetrical combination of an interesting biconcave-convex
endscraper with a knife of this type. In the upper layers of
Taro-klde61 in the village Shukruti Shorapan district, Kutaisi
province, next to Rgani, was found a dejete obsidian burin
made of a knife of the same type.
Burins
There are 29 burins in total. With the exception of two
burins on break, the others are dejete in several variations,
depending on the proportions and kind of material, the shape
of the retouched edge, the location of the burin working edge
and the degree of use.
19 thin and weak burins on narrow blades were found,
with a burin made on the side, including burins on break.
Five of them are broken. Eight pieces are with a straight
or almost straight retouched edge, oblique relatively to the
lateral axis. Their length is from 6.7 cm to 2.7 cm, one of
them is double (Plate VI, Figure 158). This last item and
another one both have carinated burin scars. The length
of the negatives is different; the two shortest ones are several times broken, among them is the double burin. There
are traces of repair on two items: one lacks the main part of
the burin scar, removed by the second application of the retouched edge, the other — with the help of retouching, the
previous burin scar was unsuccessfully straightened out,
so the new negative was refracted.62 Three pieces are with a
convex retouched edge, oblique relatively to the lateral axis.
The shortest is shown in Fig. 159, Plate VI. It has two burin scars, the one on the ventral side is carinated. Two others

61
Material from my 1917 excavation, kept in the Caucasus Museum, unpublished [author’s note].
62
It is worth noting his astute analysis of the history of the negatives on one
tool [editor’s note].
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są podwójne; jeden (5,8×1,1 cm), z załamanymi negatywami
rylcowymi, posiada szczerbione krawędzie — prostą i wygiętą. Drugi (7,8×1,8 cm) ma jedną krawędź szczerbioną wygiętą, a drugą — ukośnie odłamaną poprzez rylcowy negatyw.
Dwie sztuki ze szczerbioną granią typu Rgani (Tab. VI, rys.
160, 161), na drugiej negatyw rylcowy, nieco skrzywiony,
wykonany jest przy dolnym wierzchołku charakterystycznej
grani. Jeden skrzywiony rylec z granią dwuwgiętą (Tab. VI,
rys. 162), jak na niektórych nożach spokrewnionych z typem
Rgani (s. 61 ). 2 egzemplarze ze szczerbioną granią prostą,
w przybliżeniu prostopadłą względem osi podłużnej. Narzędzie na rys. 163 Tab. VI łączy na wierzchołku dolnym rylec
węgłowy z klinowym; temu drugiemu za lewą powierzchnię
boczną służy podgięty, jak u rdzeni, negatyw rylcowy, odbity z góry na całej długości, zaś prawą powierzchnię boczną
tworzą trzy normalne negatywy rylcowe, oddzielone od dołu.
Tym sposobem ten podwójny rylec stanowi małą część macierzystego wióra, ukształtowaną w następstwie podgiętego
negatywu i potem jeszcze raz uformowaną wtórnie. Jeden
rylec, najbliższy węgłowym ze względu na położenie kąta
rylcowego przy krawędzi wierzchołka, lecz z wykończeniem
właściwym rylcom klinowatym — formują go tylko negatywy rylcowe — reprezentuje przeróbkę zakrzywionego noża
ze skrzywionym wierzchołkiem lub jego formy pochodnej
— rylca węgłowego. Posiada z lewej strony normalny, krótki negatyw rylcowy (Tab. VI, rys. 164) i sześć wierzchołków,
pozostałych po negatywach zaszczerbienia uciętych przez
wydłużone negatywy o charakterze rylcowym, które zajęły
miejsce poprzednich. Lewy negatyw rylcowy został wykonany po górnych [negatywach rylcowych]153, na co wskazuje
brak ich podstaw.
Cztery rylce węgłowe ze środkowym kątem rylcowym
są szersze i solidniejsze niż poprzednie. Jeden — okrzesek
górny154 z wnęką drapaczową i zaszczerbieniem powierzchniowym na bokach ma bardzo krótki szczerbiony bok kąta
rylcowego. Inny, na rys. 165 Tab. VI, jest zakończony na dole
krótkim skrobaczem. Trzeci (4,4–2,1 cm) ze złamanym, niemal nieregularnym zaszczerbieniem na prawym boku, stanowiącym przedłużenie wygiętego szczerbionego boku kąta
rylcowego, oraz z wnęką drapaczową w dole lewego boku —
posiada dwa negatywy rylcowe, z których dolny jest skrzywiony.

153
154

Przyp. red.
Autorowi najprawdopodobniej chodzi o odłupek korowy [przyp. red.].

ორმაგია; ერთ მათგანს (5, 8×1, 1 სმ.), ტეხილხაზოვან
ნეგატივიანს, რეტუშირებული კიდეები სწორი და გაღუნული
აქვს. მეორეს (7, 8×1, 8 სმ) ერთი რეტუშირებული მხარე
ამობურცული აქვს, მეორე კი ირიბადაა გადატეხილი სასაჭრისე
ნეგატივზე. ორ ცალს რგანის ტიპის რეტუშირებული წახნაგი
აქვს (ტაბ. VI, სურ. 160, 161), მეორეზე სასაჭრისე ნეგატივი,
ოდნავ ჩახვეული, განლაგებული აქვს დამახასიათებელი
წახნაგის ქვედა ბოლოსთან. ერთი ჩახვეული საჭრისი ორმაგად
გაღუნული წახნაგით (ტაბ. VI, სურ. 162). ისევე, როგორც
შეინიშნება რგანის ტიპის მონათესავე ზოგიერთ დანაზე
(გვ. 61). ორ ეგზემპლარზე სწორი რეტუშირებული წახნაგი
გრძივი ღერძის თითქმის პერპენდიკულარულია. VI ტაბულის
163-ე სურათზე წარმოდგენილია იარაღი, რომლის ბოლოზე
გაერთიანებულია კუთხის და სოლისებური საჭრისები;
მეორეზე მარცხენა გვერდით ზედაპირად გამოყენებულია
შეღუნული, როგორც ნუკლეუსებზე, სასაჭრისე ნეგატივი,
რომელიც ატკეცილია ზემოდან მთელ სიგრძეზე, ხოლო
მარჯვენა გვერდით ზედაპირად — სამი ჩვეულებრივი
სასაჭრისე ნეგატივი, ატკეცილი ქვემოდან; ამგვარად, ეს ორმაგი
საჭრისი წერმოადგენს პირველადი ანატკეცის მცირე ნაწილს,
წარმოქმნილია შეღუნული ტეხილისაგან და მიღებულია
მეორადი დამუშავების შედეგად. ერთი საჭრისი, რომელიც
ყველაზე ახლოს დგას კუთხის საჭრისებთან, სასაჭრისე კუთხის
წვერის კიდესთან განლაგების მხრივ, თუმცა სოლისებური
საჭრისებისათვის დამახასიათებელი გაფორმებით, შედგება
მხოლოდ სასაჭრისე ნეგატივებისაგან — წარმოადგენს
დაბლაგვებულწვეროიან ირიბ დანას ან მისგან წარმოებული
კუთხის საჭრისის გადაკეთების ნიმუშს. მას აქვს ნორმალური
მოკლე სასაჭრისე ნეგატივი (ტაბ. VI, სურ 164) მარცხენა
მხრიდან და ექვსი წვერი, რომლებიც შერჩენილია რეტუშის
ნეგატივებისაგან და დაბლაგვებული ორი წაგრძელებული
სასაჭრისე ხასიათის ნეგატივი, რომლებსაც დაკავებული აქვს
წინას ფუძეები. მარცხენა სასაჭრისე ნეგატივი დატანილია
ზედების82 შემდეგ. ამაზე მიუთითებს ის, რომ მათ ფუძები არ
გააჩნიათ.
ოთხი კუთხის საჭრისი შუალედური სასაჭრისე კუთხით.
ისინი წინა ცალებზე უფრო განიერია და მტკიცე. ერთი — ზედა
ნაწილზე83 საფხეკისებური პირით, გვერდებზე ზედაპირული
რეტუშით.
გვერდებზე
საჭრისის
რეტუშირებული
კუთხე ძალიან მოკლე აქვს. VI ტაბულის 165-ე სურათზე
წარმოდგენილი ეგზემპლარი ბოლოვდება მოკლე საკაწრით.
მესამე ცალი (4,4–2,1 სმ.) მარჯვენა მხარეზე თითქმის
მთლიანად დაფარულია არათანაბარი რეტუშით, რომელიც
საჭრისის კუთხის შიდა გაღუნული რეტუშირებული მხარის
გაგრძელებას წარმოადგენს, საჭრისის ამოღარვა აქვს
მარცხენა მხარის ქვედა ნაწილში, ორი სასაჭრისე ნეგატივი,
რომელთაგანაც ერთი ჩახვეულია.

are double; one (5.8 cm × 1.1 cm) with refracted by burin scars, straight and convex retouched edges. The other
(7.8 cm × 1.8 cm) has one convex retouched edge, and the
other is obliquely broken through the burin scar. Two pieces
with a retouched edge of Rgani type (Plate VI, Figures 160,
161); the second one has a burin scar, slightly curved, produced at the lower extremity of the characteristic face. One
carinated burin with a biconcave edge (Plate VI, Figure 162),
as with some knives related to the type of Rgani (p. 61). There
are two items with a straight retouched face approximately
perpendicular to the longitudinal axis. The tool in Fig. 163,
Plate VI combines such a dejete burin with a straight one on
the proximal end; on the second tool, the left lateral surface
is a burin scar, as in the nuclei, curved like in cores, removed
from the top to the full length; and the right lateral surface
— three normal burin scars, separated from below. Thus,
this double burin is a small part of the primary blade formed
as a result of the bent fracture and then worked once again.
One burin, closest to the dejete burins by the location of the
chisel-like edge at the tip of the apex, but with the trimming
(that consists only of burin negatives) characteristic of the
wedge-shaped incisors, is the conversion of an oblique knife
with a truncated top or a dejete burin that derives from it.
It has a normal short burin scar (Plate VI, Figure 164) from
the left side and six tops left from the negatives of retouch,
truncated by two elongated negatives of burin character, occupying the bases of the previous ones. The left burin scar is
produced after the upper one, as indicated by the absence of
their bases.
Four dejete burins with a median burin edge. They
are wider and stronger than the previous ones. One upper
flake63 with a notch and surface retouch on the sides has a
very short retouched side of the chisel-like edge. The other in
Fig. 165, Plate VI is finished at the bottom with a short
scraper. The third (4.4 cm–2.1 cm) with almost continuous
irregular retouch on the right side, which is the continuation
of the curved retouched side of the chisel-like edge and with
the notch at the bottom of the left side, has two burin scars,
the lower of which is folded.

82

63

83

საჭრისების ნეგატივები [რედ. მინაწერი].
ავტორი ალბათ გულისხმობს კაჭრისკანიან ანატკეცს [რედ. მინაწერი].

The author is probably referring to a core flake [editor’s note].
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Рис. 42. Резец, слой 10. Таблица VI
Рисунок 160–161 (фото: Мирон
Богацкий).
Fig. 42. Rylce, warstwa 10. Tablica VI
Rysunek 160–161 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 42. საჭრისები, ფენა 10. ტაბულა
VI, ნახატი 160–161 (ფოტო მირონ
ბოგაცკისა).

Fig. 42. Burins, layer 10. Plate VI, Figures
160–161 (photo by Miron Bogacki).

Рис. 43. Резец, слой 10. Таблица VI
Рисунок 162 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 43. Rylec, warstwa 10. Tablica VI
Rysunek 162 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 43. საჭრისი, ფენა 10. ტაბულა VI,
ნახატი 162 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 43. Burin, layer 10.
Plate VI, Figure 162 (photo by Miron
Bogacki).
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Рис. 44. Резец, слой 10. Таблица VI
Рисунок 163 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 44. Rylec, warstwa 10. Tablica VI
Rysunek 163 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 44. საჭრისი, ფენა 10. ტაბულა VI,
ნახატი 163 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 44. Burin, layer 10. Plate VI, Figure 163
(photo by Miron Bogacki).

Рис. 45. Комбинированное орудие
– скребок и резец, слой 10. Таблица VI
Рисунок 165 (рис. Леван Джорджадзе,
Патриция Данило).
Fig. 45. Narzędzie kombinowane – rylec
z drapaczem, warstwa 10. Tablica VI
Rysunek 165 (rys. Levan Jorjadze, Patrycja
Danyło).
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ნახ. 45. ორმაგი იარაღი-საჭრის-საფხეკი,
ფენა 10. ტაბულა VI, ნახატი 165
(ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია
დანილოსი).

Fig. 45. Combined tool – burin with
endscraper, layer 10. Plate VI, Figure 165
(drawing by Levan Jorjadze, Patrycja
Danyło).
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Рис. 46. Резцы на отщепах, слой 10. Таблица VI Рисунок 166–167 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 46. Rylce na odłupkach, warstwa 10. Tablica VI Rysunek 166–167 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 46. ანატკეცზე დამზადებული საჭრისები, ფენა 10. ტაბულა VI, ნახატი 166–167
(ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 46. Burins on flakes, layer 10. Plate VI, Figures 166–167 (photo by Miron Bogacki).
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Pięć solidnych rylców węgłowych z kątem rylcowym na krawędzi wierzchołka to krótkie, szerokie i grube okazy, nader wyróżniające się swą masywnością. Dwa nieco uszkodzone155. Kąty
rylcowe wyróżniają się ostrością. Powierzchnie szczerbione są
bardzo szerokie i długie, składają się one z licznych długich i szerokich negatywów, zasadnicze części których pokryte są drobnymi załamaniami. Negatywy rylcowe stosunkowo krótkie i szerokie. Dwa egzemplarze wykonane z wygiętych drapaczy (Tab.
VI, rys. 166), jeden — z płaskiego rylcowatego rdzenia, jeden
z nieokreślonego odłamka (Tab. VI, rys. 167) i jeden z grubego
fragmentu oddzielonego od rdzenia zaczątkowego. Trzy charakteryzują się normalnym położeniem negatywów rylcowych. Na
przedstawionym na rys. 166 Tab. IV są one załamane156, a ich
strony dolne — silnie skrzywione. Drugi, zilustrowany, nie ma
prawdziwych negatywów rylcowych; zamiast nich występują
dwa stosunkowo duże negatywy, jeden pokrywający drugi, prostopadłe nie względem szczerbionej powierzchni, ale strony dolnej. Największe ich rozmiary to 3,5 i 4,7 cm.
Prócz nich znaleziono dwa zaczątkowe, nieudane rylce
węgłowe z prawidłowo rozmieszczonymi kątami rylcowymi na krawędzi wierzchołka. Powierzchnia szczerbiona jest
niestarannie wykończona, a negatywy odpowiadające rylcowym mają raczej charakter zaszczerbienia. Jest ich po kilka
na każdym [rylcu]157; są drobne, krótkie, względnie szerokie,
często załamane i tak silnie skrzywione, że prawie wchodzą
na powierzchnię dolną.
Okrzeski rylcowe158 znaleziono w liczbie sześciu sztuk. Posiadają one najbardziej charakterystyczne cechy i nie ma potrzeby zatrzymywać się nad nimi dłużej. Pięć trójgraniastych z regularnym zaszczerbieniem na grani, stanowiącej boczną krawędź
macierzystego półsurowiaka, oraz jeden bez zaszczerbienia,
czworograniasty. Należy jednak przypuszczać, że odpadów tych
powinno być w rzeczywistości więcej, lecz nie znalazłem wystarczająco pewnych podstaw do odróżnienia wszelkich odpadów
rylcowych od wąskich i grubych fragmentów niektórych rdzeni i od drobnych fragmentów nożyków z tylcem, powstałych
w rezultacie przełomu w płaszczyźnie grubości. Bardzo często
u wszystkich trzech bywają jednakowe formy ogólne, a detale,
[elementy]159 najbardziej charakterystyczne, są daleko nie zawsze
oczywiste.

ხუთი მასიური კუთხის საჭრისი, სასაჭრისე კუთხით წვეროს
გვერდზე. ესაა მოკლე, განიერი და სქელი კაჟები, რომლებიც
გამოირჩევათავიანთიმასიურობით.ორიოდნავდაზიანებულია84.
საჭრისის კუთხე მკვეთრადაა გამოყოფილი. რეტუშირებული
ზედაპირები ძალიან განიერია და გრძელი; ისინი შედგება
მრავალი გრძელი და განიერი ნეგატივისაგან, რომელთა
ძირითადი ნაწილები დაფარულია წვრილი ჩატეხილობებით.
საჭრისის ნეგატივები შედარებით მოკლეა და განიერი. ორი
ეგზემპლარი დამზადებულია გაღუნულ საფხეკებზე (VI ტაბ.
სურ. 166); ერთი — ბრტყელ, საჭრისისებურ ნუკლეუსზე, ერთი
— გაურკვეველი ფორმის ანატკეცზე და ერთიც — ჩანასახოვანი
ნუკლეუსიდან ატკეცილ სქელ ანატკეცზე. სამ ცალზე საჭრისის
ნეგატივების განლაგება წესიერია. VI ტაბულის 166-ე სურათზე
წარმოდგენილ ეგზემპლარზე ისინი ტეხილია85 და ქვედა
მხარეები ძლიერადაა ჩახვეული. მეორეს, ილუსტრირებულს,
არ გააჩნია ნამდვილი საჭრისის ნეგატივები; მათ ნაცვლად
არის ორი, შედარებით დიდი ნეგატივი, რომლებიც ფარავს
ერთმანეთს და პერპენდიკულარული, რეტუშირებული არა
ზედაპირზე, არამედ ქვედა მხარის მიმართ. მათი მაქსიმალური
ზომებია 3,5–4,7 სმ.
ამ ნივთების გარდა, ნაპოვნია ორი ჩანასახოვანი,
წუნდებული, კუთხის საჭრისი, წვეროს კიდეზე წესიერად
განლაგებული სასაჭრისე კუთხეებით. რეტუშირებული
ზედაპირი უხეშადაა დამუშავებული, ხოლო ნეგატივები,
რომლებიც საჭრისის ნეგატივებს შეესაბამება, უფრო
რეტუშის ხასიათს ატარებს. ისინი თითოზე რამდენიმე
ცალია, წვრილი, მოკლე და შედარებით განიერი,
ნაწილობრივ გატეხილი და ისე ძლიერად ჩახვეული, რომ
ხშირად განლაგებულია ქვედა ზედაპირზე.
სასაჭრისე ჩამონატეხი86 სულ ექვსი ცალია ნაპოვნი. მათ
აქვთ ყველა დაახასიათებელი ნიშანი და, ამდენად, აზრი
არა აქვს ამ საკითხზე შეჩერებას. მათ შორისაა ხუთი ცალი
სამწახნაგა, წესიერად რეტუშირებული წახნაგით, რომელიც
პირველადი იარაღის გვერდით კიდედ გამოიყენებოდა და
ერთიც ოთხწახნაგა, ურეტუშო. სავარაუდოდ, ეს გადანაყარი
უფრო მრავალრიცხოვანი უნდა ყოფილიყო, თუმცა ვერ
ვნახე საკმარისი მასალა სასაჭრისე ჩამონატეხების და
წვრილი და სქელი ნატეხების გასარჩევად, რომლებიც
ატკეცილი იყო ზოგიერთი ნუკლეუსის ბრტყელი კიდეებიდან
და ზურგდაბლაგვებული დანების წვრილი ნატეხებისაგან
მიღებული განივ სიბრტყეზე გადატეხის გზით. ხშირად
სამივეს ახასიათებს ფორმების მსგავსება, ხოლო დეტალები,
თუნდაც ყველაზე თვალსაჩინო, ყოველთვის არ ვლინდება.

Five solid dejete burins with chisel-like edge at the tip of
the apex. They are short, wide and thick flints, very outstanding in their massiveness. Two of them are slightly damaged.64
Chisel-like edges are significantly protruded. Retouched
surfaces are very wide and long; they consist of many long
and wide negatives, the main parts of which are covered
with small refracted ones. The burin scars are relatively short
and wide. Two specimens are made of convex endscrapers
(Plate VI, Figure 166); one — from a flat burin core, one on an
unidentified flake (Plate VI, Figure 167), and one on a thick
flake removed from a rudimentary nucleus. The position of
the burin scars in three items is normal. In the case shown in
Fig. 166, Plate VI they are refracted,65 while the ventral sides
are strongly angled. The other illustrated example does not
have real burin scars; instead of them there are two relatively
large negatives covering each other and perpendicular not to
the retouched surface, but to the ventral side. The maximal
sizes are 3.5 and 4.7 cm.
In addition, were found two rudimentary unsuccessful
dejete burins with regularly located chisel-like edges on the
tip of the apex. The retouched surface is roughly trimmed,
and the negatives that correspond to the burin scars are more
of a retouch nature. There are several of them on each item;
they are shallow, short, relatively wide, partly refracted and so
strongly carinated that they almost lie on the lower surface.
Six burin flakes were found. They have the most characteristic properties and there is no need to dwell on them longer. Five items are trihedral with the regular retouch on the
edge that served as the lateral edge of the primary tool, and
one tetrahedral item without retouch. It should be assumed
though, that in fact there must be more of this type of waste.
Yet, I did not find reliable enough foundations to distinguish
between the burin spalls, the narrow and thick flakes separated from the flat edges of some cores, and small fragments
of backed pieces, resulting from a breakage in the plane of
thickness. Very often, all three have the same common forms,
and the details, most revealing, are not always available.

Jeden składa się z dwóch kawałków znalezionych oddzielnie [przyp. autora].
Mają formę odbić z zakończeniem zawiasowym typu hinge [przyp. red.].
157
Przyp. tłum.
158
Rylczaki [przyp. red.].
159
Przyp. tłum.

84
ერთი შედგება ორი, სხვადასხვა ადგილას ნაპოვნი, ნატეხისაგან
[ავტორის სქოლიო].
85
კაუჭის ტიპის [რედ. მინაწერი].
86
სასაჭრისე ჩამონატეხი [რედ. მინაწერი].

64

155

156

65

One consists of two pieces found separately [author’s note].
They have the form of hinged negatives [editor’s note].
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Рис. 47. Острия /царапки, согласно
терминологии Круковского/, слой
10. Таблица VI Рисунок 168–169
(фото: Мирон Богацкий, рис. Леван
Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 47. Skrobacze według terminologii
S. Krukowskiego, warstwa 10. Tablica
VI Rysunek 168–169
(fot. Miron Bogacki, rys. Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 47. საკაწრები, კრუკოვსკის
ტერმინოლოგია, ფენა 10.
ტაბულა VI, ნახატი 168–169
(ფოტო მირონ ბოგაცკისა,
ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და
პატრიცია დანილოსი).

Fig. 47. Scrapers according to
S. Krukowski’s terminology, layer 10.
Plate VI, Figures 168–169 (photo by
Miron Bogacki, drawing by Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Skrobacze
Trzy egzemplarze. Pierwszy przynależy (Tab. VI, rys.
168) do typu, który w kształcie wydłużonego wąskiego ostrza
z wierzchołkiem w formie kąta ostrego lub nieco zaokrągloną, ostatecznie został wypracowany w drugim stadium
przemysłu oryniackiego, prawdopodobnie jako forma pochodna, odziedziczona po zdegradowanym ostrzu mustierskim. W drugim stadium przemysłu oryniackiego jest on
spotykany z rzadka w charakterze wierzchołków wiórów
z bokami pokrytymi zaszczerbieniem oryniackim, na górnej
powierzchni (złożonych narzędzi). Jest on także rzadko spotykany w trzecim stadium tegoż przemysłu w następującym
„zagiętym” wariancie. Skrobacze wygięte, których jedna grań
szczerbiona jest wygięta, a druga wgięta lub prosta, zostały
znalezione w Kostionkach (bliźniacza)160 w osadach solutrejskich Saint-Martin-d’Exideuil (Dordogne)161 i w magdaleńskiej jaskini Žitna (Morawy)162. Prócz tego są mi znane
podobne skrobacze, jak te z warstwy w 10 Gwardżyłas Kłde,
znajdywane z rzadka w pojedynczych egzemplarzach na
stanowiskach współczesnego mikrolitu Polski. Ostatni typ
skrobaczy jest najbliższy bardzo wąskim, wydłużonym drapaczom drugiego stadium przemysłu oryniackiego. Opisywany skrobacz zrobiony jest z mocnego wióra nożykowatego.
Mocno zaszczerbiony; jego granie są skrobiące. Górna część
lewej krawędzi zaszczerbiona wtórnie. Na samym wierzchołku również zauważalne są ślady nieudanej naprawy. Profil
posiada charakterystyczne, nieco pazurzaste zagięcie, właściwe i innym widzianym przeze mnie egzemplarzom tego typu.
Drugi skrobacz z szerszą częścią pracującą przedstawiono na
rys. 169, Tab. VII. Zaszczerbienie mniej wydatne niż na poprzednim; granie skrobiące. Trzeci — niewielki nożykowaty
fragment, z wąskim, grubym, zaszczerbionym wtórnie wierzchołkiem części pracującej, rozszerzającej się silnie w przejściu
ku nieopracowanym krawędziom podłużnym. Wyżej (s. 56)
zostały pokazane pochodne typu Gravette i inne nożyki z tylcem posiadające zwieńczenie skrobaczowate163.

საკაწრები

ამგვარი სულ სამი ცალია. პირველი (ტაბ. VII, სურ. 168)
მიეკუთვნება იმ ტიპს, რომელიც წაგრძელებულია ვიწრო
წვეტანის სახით. მისი წვერი მახვილ კუთხეს წარმოადგენს
ან ოდნავ მომრგვალებულია. ასეთი ეგზემპლარები
საბოლოოდ ჩამოყალიბდა ორინიაკული ინდუსტრიის
მეორე სტადიაზე, როგორც ჩანს, ესაა გარკვეული ფორმა,
რომელიც წარმოადგენს ნამდვილი წვეტანის ნაირსახეობას.
ორინიაკული ინდუსტრიის მეორე სტადიაზე ზოგჯერ იგი
გვხვდება ლამელის ზურგზე, რომელიც მომრგვალებულია
და დაფარული ორინიაკული რეტუშით (რთული იარაღი).
ამავე ინდუსტრიის მესამე სტადიაზე ისინი ასევე იშვიათად
ჩანს ქვემოთ მოყვანილი „შეღუნული” ნაირსახეობით.
შეღუნული საკაწრები, რომელთა ერთი რეტუშირებული
წახნაგი გაღუნულია, ხოლო მეორე შეღუნული ან სწორი,
აღმოჩნდა კოსტიონკში (ორმაგი), 87 ასევე Saint-Martind’Exideuil (Dordogne) სოლუტრეულ ფენებში88 და მადლენური
პერიოდის მღვიმე ჟიტნაში (მორავია).89 გარდა ამისა,
ჩემთვის ცნობილია ამ სახეობის საკაწრები გვარჯილის
კლდის მე-10 ფენიდან და ასეთივე ნიმუშების აღმოჩენის
ერთეული ფაქტები პოლონეთში, რეცენტულ მიკროლითურ
სადგომებზე. უკანასკნელი სახეობა ყველაზე ახლოს დგას
ორინიაკული ინდუსტრიის მეორე სტადიის ვიწრო, ნავისებრ
საფხეკებთან. მოცემული საკაწრი დამზადებულია მაგარ,
დანისებრ ანატკეცზე. რეტუში ციცაბოა; მისი წახნაგები
ბასრია. მარცხენა კიდის ზედა ნაწილი ხელმეორედ არის
რეტუშირებული, სულ ბოლო ნაწილს ასევე ეტყობა
წარუმატებელი შესწორების კვალი. პროფილს აქვს
დამახასიათებელი კლანჭისებური გაღუნულობა, რომელიც
დადასტურდა ამ ტიპის ჩემ მიერ ნანახ სხვა ეგზემპლარებზეც.
მეორე საკაწრი, ფართო სამუშაო პირით, წარმოდგენილია
VII ტაბულის 169-ე სურათზე. აქ რეტუში უფრო ციცაბოა,
ვედრე პირველში. წახნაგები ბასრია. მესამე ეგზემპლარი
წარმოადგენს მცირე ზომის დანისებურ ნატეხს, რომლის
ვიწრო, სქელი, ხელმეორედ რეტუშირებული სამუშაო პირი
ძლიერ ფართოვდება სიგრძივ დაუმუშავებელ კიდეებზე
გადასვლისას. ზემოთ (გვ. 56) მითითებულია Gravetteის ტიპის სახეობა და სხვა ზურგდაბლაგვებული დანები
საკაწრისებრი დაბოლოებით.

160

87

161

Joseph Déchelette: Manuel d’archeologie préhistorique, celtique et gallo-romaine,
Paris, 1908, стр. 143, рис. 52–2 [რედ. მინაწერი].
89
ავტორი იმოწმებს პუბლიკაციას: Г. Обермайер: Доисторический человек,
Санкт-Петербург, 1913, сგვ. 355, ნახ. 194, ფიგ. 4 და 10 [რედ. მინაწერი].

W mojej kolekcji [przyp. autora].
Autor odwołuje się zapewne do publikacji: J. Déchelette, 1908, Manuel
d’archeologie préhistorique, celtique et gallo-romaine, Paris: 143, rys. 52–2
[przyp. red.].
162
Autor odwołuje się zapewne do publikacji H. Obermaier, 1913, Prehistoric
Man, Sankt-Petersburg: 355, Pl. 194, figs. 4 and 10 [przyp. red.].
163
Autor nie do końca rozróżnia formę narzędzia i formę retuszu, stąd „drapaczowe” lub „skrobaczowe” retusze są niemal analogiczne z „drapaczami”
i „skrobaczami” [przyp. red.].

88

ჩემს კოლექციაში [ავტორის სქოლიო].

Scrapers
Three items. The first one (Plate VII, Figure 168) belongs
to the type, which, in the form of an elongated narrow point
with a slightly rounded or sharp tip, was finally developed in
the second stage of the Aurignacian industry, probably as a
derivative form inherited from the degraded primary point.
In the second stage of the Aurignacian industry, it is occasionally encountered as the tip of the blanks with a circle covered
with Aurignac retouch on the dorsal side (complex tools).
In the third stage of the same industry, it also can be occasionally found in the following “bent” modification. Curved
scrapers with one retouched side convex and the other concave or straight, found in Kostenki (double),66 in the Solutrean deposits of Saint-Martin-d’Exideuil (Dordogne),67 in the
cave of Zhitna (Moravia).68 In addition, I know that single
examples of the scrapers of the same type, as from layer 10 of
the Gvardjilas Klde, occasionally found at the open-air sites
of Poland’s Late Microlithic period. The last type of scrapers
is most closely related to the very narrow carinated scrapers
of the second stage of the Aurignacian industry. This scraper
is made on a massive blade. The retouch is steep; the working
edges are scraping. The upper part of the left edge is resharpened. The traces of the unsuccessful correction are also visible
on the very tip. The profile has a characteristic slightly clawshaped bend, which is also characteristic of other examples
of this type that I have seen. Another scraper with a wider
working part is depicted in Fig. 169, Plate VII. Its retouch is
less steep than the previous one, its edges are scraping as well.
The third item is a small blade with a narrow, thick secondary
retouched tip of the working part, which greatly widens when
it changes into the lateral unworked edges. Above (p. 56), we
showed the Gravettian-type varieties and other backed pieces
with a scraper-like point.69

In my collection [author’s note].
The author is probably referring to J. Déchelette: Manuel d’archeologie
préhistorique, celtique et gallo-romaine, Paris, 1908: 143, Fig. 52–2 [editor’s
note].
68
The author is probably referring to H. Obermaier: Prehistoric Man, SanktPetersburg, 1913: 355, Pl. 194, Figs. 4 and 10 [editor’s note].
69
The author does not fully differentiate tool forms from retouch forms,
as a result of which “scraper-like” and “engraver-like” retouches are almost
synonymous with “scrapers” and “engravers” [editor’s note].
66
67
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Spośród nich jeden podwójny, krótki i szeroki, symetrycznie połączony z wygiętym drapaczem. Wszystkie wykonane z nożykowatych wydłużonych wiórów.
Drapacze z wypustką
Pięć egzemplarzy. Okaz na rys. 170, Tab. VII ma wierzchołek poprzeczny opracowany przy prawej krawędzi za
pomocą silnego zaszczerbienia w formie mocnej wypustki.
Grań wierzchołka skrobiąca. Jak wskazują dwa negatywy
powierzchniowe na spodzie jej lewej krawędzi oraz wnęka,
narzędzie służyło i jako zakrzywiony nóż, i, prawdopodobnie, jako wgięty drapacz. Na stronie wierzchniej prawej krawędzi — zaszczerbienie powierzchniowe. Na trzech pozostałych charakterystyczna „grań” podobnej budowy; jej krańce,
z wyjątkiem jednego, są nieco zaokrąglone przez zaszczerbienie — nie tnące. Takież drapacze z wypustką znaleziono
w warstwie 1.
Analogiczne skrobaczowate ukształtowanie w połączeniu
z rylcem węgłowym znaleziono w tejże warstwie (Tab. VI,
rys. 165), prócz tego obserwowałem je w materiale164 zebranym przez S.J. Czarnowskiego z otwartego stanowiska w uroczysku Klin165, we wsi Iwanowice w powiecie miechowskim
guberni kieleckiej. Jej inwentarz krzemienny jest w ogólności
podobny do wyrobów krzemiennych znajdywanych po sąsiedzku wraz z baniastą ceramiką wstęgową w jamach mieszkalnych166.
Obok poprzednich trzeba wspomnieć o trzech innych
narzędziach skrobaczowatych (Tab. VII, rys. 171) z wypustkami na rogu wgiętej (na dwóch egzemplarzach i prostej
— na jednym) poprzecznej grani skrobiącej. Wykonane są
z wydłużonych fragmentów. Są one także różnokształtne, jak
opisane już drapacze z wypustką, i silnie zaszczerbione.
Skrobaczowate wierzchołki wymienionych narzędzi mają
niestałą formę, są albo nieregularnie zaokrąglone, albo kanciaste. Podobna niestałość bywa i na egzemplarzach pochodzących z innych miejsc. Skrobaczowate części pracujące ze
względu na sposób opracowania przynależą do zwyczajnych
drapaczy; jednym z najbliższych im jest grattoir pointu167.
W ogóle zaś są one formą przechodnią,...

164
W Laboratorium Archeologicznym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego [przyp. autora].
165
Stanowisko neolityczne [przyp. red.].
166
Badanych przez Leona Kozłowskiego [przyp. autora].
167
Drapacz ostrołukowy [przyp. red.].

ერთი მათგანი ორმაგია, მოკლე, განიერი და
სიმეტრიულადაა
შერწყმული
გაღუნულ
საფხეკთან.
ყველა მათგანი დამზადებულია წაგრძელებულ დანისებრ
ანატკეცებზე.

ნისკარტიანი საფხეკები

ხუთი ეგზემპლარია. ერთი წარმოდგენილია VII ტაბ. სურ.

170-ზე. მისი განივი წვერო მარჯვენა მხარეს დამუშავებულია

ციცაბო რეტუშით, კარგად გამოხატული წანაზარდის სახით.
წვეროს საფხეკისებურია. როგორც მარცხენა კუთხის ქვედა
მხარეს დატანილი ორი ზედაპირული ნეგატივი მიგვანიშნებს,
იარაღი ასრულებდა ერთდროულად ირიბი დანის, ხოლო
მისი ღრმული — შეღუნული საფხეკის ფუნქციას. მარჯვენა
პირის ზურგის მხარეს ზედაპირული რეტუშია დატანილი.
სამ დანარჩენს დამახასიათებელი წახნაგი ამგვარი აქვს:
მისი ბოლოები, ერთის გამოკლებით, რეტუშით ოდნავ
დაბლაგვებულია, — მჭრელი არ არის. ასეთივე შვერილიანი
საფხეკები აღმოჩენილია 1-ლ ფენაში.
ამავე ფენაში აღმოჩნდა ანალოგიური, კუთხის საჭრისთან
შეწყვილებული საკაწრისებური ნაწარმი (ტაბ. VI, სურ. 165).
გარდა ამისა, მე ვნახე ამგვარი კაჟების კოლექციაში90,
რომელიც შეაგროვა ს.ი. ჩარნოვსკიმ ღია კლინაში, ღია
ტიპის სადგომზე, ზეკელეცის გუბერნიის მეხოვის მაზრის
სოფ. ივანოვიცესთან. აქ მოპოვებული კაჟის მასალა
საერთოდ დიდ მსგავსებას ავლენს მეზობლად აღმოჩენილი
საცხოვრებელი ორმოების ლენტური, ბომბისებური
კერამიკის თანმხლებ კაჟის ნაკეთობებთან.91
ზემოაღწერილებთან ერთად უნდა ვახსენოთ სამი სხვა
საკაწრისმაგვარი იარაღი (ტაბ. VII, სურ. 171), რომელთაც
შეღუნული (ორ შემთხვევაში და სწორი — ერთში) განივი
საფხეკი წახნაგის კუთხეზე მოთავსებული აქვს შვერილი.
ისინი წაგრძელებულ ლამელაზეა დამზადებული, როგორც
ზემოაღწერილი ნისკარტიანი საფხეკები. რეტუში ციცაბოა.
ზემოჩამოთვლილი
იარაღების
საკაწრი
წვეროები
არამდგრადი ფორმებით ხასიათდება. ისინი უსწორმასწოროდაა
მომრგვალებული ან კუთხოვანია. ეს არამდგრადობა
დამახასიათებელია
სხვა
ადგილებში
აღმოჩენილი
ეგზემპლარებისთვისაც. საკაწრის სამუშაო პირები, მათი
დამზადების ხერხით, უკავშირდება ჩვეულებრივ საფხეკებს;
მათთან ყველაზე ახლომდგომია grattoir pointu. საერთოდ კი
ისინი წარმოადგენს გარდამავალ ...

90
ვარშავის
სამეცნიერო
საზოგადოების
ანთროპოლოგიურ
ლაბორატორიაში [ავტორის სქოლიო].
91
გამოკვლეულია ლეონ კოზლოვსკის მიერ [ავტორის სქოლიო].

73
One of them is double, short and wide, symmetrically
combined with a convex endscraper. All are made of elongated blades.
Nosed endscrapers
Five items. One is in Fig. 170, Plate VII. The transverse tip
at the right edge is trimmed with a steep retouch in the form
of a strong “nose”. The edge of the tip is scraping. As show two
evasive negatives on the ventral side of its left corner, the tool
also served as a truncated piece; and its notch — probably as
a concave endscraper. On the dorsal side of the right blade
there is an evasive retouch. The three others have characterizing edge of the following structure; its ends, except for one,
are slightly rounded by retouching — they are not cutting
edges. Similar nosed endscrapers were found in layer 1.
A similar scraper-like tool combined with a dejete burin
was found in the same layer (Plate VI, Figure 165), in addition,
I observed it in a flint assemblage70 collected by S. Ya. Charnovsky from an open-air site in the Klin71 tract in the village
of Ivanovica in the Mekhovsk district of Kielec province; its
flint inventory is generally similar to flint implements found
in the neighbouring area with Linear Band globular pottery
in residential pit-dwellings.72
Next to the previous one, mention should be made of
three other scraping tools (Plate VII, Figure 171) with a
“nose” on the corner of the (concave in two cases and straight
in one case) transverse scraping edge. They are made on elongated flakes. They are also diverse, as the already described
nosed endscrapers. The retouch is steep.
Points of the listed scrapers are of varying shapes — they
are irregularly rounded or angular. Similar inconsistency
happens in items originating from other sites. Scraping working edges are similar to ordinary endscrapers by their modification method; one of the closest to them is grattoir pointu.
In general, they are transitional...

70
In the Anthropological Laboratory of the Warsaw Scientific Society
[author’s note].
71
A Neolithic site [editor’s note].
72
Studied by Leon Kozłowski [author’s note].
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...w ogólnym rozumieniu morfologicznym. Co do zastosowania zaś, należy przypuszczać, że stanowią one formę pośrednią między rylcami a wygiętymi drapaczami.
Drapacze łódkowate
Przedstawiony na rys. 172, Tab. VII. Reprezentuje on
ów zwężony wariant drapaczy łódkowych, który oznacza się
barwną nazwą à museau168.
Zarys wtórnie opracowanej części pracującej nieregularny. Jest na niej jednakże wyraźnie zauważalny półokrągły
wierzchołek, pokryty charakterystycznym silnym zaszczerbieniem, złożonym z pięciu zębatych długich negatywów,
rozciągających się do wysokiej grani środkowej strony
wierzchniej, pod nimi zwężające się wnęki, pokryte łagodniejszymi negatywami zaszczerbienia — krótkimi i szerokimi, przeważnie załamanymi. Ostatnia na prawym boku
biegnie w dół. Prawa strona wierzchołkowego zaokrąglenia
zaszczerbiona wtórnie. Wykonany z mocnego trójgraniastego fragmentu, odłupanego, jak się zdaje, od krawędzi rdzenia
z zaszczerbieniem przytępienia.
Drugi (Tab. VII, rys. 173) z identycznego materiału, jest
opracowany w mniej charakterystyczny sposób. Wąski wierzchołek pokryty czterema wydłużonymi nieregularnymi negatywami oraz leżącym w ich dolnych częściach późniejszym
drobnym zaszczerbieniem. Pozostałe krawędzie w stanie
pierwotnym.
Wydłużone drapacze wygięte
Wszystkich, złamanych i całych, 149 sztuk.
Pięć sztuk z silnie wygiętą granią skrobiącą, zlewającą się
z krawędziami podłużnymi przy pomocy stopniowych zaokrągleń.
Na dwóch zaszczerbienie znajduje się i na górnej części
boków (Tab. VII, rys 174). Na jednym z nich, obsydianowym,
wnęka drapaczowa (Tab. VII, rys 175). Na pięciu zaszczerbienie normalnej pochyłości. Na pierwszym z przedstawionych
na ilustracji — dość łagodne. Wykonane z wiórów nożykowatych, prócz jednego, sporządzonego z grubego, krzywego fragmentu. Długość najmniejszego wynosi 3,2 cm, a największego
— 5,9 cm. Długość grani skrobiącej najwęższego z nich wynosi
w linii prostej 0,4 cm.
27 całych i 32 złamane drapacze, długość których także
znacznie...

168
Termin oznaczający drapacz pyskowaty. Termin użyty został po raz
pierwszy w 1906 r. przez L. Bardon’a i A. Bouyssonie’go (Grattoir caréné et ses
dérivés à la Coumba del Bouïtou (Corrèze), Revue de l’école d’Anthropologie
de Paris, II: 401–411) [przyp. red.].

...ფორმას საერთო მორფოლოგიური მახასიათებლებით
თუმცა განსახილველი, მათი ფუნქციური დანიშნულება,
მათი გამოყენება საჭრისებსა და ამობურცულ საფხეკებთან
მიმართებით.

მაღალსამუშაოპირიანი საფხეკები
გამოსახულია VII ტაბ. სურ. 172-ზე. იგი წარმოადგენს

ოვალურსამუშაოპირიანი საფხეკების იმ დავიწროებულ
სახესხვაობას, რომელსაც ვუწოდებთ à museau-ს.92
მეორადი დამუშავების პირის მოხაზულობა ოდნავ
არასწორია, თუმცა მასზე კარგად იკითხება ნახევარწრიული,
ოდნავ
წაგრძელებული,
დამახასიათებელი
ციცაბო
რეტუშით დაფარული წვერი, რომელიც შედგება ხუთი
გრძელი ღაროვანი ნეგატივისაგან, გრძელდება ზედა მხარის
მაღალ შუალედურ წახნაგამდე. მათ ქვეშ განლაგებულია
ვიწრო ღარები, რომლებიც გადაფარულია უფრო ციცაბო
რეტუშის ნეგატივებით, განიერითა და, უმეტესწილად,
ტეხილით. უკანასკნელი მარჯვენა მხარეს გრძელდება
ქვემოთ. ზედა ნაწილის მომრგვალების მარჯვენა მხარე
ხელმეორედაა რეტუშირებული. სხვა მხრივ ამ საფხეკს კარგი
მახასიათებლები აქვს. იგი დამზადებულია მაგარ, სამწახნაგა
ანატკეცზე, რომელიც, ვფირობ, ატკეცილია გამაბლაგვებელი
რეტუშით გაფორმებული ნუკლეუსის კიდიდან.
მეორე ცალი (VII ტაბ. სურ. 173) იმავე მასალაზეა
დამზადებული,
ოღონდ
დამუშავებულია
ნაკლებად
დამახასიათებელი სახით. მისი ვიწრო წვერო დააფარულია
ოთხი, წაგრძელებული, არაწესიერი ფორმის ნეგატივით და მათ
ქვედა ნაწილებზე დადებული წვრილი რეტუშით. დანარჩენი
კიდეები პირვანდელ მდგომარეობაშია დატოვებული.

წაგრძელებული, ამობურცულპირიანი საფხეკები

მთელი და გატეხილი ცალების საერთო რაოდენობაა 149.
ხუთი ცალი ხასიათდება ძლიერ გაღუნული საფხეკი
წახნაგით, რომელიც თანდათანობითი მომრგვალებების
საშუალებით უერთდება გრძივ კიდეებს.
ორ შემთხვევაში რეტუში განლაგებულია გვერდების
ზედა მხარეებზეც (VII ტაბ. სურ. 174). ერთი მათგანის,
რომელიც ობსიდიანისაა, საფხეკის პირი ამოღარულია
(VII ტაბ. სურ. 175). ხუთ მათგანს რეტუში ჩვეულებრივი
დახრილობისა აქვს, ილუსტრირებულიდან პირველს —
შედარებით დამრეცი. ყველა დამზადებულია დანისებრ
ანატკეცებზე, ერთის გამოკლებით, რომელიც სქელ, მრუდე
ანატკეცზეა დამზადებული. ყველაზე პატარის სიგრძე 3,2
სმ.-ია. ყველაზე დიდის — 5,9 სმ. ერთის, ყველაზე წვრილი
საფხეკის, წახნაგის სიგრძე სწორ ხაზზე 0,4 სმ.-ია.
27 მთელი და 32 გატეხილი საფხეკის სიგრძე
საგრძნობლად...
92
ტერმინი აღნიშნავს ნისკარტიან საფხეკს. პირველად 1906 წელს
გამოიყენეს L. Bardon და A. Bouyssonie (Grattoir caréné et ses dérivés à la Co-

umba del Bouïtou (Corrèze). Revue de l’école d’Anthropologie de Paris, II: 401–411)

[რედ. მინაწერი].
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...form in the general morphological sense but should be considered with respect to the application between burins and
convex endscrapers.
Carinated scrapers
It is shown in Fig. 172, Plate VII. It is a narrowed modification of carinated scrapers, which is denoted by the figurative name à museau.73
The outline of the second part is slightly irregular. But it
clearly shows a semicircular apex, slightly elongated, covered
with a characteristic steep retouch consisting of five grooved
long negatives extending to the high middle edge of the dorsal side, and underneath narrowing notches covered with the
more gentle negatives of retouching are short and broadly
refracted. The last one on the right side continues down. The
right side of the apex rounding is retouched. Otherwise, this
endscraper is clearly characterized in the illustrations. It is
made of a strong trihedral flake, which, it seems, is removed
from the edge of the core with an abrupt retouch.
The second one (Plate VII, Figure 173) is made of the
same material less characteristically. The narrow apex is covered with four elongated irregular negatives, and the subsequent fine retouch lying on their lower parts. The remaining
edges are in the original state.
Elongated convex endscrapers
A total of 149 broken and whole.
Five pieces with a strongly curved scraping edge, merging
with the lateral edges through gradual rounding.
On two items retouch is located on the upper parts of the
side faces (Plate VII, Figure 174). On one of them, obsidian,
there is a notch (Plate VII, Figure 175). In five, the retouch is
of normal steepness; on the first of the illustrated items it is
relatively shallow. They are made on blades, except for one
which is made from a thick curved flake. The length of the
smallest item is 3.2 cm, and the longest one — 5.9 cm. One
narrowest item has the length of the scraping edge along a
straight line 0.4 cm.
There are 27 complete and 32 broken endscrapers, the
length of which is also significantly...

73
This term refers to a nosed scraper. The term was first used in 1906 by
L. Bardon and A. Bouyssonie (Grattoir caréné et ses dérivés à la Coumba del
Bouïtou (Corrèze). Revue de l’école d’Anthropologie de Paris, 2: 401–411)
[editor’s note].
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Рис. 48. Скребки с носиком (вариант
á museau) /Скребки с отростком,
согласно терминологии Круковского/,
слой 10. Таблица VII Рисунок 170–171
(фото: Мирон Богацкий, рис. Леван
Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 48. Drapacze z wypustką według
terminologii S. Krukowskiego, warstwa 10.
Tablica VII Rysunek 170–171 (fot. Miron
Bogacki, rys. Levan Jorjadze, Patrycja
Danyło).
ნახ. 48. საკაწრები, კრუკოვსკის
ტერმინოლოგია, ფენა 10. ტაბულა VII,
ნახატი 170–171 (ფოტო მირონ
ბოგაცკისა, ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და
პატრიცია დანილოსი).

49

Fig. 48. Endscrapers with ridge, according
to S. Krukowski’s terminology, layer 10.
Plate VII, Figures 170–171 (photo by
Miron Bogacki, drawing by Levan Jorjadze,
Patrycja Danyło).

Рис. 49. Скребки, слой 10. Таблица
VII Рисунок 172–173 (рис. Леван
Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 49. Drapacze, warstwa 10.
Tablica VII Rysunek 172–173 (rys. Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
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ნახ. 49. საფხეკები, ფენა 10. ტაბულა
VII, ნახატი 172–173 (ნახ. ლევან
ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Fig. 49. Endscrapers, layer 10.
Plate VII, Figures 172–173 (drawing by
Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).

Рис. 50. Скребки, слой 10. Таблица
VII Рисунок 174–175 (рис. Леван
Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 50. Drapacze, warstwa 10.
Tablica VII Rysunek 174–175 (rys. Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
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ნახ. 50. ოვალურსამუშაოპირიანი
საფხეკები, ფენა 10. ტაბულა
VIII, ნახატი 174–175 (ნახ. ლევან
ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Fig. 50. Endscrapers, layer 10.
Plate VII, Figures 174–175 (drawing by
Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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...przewyższa szerokość. Krawędzie boczne nieszczerbione.
Na piętnastu końce grani skrobiącej tworzą z krawędziami
bocznymi kąty rozwarte (Tab. VII, rys. 176). Na pozostałych
mniej lub bardziej wygięte zaokrąglenia (Tab. VII, rys. 177,
178). Stopień wygięcia grani skrobiącej zazwyczaj dla tej kategorii waha się znacząco. Na większości drapaczy z kątami
rozwartymi na końcach grani skrobiącej jest ona słabo wygięta (Tab. VII, rys. 176). Na nich też obserwuje się największą
regularność grani i negatywów zaszczerbienia. Na innych,
stanowiących większość, grań skrobiąca posiada drobne nierówności (Tab. VII, rys. 178); częsta jest także nieregularność
form negatywów zaszczerbienia. Pochyłość negatywów zaszczerbienia jest rozmaita: od takiej, która przeciętnie właściwa jest nożom podłużnym, do ostrej, położonej w przybliżeniu pod kątem prostym względem części dolnej (Tab.
VII, rys. 178); są cztery drapacze tego typu. Rzadko spotyka
się przeróbki. Oczywiście, występują różne kombinacje tych
cech. Długość całych drapaczy wynosi od 7 do 2,5 cm. Pierwszych — cztery sztuki. Najczęściej występujące mierzą od 4,5
do 3,5 cm. Najkrótsza grań skrobiąca ma 0,6 cm. Są to ogólnie lekkie narzędzia, jak i następna kategoria.
23 całe i 3 złamane drapacze o długości nieznacznie przewyższającej szerokość. Krawędzie podłużne nieszczerbione.
Spośród nich 21 wykonanych jest z wiórów nożykowatych,
a 4 z grubych fragmentów innego typu. Na trzech grań skrobiąca tworzy z bokami kąt rozwarty (Tab. VII, rys. 179); na
pozostałych — zaokrąglenie (Tab. VII, rys. 180, 181). Przeważają egzemplarze z drobną nieregularnością, tak grani
skrobiącej, jak i zaszczerbienia. Jeden przerobiony. Nie występuje szczególnie silne szczerbienie. Na wskazanych rysunkach przedstawione są egzemplarze: duży, średni i mały.
13 całych i złamanych drapaczy z zaszczerbieniem na
boku. Jest ono przeważnie ciągłe i składa się z dobrze rozwiniętych negatywów; na siedmiu występuje z obu boków
(Tab. VII, rys. 182); na pięciu jest ono drobne i rozmieszczone w oddzielnych grupach. Ze względu na współzależność
rozmiarów przynależą one w większości do opisanej wyżej
drugiej kategorii. Na jednym grubym drapaczu (Tab. VII,
rys. 183)...

...აღემატება მის სიგანეს, გვერდითი კიდეები რეტუშირებული
არ არის. თხუთმეტ ცალზე საფხეკის სამუშაო პირის წახნაგის
ბოლოები გვერდით კიდეებთან მიმართებით ბლაგვ კუთხეს
ქმნის (VII ტაბ. სურ. 176), დანარჩენებზე კი სამუშაო პირი
მეტ-ნაკლებად მომრგვალებულია (VII ტაბ. სურ. 177, 178).
ამ რიგის ნივთებისათვის დამახასიათებელია სამუშაო პირის
წახნაგის გაღუნულობა, რომელიც საკმაოდ დიდ დიაპაზონში
მერყეობს. ბლაგვკუთხიანი საფხეკების უმრავლესობას
სამუშაო პირის წახნაგი ნაკლებადა აქვს გაღუნული (VII
ტაბ. სურ. 176). მათზე ყველაზე კარგად შეინიშნება ამ
წახნაგისა და რეტუშის ნეგატივების წესიერი განლაგება.
სხვებზე, უმრავლეს შემთხვევაში, სამუშაო პირის წახნაგი
უსწორმასწოროა (VII ტაბ. სურ. 178). ასევე ხშირია რეტუშის
ნეგატივების არაწესიერი ფორმა. რეტუშის ნეგატივების
დახრილობა სხვადასხვა სახისაა: ისეთი, როგორიც სიგრძივი
დანებისათვის არის დამახასიათებელი, ასევე ციცაბო,
რომელიც ქვედა მხარის მიმართ თითქმის მართ კუთხეს
ქმნის (VII ტაბ. სურ. 178). ამგვარი საფხეკი სულ ოთხი ცალია.
იშვიათად გვხვდება ხელმეორე რეტუშიც. რა თქმა უნდა,
არსებობს ამ მახასიათებლების სხვადასხვა კომბინაციაც.
მთელი ცალების სიგრძე 7-დან 2,5 სმ.-მდე მერყეობს. ასეთია
პირველი ოთხი ცალი. ყველაზე ხშირად მათი ზომები 4-დან
3, 5 სმ.-მდეა. ყველაზე მოკლე სამუშაო პირის სიგრძე 0,6
სმ.-ია. საერთოდ, ასეთი იარაღი უფრო მსუბუქია, ისევე,
როგორც მომდევნო რიგისა.
23 მთელი და 3 გატეხილი საფხეკის სიგრძე ოდნავ
აღემატება სიგანეს. სიგრძივი გვერდები რეტუშირებული
არ არის. მათგან 21 დამზადებულია ლამელაზე, ოთხი
კი განსხვავებული ფორმის სქელ ანატკეცზე. ოთხზე
სამუშაო პირი გვერდებთან ბლაგვ კუთხეს ქმნის (VII ტაბ.
სურ. 179); დანარჩენ შემთხვევებში მომრგვალებულია
(VII ტაბ. სურ. 180, 181). ჭარბობს ისეთი ეგზემპლარები,
რომელთა სამუშაო პირი ვიწროა, არასწორი ფორმისაა და
რეტუშირებული. მასზე რეტუში ხელმეორედაა დატანილი.
აქ არ გვხვდება განსაკუთრებით ციცაბო რეტუში. მოცემულ
სურათებზე გამოსახულია დიდი, საშუალო და მცირე ზომის
ეგზემპლარები.
13 მთელი და გატეხილი საფხეკი რეტუშირებული
გვერდებით. იგი, ჩვეულებრივ, მთლიანად ფარავს გვერდებს
და შედგენილია კარგად გამოხატული ნეგატივებისაგან:
შვიდ ცალს რეტუში ორივე გვერდზე აქვს მოთავსებული
(VII ტაბ. სურ. 182), ხუთ დანარჩენზე რეტუში წვრილია და
განლაგებულია ცალკეულ ჯგუფებად. მთავარი ზომების
შეფარდების მხრივ ისინი, ძირითადად, მიეკუთვნება მეორე
რიგის ნივთებს. ერთ სქელ საფხეკს (VII ტაბ. სურ. 183)...
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...exceeds width. Lateral edges are not retouched. In fifteen
items, the ends of the scraping face form obtuse angles with
the lateral edges (Plate VII, Figure 176). In the rest, these
connections are more or less convex and rounded (Plate VII,
Figures 177, 178). The degree of curvature of the scraping
face, common for this category, varies on a rather large scale.
Most of the endscrapers with obtuse angles at the ends of the
scraping face are slightly curved (Plate VII, Figure 176). They
also have the greatest regularity of the working edge and the
retouch negatives. In the others making up the majority, the
scraping edge has small irregularities (Plate VII, Figure 178);
irregularity of the form of retouch negatives is frequent as
well. The slope of the retouching negatives varies: from the
one that, on average, is characteristic of the axial knives, to
the steep retouch, located approximately at right angles to the
ventral side (Plate VII, Figure 178); there are four endscrapers of the last type. Secondary retouch is rare. Of course,
there are different combinations of these properties. Length
of the complete items: 7–2.5 cm (the first four pieces). The
most frequent length is between 4.5 and 3.5 cm. The shortest
scraping edge is 0.6 cm. In general, these are lightweight
tools, like the next category.
There are twenty-three complete and three broken endscrapers with a length slightly exceeding the width. The lateral edges are not retouched. Of these, 21 are made on blades,
and four — on thick flakes of a different type. In three cases,
the scraping edge forms an obtuse angle with the sides
(Plate VII, Figure 179); in the other cases, the connection is
rounded (Plate VII, Figure 180, 181). Prevailing specimens
with a fine irregularity of the scraping edge and retouching.
One item is secondary retouched. There is no particularly steep
retouching. The figures above depict large, medium and small
examples.
Thirteen complete and broken endscrapers retouched
on the sides. The retouch is predominantly continuous and
consists of well-developed negatives: in seven on both sides
(Plate VII, Figure 182), in the other five it is shallow and
arranged in disjointed groups. According to the ratio of the
main sizes, they belong mostly to the second category. In one
thick endscraper (Plate VII, Figure 183)...

237

ГВАРДЖИЛАС КЛДЕ (с 12 таблицами) / GWARDŻYŁAS KŁDE (z 12 tablicami) / გვარჯილას კლდე (12 ტაბულით) / GVARDJILAS KLDE (with 12 plates)

Рис. 51. Скребки, слой 10. Таблица
VII Рисунок 176–178 (фото: Мирон
Богацкий, рис. Леван Джорджадзе,
Патриция Данило).
Fig. 51. Drapacze, warstwa 10. Tablica
VII Rysunek 176–178 (fot. Miron
Bogacki, rys. Levan Jorjadze, Patrycja
Danyło).
ნახ. 51. საფხეკები, ფენა 10.
ტაბულა VII, ნახატი 176–178
(ფოტო მირონ ბოგაცკისა,
ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და
პატრიცია დანილოსი).

Fig. 51. Endscrapers, layer 10. Plate VII,
Figures 176–178 (photo by Miron
Bogacki, drawing by Levan Jorjadze,
Patrycja Danyło).
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Рис. 52. Скребки, слой 10. Таблица
VII Рисунок 179–181 (фото: Мирон
Богацкий, рис. Леван Джорджадзе,
Патриция Данило).
Fig. 52. Drapacze, warstwa 10. Tablica
VII Rysunek 179–181 (fot. Miron
Bogacki, rys. Levan Jorjadze, Patrycja
Danyło).
ნახ. 52. საფხეკები, ფენა 10.
ტაბულა VII, ნახატი 179–181
(ფოტო მირონ ბოგაცკისა,
ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და
პატრიცია დანილოსი).
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Fig. 52. Endscrapers, layer 10. Plate VII,
Figures 179–181 (photo by Miron
Bogacki, drawing by Levan Jorjadze,
Patrycja Danyło).

Рис. 53. Скребки, слой 10. Таблица
VII Рисунок 182. (фото: Мирон
Богацкий).
Fig. 53. Drapacze, warstwa 10.
Tablica VII Rysunek 182 (fot. Miron
Bogacki).
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ნახ. 53. საფხეკები, ფენა 10.
ტაბულა VII, ნახატი 182
(ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 53. Endscrapers, layer 10. Plate VII,
Figure 182 (photo by Miron Bogacki).
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...cały obwód został opracowany nieregularnym silnym zaszczerbieniem. Rozszerza się on w górnej części. Powyżej
tego rozszerzenia grań skrobiąca dzieli się na trzy części: dwie
pochyłe, boczne, niemal proste i środkową także wyprostowaną. Prawa strona wierzchołka drapacza zaszczerbiona ponownie. Na innym drapaczu o kształcie i wykończeniu podobnym (Tab. VII, rys. 184) części boczne grani skrobiącej są
nie proste, lecz nieco wgięte, a jej część środkowa — wygięta.
Takąż budowę wierzchołka, szczególnie jasno wyrażoną, obserwuje się na złamanym drapaczu (Tab. VII, rys. 185) oraz
na podwójnym narzędziu z rys. 156 w Tab. VI. Nie zauważyłem wcześniej u drapaczy takiego typu wierzchołka.
Podwójne narzędzia symetryczne z poprzeczną wygiętą
granią skrobiącą, wspominane w innych miejscach tego rozdziału, zostały znalezione w liczbie sześciu. Dwa spośród nich
(Tab. VII, rys. 186, 187) — to drapacze podwójne. Cztery łączą drapacz wygięty z niemal prostą, albo nieznacznie wgiętą
poprzeczną granią skrobiącą; trzy z nich (Tab. VII, rys. 188),
wykonane z nożykowatych wydłużonych, lecz krótkich wiórów, posiadają prostą tnącą krawędź poprzeczną; okoliczność
ta wiąże je także z czwartym typem zakrzywionych noży.
Czwarty (Tab. VII, rys. 189), wykonany z fragmentu stanowiącego większą część rdzenia macierzystego, ma wgiętą
grań; przeciwległą względem wygiętego wierzchołka, szczerbioną dużymi negatywami pod kątem prostym w stosunku
do strony dolnej; lewa jej część została przekształcona w silnie skręcony rylec węgłowy.
Został znaleziony jeden wąski długi wiór, przedstawiający niedokończony zarzucony wygięty drapacz. Jego
szczerbiony wierzchołek składa się w części środkowej z pozostałości prostego poprzecznego wierzchołka fragmentu
macierzystego, tworzącego ze stroną dolną kąt nieco większy niż prosty. Krawędzie zaokrąglone dwoma partiami zaszczerbienia, nie mogły być dokończone wskutek wielkości
wspomnianego kąta. To samo zjawisko jest widoczne na
innych nieukończonych drapaczach z przyczyny znacznego zgrubienia górnego wierzchołka. Na jednym (Tab.
VII, rys. 190) — duża pozostałość poprzecznego prostego wierzchołka, nawisającego nad stroną dolną. Na innym
nieopracowana środkowa część wierzchołka stanowi pozostałość zagiętego poprzecznego przełomu; na trzecim (Tab.
VII, rys. 191) między szczerbionymi partiami wierzchołka znajduje się szeroki negatyw, odłupany z góry na dół,

...სამუშაო პირის მთელი გარშემოწერილობა უხეშად
აქვს დამუშავებული, უწესრიგო ციცაბო რეტუშით. იგი
ფართოვდება ზედა ნაწილში. ამ გაფართოებული ნაწილის
ზემოთ სამუშაო პირი სამ ნაწილად იყოფა: ორი დაქანებული
გვერდი თითქმის სწორია, ასევე სწორია შუა ნაწილიც. მისი
წვეროს მარჯვენა მხარე დაფარულია მეორადი რეტუშით.
ამავე ტიპის მოხაზულობისა და დამუშავების მქონე მეორე
საფხეკის (VII ტაბ. სურ. 184) გვერდითი წახნაგები არა სწორი,
არამედ ოდნავ ჩაღუნულია, შუა ნაწილი კი ამოღუნული.
წვერის ამგვარივე აგებულება, განსაკუთრებით მკვეთრად
გამოხატული, შეინიშნება გატეხილ საფხეკზე (VII ტაბ. სურ.
185) და VI ტაბულის 156-ე სურათზე წარმოდგენილ ორმაგ
იარაღზე. სხვა დროს მე არ შემიმჩნევია ასეთი საინტერესო
სამუშაო პირის მქონე საფხეკები.
ორმაგი სიმეტრიული იარაღი, განივი ამოღუნული
სამუშაო პირით, რომელიც უკვე ვახსენეთ ამავე თავის სხვა
ადგილებზე, სულ ექვსი ცალია აღმოჩენილი. ორი მათგანი
(VII ტაბ. სურ. 186, 187) ორმაგი საფხეკია. ოთხზე გაღუნული
საფხეკი შერწყმულია თითქმის სწორ ან ოდნავ ჩაღუნულ
განივ სამუშაო პირთან; სამი მათგანი (VII ტაბ. სურ. 188),
რომლებიც დამზადებულია დანისებრ წაგრძელებულ,
მაგრამ მტკიცე ლამელაზე და რომელთა განივი წახნაგი
მჭრელია, ამ ნიშნით უკავშირდება ირიბი დანების მეოთხე
ტიპს. მეოთხე (VII ტაბ. სურ. 189), რომელიც დამზადებულია
კაჭრისკანიანი ნუკლეუსის მოზრდილ ნატეხზე, აქვს
ამოღუნული წიბო, წვეროს მოპირდაპირედ მდებარე
ჩაღუნული წახნაგი, რეტუშირებული დიდი, მართი კუთხით
ქვედა მხარისაკენ მიმართული ნეგატივებით: მისი მარცხენა
ბოლო გადაქცეულია ძლიერ ჩახვეული კუთხის საჭრისად.
აღმოჩენილია ერთი ვიწრო, წუნიანი, გაღუნული,
გრძელი ანატკეცი, რომელიც წარმოადგენს დაუმთავრებელ,
გადაგდებულ, გაღუნულ საფხეკს. მისი რეტუშირებული
წვეროს შუა ნაწილი წარმოადგენს პირველადი ანატკეცის
სწორი, განივი წვეროს ნარჩენს, რომელიც ქვედა ნაწილთან
მიმართებით მართ კუთხეზე ცოტა უფრო დიდ კუთხეს
ქმნის. კიდეები მომრგვალებულია რეტუშის ორი რიგის
საშუალებით, რომელიც ვერ დამთავრდებოდა აღნიშნული
კუთხის სიდიდის გამო. იგივე მოვლენა უფრო თვალსაჩინოდ
აისახა სამ დაუმთავრებელ საფხეკზე, რაც გამოიხატება
ზედა ბოლოს საგრძნობი შემსხვილებით. ერთს (VII ტაბ.
სურ. 190) შერჩენილი აქვს ქვედა მხარესთან შედარებით
ძლიერად გამოწეული განივი, სწორი წვეროს დიდი ნაწილი.
მეორეზე წვეროს დაუმუშავებელი შუა ნაწილი წარმოადგენს
განივი, შეკეცილი გადანატეხის ნარჩენს; მესამეზე (VII
ტაბ. სურ. 191), წვეროს რეტუშირებული გვერდითი
ნიწილის შუა მდებარეობს განიერი ნეგატივი, რომელიც
ატკეცილია ზურგის მხრიდან მუცლისმხრის მიმართულებით
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...the entire circumference is roughly trimmed with an
irregular steep retouch. It expands at the top. Above this
expansion, the scraping edge is divided into three parts: two
inclined lateral, almost straight and a median rectum as well.
The right side of its top is retouched. In another endscraper
with a similar contour and trimming (Plate VII, Figure
184), the lateral parts of the scraping edge are not straight,
but slightly concave, and its middle part is arched. The same
structure of the apex, especially clearly expressed, is observed
in a broken endscraper (Plate VII, Figure 185) and in the
double tool in Fig. 156, Plate VI. I did not notice this type of
tops in endscrapers before.
Six double symmetrical tools with a transverse curved scraping tip were found, other than those mentioned elsewhere in
this chapter. Two of them (Plate VII, Figure 186, 187) are double
endscrapers. Four combine the convex endscraper with an
almost straight or slightly concave transverse scraping edge;
in three of them (Plate VII, Figure 188) made of elongated
but strong blades, the ends of the straight transverse facet
are cutting, and by this circumstance they are also related
to the fourth type of oblique knives. The fourth (Plate VII,
Figure 189), made on a flake that constitutes the greater part
of the primary core, has a concave face opposite the convex
tip, retouched by large negatives at right angles to the ventral
side; its left extremity is turned into a strongly carinated dejete burin.
One narrow long blank was found representing an unfinished abandoned convex endscraper. Its touched top in the
middle part consists of the remainder of a straight transverse
apex of the primary flake, which forms with the lower side a slightly larger angle than the straight one. The edges are rounded
by two batches of retouching, which could not be completed
due to the degree of the said angle. The same phenomenon is
more clearly detected due to the significant thickening of the
upper extremity of the other three unfinished endscrapers.
One (Plate VII, Figure 190) has a large remainder of the transverse straight apex, hanging over the ventral side. In the other
item, the unfinished middle part of the apex is the remainder
of a bent transverse fracture; the third (Plate VII, Figure 191)
between the retouched sides of the apex has a wide negative,
removed in the direction from the dorsal to the ventral side,
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przy pomocy którego próbowano usunąć niezdatną do zaszczerbienia grubą, nawisającą część; jednakże próba ta okazała się nieudana, gdyż duży negatyw także tworzył z częścią
dolną kąt rozwarty. Sześć innych zgrubiałych na wierzchołku
drapaczy z pełnym zaszczerbieniem skrobiącego łuku nosi
na jego środku niewielki występ, nieco przypominający na
dwóch egzemplarzach charakterystyczną wypustkę opisanej
wyżej skrobaczowatej kategorii. Lecz jest on w całości i w sąsiedztwie pokryty silnie szczerbionymi wtórnie negatywami,
rozmieszczonymi pod kątem rozwartym względem strony
dolnej. Tym sposobem są one wyrobami z nieudaną nieukończoną obróbką.
Na siedmiu egzemplarzach są obecne słabe, lecz w pełni wyraźne ślady użytkowania. Polegają one na bardzo nieznacznym zaokrągleniu i wygładzeniu poprzecznej grani
skrobiącej, pozbawionej w rezultacie tej właściwej jej ostrości
i odpolerowania jej niemal do szklanego połysku. Blask ów
jest szczególnie wyraźny na skraju strony dolnej, w postaci
wąziutkiego szlaczka otaczającego łuk skrobiący; przechodzi
niepostrzeżenie w dalszą matową powierzchnię dolnej części. Na niektórych egzemplarzach taka sama polerka pokrywa występy drobnych negatywów zaszczerbienia i granie je
rozdzielające, bliskie grani skrobiącej. Polerka na tych drapaczach nie przechodzi na krawędzie boczne.
Taki stan powierzchni wskazuje, że skrobano nimi
względnie miękki materiał169. W warstwach: 11, 2 i 1 znaleziono drapacze z podobnymi śladami, występującymi tam
jednakże w większym stopniu.
Kończąc opis niniejszej grupy, należy wspomnieć o instrumentach łączących na jednej krawędzi poprzecznej
wygięty drapacz i zakrzywiony nóż. Większa część takiej
szczerbionej grani i jeden jej bok opracowany jest jak na regularnych wydłużonych drapaczach drugiej kategorii, zaś drugi
kraniec tworzy z bokiem narzędzia w przybliżeniu kąt prosty
lub nieco mniejszy. Krawędzie boczne zazwyczaj nieszczerbione. Taką formę przychodziło mi spotykać we współczesnych polskich przemysłach mikrolitycznych170. Na egzemplarzach tych szczerbiona krawędź jest ukośna, jej skrajny kąt

და რომლის საშუალებითაც უცდიათ, მოეცილებინათ
რეტუშისათვის შეუფერებელი სქელი, გადმოწეული ნაწილი,
თუმცა ეს მცდელობა უშედეგო გამოდგა, რადგანაც დიდმა
ნეგატივმა მუცლის მხრიდან ასევე ბლაგვი კუთხე შეადგინა.
ექვს დანარჩენ ნივთს წვეროზე, მაღალ საფხეკებზე, რეტუშით
მთლიანად დაფარულ სამუშაო პირის რკალზე, შუა ნაწილში
განთავსებული აქვს მცირე ზომის შვერილი, რომელიც ორ
ეგზემპლარზე წააგავს ისეთ სახასიათო შვერილს, როგორიც
აქვს ზემოხსენებულ საკაწრისებრ იარაღს. თუმცა, იგი
მთლიანად და მომიჯნავე ადგილებზე დაფარულია ძლიერი,
ორმაგი რეტუშირებული ნეგატივებით, რომლებიც ქვედა
მხარის მიმართ ბლაგვი კუთხითაა მიმართული. ამდენად,
ისინი წარმოადგენს წუნდებულ, ბოლომდე დაუმუშავებელ
ნივთებს.
შვიდ ეგზემპლარზე შერჩენილია ხმარების სუსტი,
მაგრამ აშკარა კვალი. ისინი გამოიხატება განივი სამუშაო
პირის უმნიშვნელო მომრგვალებასა და მოგლუვებაში,
რომელსაც ამის გამო დაკარგული აქვს დამახასიათებელი
დამუშავება თითქმის მინისებურ სიპრიალემდე. ეს
სიპრიალე განსაკუთრებით კარგად ჩანს და კარგადვეა
განვითარებული ქვედა მხარის მომიჯნავე ნაწილზე ვიწრო
ზოლის სახით, რომელიც გარს უვლის სამუშაო პირის
რკალს; იგი შეუმჩნევლად გადადის ქვედა მხარის მომდევნო
მქისე ზედაპირში. ზოგიერთ მათგანზე ასეთივე გაპრიალება
ფარავს რეტუშის წვრილი ნეგატივების შვერილებს და მათ
გამყოფ, სამუშაო პირის წახნაგთან ახლომდებარე წახნაგებს.
ამ საფხეკების პოლირება არ გადადის გვერდით კიდეებზე.
ზედაპირის ამგვარი მდგომარეობა მეტყველებს იმაზე,
რომ მათი საშუალებით ამუშავებდნენ შედარებით რბილ
მასალას93. მე-11, მე-2 და 1-ლ ფენებში აღმოჩნდა ასეთივე
საფხეკები, ოღონდ უფრო მკვეთრად გამოხატული ნიშნებით.
ვამთავრებთ რა ამ ჯგუფის ნივთების აღწერას, უნდა
ვისაუბროთ იარაღზე, რომელიც დამზადებულია განივ
წახნაგზე, რომელზედაც ჩამოყალიბებულია გაღუნული
საფხეკი და ირიბი დანა. ამ იარაღზე რეტუშირებული
წახნაგის დიდი ნაწილი და მისი ერთი კიდე დამუშავებულია
ისევე, როგორც მეორე რიგის წესიერ წაგრძელებულ
საფხეკებზე, ხოლო მეორე ბოლო იარაღის გვერდთან ქმნის
თითქმის მართ, ან ოდნავ უფრო მცირე კუთხეს. იარაღის
სიგრძივი კიდეები, ჩვეულებრივ, რეტუშირებული არ არის.
ასეთი ფორმა შემხვედრია პოლონეთის რეცენტული
ასაკის მიკროლითურ ინდუსტრიებში94. უკანასკნელებზე
რეტუშირებული წახნაგი დახრილია, მისი ბოლო კუთხე

in order to remove the thick, overhanging part unsuitable for
retouching; but this attempt was unsuccessful, since a large
negative also formed an obtuse angle with the ventral side.
Six others thickened at the top endscrapers with complete
retouching of the scraping arc, have a small protrusion in
the middle of it, somewhat resembling in two cases the characteristic appendix of the scraper category described above.
But it is entirely covered with strongly retouched negatives,
located at an obtuse angle to the ventral side. They, therefore,
are implements with unsuccessful unfinished trimming.
Seven items have weak, but quite clear, traces of use.
These comprise a very slight rounding and smoothing of the
transverse scraping face, which is therefore devoid of its inherent roughness, and polishing almost to a glassy gloss. This
shine is especially clear and well developed on the adjacent
part of the ventral side, in the form of a narrow strip bordering the scraping arc; the gloss imperceptibly passes into the
further matte surface of the ventral side. In some items, the
same polishing covers the protrusions of small negatives of
retouch and the edges separating them, nearest to the scraping edge. Polishing of these endscrapers does not pass to the
side edges.
This state of the surface indicates that they have scraped
a relatively soft material.74 End-scrapers with similar traces
were found in layers 11, 2 and 1, but in larger quantities.
While finishing the description of this group, mention
should be made about tools that combine a convex endscraper and an oblique knife on one transverse edge. The
major part of this retouched face and one of its edges is rendered like the regular elongated endscrapers of the second
group, the other end of the tool forms a roughly straight or
slightly smaller angle with the side of the tool. The lateral
edges of the tool are usually not retouched. I encountered
such a form in Polish late microlithic industries.75 In those
instances, the retouched face is truncated, the end angle of it
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Autor zawiera uwagi dotyczące traseologii [przyp. red.].
Podobne narzędzie, ale zaszczerbione dookoła znalezione zostało też w 11
warstwie (Tab. XI, rys. 265) [przyp. autora].

93

170

94

It is worth taking note of the author’s comments concerning trace evidence analysis [editor’s note].
75
Similar tools, but retouched on the edges, were also found in layer 11
(Plate XI, Figure 265) [author’s note].

საინტერესოა მისი ტრასოლოგიური კვლევა [რედ. მინაწერი].
ასეთი იარღი, რომელიც მთლიანად რეტუშირებულია, ვნახე მე-11
ფენაში[ავტორის სქოლიო].
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Рис. 54. Скребки, слой 10. Таблица VII
Рисунок 183–184 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 54. Drapacze, warstwa 10. Tablica VII
Rysunek 183–184 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 54. საფხეკები, ფენა 10. ტაბულა VII,
ნახატი 183–184 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 54. Endscrapers, layer 10. Plate VII,
Figures 183–184 (photo by Miron Bogacki).

Рис. 55. Скребки, слой 10. Таблица VII
Рисунок 186–188 (рис. Леван Джорджадзе,
Патриция Данило).
Fig. 55. Drapacze, warstwa 10. Tablica VII
Rysunek 186–188 (rys. Levan Jorjadze,
Patrycja Danyło).
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ნახ. 55. საფხეკები, ფენა 10. ტაბულა VII,
ნახატი 186–188 (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და
პატრიცია დანილოსი).

Fig. 55. Endscrapers, layer 10. Plate VII,
Figures 186–188 (drawing by Levan Jorjadze,
Patrycja Danyło).

Рис. 56. Комбинированное орудие – скребок
и резец, слой 10. Таблица VII Рисунок 189
(фото: Мирон Богацкий).
Fig. 56. Narzędzie kombinowane, drapacz
z rylcem, warstwa 10. Tablica VII Rysunek 189
(fot. Miron Bogacki).
ნახ. 56. კომბინირებული იარაღი, საფხეკსაჭრისი, ფენა 10. ტაბულა VII, ნახატი 189
(ფოტო მირონ ბოგაცკისა).
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Fig. 56. Combined tool, endscraper with burin,
layer 10. Plate VII, Figure 189 (photo by Miron
Bogacki).

57
Рис. 57. Скребки, слой 10. Таблица VII
Рисунок 190–191 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 57. Drapacze, warstwa 10. Tablica VII
Rysunek 190–191 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 57. საფხეკები, ფენა 10. ტაბულა VII,
ნახატი 190–191 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 57. Endscrapers, layer 10. Plate VII,
Figures 190–191 (photo by Miron Bogacki).
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Рис. 58. Скребки, слой 10.
Таблица VII Рисунок 192–193
(фото: Мирон Богацкий).
Fig. 58. Drapacze, warstwa 10.
Tablica VII Rysunek 192–193
(fot. Miron Bogacki).
ნახ. 58. საფხეკები, ფენა 10.
ტაბულა VII, ნახატი 192–193
(ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 58. Endscrapers, layer 10.
Plate VII, Figures 192–193
(photo by Miron Bogacki).

Рис. 59. Скребки, слой 10.
Таблица VII Рисунок 194
(рис. Леван Джорджадзе,
Патриция Данило).
Fig. 59. Drapacze, warstwa 10.
Tablica VII Rysunek 194
(rys. Levan Jorjadze, Patrycja
Danyło).
ნახ. 59. საფხეკები, ფენა 10.
ტაბულა VII, ნახატი 194
(ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და
პატრიცია დანილოსი).

Fig. 59. Endscrapers, layer 10.
Plate VII, Figure 194 (drawing by
Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).

246

78

ГВАРДЖИЛАС КЛДЕ (с 12 таблицами) / GWARDŻYŁAS KŁDE (z 12 tablicami) / გვარჯილას კლდე (12 ტაბულით) / GVARDJILAS KLDE (with 12 plates)

niewiele mniejszy niż prosty, a przylegająca doń część opracowanej grani z lekka wygięta; przypominają tym nóż typu
Ruth.
W warstwie 10 w Gwardżyłas Kłde znalazły się trzy takie
wyroby. Dwa takiego typu, jak egzemplarz przedstawiony na
rys. 192, Tab. VII. Lewy kraniec szczerbionej krawędzi jest
słabo zgięty dwukrotnie, jak na nożach zaczątkowych Rgani. Trzeci, nieszczerbiony wtórnie, ze względu na położenie
występu skrobiącego i tnącego prostokątnego krańca szczerbionej grani, podobny jest do drapacza z wypustką (Tab. VII,
rys. 193).

მართზე ცოტა უფრო მცირეა, ხოლო დამუშავებული წახნაგის
მიმდებარე ნაწილი ოდნავ გაღუნულია; ამ ნიშნით ისინი
წააგავს Ruth-ის ტიპის დანებს.
გვარჯილას კლდის მე-10 ფენაში აღმოჩნდა სამი ასეთი
ნაკეთობა. ორი იმავე ტიპისა, როგორიც წარმოდგენილია
VII ტაბულის 192-ე სურათზე. აქ რეტუშირებული წახნაგის
მარცხენა ბოლო ორჯერაა გაღუნული, როგორც რგანის
ტიპის ჩანასახოვან დანებზე. მესამე, რომელიც ხელმეორედ
არ არის რეტუშირებული, საფხეკი შვერილისა და
რეტუშირებული წახნაგის მჭრელი მართკუთხა პირით,
წააგავს შვერილიან საფხეკს (VII ტაბ. სურ. 193).

Wgięte skrobacze poprzeczne
Cztery sztuki, z dobrze zaznaczoną wnęką. Jeden cienki;
trzy wykonane z grubych fragmentów, drobne i wydłużone.
Na dwóch — częściowe zaszczerbienie powierzchniowe na
jednym z boków (Tab…171, rys. 194). Ściśle powiązane poprzez formy przechodnie z czwartym typem zakrzywionych
noży, o czym powiedziano w odpowiednim miejscu (s. 65).
U wszystkich strome zwieńczenia wierzchołków wnękowych.

შეღუნული განივი საფხეკები

Drapacze krążkowe i inne
18 sztuk krótkich i szerokich drapaczy krążkowych; 3 sztuki ich pochodnych. Ich grubość ogólna i wysokość krawędzi
skrobiących w odniesieniu do szerokości i długości jest większa niż u drapaczy wydłużonych; nadaje im to wygląd masywnych narzędzi. Materiał służący do ich produkcji, w dwóch
przypadkach jest na stronie górnej pokryty gruzełkowatą korą,
w dwóch stanowi on fragmenty skracające rdzenie w celu
uzyskania nowej pięty172, jak wskazują na to zachowane części
powierzchni wiórowych negatywów; w piętnastu — to szerokie fragmenty nieregularnego kształtu, w dwóch — jest on
nieokreślony. Większa część strony górnej składa się z dwóch-trzech regularnych negatywów nożykowatych fragmentów.
Na negatywie jednego drapacza znajduje się duży głęboki
negatyw łuskowaty, który usunął większą część conchoïde de
percussion173.
Stosunek długości do największej szerokości dla pierwszych osiemnastu egzemplarzy jest nieco niestały i okoliczność ta dzieli je na dwie kategorie. Do pierwszej należy
6 sztuk, w których długość przewyższa o kilka milimetrów
maksymalną szerokość (Tab. VII, rys. 195, 196) lub jest jej
niemal równa (Tab. VII, rys. 197) — takie proporcje występują u pięciu sztuk. Do drugiej kategorii należą...

Luka w tekście — brakujący tekst: VII [przyp. red.].
Drapacze wykonane na odnawiakach [przyp. red.].
173
Odłupek przysęczkowy zdejmujący fragment sęczka [przyp. red.].
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ოთხი ცალი კარგად გამოკვეთილი ამოღარვით; ერთი
თხელია, სამი მათგანი, დამზადებული სქელ ანატკეცზე,
წვრილია და წაგრძელებული. ორს ცალ გვერდზე დატანილი
აქვს ზედაპირული რეტუში (ტაბ.95 სურ. 194). შუალედური
ფორმებით მჭიდროდაა დაკავშირებული ირიბი დანების
მეოთხე სახეობასთან, რაზეც უკვე გვქონდა მსჯელობა
შესაბამის ადგილას (გვ. 65). ყველა მათგანს ამოღარული
ბოლოს პირები მჭრელი აქვს.

მრგვალი საფხეკები და სხვ.

მოკლე და განიერი მრგვალი საფხეკი სულ 18 ცალია;
მათგან წარმოებული — 3 ცალი. საერთოდ, მათი და საფხეკის
სამუშაო პირის წიბოს სისქე, სიგანესა და სიგრძესთან
მიმართებით, მეტია, ვიდრე წაგრძელებული საფხეკების
შემთხვევაში; ეს აძლევს მათ მყარი იარაღის იერს.
დასამზადებლად გამოყენებულ კაჟებს ორ შემთხვევაში,
ანატკეცის ზედა ნაწილზე, შერჩენილი აქვს კაჭრის ქერქი.
ორი წარმოადგენს ნუკლეუსიდან ატკეცილ ისეთ ანატკეცებს,
რომლებიც დამოკლებულია ნუკლეუსის ახალი ფუძის
მისაღებად96. ამაზე მიუთითებს მათზე ძირითადი დანისებრი
ნეგატივების ზედაპირების შერჩენილი ნაწილები. თხუთმეტ
შემთხვევაში ესაა არაწესიერი მოხაზულობის განიერი
ანატკეცები. ორის — გაურკვეველი. ზედა მხარის უდიდესი
ნაწილი შედგება ორი და სამი დანისებრი ანატკეცების
წესიერი ნეგატივებისაგან. ერთი საფხეკის ნეგატივზე
დატანილია დიდი, ღრმა ქერცლისებური ნეგატივი,
რომლითაც ჩამოცილებულია conchoïde de percussion-ის97
დიდი ნაწილი.
პირველ თვრამეტ ეგზემპლარზე მაქსიმალური სიგრძის
მაქსიმალურ სიგანესთან შეფარდება მერყევია. ამ ნიშნით
ისინი ორ რიგად იყოფა. პირველში ერთიანდება 6 ცალი,
რომელთა სიგრძე რამდენიმე მილიმეტრით აღემატება
მაქსიმალურ სიგანეს (ტაბ. VII, სურ. 195, 196), ან თითქმის
ტოლია (ტაბ. VII, სურ. 197). ასეთი პროპორციები ახასიათებს
ხუთ ცალს. მეორე რიგს მიეკუთვნება...

is slightly smaller than straight, and the part of the trimmed
face adjoining to it is slightly convex; in this they resemble the
Ruth-type knife.
In layer 10 of Gvardjilas Klde there were three such implements. Two of the type shown in Fig. 192, Plate VII. The
left end of the retouched face weakly bends twice, as in Rgani’s
embryonic knives. The third, not retouched again, in terms
of the location of the scraping protrusion and the cutting
rectangular end of the retouched face is similar to an endscraper
with a scion (Plate VII, Figure 193).
Concave transverse endscrapers
Four pieces, with a well-marked notch. One is thin; three,
made of thick flakes, are shallow and elongated. Two have a
partial evasive retouch on one side (Plate ...,76 Figure 194).
They are closely related to the fourth type of oblique knives
by their intermediate forms, as mentioned in the corresponding place (p. 65). All have cutting ends of the notched edges.
Rounded endscrapers, etc.
Eighteen short and wide round endscrapers; 3 of their
varieties. Their overall thickness and the thickness of the
scraping edges relatively to the width and length are greater
than those of the elongated endscrapers; this gives them the
appearance of strong tools. The material used for their manufacture: in two cases is covered with a crust on the dorsal side;
in two — these are flakes that have shortened their cores in
order to obtain a new platform,77 as shown by the preserved
basic parts of the surfaces of blade negatives, in fifteen cases
— wide flakes of irregular contours, in two — is not defined.
Most of the dorsal side consists of two and three regular negatives of blades. On the negative of one endscraper there is a
large deep scaled negative, which removed most of the conchoïde de percussion.78
The ratio of length to the maximal width of the first
eighteen items is somewhat variable, and this circumstance
divides them into two categories. To the first one belong 6
pieces, in which the length is several millimeters greater than
the maximal width (Plate VII, Figures 195, 196) or almost
equal to it (Plate VII, Figure 197), these are proportions of
five objects. To the second category belong...
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76

96

77

ტაბ [რედ. მინაწერი].
საფხეკები დამზადებულია ნუკლეუსის განახლების დროს მიღებულ
ანატკეცზე) [რედ. მინაწერი].
97
ბურცობის წიბო, რომელიც ბურცობის ნაწილს ხსნის [რედ. მინაწერი].

78

Missing fragment of the text: VII [editor’s note].
Engravers made on core tablets [editor’s note].
Bulbous flake that removes a fragment of the bulb [editor’s note].
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Рис. 60. Скребки, слой 10. Таблица VII Рисунок 195 – Таблица VIII Рисунок 203 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 60. Drapacze, warstwa 10. Tablica VII Rysunek 195 – Tablica VIII Rysunek 203 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 60. საფხეკები, ფენა 10. ტაბულა VII, ნახატი 195 – ტაბულა VIII, ნახატი 203 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 60. Endscrapers, layer 10. Plate VII, Figure 195 – Plate VIII, Figure 203 (photo by Miron Bogacki).

61
Рис. 61. Зубчатые орудия, слой 10. Таблица VIII Рисунок 204–209 (фото: Мирон Богацкий, рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 61. Narzędzia zębate, warstwa 10. Tablica VIII Rysunek 204–209 (fot. Miron Bogacki, rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 61. დაკბილული იარაღი, ფენა 10. ტაბულა VIII, ნახატი 204–209 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა, ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Fig. 61. Denticulate tool, layer 10. Plate VIII, Figures 204–209 (photo by Miron Bogacki, drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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...drapacze o długości174 krótszej niż maksymalna długość175,
u dwóch druga przewyższa bardzo nieznacznie pierwszą
(Tab. VII, rys. 198, 199), u siedmiu — w stopniu większym
(Tab. VII, VIII, rys. 200, 201, 202, 203). Pomiędzy ostatnimi są trzy (Tab. VIII, rys. 202, 203) reprezentujące w następstwie takich proporcji małe drapacze. Wskazane rysunki
dają wystarczające pojęcie o wielkości i kształtach ogólnych.
Rozrzucone grupy zaszczerbienia nie istnieją. Nie ma też egzemplarzy z zaszczerbieniem na całym obwodzie. Długość
szczerbionej grani, mierzona od zgięcia, nigdy nie jest mniejsza od długości narzędzia. Na siedmiu sztukach [zaszczerbienie]176 zajmuje ono więcej niż połowę obwodu (Tab. VII, VIII,
rys. 195, 196, 202). Na sześciu rozmieszczone jest niesymetrycznie, rozciągając się na jeden bok (Tab. VII, VIII, rys. 195,
197, 203) lub na jeden bardziej niż na drugi (Tab. VII, VIII,
rys. 196, 201). Pochyłość i pozostałe cechy zaszczerbienia nie
różnią się istotnie od tej różnorodności, którą obserwowało się na poprzednich drapaczach. Jeden drapacz nieudanie
opracowany, ze względu na proporcje mający odniesienie do
[drapaczy]177 krążkowych, lecz o kształcie kanciastym z wysokim nawisłym szczerbionym wtórnie występem.
Dwa krótkie drapacze: jeden o nieregularnej formie czworokątnej i niemal równych długości i szerokości, na wierzchołku i na bokach pokryty nieregularnym zgrubnym zaszczerbieniem zębatym. Zaś drugi, w postaci zaokrąglonego trójkąta,
wtórnie opracowany na niemal całym obwodzie, o długości
bardzo niewiele przewyższającej szerokość, z odpolerowaną
częścią górną grani skrobiącej, zaświadczającej użytkowanie. Obydwa przynależą częściowo do drapaczy krążkowych.
Ostatni ma odniesienie do dwóch wydłużonych drapaczy,
szczerbionych na całym obwodzie.
Fragmenty z wnękami drapaczowymi
Łącznie 119 sztuk całych i złamanych. Z nich 92 sztuki z mniej lub bardziej regularnie szczerbionym łukiem, 27
zaczątkowych z łukiem słabiej wyrażonym, nieregularnym
lub pokrytym ubogim zaszczerbieniem. Znaczna większość
wszystkich nie posiada innego wtórnego wykończenia. Na
pierwszych wnęki rozmieszczone są w różnych miejscach krawędzi podłużnych (Tab. VIII, rys. 204, 205. 206), przeważnie
w liczbie jednej — na 55 egzemplarzach. Na 17 — po dwie do

Ukierunkowanej identycznie, jak u drapaczy podłużnych [przyp. autora].
Błąd – autor miał na myśli szerokość [przyp. tłum.].
176
Przyp. tłum.
177
Przyp. tłum.
174
175

...ისეთი საფხეკები, რომელთა სიგრძე98 ყველაზე დიდ
სიგრძეზე ნაკლებია99. ორ შემთხვევაში ეს განსხვავება
ძალიან მცირეა (ტაბ. VII, სურ. 198, 199); შვიდ შემთხვევაში
ეს განსხვავება უფრო დიდია (ტაბ. VII, სურ. 200, 201, 202,
203); ამ უკანასკნელთა შორის სამი ცალი (ტაბ. VIII, სურ.
202, 203) ამ პროპორციების გამო წარმოადგენს მცირე ზომის
საფხეკს. შესაბამისი სურათები საკმარის წარმოდგენას
იძლევა მათ სიდიდესა და ზოგად მოხაზულობაზე. რეტუშის
განკერძოებული ჯგუფები არ გვხვდება. ასევე არ გვხვდება
მთელ გარშემოწერილობაზე რეტუშირებული ცალები.
რეტუშირებული წახნაგის სიგრძე, რომელიც გაღუნულობის
მიხედვით იზომება, არასოდეს ჩამორჩება იარაღის
სიგრძეს. შვიდ ცალზე მას უჭირავს გარშემოწერილობის
ნახევარზე მეტი (ტაბ. VII , VIII, სურ. 195, 196, 202); ექვსზე
იგი ასიმეტრიულადაა განლაგებული, გრძელდება ერთ
მხარეზე (ტაბ. VII, VIII, სურ. 195, 197, 203) ან ერთზე უფრო
მეტად, ვიდრე მეორეზე (ტაბ. VII, VIII, სურ. 196, 201);
დაქანებისა და სხვა თვისებების თვალსაზრისით ისინი
არსებითად არ განსხვავდება იმ მრავალფეროვნებისაგან,
რომელიც შეიმჩნეოდა ზემოაღწერილ საფხეკებზე. ერთ
დაუდევრად ნაკეთებ საფხეკს, რომელიც პროპორციებით
მომრგვალებულს კი უნდა მიეკუთვნებოდეს, ახასიათებს
კუთხოვანი
მოხაზულიბა
და
მაღალი,
მეორეული
რეტუშირებული შვერილი.
გვხვდება ორი მოკლე საფხეკი: ერთი არასწორი
ოთხკუთხედის ფორმისაა და სიგრძესა და სიგანეში თითქმის
თანაბარი ზომისაა. წვერი და გვერდები დაფარული აქვს
არაწესიერი, უხეში, ამოღარული რეტუშით. მეორე —
მომრგვალებულკუთხეებიანი
სამკუთხედის
ფორმისა,
რეტუშირებულია თითქმის მთელი გარშემოწერილობის
ირგვლივ. სიგრძე ოდნავ აღემატება სიგანეს. სამუშაო
პირის წახნაგის ზედა მხარე გაპრიალებული აქვს, რაც მის
გამოყენებაზე მიუთითებს. ნივთი უკავშირდება მრგვალ
საფხეკებს. უკანასკნელი თავისი ფორმით უახლოვდება ორ
წაგრძელებულ, ირგვლივ რეტუშირებულ საფხეკს.

ამოღარული ანატკეცები

სულ აღმოჩნდა 119 ერთეული, ზოგი მათგანი
მთელია, ზოგი — გატეხილი. მათ შორის 92 ცალს მეტნაკლებად წესიერი რეტუშირებული რკალი აქვს, 27-ს კი,
ჩანასახოვანს, — სუსტად გამოხატული, არაწესიერი ფორმის
ან სუსტი რეტუშით დაფარული სამუშაო პირის რკალი
ახასიათებს. მათი უმრავლესობა ურეტუშოა. პირველებზე
ამოღარვები განლაგებულია გრძივი გვერდის სხვადასხვა
ადგილზე (ტაბ. VIII, სურ. 204, 505, 206); ერთ ადგილას
ამოღარული — 55 ეგზემპლარია. 17 ეგზემპლარს — ორი ან

შეცდომა – ავტორი გულისხმობდა „სიგანეს“ [მთარ. მინაწერი].
იმავე მიმართულების, როგორიც წაგრძელებულ საფხეკებზე [ავტორის
სქოლიო].
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...endscrapers with a length79 shorter than the maximal width;
in the case of two of them, the maximal width is only slightly
larger than the length (Plate VII, Figure 198, 199); in seven to
a greater extent (Plate VII, VIII, Figures 200, 201, 202, 203).
Among the last items there are three (Plate VIII, Figures 202
and 203), defined as small endscrapers due to such proportions. These pictures give a sufficient idea of the sizes and
general outlines. There are no separate batches of retouch.
There are also no items with retouching on the entire circumference. The length of the retouched edge, measured along the
curve, is never less than the length of the tools. In seven pieces,
it occupies more than half the circumference (Plate VII, VIII,
Figures 195, 196, 202). In six items, it is asymmetrical, continuing on one side (Plate VII, VIII, Figures 195, 197, 203)
or on one more than the other (Plate VII, VIII, Figures 196,
201). The slope and other retouching properties do not differ
significantly from the variations that were observed in previous endscrapers. One unsuccessfully finished endscraper, by
its proportions relates to a rounded, but has an angular shape
with a high impending secondary retouched ledge.
There are two short endscrapers that can be partly assigned to rounded endscrapers: one of irregular quadrangular shape and almost equal length and width, covered with
irregular coarse, notched retouching at the top and sides; and
the other one — in the form of a rounded triangle, secondarily retouched almost on the entire circumference, with a
length very slightly exceeding the width, with a polished upper part of the scraping edge, indicating the use. The latter,
however, has similarities with two elongated endscrapers, retouched on the entire circumference.
Flakes with retouched notches
Only 119 complete and broken pieces. Of these, 92 pieces
with a more or less regular retouched arc and 27 rudimentary
with an arc, less pronounced, irregular or covered with scant
retouch. The vast majority of them have no other secondary
finish. The items of the first group have notches in different
places of the lateral edges (Plate VIII, Figures 204, 205, 206);
mostly (55) — one notch. On 17 items there are two, up to
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Oriented like on elongated scrapers [author’s note].
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Рис. 62. Пластинки с вентральной
ретушью, слой 10. Таблица VIII
Рисунок 210–220 (фото: Мирон
Богацкий).
Fig. 62. Wióry retuszowane, warstwa
10. Tablica VIII Rysunek 210–220
(fot. Miron Bogacki).
ნახ. 62. რეტუშირებული
ლამელები, ფენა 10. ტაბულა VIII,
ნახატი 210–220
(ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 62. Retouched blades, layer 10.
Plate VIII, Figures 210–220
(photo by Miron Bogacki).
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trzech na jednym boku (Tab. VIII, rys. 207) lub na obydwu.
Na czterech fragmentach (dwa całe i dwa złamane) występuje
po parze wnęk tworzących symetryczne zwężenie (Tab. VIII,
rys. 208). 76 sztuk ma postać wydłużonych wiórów nożykowatych różnej wielkości i ogólnie mało regularnych kształtów. 16 innych — to fragmenty grube lub szerokie, o formach
nieregularnych. Wnęki są na nich rozmieszczone nie tylko na
krawędziach podłużnych, lecz i w innych miejscach, na przykład przy wierzchołku górnym.
Ogólnie biorąc, wnęki są nieduże; o ich rozmiarach dają
pojęcie wskazane rysunki. Nie ma bardzo krótkich i głębokich. Zaszczerbienie w ogólności łagodne, stromego nie obserwuje się.
Na niektórych fragmentach ostatniej kategorii znajduje się
po jednej większej wnęce (Tab. VIII, rys. 209). W równie
rzadkich przypadkach w egzemplarzach tej kategorii wykorzystywano, przy pomocy zaszczerbienia. w charakterze
grani skrobiącej, względnie długą zębatą część krawędzi pierwotnej.
Na 27 egzemplarzy ułamanych, z zaczątkowymi wnękami, składa się 20 wydłużonych nożykowatych fragmentów
i 4 krótkie, grube, o formie nieregularnej.

სამი ცალი გვერდზე (ტაბ. VIII, სურ. 207); ოთხ ანატკეცზე
(ორ მთელზე და ორ გატეხილზე) ორ-ორი ამოღარვაა,
რომლებიც ქმნის სიმეტრიულ შევოწროებას (ტაბ. VIII,
სურ. 208); ეს 76 ნივთი წარმოადგენს სახვადასხვა ზომის
და ფორმის წაგრძელებულ დანისებრ ანატკეცებს. 16 ცალი
სხვა ეგზემპლარი მსხვილი ან განიერი ანატკეცია. ამოღარვა
მათზე განლაგებულია არა მხოლოდ გრძივ წიბოზე, არამედ
სხვა ადგილებზეც, მაგალითად, ზედა ბოლოსთან.
ამოღარვა, ჩვეულებრივ, დიდი ზომის არ არის; მათ
ზომებზე წარმოდგენას იძლევა მითითებული ნახატები.
არ გვხვდება ძალიან მოკლე და ღრმა, რეტუში, საერთოდ,
დამრეცია, ციცაბო თითქმის არ გვხვდება.
ამ უკანასკნელი კატეგორიის ნივთების რამდენიმე
ანატკეცზე თითო მსხვილი ამოღარვაა (ტაბ. VIII, სურ.
209). ასევე, იშვიათ შემთხვევებში, სამუშაო პირის წიბოდ
გამოყენებულია თავდაპირველი წიბოს რეტუშირებული,
გრძელი, ამოღარული ნაწილი.
ჩანასახოვანი ღრმულების მქონე ზემოხსენებული 27
ეგზემპლარი მოიცავს 20 წაგრძელებულ დანისებრ ანატკეცს,
ხოლო 4 ცალი მოკლე, სქელი, არაწესიერი ფორმის
ანატკეცია.

Noże podłużne
Noże podłużne, służące także w charakterze prostych lub
niemal prostych drapaczy, są słabo reprezentowane. Tak one,
jak i zaczątkowa większość poniższych ich pochodnych, są
wydłużonymi wiórami o regularnych nożykowatych kształtach. Sześć całych, pozostałe — złamane. Na trzynastu jednoboczne zaszczerbienie. Znajduje się ono na stronie górnej,
a na pięciu — na dolnej (Tab. VIII, rys. 210)179. Zazwyczaj
zaszczerbienie zajmuje tylko część boków (Tab. VIII, rys. 210,
211); jego negatywy są, niemal bez wyjątku, krótkie. Na jednym (Tab. VIII, rys. 207) — [retusz zajmuje]180 cały bok. Siedem opracowanych z góry, na obydwu bokach (Tab. VIII, rys.
211). Bywa ono powierzchniowe, szczególnie gdy znajduje się
z dolnej strony, i dość strome na stronie górnej, uwypuklając
grań skrobiącą. Trzy małe wąskie złamane nożyki (Tab. VIII,
rys. 211), ze względu na proporcje i charakter zaszczerbienia
podobne do tych nożyków, których tylce znajdują się w stanie
zaczątkowym, prócz tego, posiadają delikatnie uformowaną
większą część górnej strony wierzchołka.
Do takich noży, stosunkowo ubogo opracowanych,
przynależą dwie inne liczne grupy. Pierwszą najwłaściwiej

განივი დანები, რომლებიც სწორი ან თითქმის სწორი
საფხეკების ფუნქციას ასრულებდა, სუსტადაა წარმოდგენილი.
ისინი, ისევე, როგორც მათი ქვემოთ განხილული ცალები,
წარმოადგენს
წაგრძელებულ
ანატკეცებს,
წესიერი
დანისებური მოხაზულობით. მათ შორის ექვსი მთელია,
დანარჩენი კი გატეხილი. ცამეტ ცალზე რეტუში ცალმხრივია.
იგი მდებარეობს ზედა მხარეზე, ხუთზე კი ქვედაზე (ტაბ. VIII,
სურ. 210)101; ჩვეულებრივ, რეტუში მხოლოდ გვერდების
ნაწილს ფარავს (ტაბ. VIII, სურ. 210, 211); უკლებლივ ყველა მისი
ნეგატივი მოკლეა. ერთ შემთხვევაში კი მთელი გვერდი აქვს
რეტუშირებული (ტაბ. VIII, სურ. 207); შვიდ ცალზე, რომლებიც
დამუშავებულია ზედა მხარეზე, რეტუში განლაგებულია
ორივე გვერდზე (ტაბ. VIII, სურ. 211); იგი, ჩვეულებრივ,
ზედაპირულია, განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როცა
განლაგებულია ანატკეცის ქვედა მხარეზე, ხშირად ძალიან
ციცაბოა ანატკეცის ზედა ნაწილში და აძლევს თავის წახნაგს
საფხეკი სამუშაო პირის შესახედაობას. სამი მცირე ზომის
გატეხილი დანა (ტაბ. VIII, სურ. 211); თავისი პროპორციებითა
და რეტუშის ხასიათით დიდ მსგავსებას ავლენს დანებთან,
რომელთაც ზურგი ჩანასახოვან მდგომარეობაში აქვთ და,
ამას გარდა, წვრილადაა დამუშავებული დანის პირის ზედა
მხარის დიდი ნაწილი.
ამგვარ, შედარებით სადად გაფორმებულ, დანებს
უკავშირდება ორი სხვა მრავალრიცხოვანი ჯგუფი. პირველს,
უპრიანია,

178
Wiórowce; autor zalicza do tej kategorii wióry z retuszem przykrawędnym, zarówno ciągłym, jak i nieciągłym [przyp. red.].
179
Niestety nie ma możliwości ustalenia dokładnie, które zabytki z inwentarza autor zaliczał do kategorii noży podłużnych, stąd brak ilustracji tego typu
narzędzi [przyp. red.].
180
Przyp. tłum.

100
ავტორი ამ კატეგორიას მიაკუთვნებს გრძივ რეტუშიან ლამელებს,
მთლიანად ან ნაწილობრივ რეტუშირებულს [რედ. მინაწერი].
101
სამწუხაროდ,
შეუძლებელია
ზუსტად
დადგინდეს,
რომელი
ნივთი მიაჩნდა ავტორს გრძივ დანად, ამიტომაც არ არის ამ ტიპის
ილუსტრაცია[რედ. მინაწერი].
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განივი დანები100

80
three on one side (Plate VIII, Figure 207) or on both sides.
Four flakes (two complete and two broken) have a pair of
notches forming a symmetrical constriction (Plate VIII,
Figure 208). These 76 pieces represent elongated blades of
different sizes and rarely regular shapes. Sixteen others are
thick flakes, or wide flakes of irregular forms. The notches are
located not only on the lateral edges, but also in other places,
for example, at the upper extremity.
The notches are generally small; their sizes can be seen on
the drawings. There are no very short and deep notches. Retouch generally sloping; steep retouch is almost not observed.
On several flakes of the latter category, there is one larger
notch (Plate VIII, Figure 209). In rare cases, in the last category of tools, a comparatively long notched part of the original edge modified by retouching is used as a scraping edge.
27 mentioned items with rudimentary notches consist of
20 elongated blades, and 4 — from short thick flakes of irregular forms.
Axial knives80
Axial knives, serving both as direct or almost direct endscrapers, are poorly represented. They, like a significant majority of their following varieties, are elongated blanks of regular
blade outlines. Six are complete, the rest are broken. Thirteen
are retouched on one side. It is located on the dorsal side, in
five on the ventral side (Plate VIII, Figure 210).81 Usually, only
part of the edges is retouched (Plate VIII, Figure 210, 211);
negatives are almost without exception short. One (Plate VIII,
Figure 207) has a whole side retouched. In seven, trimmed on
the dorsal side, it is on both sides (Plate VIII, Figure 211). It is
evasive, especially when located on the ventral side and often
quite steep on the dorsal side, giving its face a scraping look.
Three small narrow broken knives (Plate VIII, Figure 211) by
the proportions and character of retouching are very similar to
those rudimentary backed pieces with finely trimmed major
part of the upper side of the cutting edge.
To these knives, relatively poorly trimmed, belong two
other numerous groups. The first one should be correctly

80
The author considers axial retouched knives, both continuously and noncontinuously, to be part of this category [editor’s note].
81
Unfortunately, it is impossible to establish precisely which artefacts from
the inventory the author considered to be part of the category of elongated
blades, as a result of which no illustrations of this type of tool have been
included [editor’s note].
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jest nazwać [grupą]181 zaczątkowych noży podłużnych, a drugą — fragmentów utylizowanych w charakterze noży podłużnych.
Grupa zaczątkowych noży podłużnych liczy 134 sztuki, całych i złamanych. 123 sztuki wydłużone, o ogólnej dość regularnej nożykowatej formie; między nimi znajduje się kilka większych — od 7 do 9 cm długości. 11 egzemplarzy [wykonano]182
z krótszych fragmentów o innych kształtach. Do pierwszych
przynależy jeden [nóż]183 obsydianowy. Na krawędziach pierwotnych, prócz rozproszonych szczerb, znajduje się regularne
zaszczerbienie. Jego cechą dominującą jest wielkość negatywów.
Są one drobne do tego stopnia, iż przedstawienie ich na rysunku stanowi trudność dla najcieńszego piórka. Milimetrowe lub
nieco większe szerokość i długość są już duże, zaś ogólnie są one
mniejsze. Rozciągają się na jeden lub drugi bok fragmentu, niekiedy [występują]184 na różnych częściach jednej i tej samej krawędzi, niekiedy nie pokrywając jej w całości. W ogóle grupują
się w postaci przerywanych pasków, bardzo często — krótkich
skupisk złożonych z nader nielicznych negatywów. W zależności
od nachylenia bywają one dwojakiego rodzaju. Jedne, o pochyłości właściwej przeciętnym wyszczerbieniom drapaczowym, dość
równomiernej długości i szerokości, czasami bardzo regularne;
do tego typu przynależy większość fragmentów opracowanych
na stronie górnej (Tab. VIII, rys. 213, 214). Drugie, przeważnie
leżące na stronie dolnej, typowe [wyszczerbienia]185 powierzchniowe, charakteryzujące się mniejszym zespoleniem, lecz szczególnie nierównomiernością poszczególnych negatywów (Tab.
VIII, rys. 215, 216, 217). Egzemplarz przedstawiony na rys. 216
tablicy VIII posiada jednakowe regularne wykończenie na obydwu bokach. Zaszczerbienie jednego i drugiego typu obserwuje
się na szesnastu egzemplarzach na zaostrzonym lub zaokrąglonym wierzchołku; w następstwie tworzy ono z nich noże innego
typu — nie podłużne; jest zrozumiałym samo z siebie, że są to
narzędzia o formach przypadkowych, ponieważ obróbka wtórna prawie nie zmieniła ich pierwotnej postaci, podobnie, jak
u licznych następnych. Jest to nader charakterystyczna ich cecha.
Z ostatnim wariantem ściśle związana jest inna forma przypadkowa, na dolnej stronie której z jednego boku znajduje się zaszczerbienie powierzchniowe, kończące się jednym lub dwoma-trzema
negatywami maleńkich wydłużonych okrzesków, ścinających
krawędź na stronie dolnej i wierzchołka, biorące początek od złamania w płaszczyźnie szerokości (Tab. VIII, rys. 216, 217); jest ich
16 sztuk. Podobną obróbkę zastosowano do naprawy niektórych
nożyków z tylcem (s. 57).

Przyp. tłum.
Przyp. tłum.
183
Przyp. tłum.
184
Przyp. tłum.
185
Przyp. tłum.

ვუწოდოთ ჩანასახოვანი სიგრძივი დანები, ხოლო მეორეს
— ანატკეცები, რომლებიც უტილიზებულია გრძივი დანების
სახით.
ჩანასახოვანი სიგრძივი დანები აღმოჩნდა 134
ეგზემპლარი, მთელიც და გატეხილიც. მათ შორის 123
წაგრძელებულია, საკმაოდ წესიერი დანისებრი ფორმის;
მათ შორის რამდენიმე დიდი ზომისაა — სიგრძით 7-დან
9 სმ.-მდე. 11 ეგზემპლარი უფრო მოკლეა და სხვა ფორმის
ანატკეცებზეა დამზადებული. პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება
ობსიდიანის ერთი ნივთი. თავდაპირველ პირებზე, ცალკეული
ამონატეხების გარდა, დატანილია რეტუშიც. მისი მთავარი
თავისებურება ნეგატივების ზომებშია. ისინი იმდენად
წვრილია, რომ მათი გამოსახვა სურათზე ძნელია უწვრილესი
კალმითაც კი. ერთი მილიმეტრი ან ოდნავ მეტი სიგანე ან
სიგრზე უკვე მსხვილად გამოიყურება, რადგან, ჩვეულებრივ,
იგი უფრო წვრილია. ნეგატივი მოთავსებულია ანატკეცის
ერთ ან მეორე მხარეს, ზოგჯერ კი ერთი და იმავე გვერდის
სხვადასხვა ნაწილში და არასოდეს ფარავს მას მთლიანად.
საერთოდ, ჯგუფდება წყვეტილი ზოლების სახით, ხშირად
ძალიან მოკლე, მცირე რაოდენობის ნეგატივებისაგან
შემდგარ ჯგუფებად. დახრილობის მიხედვით იგი ორნაირია.
ერთის დახრილობა დამახასიათებლია საფხეკების საშუალო
რეტუშისათვის. იგი თანაბარი სიგრძისა და სიგანისაა და
ხშირად ძალიან წესიერია: ამ რიგს მიეკუთვნება ზედა
მხრიდან დამუშავებული ანატკეცების უმრავლესობა (ტაბ.
VIII, სურ. 213, 214); მეორე, რომელიც, ჩვეულებრივ, ქვედა
მხარეზეა განლაგებული და ტიპურად ზედაპირულია,
ნაკლებადაა შეჯგუფული და განსაკუთრებით გამოირჩევა
ცალკეული ნეგატივების არათანაბარი ზომებით (ტაბ. VIII,
სურ. 215, 216, 217); ტაბ. VIII, 218-ე სურათზე გამოსახული
ეგზემპლარი ერთნაირად წესიერადაა დამუშავებული
ორივე მხარეზე. პირველი და მეორე სახის რეტუში
გვხვდება თექვსმეტ ეგზემპლარზე, ნივთის წაწვეტებულ ან
მომრგვალებულ წვერზე და ამით ქმნის განსხვავებული სახის
დანებს, არაგრძივს; ცხადია, რომ ეს იარაღი შემთხვევითი
ფორმისაა, რადგან მეორეულმა დამუშავებამ არ შეუცვალა
პირვანდელი სახე, ისევე, როგორც ბევრ შემდგომ ერთეულს.
ეს მათი ერთობ დამახასიათებელი ნიშანია. ამ უკანასკნელ
სახეცვლილებასთან მჭიდროდაა დაკავშირებული კიდევ
ერთი შემთხვევითი ფორმა, ქვედა ნაწილის ერთ მხარეზე
ზედაპირული რეტუში, რომელიც ბოლოვდება პატარა,
წაგრძელებული ანატკეცების ერთი, ორი ან სამი ნეგატივით,
რომლებიც აბლაგვებს წვეროს და ქვედა მხარის წახნაგს,
წარმოქმნილს განივი სიბრტყის ატკეცვისას (ტაბ. VIII, სურ.
216, 217); ასეთი თექვსმეტი ცალია. დამუშავების ეს ხერხი
გამოყენებული იყო ზოგიერთი ზურგდაბლაგვებული დანის
შეკეთებისას (გვ. 57).

81
called rudimentary axial knives, and the second — flakes utilized as axial knives.
There are 134 rudimentary axial knives, complete and
broken. Out of these, 123 are elongated, generally fairly regular blade shape; among them there are several large items:
7–9 cm in length. Eleven items on shorter flakes of other shapes.
To the first group belongs one obsidian knife. On the primary
cutting edges, except for scattered deformations, there is a retouch. Its most important property is the size of the negatives.
They are so small that there is a difficulty in depicting them
on a drawing even with a thinnest nib. The width and length
of one millimeter and a little more is already large, since in
most of them are smaller. It is located on one or another side
of the flake; sometimes on different parts of the same edge,
never covering it completely. Generally grouped in the form
of interrupted bands, often very short clusters, consisting of
very few negatives. Depending on the slope, it can be of two
kinds. One with a slope characteristic for the average scraping
retouches, a fairly uniform length and width, sometimes very
regular; to this type belong most of the flakes retouched on
the dorsal side (Plate VIII, Figures 213, 214). The other type
of retouch, predominantly on the ventral side, typical evasive
one, is less dense, and the individual negatives are very uneven (Plate VIII, Figures 215, 216, 217). The example shown in
Fig. 218 of Plate VIII has the same regular retouch on both
sides. A retouch of the first and the second types can be observed in sixteen items on a pointed or rounded distal end, thus
converting them to a different type of knives, not axial ones.
It goes without saying that these are tools of random shapes,
since this secondary modification almost did not change
their original appearance, as well as many of the following
items. This is a very characteristic feature of this group. The
last modification is closely related to another random form,
on the ventral side of which there is an evasive retouch on
one side, ending with one, two or three negatives of small
elongated flakes that have truncated an edge of the ventral
side and the distal end resulting from breakage in the width
plane (Plate VIII, Figures 216, 217); 16 pieces. This kind of
trimming was used to repair some backed pieces (p. 57).
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61 fragmentów utylizowanych w charakterze podłużnych
noży; wydłużone, o regularnej nożykowatej formie, ogólnie
lekkie (Tab. VIII, rys. 219), rozmiarami odpowiadają kategorii
odpadów — średnich i dużych. Całe i złamane. Pośród nich
trzy obsydianowe. Trzy szerokie egzemplarze o nieregularnych
kształtach (Tab. VIII, rys. 220). Wtórnie niewykończone186.
Świadectwem tego, że służyły one jako noże podłużne, są liczne wyszczerbienia na obydwu bokach. W ogóle negatywy te
wyjątkowo tylko stykają się ze sobą lub nakładają się na siebie.
Wielkość i pochyłość wyszczerbień ma mały zakres zmienności. Niekiedy niemożliwe jest dokładne określenie, czy mamy
do czynienia z pewnymi kategoriami zaczątkowego zaszczerbienia, czy ze śladami użytkowania. Jest w pełni zrozumiałe,
że kategoria ta nie jest we wszystkich swoich egzemplarzach
dość pewna w sensie autentyczności przypuszczalnych utylizowanych wyszczerbień, ponieważ podobne wyszczerbienia zdarzały się w wielu wypadkach, nie mających niczego wspólnego
z dawną techniką. Jednakże dane fragmenty dostarczają maksimum kryteriów liczebności i rozkładu wyszczerbień, warunkujące takie przypuszczenie. W warstwie 10 znajduje się także
inne świadectwo takiego utylizowania ostrzy pierwotnych,
zjawiska właściwego wszystkim przemysłom epoki kamiennej,
lecz nieuchwytnego na niewątpliwej większości odpowiednich
obiektów; jest to wygięty drapacz; na środku jego nieszczerbionego boku znajduje się partia krawędzi z wąskimi lśniącymi
paskami po obu stronach; takie odpolerowanie widnieje też
i na z lekka przytępionej grani tej partii krawędzi.
Częsta niestałość morfologiczna, jaka czyni niemożliwym ostre rozgraniczenie podłużnych utylizowanych noży
od podłużnych noży zaczątkowych, w jeszcze większej mierze właściwa jest ostatnim, w odniesieniu do opisanych wyżej
podłużnych noży z zaszczerbieniem normalnym. Tłumaczy
się to tym, iż nie ma między nimi żadnej istotnej różnicy,
lecz [różni je]187 tylko stopień obróbki wtórnej, słabej zresztą
i u tych pierwszych.
Zaczątkowe zakrzywione noże, rylce,
skrobacze i drapacze
Wszystkie te narzędzia, jak i następujące dalej typy meswińskie188, są mało charakterystyczne. Dane kategorie to
wydłużone różnokształtne fragmenty, pewne krawędzie których, przeważnie wierzchołkowe, już w swej formie pierwotnej prezentują pełną albo bardzo dużą zbieżność z...

Wióry bez retuszu [przyp. red.].
Przyp. tłum.
188
Makrolityczne [przyp. red.].

ანატკეცები, უტილიზებული გრძივი დანების სახით,
წაგრძელებული, წესიერი დანისებური ფორმისაა და მსუბუქია
(ტაბ. VIII, სურ. 219), შესაბამისი კატეგორიის საწარმოო
გადანაყარის მიხედვით — საშუალო და დიდი ზომისაა, მათი
რაოდენობა 61 ცალს შეადგენს გვხვდება, მთელებიც და
დამტვრეულებიც. მათ შორის სამი ცალი ობსიდიანისაა. სხვა
სამი, განიერი ეგზემპლარი, არაწესიერი მოხაზულობისაა
(ტაბ. VIII, სურ. 220); ისინი ურეტუშოა. იმაზე, რომ ეს იარაღი
გრძივ დანებად იხმარებოდა, მეტყველებს ოთხი წვრილი
ამონატეხი დანისპირის ორივე მხარეზე. საერთოდ, ეს
ნეგატივები ძალზე იშვიათად ეხება ან ფარავს ერთმანეთს.
ამონატეხების ზომა და დახრილობა მცირე ჩარჩოებში
ვარირებს. ზოგჯერ შეუძლებელია გავარჩიოთ, გვაქვს თუ
არა საქმე ჩანასახოვანი რეტუშის რომელიმე სახეობასთან,
თუ ეს, უბრალოდ, გამოყენების კვალია. სავსებით გასაგებია,
რომ ეს რიგი ყველა შემთხვევაში არ არის სანდო იმისთვის,
რომ გავარკვიოთ ამონატეხების ავთენტიკურობა, რადგან
ასეთი ამონატეხები ხშირად გვხვდება და მათ არაფერი
აქვთ საერთო ქვის დამუშავების ძველ ტექნიკასთან, თუმცა
მოცემული ანატკეცები, ამონატეხების რაოდენობისა და
განლაგების მხრივ, ქმნის მაქსიმალურ პირობებს ამგვარი
მოსაზრების არსებობისათვის. მე-10 ფენაში დასტურდება
თავდაპირველი დანისპირების მაგვარი უტილიზაციის სხვა
მტკიცებულებებიც — მოვლენა, რომელიც დამახასიათებელია
ქვის ხანის ყველა ინდუსტრიისათვის, თუმცა შეუმჩნეველი
შესაბამისი ობიექტების უმრავლესობაზე; ესაა გაღუნული
საფხეკი, რომლის ერთი ურეტუშო გვერდის შუა ნაწილის პირას
განლაგებულია ორივე მხარეს დატანილი, ასეთივე ვიწრო,
პრიალა ზოლები; ასეთივე სიპრიალე შეინიშნება დანისპირის
ამ ნაწილის ოდნავ დაბლაგვებულ წახნაგზე.
წმინდა მორფოლოგიური არამდგრადობა, რომელიც
ხელს უშლის სიგრძივი უტილიზებული დანების გამიჯვნას
სიგრძივი ჩანასახოვანი დანებისაგან, კიდევ უფრო მეტად
დამახასიათებელია უკანასკნელთათვის ზემოაღწერილ
წესიერად რეტუშირებულ სიგრძივ დანებთან მიმართებით.
ეს აიხსნება იმით, რომ მათ შორის არავითარი არსებითი
განსხვავება არ არსებობს, გარდა მეორადი დამუშავების
განვითარების ხარისხისა, რომელიც ისევე სუსტადაა
გამოხატული, როგორც პირველებზე.

ირიბი დანების, საჭრისების, საკაწრების და
საფხეკების ჩანასახოვანი ფორმები

ყველა ზემოხსენებული იარაღი, როგორც ჩანასახოვანი
სიგრძივი დანები და მომდევნი მესინური ტიპები, ნაკლებ
დამახასიათებელია. ეს რიგები წარმოდგენილია სხვადასხვა
მოხაზულობის, წაგრძელებული ანატკეცებით, რომელთა
ზოგიერთი წახნაგი უმეტესად წვერს წარმოადგენს და უკვე
თავისი თავდაპირველი ფორმით ავლენს სრულ ან ძალიან
დიდ მსგავსებას...

The flakes utilized as axial knives, elongated, of regular
blade shape and light (Plate VIII, Figure 219), according to
the size of the corresponding category of waste — medium
and large, are numbered in 61 pieces. There are complete
and broken items. Of these, three are obsidian. Three broad
examples of other irregular shapes (Plate VIII, Figure 220).
They do not have a secondary retouch.82 Indications that they
served as axial knives are frequent small deformations on
both sides of the cutting edges. In general, these negatives adjoin and overlap each other only as an exception. The size and
slope of the deformations slightly varies. Sometimes it is impossible to accurately determine whether we are dealing with
some categories of rudimentary retouching or with traces of
use. It is quite understandable that this category is far from
reliable in all its examples in the sense of the authenticity of
the alleged use damage, since similar deformations occurred
in many cases, which have nothing in common with ancient
technology. But these flakes deliver maximum information about the number and location of deformations, which
causes such an assumption. In layer 10, there is another proof
of the same utilization of the primary blades, a phenomenon
common to all branches of the stone age, but not observable
on the undoubted majority of the corresponding objects; it
is a convex endscraper, that has a cutting edge with narrow
glossy stripes on both sides of the middle of one unretouched
edge. The same polishing is visible on the slightly blunted
edge of this part of the cutting edge.
The purely morphological instability, which makes it impossible to distinguish the axial utilized knives from the axial
rudimentary knives, is even more characteristic of the latter
with respect to the above-described longitudinal knives with
regular retouching. This is due to the fact that between them
there is no significant difference, but only the degree of secondary trimming, which is, however, weak in the first group
too.
Rudimentary oblique knives, burins,
scrapers and endscrapers
All these tools, like rudimentary longitudinal knives and
the following Mesvinian types83 are not very characteristic.
These categories are elongated flakes of different outlines,
some facets of which, predominantly distal, already in their
original form represent a complete or very strong similarity
with...
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82
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83

Unretouched blades [editor’s note].
Macrolithic [editor’s note].
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...częściami pracującymi narzędzi, wymienionych w tytule. Zaszczerbienie w ogóle nanoszone było jedynie w celu
zwiększenia ich naturalnej przydatności do określonej pracy. Nie zmieniało ono niemal pierwotnej wielkości i formy
fragmentów. Składa się ono z drobnych, niepokaźnych negatywów; nielicznych, często pojedynczych. Niekiedy opracowane w ten sposób części pracujące nieco odchylają się
w drugorzędnych cechach morfologicznych od typowych
form z zaszczerbieniem normalnym. Jednym słowem, jest to
prawdziwe zaszczerbienie adaptacyjne (d’accommodation).
O różnych narzędziach zaczątkowych wspomniano w innych
miejscach tego rozdziału (noże z tylcem, noże zakrzywione,
rylce).
37 sztuk zaczątkowych zakrzywionych noży. Większość
w przybliżeniu odpowiada typom: pierwszemu, drugiemu,
czwartemu i piątemu. Pozostałe — to formy pośrednie.
6 sztuk zaczątkowych rylców. Trzy odpowiadają klinowatym, a trzy — węgłowym.
24 zaczątkowe skrobacze na fragmentach rozmaitej formy i wielkości. Na wszystkich krótkie szczerbione ostrza. Na
piętnastu ostrze ma postać wierzchołka kąta ostrego lub prostego; na czterech jest z lekka zaokrąglone. Cztery przypominają drapacze z wypustką.
Zaczątkowe drapacze wygięte na fragmentach o różnych
formach i wielkości znalezione zostały w liczbie 20 sztuk.
Cztery z krótką granią skrobiącą; na pozostałych zbliża się
ona do przeciętnej szerokości swych fragmentów. Granie
skrobiące w ogóle mają postać nieregularnych łuków, przy
rozpatrywaniu od przodu, są one często załamane lub nieco
wyprostowane.
Między tymi kategoriami występuje wiele bliżej nieokreślonych form przejściowych. Szczególnie między zaczątkowymi zakrzywionymi nożami a zaczątkowymi drapaczami
wygiętymi, a także między zaczątkowymi drapaczami wygiętymi a zaczątkowymi zgrzebłami.
Wyroby typu meswińskiego189
Dwadzieścia sztuk szerokich, krótkich, nieregularnych,
często grubych fragmentów, powstałych w trakcie pierwotnej
obróbki brył surowca i przy produkcji zaczątkowych rdzeni.
Na dwunastu część strony górnej to gruzełkowata kora, na
pięciu — naturalne przełomy, niemechanicznego pochodzenia. U dołu miejsce uderzenia i conchoïde de percussion są
ostro zaznaczone...

189
Termin „meswiński” stworzył w 1885 r. Emile Delvaux na podstawie zabytków ze stanowiska Mesvin w Belgii. Terminem tym określał on przemysł
dolnopaleolityczny bez form bifacjalnych. E. Delvaux, Excursion de la Société à Mesvin, À Spiennes & À Harmignies, le 5 septembre 1885 (Planches I à
IV), Bulletin de la Société d’Anthropologie de Bruxelles, v. 4: 176–208 [przyp.
red.].

...სათაურში ჩამოთვლილი იარაღების სამუშაო პირის
ნაწილებთან. რეტუში დატანილი იყო მხოლოდ იმისთვის,
რომ ამ იარაღისათვის გაეძლიერებინა გარკვეული
სამუშაოებისათვის ბუნებრივი ვარგისიანობა. მას თითქმის
არ შეუცვლია ანატკეცების პირვანდელი ზომა და ფორმა
და შედგება წვრილი, უსახური, მცირერიცხოვანი,
ხშირად ერთეული ნეგატივებისაგან. ზოგჯერ ამგვარად
დამუშავებული სამუშაო ნაწილები, მეორეხარისხოვანი
მორფოლოგიური
თვისებებით,
ოდნავ
გადახრილია
წესიერად რეტუშირებული ტიპური ფორმებიდან. ერთი
სიტყვით, ეს ნამდვილი, შეგუებითი (d’accommodation)
რეტუშია. სხვადასხვა ჩანასახოვანი იარაღის შესახებ ამ
თავში უკვე გვქონდა საუბარი (ზურგდაბლაგვებული დანები,
ირიბი დანები და საჭრისები).
კუთხის ჩანასახოვანი დანა აღმოჩნდა 37 ცალი. მათი
უმრავლესობა დაახლოებით შეესაბამება პირველ, მეორე,
მეოთხე და მეხუთე სახეობას. დანარჩენები გარდამავალია.
ჩანასახოვანი საჭრისი 6 ცალია. სამი შეესაბამება
სოლისებურს და სამი — კუთხისას.
24 ცალია ჩანასახოვანი საკაწრი, დამზადებული
სხვადასხვა ზომისა და ფორმის ანატკეცებზე. ყველა მათგანს
მოკლე რეტუშირებული წვერო აქვს. თხუთმეტზე წვეროები
მახვილ ან მართ კუთხეს წარმოადგენს, ოთხზე — ოდნავ
მომრგვალებულია; ოთხი — შვერილიან საფხეკებს ჰგავს.
ჩანასახოვანი საკაწრები, დამზადებული სხვადასხვა
ზომის ანატკეცებზე, აღმოჩნდა 20 ცალი. ოთხს მოკლე
სამუშაო პირის წახნაგი აქვს. დანარჩენებზე იგი უახლოვდება
თავისივე ანატკეცის საშუალო სიგანეს. სამუშაო პირის
წახნაგები საერთოდ არაწესიერი ფორმის რკალებს
წარმოადგენს. წინხედში ისინი უმეტესად ტეხილხაზოვანია
ან ოდნავ გასწორებული.
ამ კატეგორიებს შორის არსებობს ბევრი გაურკვეველი
გადასვლა, განსაკუთრებით კი ჩანასახოვან დანებსა და
ჩანასახოვან გაღუნულ საფხეკებს, ასევე ჩანასახოვან
გაღუნულ საფხეკებსა და ჩანასახოვან საკაწრისებურ
იარაღებს შორის.

მესვინის ტიპის ნაკეთობები102

ესაა ოცი ცალი განიერი, მოკლე, არაწესიერი ფორმის,
ხშირად სქელი ანატკეცები, რომლებიც მიღებულია
ნედლეული კაჭრების პირველადი დამუშავების და
პირველადი ნუკლეუსების დამზადებისას. თორმეტ ცალზე
ზედა მხრის ნაწილი დაფარულია კაჭრის ქერქით; ხუთზე
ბუნებრივი, არამექანიკური წარმოშობის ტეხილებია. ქვედა
მხარეებზე მკაფიოდაა გამოხატული დარტყმის ადგილი და
conchoïde de percussion...
ტერმინი Mesvinian 1885 წელს შექმნა Emile Delvaux-მა ბელგიაში
Mesvin-ის სადგომზე ნაპოვნი მასალების საფუძველზე. ამ ტერმინით
იგი განსაზღვრავს ქვედა პალეოლითის ინდუსტრია, ბიფასიალური
ინდუსტრიის გარეშე. Delvaux E. Excursion de la Société à Mesvin, À Spiennes &
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À Harmignies, le 5 septembre 1885 (Planches I à IV), Bulletin de la Société d’Anthropologie de Bruxelles v.4, გვ. 176–208 [რედ. მინაწერი].

83
...working parts of the tools listed in the title. The retouch
was generally applied only to increase their natural suitability for a particular job. It almost did not change the original
size and shape of the fragments; it consists of small nondescript negatives, rare, or often single. Sometimes the working
parts modified in this way, slightly deviate in their secondary
morphological properties from typical forms with regular
retouching. That is, this is a real retouch of accommodation
(d’accommodation). Various rudimentary tools have been
mentioned elsewhere in this chapter (backed pieces, truncated pieces and burins).
37 angled rudimentary knives. The majority corresponds
approximately to the first, second, fourth and fifth types. The
rest are transitional.
Six rudimentary burins. Three of them are straight and
three are dejete burins.
There are 24 rudimentary scrapers on flakes different shapes and sizes. Each of them has a short, retouched point. In
fifteen cases, the point has a shape of an acute or right angle;
in four cases it is slightly rounded; four items resemble nosed
endscrapers.
Were found twenty rudimentary convex scrapers on
flakes of different shapes. Four with a short scraping edge; in the
others it approaches the average width of their flakes. Scraping edges generally represent irregular arcs, when viewed
from the front they are often broken or slightly straightened.
Between these categories there are many vague transitions. Especially between rudimentary oblique knives and
rudimentary convex scrapers, and between rudimentary
curved scrapers and rudimentary scrapers.
Mesvinian type tools84
Twenty wide, short, irregular, often thick flakes obtained
from the primary reduction of lumps of raw materials and
in the manufacture of rudimentary cores. In twelve of them,
part of the dorsal side is the nodule cortex; five have natural fractures of nontechnical origin. On the ventral sides, the
point of impact and conchoïde de percussion are sharply marked...

84
The term Mesvinian was created in 1885 by Emile Delvaux on the basis
of artefacts from the Mesvin site in Belgium. This term was used to refer
to the Lower Palaeolithic industry without bifacial forms. E. Delvaux, Excursion de la Société à Mesvin, À Spiennes & À Harmignies, le 5 septembre
1885 (Planches I à IV), Bulletin de la Société d’Anthropologie de Bruxelles 4:
176–208 [editor’s note].
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Рис. 63. Орудия с выемками, слой
10. Таблица VIII Рисунок 221–223
(фото: Мирон Богацкий, рис. Леван
Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 63. Narzędzia wnękowe, warstwa
10. Tablica VIII Rysunek 221–223
(fot. Miron Bogacki, rys. Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 63. ამოღარული იარაღი, ფენა
10. ტაბულა VIII, ნახატი 221–223
(ფოტო მირონ ბოგაცკისა,
ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და
პატრიცია დანილოსი).

Fig. 63. Notched tools, layer 10.
Plate VIII, Figures 221–223 (photo
by Miron Bogacki, drawing by Levan
Jorjadze, Patrycja Danyło).
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...Naturalne wgięte i wygięte brzegi zaadaptowane przy pomocy dość niedbałego jednostronnego zaszczerbienia w charakterze nieregularnych tnących i skrobiących krawędzi (Tab.
VIII, rys. 221, 222). Na jednym największym fragmencie
(Tab. VIII, rys. 223), obserwuje się staranniejsze zaszczerbienie. Obecne są nieliczne wyszczerbienia, przypominające
ślady utylizacji.

...კიდეების ბუნებრივი ჩაღუნული და ამოღუნული ადგილები
გადაქცეულია, საკმაოდ დაუდევრად დატანილი ცალმხრივი
რეტუშის საშუალებით, არაწესიერი ფორმის მჭრელი და
მფხეკავი სამუშაო პირის წახნაგებად (ტაბ. VIII, სურ. 221,
222). ერთ, ყველაზე დიდ ანატკეცზე შეიმჩნევა უფრო
გულდასმით დატანილი რეტუში. იკითხება ცოტაოდენი
ამონატეხები — შესაძლო უტილიზაციის კვალი.

Nieokreślone
Cztery sztuki krzemieni o formie nieregularnego dysku,
wykonane ze spłaszczonych, zużytych rdzeni (Tab. IX, rys.
224, 225) metodą odłupywania krótkich i szerokich fragmentów190. Negatywy tych okrzesków występują na dwóch okazach po obydwu stronach (Tab. IX, rys. 224), a u dwóch innych na jednej (Tab. IX, rys. 225). Ich liczba jest rozmaita: na
jednym jest ich niewiele, na pozostałych występują w większej
liczbie. Najlepiej są reprezentowane na pierwszym ze zilustrowanych. Leżą one na najbardziej ostrych partiach okrągłej
grani, lecz nie zajmują całości obwodu. Jego część stanowi
pozostałość pięty rdzenia, co jest widoczne na rysunkach, zaś
na egzemplarzu na rys. 225 tablicy IX także brzeg powierzchni rdzeniowej negatywów. Takie same kawałki powierzchni
rdzeni zauważa się na trzech [krzemieniach]191 po obydwu
stronach, a na ostatnim — na jednej. Czym w rzeczywistości
są te wyroby i jaki jest ich stosunek do właściwych dawnych
dyskowatych, jest mi trudno powiedzieć. Dany materiał jest
liczebnie i jakościowo nazbyt skąpy dla rozwikłania tej kwestii — dwa nieprzedstawione krzemienie ujawniają jeszcze
większe nieregularności przy analizie z boku i z przodu, niż
dwa inne. Jednakże jedno jest dla mnie niewątpliwe — nie są
to rdzenie. Pojedyncze egzemplarze wyrobów podobnej formy, jak ta przedstawiona, z rzadka przychodziło mi spotykać
na otwartych stanowiskach mikrolitycznego przemysłu z elementami cyklu neolitycznego w Polsce.
Ewentualność spoglądania na te dyskowe krzemienie,
jako na analogię, lub być może przeżytek techniki starszego
paleolitu, znajduje pewne potwierdzenie w obecności owalnego wyrobu przedstawionego na rys. 226 tablicy IX192. Egzemplarz ten, z uwagi na kształt ogólny i obróbkę, należy do
migdałowatych....

გაურკვეველი

190
Autor opisuje rdzenie zaczątkowe, których obróbki zaniechano na wstępnych etapach przygotowania bryły jeszcze przed oddzieleniem zatępca
[przyp. red.].
191
Przyp. tłum.
192
Autor opisuje rdzeń zaczątkowy [przyp. red.].

ოთხი ცალი არაწესიერი, დისკოსებური ფორმის კაჟი,
დამზადებული ბრტყელ, გამოყენებულ ნუკლეუსებზე
(VIII ტაბ. IX, სურ. 224, 225), მათზე მოკლე და განიერი
ანატკეცების ჩამოტეხის გზით103. ამ ანატკეცების ნეგატივები
განლაგებულია ორ შემთხვევაში ორ მხარეს (VIII ტაბ. IX ,
სურ. 224), ორში კი ცალ მხარეს (ტაბ. IX , სურ. 225). მათზე
აღნიშნული ნეგატივების რაოდენობა სხვადასხვაა: ერთზე
ისინი ცოტაა, დანარჩენებზე კი დიდი რაოდენობითაა
დატანილი. ყველაზე მკაფიოდ ისინი გამოხატულია
ილუსტრირებულიდან პირველზე, განლაგებულია ირგვლივი
წახნაგის ყველაზე წაწვეტებულ ნაწილზე, თუმცა არ ფარავენ
მას მთლიანად. მისი ნაწილი წარმოადგენს ნუკლეუსის
ფუძის ნარჩენს, რაც კარგად ჩანს ნახატებზე, ხოლო IX
ტაბულის 225-ე სურათზე წარმოდგენილ ეგზემპლარზე
— ნუკლეუსის ზედაპირის კიდეც. ნუკლეუსის ზედაპირის
ნეგატივების ასეთივე ნარჩენები ჩანს სამ ცალზე, მის ორივე
მხარეს, ხოლო უკანასკნელზე — ცალზე. სინამდვილეში რას
წარმოადგენს ეს ნაკეთობები და რა კავშირშია ისინი ნამდვილ,
ძველ დისკოსებურ იარაღებთან, ძნელი სათქმელია. ამ
საკითხის გადასაჭრელად მოპოვებული მასალა ძალზე
მწირია და მცირერიცხოვანი როგორც რაოდენობის, ისე
ხარისხის მხრივ. მათ შორის ორი ცალი, რომლებიც არ არის
გამოსახული ნახატზე, გვერდხედსა და წინხედში კიდევ
უფრო არაწესიერია, ვიდრე ორი სხვა. თუმცა, ჩემთვის
სრულიად ნათელია — ეს არ არის ნუკლეუსები. ამგვარი
ფორმის ნაკეთობების ცალკეული ეგზემპლარები იშვიათად
შემხვედრია პოლონეთის მიკროლითური ინდუსტრიის ღია
სადგომებზე, ნეოლითური ციკლის ელემენტებთან ერთად.
შესაძლოა, ეს დისკოსებური კაჭები ქვედა პალეოლითის
ტექნიკის გადმონაშთის ანალოგად განვიხილოთ, რასაც
ადასტურებს IX ტაბულის 226-ე სურათზე104 გამოსახულ
ოვალურ ნაკეთობასთან ერთად მისი აღმოჩენის ფაქტი.
თავისი საერთო ფორმითა და დამუშავებით ეს ეგზემპლარი
მიეკუთვნება ნუშისებურებს....

103
ავტორი აღწერს ჩანასახოვან ნუკლეუსებს, რომლებიც აღარ გამოიყენეს
მას შემდეგ, რაც აიტკიცა სამწახნაგა ანატკეცი [რედ. მინაწერი].
104
ავტორი აღწერს ჩანასახოვან ნუკლეუსებს [რედ. მინაწერი].

84
...Natural concave and convex bends of the edges are adapted
with the help of a rather careless one-sided retouch as irregular cutting and scraping edges (Plate VIII, Figures 221, 222).
On one of the largest flakes (Plate VIII, Figure 223) a more
careful retouching is observed. There are few deformations,
reminiscent of the traces of utilization.
Undefined
Four items of irregularly discoid shape, made from flattened, used nuclei (Plate IX, Figures 224, 225) by separating
short and wide flakes.85 On two of them, negatives of these
fragments are located on both sides (Plate IX, Figure 224), and
on other two objects — on one side only (Plate IX, Figure 225).
The number of the negatives is different: one has few, the others have more. They are best represented by the first of the
illustrated items. They lie on the sharpest parts of the circumference, but do not occupy the entire circumference. Part of it
is the remnant of the core platform, as can be seen in the figures, and in the example in Fig. 225, Plate IX also the edge of
the core surface with the negatives. The same segments of the
surfaces of the cores are noted in three items on both sides,
and on the latter — on one side. I find it difficult to say what
in fact are these implements and what their relation to the
real discoid object is. This material for solving this issue is too
scanty quantitatively and qualitatively — two not illustrated
items reveal even greater irregularities when viewed from the
side and from the front than the other two. But for me, one
thing is certain — these are not nuclei. Occasionally I had
found single examples of complements of this shape, similar
to those depicted, at open-air sites of the microlith industry
with elements of the Neolithic cycle in Poland.
The idea of treating these discoid objects as a possible
analogue of a remnant of the technique of the Early Paleolithic, finds some confirmation in the presence of an oval piece of
art depicted in Figure 226 of Plate. IX.86 This item belongs to
almond-shaped objects in a general form and according to...

85
The author is describing rudimentary cores, the working of which was
abandoned during the initial stages of preparing the tablet before separating
the crested blade [editor’s note].
86
The author is describing a rudimentary core [editor’s note].
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Рис. 64. Двойная провeртка, слой
10. Таблица IX Рисунок 227
(рис. Леван Джорджадзе, Патриция
Данило).
Fig. 64. Złamany, zdwojony
przekłuwacz, warstwa 10. Tablica IX
Rysunek 227 (rys. Levan Jorjadze,
Patrycja Danyło).
ნახ. 64. ორმაგი სახვრეტი, ფენა
10. ტაბულა VIII, ნახატი 227
(ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და
პატრიცია დანილოსი).

Fig. 64. Broken double perforator,
layer 10. Plate IX, Figure 227
(drawing by Levan Jorjadze, Patrycja
Danyło).
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...Wykonany został z naturalnego spłaszczonego odłamka,
jak wskazują na to zachowane pozostałości naturalnych przełomów. Brzegi ostre. Opracowany został poprzez oddzielenie
dużych krótkich i szerokich fragmentów, które na jednym
wierzchołku i jednej krawędzi podłużnej rozmieszczone są
po obu stronach, a na drugiej — po jednej. Zresztą, został on
w dostatecznej mierze scharakteryzowany na przedstawionych rysunkach.
Podwójne symetryczne narzędzie z cienkiego wióra na
rys. 227 tablicy IX. Wierzchołki wykończone przy pomocy
łagodnych szerokich negatywów zaszczerbienia na stronie
górnej i zaszczerbienia powierzchniowego na dolnej. Taka
obróbka przyczyniła się do ścienienia wierzchołków. Są one
spłaszczone i stosunkowo szerokie. Ten bardziej wydłużony
kończy się zakrzywioną dłutopodobną krawędzią; drugi —
złamany. Kształt obydwu części pracujących z przodu, upodabnia ten krzemień do [narzędzia]193 z podwójnym świdrem;
jednakże w perspektywie wskazanego stosunku ich szerokości do grubości, są one nazbyt słabe, by służyć do wiercenia.
Cztery nieokreślone narzędzia z odłamanym wierzchołkiem pracującym. Jej resztki zwężone ostrym zaszczerbieniem. Jeden gruby na rys. 228 tablicy IX posiada negatywy
zaszczerbienia wtórnego z relatywnie świeżym matowym
przełomem, pozostałe zaś części strony górnej, podstawa
i strona dolna, pokryte są połyskiem, jak zwyczajne szkło;
granie pierwotne nie są starte. Na rysunkach 229 i 250 tablicy
IX przedstawiono dwa inne, na których szerokość złamania
wierzchołka pracującego jest niewiele mniejsza od jego grubości. Profil niemal prosty. Pierwszy, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, był skrobaczem. Drugi — skrobaczem albo
wiertnikiem. Na czwartym, wykończonym jak poprzednie,
powierzchnia złamania nie jest tak wysoka, nieco spłaszczona, lecz solidna; profil zgięty; prawdopodobnie, także był to
skrobacz.
Sześć nożykowatych krzemieni, reprezentujących ingerencje charakterystyczne dla zakrzywionych noży, drapaczy
z wypustką lub wygiętych wydłużonych drapaczy.
45 wiórowatych zaczątkowych zakrzywionych noży lub
wygiętych drapaczy: na większości zaszczerbienie leży na
stronie górnej, a na pozostałych — na obydwu.
7 krzemieni trójgraniastych — odpadów rylcowych lub
innego pochodzenia.

193

...იგი დამზადებულია ბუნებრივად დაბრტყელებულ
ანატკეცზე, რაზეც მიუთითებს მასზე შერჩენილი ბუნებრივი
ტეხილების ნაშთები. კიდეები ბასრია. მიღებულია
მოზრდილი მოკლე და განიერი ანატკეცების ატკეცვის გზით,
რომლებიც ერთ ბოლოზე და ერთი სიგრძივი კიდის ორივე
მხარესაა განლაგებული, ხოლო მეორე მხარეს — მხოლოდ
ცალზე. მეორე ბოლო უსწორმასწოროა და დაფარულია
კაჭრის ქერქით. იგი საკმაოდ კარგადაა ნაჩვენები ხსენებული
ნახატების საშუალებით.
თხელ ანატკეცზე დამზადებული ორმაგი სიმეტრიული
იარაღი, გამოსახული IX ტაბულის 227-ე სურათზე. მისი
ბოლოები გაფორმებულია ზურგიან მხარეზე რეტუშის
დამრეცი, განიერი ნეგატივებით და ზედაპირული რეტუშით
— მუცლისა. ამგვარი დამუშავება ხელს უწყობდა წვეროების
გაწვრილებას. ისინი დაბრტყელებულია და შედარებით
განიერი. მათ შორის ყველაზე გრძელი მთავრდება ირიბი
სატეხისებრი წახნაგით. მეორე გატეხილია. წინხედში ორივე
სამუშაო პირის მოხაზულობა აახლოებს ამ იარაღს ორმაგ
ბურღთან; თუმცა მათი სიგრძისა და სიგანის ზემოაღნიშნული
შეფარდება გვიჩვენებს, რომ ისინი ძალზე სუსტია საბურღად
გამოყენებისათვის.
ოთხი გაურკვეველი იარაღი, მოტეხილი სამუშაო
წვეროთი. წვერის ნაშთი შევიწროებულია ციცაბო რეტუშის
საშუალებით. ერთი სქელი იარაღი, წარმოდგენილი IX
ტაბულის 228-ე სურათზე, დაფარულია მეორადი რეტუშის
ნეგატივებით, რომელთაც შედარებით ახალი, მქისე
გადანატეხი აქვს, ხოლო ზურგის მხარის დანარჩენი
ნაწილები, ფუძე და მუცლის მხარე, მინასავით პრიალაა;
თავდაპირველი წახნაგები წაშლილი არ არის. IX ტაბულის
229-ე და 230-ე სურათებზე წარმოდგენილია ორი სხვა
ეგზემპლარი, რომელთა გატეხილი სამუშაო პირის ბოლოს,
სიგანე მის სისქეზე ცოტა ნაკლებია. პროფილი თითქმის
სწორია. პირველი, როგორც ჩანს, საკაწრი უნდა ყოფილიყო,
მეორე — საკაწრი ან სახვრეტი, მეოთხეს, პირველი ორის
მსგავსად, გაფორმებული ტეხილის სიმაღლე არც ისე დიდი
აქვს, ცოტა დაბრტყელებულია, მაგრამ მტკიცე; პროფილი
გაღუნულია: ვფიქრობ, ყოფილი საკაწრია.
ექვსი დანისებური იარაღი წარმოადგენს დაზიანებულ
ირიბ დანებს, შვერილიანი ან გაღუნული წაგრძელებული
საფხეკების ნაშთებით.
45 ლამელებზე დამზადებული ირიბი დანა ან გაღუნული
საფხეკი: უმრავლესობაზე რეტუში განლაგებულია ზურგის
მხარეზე, დანარჩენ შემთხვევებში კი — ორივე მხარეს.
7 სამწახნაგა კაჟი — სასაჭრისე ან სხვა წარმომავლობის
ანატკეცები.

85
...finishing. It is made from a natural, flattened fragment, as
show the surviving remnants of natural fractures. The edges
are sharp. It is modified by the separation of large short and
wide flakes, which are located on both sides of one extremity
and one lateral edge, and on one side of the other. This second
extremity is unevenly covered with a nodular cortex. However, it is sufficiently characterized on the figures above.
A double symmetrical tool on the thin blade in Fig. 227,
Plate IX. The tips are trimmed using the gentle wide negatives
of retouching on the dorsal side and evasive retouching on
the ventral side. This finishing helped to thin out the tops.
They are flattened and relatively wide. The more elongated
ends in an oblique chisel-shaped facet; the other is broken.
The outline of both working parts, when viewed from the
front, resembles double awls; but in view of the specified ratio of their width to thickness, they are too weak for drilling.
Four undefined tools with a broken working top. Its remains are narrowed by steep retouch. One thick item in
Fig. 228, Plate IX has negatives of secondary retouch with a
relatively fresh matte fracture, while the remaining parts of
the dorsal side, the base and the ventral side are covered with
gloss, like ordinary glass; the original faces are not worn out.
In Figures 229 and 230, Plate IX, are shown two other items,
in which the width of the breaking of the working tip is slightly smaller than its thickness. The profile is almost straight.
The first one, in all probability, was a scraper. The second
— a scraper or an awl. In the fourth object with trimming,
like the two previous ones, the surface of the break is not so
high — it is slightly flattened, but firm; the profile is curved;
probably, also a former scraper.
Six blades, representing damaged truncated pieces, nosed
endscrapers or convex elongated endscrapers.
45 lamellar primary truncated pieces or convex endscrapers: the majority is retouched on the dorsal side, and the rest
on both sides.
7 trihedral flints — burin spalls or of other origin.

Przyp. tłum.
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Рис. 65. Отбойник на гальке, слой 10. Таблица X Рисунок 231 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 65. Tłuk kamienny, warstwa 10. Tablica X Rysunek 231 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 65. ქვის ხელჩაქუჩები, ფენა 10. ტაბულა X, ნახატი 231 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 65. Stone pounder, layer 10. Plate X, Figure 231 (photo by Miron Bogacki).
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32 nieokreślone złamane szczerbione wyroby. Spośród
nich cztery stanowią większość masy pierwotnej. Pozostałe
— nie małe fragmenty.
Ślady tłuków
Prócz kilku drobnych i dużych fragmentów, na wierzchniej części których występują silnie zbite stosunkowo duże
zaoblenia w miejscu dawnych grani, otoczone błyszczącymi,
często z lekka zbielałymi naturalnymi przełomami, powstałymi wskutek działalności wód erozyjnych i zwietrzenia, zostały znalezione dwa fragmenty, z takimiż zaobleniami, składającymi się z ciągłych śladów licznych uderzeń na wierzchniej
stronie, lecz bez wymienionych drugorzędnych cech zaświadczających ich naturalne ukształtowanie. Być może są to
pozostałości krzemiennych tłuczków, nie znalezionych w postaci całych egzemplarzy.
Wyroby z otoczaków
Odłamki otoczaków i całe otoczaki z diabazu, andezytu, trachitu, porfirytu, porfirytowej skały okruchowej,
drobnoziarnistego kwarcytu, twardych drobnoziarnistych
piaskowców i twardych wapieni, między innymi marmuru.
Na ile można sądzić wedle całych zachowanych otoczaków
i niektórych fragmentów, otoczak wapienny był wygładzony
w mniejszym stopniu niż kawałki innych skał. Podobny otoczakowy materiał w obfitości zalega w dzisiejszym łożysku
najbliższego nurtu rzeki Kwiriły, odległego od Gwardżyłas
Kłde w przybliżeniu o siedem wiorst194 i bardzo rzadko jest
spotykany w teraźniejszym łożysku potoku Czeruły; prócz
tego został przeze mnie napotkany w postaci jednego małego świeżo nagromadzonego tarasowego złoża otoczakowego,
odkrytego przy zagłębieniu drogi w dolnym nurcie Czeruły,
kilka sążni195 wyżej od jego teraźniejszego łożyska. Są to najbliższe złoża; bardziej oddalone to łożyska rzek Budżi i Dżruczyły.
Otoczaki te, jak i podobny materiał z innych warstw,
w ogóle nie podlegały obróbce. Utylizowano je w charakterze tłuków, rozcieraczy i innych narzędzi, dobierając odpowiednie naturalne formy. Użytkowanie pozostawiało na
nich różne ślady, wskazujące na takie lub inne przeznaczenie
i zmieniające w większym lub mniejszym stopniu ich pierwotną formę oraz wielkość w zależności intensywności tego
użytkowania.

194
195

Około 7700 m [przyp. red.].
Sążeń rosyjski – 2,13 m [przyp. red.].

32
გაურკვეველი
დანიშნულების
გატეხილი
რეტუშირებული ნივთი. მათგან ოთხი თავისი პირვანდელი
მასის მეოთხედს შეადგენს, დანარჩენები კი წვრილი
ფრაგმენტებია.
ხელჩაქუჩის კვალი

რანდენიმე წვრილი და მსხვილი ანატკეცის გარდა,
რომელთაც ყოფილი წახნაგების ადგილას ძლიერ დაბეგვილი
მომრგვალებები აქვს და რომელთა გარშემო ხშირად
შეინიშნება ეროზიული წყლების ან გამოქარვის შედეგად
წარმოქმნილი პრიალა, ოდნავ შეთეთრებული ბუნებრივი
ტეხილები, აღმოჩნდა ასეთივე მომრგვალებებიანი ორი
ნატეხი. მომრგვალებების ზედაპირს მთლიანად ფარავს
მრავლობითი დარტყმის კვალი, თუმცა თავისი ბუნებრივი
წარმომავლობის სხვა, მეორეხარისხოვანი, ნიშნები არ
ახასიათებს. შესაძლოა, სწორედ ესაა კაჟის ხელჩაქუჩის
ნარჩენები, რომლებიც მთელი სახით არ შემონახულა.

რიყის ქვის მასალა

გვხვდება დიაბაზის, ანდეზიტის, ტრაქიტის, პორფირიტის
ჩამოტეხილი ქანიდან, წვრილმარცვლოვანი კვარციტის,
მყარი წვრილმარცვლოვანი ქვიშაქვის, მყარი კირქვების და,
მათ შორის, მარმარილოს ქვარგვალის ნატეხები და მთელი
ცალები. თუ მთელი ქვარგვალების მიხედვით ვიმსჯელებთ,
კირქვის ქვარგვალები ნაკლებადაა ნაგორავები, ვიდრე
სხვა ქანების ნატეხები. ასეთი კირქვოვანი მასალა
დიდი რაოდენობითაა დალექილი მდინარე ყვირილის
ახლომდებარე
კალაპოტში,
რომელიც
გვარჯილის
კლდისაგან შვიდი ვერსითაა დაშორებული105 და ძალიან
იშვიათად გვხვდება მდ. ჭერულის ახლანდელ კალაპოტში;
გარდა ამისა, ჩემ მიერ აღმოჩენილია კარგად შენახული
გაშიშვლება, მცირე ტერასული კენჭოვანი ქანის სახით,
ჭერულის ქვემო წელზე გზის გაყოლებაზე, თანამედროვე
კალაპოტიდან რამდენიმე საჟენით106 მაღლა. ეს მისი
უახლოესი ადგილსაპოვებლებია. შედარებით უფრო შორსაა
მდინარეების ბუჯის და ჯრუჭულის ხეობები.
ეს ქვარგვალები, ისევე როგორ სხვა ფენების ანალოგიური
მასალა, საერთოდ არ არის დამუშავებული. მათი ბუნებრივი
ფორმების გათვალისწინებით, ისინი გამოყენებული
იყო ხელჩაქუჩებად, ფილთაქვებად და სხვა იარაღად.
გამოყენება მათზე ტოვებდა შესაბამის კვალს, რომელიც
მიუთითებს მათ ამა თუ იმ დანიშნულებაზე და რომელმაც
მეტ-ნაკლებად შეცვალა მათი პირვანდელი ფორმა და ზომა,
მისი მოხმარების ინტენსივობის შესაბამისად.
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დაახლოებით 7700 მ.[რედ. მინაწერი].
რუსული საჟენი – 2,13მ = 1/500 [რედ. მინაწერი].

Were found 32 unidentified broken retouched implements. Four of these, make up the bulk of their original mass.
The rest are not small fragments.
Traces of hammerstones
In addition to a few small and large fragments, on the
upper part of which there are severely beaten relatively large
rounds in place of the former faces, surrounded by glossy,
often slightly whitened natural fractures, resulting from the
action of erosive waters and weathering, there are two flakes with the same roundings consisting of continuous traces
of many hits on the dorsal side, but without the mentioned
secondary signs indicating their natural formation. Perhaps
these are the remnants of flint hammerstones, not found in
the form of complete objects.
Implements on pebbles
There are pebble fragments and complete pebbles from
diabase, andesite, trachyte, porphyrite, porphyrite fractured
rock, fine-grained quartzite, solid fine-grained sandstones
and hard limestone, among them from marble. As far as can
be judged from the completely preserved pebbles and some
fragments, limestone pebbles are weathered to a lesser extent than fragments of other rocks. Such pebble material in
abundance lies in the recent channel of the nearest current
of the river Kvirila, about seven versts87 from Gvardjilas Klde,
and very rarely occurs in the current channel of the Cherula
stream; in addition, it was found by me in the form of one
small terraced pebble deposit in fresh preservation, opened
in the road notch in the lower reaches of Cherula several
meters above its present bed. These are the nearest locations;
more remotely there are rivers Budji and the river Jruchuly.
These pebbles, like the similar material from other layers, were not worked at all. They were used as hammerstones,
pestles and other tools, selecting appropriate natural forms.
The usage left them with different traces indicating one or another function and changed to a greater or lesser extent their
original form and size depending on its intensity.

87

Ca. 7,700 m [editor’s note].
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Рис. 66. Растиратели и каменная плитка, слой 10. Таблица X Рисунок 232 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 66. Rozcieracze, warstwa 10. Tablica X Rysunek 232 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 66. ქვის ხელჩქუჩი და სასრესი, ფენა 10. ტაბულა X, ნახატი 232 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 66. Grinders, layer 10. Plate X, Figure 232 (photo by Miron Bogacki).
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Płaski otoczak (Tab. X, rys. 231), służący jako tłuk, jak na
to wskazują wierzchołki nieco spłaszczone od licznych uderzeń i pęknięć oraz podobne ślady jednej podłużnej mniej
wygiętej krawędzi. Na przedstawionym większym boku znajdują się dwa przylegające do siebie zagłębienia, składające się
z licznych wzajemnie się na siebie nakładających krótkich
głębokich bruzd i zupełnie krótkich zagłębień. Są one ostro
zarysowane i, jak widać, powstały w rezultacie silnych krótkich ukośnie przebiegających uderzeń o ostrą krawędź twardego przedmiotu. Przypominają one ślady charakteryzujące
tak zwane comprimeur, o których mowa jest niżej; tutaj jednakże są one bardziej skoncentrowane i głębokie.
Jeden kamień służący prawdopodobnie do rozbijania
i rozcierania mineralnych barwników, o których mówi się
dalej. Jest on trójgraniasty, wydłużony, zwęża się przy końcach, noszących ślady rozbijania. Trzy jego powierzchnie
pokryte są delikatnymi wydłużonymi zadrapaniami, w przybliżeniu równoległymi względem osi podłużnej; są one mało
zauważalne na dwóch i w pełni wyraźne na trzeciej. Forma
tych powierzchni jest wygięto-płaska, charakterystyczna dla
wszystkich kamiennych rozcieraczy (Tab. X, rys. 232). Został
rozłupany wzdłuż na dwie części, znalezione osobno, poprzez
uderzenie w jeden wierzchołek. Niemal cała powierzchnia
powstała w wyniku utylizacji. Większa z części tego narzędzia jest tego samego rodzaju. Jest spłaszczona z dwoma,
wspomnianymi charakterystycznymi powierzchniami pracującymi po obydwu bokach. Obwód nosi ślady rozbijania.
Uszkodzona przez ogień. 8×6,5 cm, grubość 2,8 cm.
Trzy fragmenty jednego rozcieracza, rozbitego lub rozpadłego wskutek ognia z resztkami wygiętych gładkich powierzchni pracujących, na których zachowały się nieliczne
zadrapania.
Jeden diabazowy krótki i szeroki fragment intencjonalnego pochodzenia, z dużą, gładką odpolerowaną stroną górną,
jak na toporach neolitycznych ze skał krystalicznych; bez zadrapań. Przy nim — inny, malutki, nieco pochyły ze słabymi,
lecz wyraźnymi równoległymi zadrapaniami. 3,2×2,5 cm.
Długi, wąski, nieregularnie spłaszczony otoczak (Tab. X,
rys. 233). Jego zaokrąglony koniec pełnił funkcję podwójnego comprimeur — po obydwu stronach. Jego charakterystyczne powierzchnie użytkowe tworzą nieznacznie wgięte,
nieregularnie zarysowane skupiska licznych...

ბრტყელი ქვარგვალი (ტაბ. X, სურ. 231) გამოყენებული
იყო ხელჩაქუჩად, რაზედაც მიუთითებს მრავალი დარტყმისა
და დაბზარვისაგან ოდნავ დაბრტყელებული ბოლოები და
იგივე ნიშნები ერთ სიგრძივ, ნაკლებად გაღუნულ კიდეზე.
სურათზე გამოსახულ დიდ მხარეზე მდებარეობს ორი
მომიჯნავე ღრმული, რომლებიც შედგება ერთმანეთის
გადამფარავი მოკლე ღრმა ღარებისა და ძალიან მოკლე
ღრმულებისაგან. ისინი მკვეთრი მოხაზულობისაა და
მიღებულია, როგორც ჩანს, ძლიერი, ირიბი დაარტყმის
შედეგად მყარი საგნის ბასრ წახნაგზე. წააგავს იმ კვალს,
რომელიც დამახასიათებელია ე.წ. comprimeur’-ისათვის107,
რომელთა შესახებ ქვემოთ გვექნება საუბარი, თუმცა აქ
უფრო მეტადაა კონცენტრირებული და უფრო ღრმაა.
ერთი ქვა განკუთვნილი იყო მინერალური საღებავის
დასამტვრევად და დასასრესად, რაზეც შემდგომში
ვისაუბრებთ. იგი სამწახნაგაა, წაგრძელებული, ბოლოებისაკენ
ვიწროვდება და გატეხის კვალი ეტყობა. მისი სამი ზედაპირი
დაფარულია ნატიფი, წაგრძელებული ნაკაწრით, რომელიც
სიგრძივი ღერძის თითქმის პარალელურია; ისინი ნაკლებად
შესამჩნევია ორ სიბრტყეზე და კარგად ჩანს მესამეზე.
ამ ზედაპირების ფორმა მომრგვალო-ბრტყელია, რაც
დამახასიათებელია ქვის სასრესებისათვის (ტაბ. X, სურ. 232).
იგი დარტყმით სიგრძეშია გატეხილი ორ ნაწილად და ცალცალკეა ნაპოვნი. თითქმის მთელი ზედაპირი უტილიზაციის
შედეგია.
ამგვარივეა იარაღის დიდი ნაწილი. დაბრტყელებული,
ორივე მხრიდან ორ-ორი, ზემოხსენებული, ხახუნისთვის
განკუთვნილი, დამახასიათებელი ზედაპირით. ცეცხლისაგან
არის დაზიანებული. 8×6,5 სმ., სისქე 2,8 სმ.
ერთი სასრესის სამი ფრაგმენტი, გატეხილი ან ცეცხლით
გაპობილი, ამობურცული ხახუნის ზედაპირების ნარჩენებით,
რომლებზეც ცოტაოდენი ნაკაწრები იკითხება.
დიაბაზის ერთი ხელოვნური, მოკლე და განიერი ნატეხი.
დიდი, მთლიანად გაპრიალებული ზედა მხარით, როგორიც
კრისტალური ქანებისაგან დამზადებულ ნეოლითურ
ცულებს ახასიათებს; ნაკაწრები არა აქვს; მის გვერდით
წარმოდგენილია მეორე, მცირე ზომის, ოდნავ დახრილი,
მკრთალი, მაგრამ გამოკვეთილი გრძელი პარალელური
ნაკაწრებით 3,2×2,5 სმ.
გრძელი, ვიწრო არაწესიერად დაბრტყელებული
ქვარგვალი (ტაბ. X, სურ. 233).
მომრგვალებული ბოლო ორივე მხარეს ასრულებდა
ორმაგი comprimeur’-ის ფუნქციას. მისი დამახასიათებელი
უტილიზაციის ზედაპირები ქმნის უმნიშვნელოდ ჩაღუნულ,
არაწესიერად მოხაზულ,...
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87
A flat pebble (Plate X, Figure 231) served as a hammerstone, as show the tips slightly flattened from many beatings
and cracking, and similar traces on one longitudinal less
curved edge. On the large side depicted there are two adjacent grooves, consisting of many mutually overlapping short
deep grooves and very short depressions. They are sharply
outlined and have occurred as a result of strong short slanting
strokes on the sharp edge of a solid object. They are similar to
the traces that characterize the so-called comprimeur, which
are discussed below, but here they are more concentrated and
deeper.
One stone for breaking and rubbing, probably of mineral paints, which are referred to later. It is elongated, trihedral, tapering to the ends, which have traces of breaking. Its
three surfaces are covered with delicate, elongated scratches
approximately parallel to the longitudinal axis; they are little noticeable on two and quite obvious on the third surface.
The shape of these surfaces is convex-flat, characteristic for
all stone grinders (Plate X, Figure 232). The object was split
along two parts, found apart, from the impact inflicted by one
extremity. Almost the entire surface resulted from utilization.
Major part of the tool is the same type. Flattened, with
two characteristic surfaces for friction on both sides mentioned above. Circle with traces of breaking. Damaged by fire.
8 cm × 6.5 cm, thickness 2.8 cm.
Three fragments of a grinder, broken or split from fire
with the remains of convex smooth friction surfaces, which
retained a few scratches.
One diabase artificial short and wide fragment with a
large, perfectly polished dorsal side, like the Neolithic axes
of crystalline rocks; without scratches. The side next to it
is small, slightly inclined with weak, but clear long parallel
scratches. 3.2 × 2.5 cm.
The long, narrow, irregularly flattened pebble (Plate X, Figure 233). The rounded end served as a double comprimeur
— on both sides. Its working surfaces form slightly concave,
irregularly defined clusters of many...

წნეხვითი [რედ. მინაწერი].
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Рис. 67. Каменная плитка, слой 10. Таблица X Рисунок 232 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 67. Płytka kamienna, warstwa 10. Tablica X Rysunek 232 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 67. ქვის ხელჩქუჩი და სასრესი, ფენა 10. ტაბულა X, ნახატი 232 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 67. Grindstone, layer 10. Plate X, Figure 232 (photo by Miron Bogacki).
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Рис. 68. Отбойник-ретушер (comprimeur), слой 10. Таблица X Рисунок 233 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 68. Zdwojony naciskacz, warstwa 10. Tablica X Rysunek 233 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 68. ორმაგი რეტუშორი, ფენა 10. ტაბულა X, ნახატი 233 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 68. Double retoucher (comprimeur), layer 10. Plate X, Figure 233 (photo by Miron Bogacki).

267

Стефан Круковский / Stefan Krukowski / სტეფან კრუკოვსკი / Stefan Krukowski

Рис. 69. Треугольная
каменная плитка
с нарезками, слой 10
(фото: Мирон Богацкий).
Fig. 69. Trójkątna płytka
kamienna z nacięciami,
warstwa 10 (fot. Miron
Bogacki).
ნახ. 69. ქვის სამკუთხა
ფილა ნაჭდევებით, ფენა 10
(ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 69. Triangular stone slab
with grooves, layer 10
(photo by Miron Bogacki).

Рис. 70. Круглая галька, слой 10 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 70. Okrągły otoczak, warstwa 10 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 70. რიყის ქვა, მრგვალი ფენა 10 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 70. Round pebble, layer 10 (photo by Miron Bogacki).
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...krótkich, przecinkowatych bruzdek, naniesionych jedna na
drugą. Drugi zwężony koniec jest zaostrzony jak ołówek od
rozcierania, który pozostawił typowe zadrapania.
Podwójny comprimeur — poprzeczny fragment wąskiego
wydłużonego otoczaka.
Identyczny fragment podobnego otoczaka — comprimeur z niepewną utylizacją.
Trójkątna płytka twardego chropowatego wapienia, nieco
wygładzona. Z jednej strony około szesnastu nacięć, przeważnie równoległych względem osi podłużnej.
Trzy stosunkowo duże płaskie odłamki otoczaków z niepewnymi zadrapaniami na płasko-wygiętych powierzchniach, [powstałymi wskutek]196 rozcierania oraz ze skąpymi
śladami uderzania na krawędziach pierwotnych. Być może,
pełniły one funkcje pasywnych rozcieraczy197.
Trzy intencjonalnie odbite odłamki otoczaków. Dwa grube i szerokie; jeden w postaci złamanego wióra nożykowatego.
Jeden duży ułamek otoczaka z charakterystycznymi pęknięciami, powstałymi w rezultacie działalności ognia.
Pięć małych odłamków otoczaków rozbitych lub rozpadłych pod wpływem ognia.
Intencjonalnie ukształtowany kulisty otoczak bez uszkodzeń i śladów utylizacji. 4,4×3,8×3,5 cm.
Substancje barwiące
Sześć drobnych kawałków hematytu. Trzy niewielkie próbki ziemistych partii z warstwy 10 i ułamek małej rurkowatej
kości198 pomalowanej na kolor czerwonawy tymże rozdrobnionym minerałem. Pochodzenie tego minerału nie jest mi
znane.
Ruda manganowa — manganit i piroluzyt, niekiedy oolitowej budowy. Dziewięć odłamków rozbitych kawałków;
pięć małych, zaokrąglonych, w postaci ziaren drobnego żwiru, i dwa większe (6,7×5,1×2,8 cm i 5,9×2,9×2,6 cm), niemal
nieuszkodzone, nieco wygładzone. Na dwóch krzemieniach
zaobserwowano duże plamy szarawo-czarnej barwy, z charakterystycznym połyskiem właściwym manganowi. Jest to
minerał pochodzenia miejscowego — jaskinia znajduje się
w rejonie występowania złóż manganu; jest on osadzony także powyżej skały, w której została ukształtowana jaskinia.
Wyroby z kości, rogu i innych
Trzy uszkodzone igły kościane (Tab. XI, rys. 234, 235,
236),...

...ერთმანეთზე დადებული, ბრჭყალისებრი მოკლე ღარების
ჯგუფს. მეორე დავიწროებული ბოლო ფანქრისებურადაა
წაწვეტებული სრესის შედეგად, რომელმაც მასზე ტიპური
ნაკაწრები დატოვა.
ორმხრივი comprimeur — ვიწრო, გრძელი ქვარგვალის
განივი ანატკეცი.
ამგვარივე ქვარგვალის ნატეხი comprimeur-ის საეჭვო
უტილიზაციით.
კირქვის მკვრივი, უხეშზედაპირიანი სამკუთხა ფილა,
ოდნავ ნაგორავები. ცალ მხარეს თექვსმეტი ღარით,
უმეტესად სიგრძივი ღერძის პარალელური მიმართულების.
ქვარგვალის სამი, შედარებით მოზრდილი, ბრტყელი
ნატეხი, სრესის შედეგად წარმოქმნილი ნაკაწრებით
ბრტყელ და ჩაღუნულ ზედაპირზე და დაბეგვის სუსტი
ნიშნებით პირვანდელ წახნაგებზე. შესაძლოა, ისინი პასიურ
სასრესებად იხმარებოდა.
ქვარგვალის სამი ხელოვნური ნატეხი, ორი-სქელი და
განიერი და ერთი — გატეხილი დანისებური ანატკეცის
მაგვარი.
ქვარგვალის
ერთი
დიდი
ნატეხი,
ცეცხლის
ზემოქმედებისაგან დამახასიათებელი ბზარებით.
ქვარგვალების ხუთი ნატეხი, დამტვრეული ან დამსკდარი
ცეცხლის ზემოქმედებისაგან.
მთელი ქვარგვალი დაზიანების და უტილიზაციის კვალის
გარეშე. 4,4×3,8×3,5 სმ.

საღებავი ნივთიერებები

წითელი ჟანგმიწის ექვსი წვრილი ნატეხი. სამი ნიმუში მე10 ფენის მიწიანი პარტიებიდან და ლულოვანი ძვლის პატარა
ნატეხი108, შეღებილი მოწითალო ფერად, ამავე დაფხვნილი
მინერალით. ამ მინერალის წარმომავლობა უცნობია.
მანგანუმის მადანი — მანგანიტი და პიროლუზიტი,
ზოგჯერ ოოლითური აღნაგობისა. დამტვრეული ქვების
ოთხი ნატეხი; ხუთი პატარა, მომრგვალებული წვრილი
ღორღის მარცვლების მაგვარი და ორი ცოტა მოზრდილი
(6,7×5,1×2,8 და 5,9×2,9×2,6 სმ), თითქმის დაუზიანებელი,
ოდნავ ნაგორავები. ორ კაჟზე შეინიშნება მორუხო- მოშავო
ფერის დიდი ლაქები მარგანეცისათვის დამახასიათებელი
განსაკუთრებული სიპრიალით. ეს მინერალი ადგილობრივი
წარმომავლობისაა. მღვიმე მდებარეობს მარგანეცის
შემცველი ქანების რაიონში. იგი დალექილია იმ კლდის
თავზეც, რომელშიც მღვიმე წარმოიქმნა.

88
...short comma-shaped grooves that cross each other. Another tapered end is sharpened like a pencil by grinding, which
has left typical scratches.
The two-sided comprimeur is a transverse fragment of a
narrow elongated pebble.
The same fragment of a similar pebble with questionable
utilization of the comprimeur.
Triangular tile of solid rough limestone, slightly rounded.
On one side there are about sixteen notches, predominantly
parallel to the lateral axis.
Three relatively large flat fragments of pebbles with dubious scratches of grinding on flat-concave surfaces and
scanty traces of beating on the original faces. Perhaps they
served as passive grinders.
Three artificial flakes of pebbles. Two are thick and wide;
one in the form of a broken blade.
One large fragment of a rusk with characteristic cracks,
originating from the action of fire.
Five small fragments of pebbles, broken or decayed under
the influence of fire.
Complete ball-shaped pebble without damage and traces
of use. 4.4 × 3.8 × 3.5 cm.
Pigments
Six small pieces of red iron ore. Three samples of small
sediment spots of layer 10, and a fragment of a small tubular
bone88 painted in a reddish colour with the same powdered
mineral. I do not know the origin of this mineral.
Manganese ore is manganite and pyrolusite, sometimes
of oolitic composition. Nine fragments of broken pieces; five
small rounded grains of fine gravel, and two larger ones (6.7 ×
5.1 × 2.8 cm and 5.9 × 2.9 × 2.6 cm) are almost intact, slightly
rounded. On two flint items there are large spots of damp
black colour with a special shine typical of manganese. This
mineral is of local origin — the cave is located in the area of
manganese deposits; it can be seen also on top of the cliff; in
which it is formed.
Implements made of bone, horns and others
Three damaged bone needles (Plate XI, Figures 234, 235,
236)...

ძვლის, რქისა და სხვა მასალისაგან
დამზადებული ნაკეთობანი
ძვლის სამი დაზიანებული ნემსი (ტაბ. XI, სურ. 234, 235,

236)...
Przyp. tłum.
Podkładek [przyp. red.].
198
Kość ta nie zachowała się w materiale przechowywanym w Muzeum Narodowym w Tbilisi [przyp. red.].
196
197

108
ის ძვალი არ შემონახულა იმ მასალებში, რომლებიც ინახება
საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, თბილისში [რედ. მინაწერი].

88
This bone has not been preserved in the material kept at the National
Museum in Tbilisi [editor’s note].
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Рис. 71. A. Костяные иглы, слой 10. Таблица XI Рисунок 234–236; B. Костяное шило, слой 10. Таблица XI
Рисунок 238; C. Костяное шило со следами распиливания, слой 10. Таблица XI Рисунок 239; D. Костяное
шило, слой 10. Таблица X Рисунок 241 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 71. A. Igły kościane, warstwa 10. Tablica XI Rysunek 234–236; B. Szydło kościane, warstwa 10. Tablica XI
Rysunek 238; C. Szydło kościane ze śladami rozpiłowywania, warstwa 10. Tablica XI Rysunek 239; D. Szydło
kościane, warstwa 10. Tablica X Rysunek 241 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 71. A. ნემსები ძვლის, ფენა 10. ტაბულა XI, ნახატი 234–236; B. სადგისი, ძვლის, ფენა 10. ტაბულა XI,
ნახატი 238; C. სადგისი ძვლის, გაპობილბოლოიანი, ფენა 10. ტაბულა XI, ნახატი 239;
D. სადგისი ძვლის, ფენა 10. ტაბულა XI, ნახატი 241 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 71. A. Bone needles, layer 10. Plate XI, Figures 234–236; B. Bone awl, layer 10. Plate XI, Figure 238; C. Bone awl with
traces of having been sawn, layer 10. Plate XI, Figure 239; D. Bone awl, layer 10. Plate X, Figure 241 (photo by Miron Bogacki).
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...wygładzone i odpolerowane wskutek zużycia. Główki
spłaszczone. Najszerszy fragment jest spłaszczony na całej
długości. Otwory, jak wskazują otaczające je nieregularne
łagodne pochyłości, uzyskano przy pomocy wstępnego dłubania i wycinania wgłębień po obu stronach, po którym następowało przebicie oddzielającej je cienkiej warstwy kości
i zaokrąglenie ich. Profil niemal prosty.
Wąskie złamane narzędzie w postaci igłowatego szydła
(Tab. XI, rys. 237) [wykonane]199 z niedużej kości rurowej,
jak wskazuje na to strona dolna. Ostrze jest zaokrąglone i odpolerowane wskutek użytkowania. Na stronie górnej, prócz
podłużnych zadrapań — śladów skrobania, znajduje się kilka
poprzecznych delikatnych nacięć. Jedna z krawędzi także ze
śladami skrobania; na drugiej — podłużne ślady piłowania
z charakterystyczną granią późniejszego rozłamywania.
Dwadzieścia cztery szydła. Trzy z żeber. Cztery z ptasich kości rurowych (Tab. XI, rys. 238, 239, 240). Pozostałe z fragmentów większych kości rurowych — takich, jakie
pozostawały jako odpady pożywienia (Tab. XI, rys. 241, 242,
243, 244, 245). Zazwyczaj wykończenie występuje tylko na
samych wierzchołkach; niekiedy rozpościera się na granie
stanowiące ich przedłużenia, wygładzając i zaokrąglając je.
Większość wykonano dość niedbale i widocznie w pośpiechu; na niektórych nawet wierzchołki nie są w pełni wygładzone. Najstaranniej wykonane przedstawiono na ostatnich
rysunkach. Wykończenie polegało na zwyczajnym skrobaniu
narzędziami krzemiennymi, jak pokazują nierówne, często
nieco ukośne zadrapania i bruzdki. Ten sam fakt potwierdzają nierówności i zwężenia wierzchołków, zauważalne i na
wspomnianych rysunkach. Nie ma śladów, jakie pozostawia
obróbka z użyciem kamienia szlifierskiego. Często wierzchołki ostrzy są odpolerowane wskutek użytkowania, jednakże
niżej, pod nimi, znajdują się ślady skrobania. Dwa szydła noszą na powierzchniach bocznych ślady rozpiłowywania, na
jednym — na obydwu bokach (Tab. XI, rys. 244).
Uszkodzona ptasia kość na rys. 239 tablicy XI służyła
pierwotnie jako jakieś nie poddające się dokładnemu określeniu narzędzie, być może także jako szydło z bardzo długą
częścią pracującą, na co wskazuje silny połysk prostych boków; potem wierzchołek górny został zwężony, najprawdopodobniej w następstwie złamania, do krótszego wierzchołka
szydła, jakim jest on dzisiaj...

199

...ხმარებისაგან მოგლუვებული და გაპრიალებულია.
თავები დაბრტყელებულია, ყველაზე განიერი ნატეხი
დაბრტყელებულია მთელ სიგრძეზე. ნემსების ყუნწები,
როგორც ამას მათ გარშემო მდებარე არაწესიერი დამრეცი
დახრილობები გვიჩვენებს, მიღებულია წინასწარ, ორივე
მხრიდან ნახვრეტის ამოტეხით და შემდეგ მათ შორის
დარჩენილი ძვლის თხელი მონაკვეთის ჩატეხით და
მომრგვალებით. პროფილები თითქმის სწორია.
ვიწრო, გატეხილი, ნემსისებური ფორმის სადგისი (ტაბ.
XI, სურ. 237) ნაკეთები პატარა ლულოვან ძვალზე. როგორც
მისი ქვედა ნაწილიდან ჩანს, წვერი მომრგვალებულია
და ხმარებისაგან გაპრიალებული. ზედა მხარეზე, განივი
ნაკაწრების — ფხეკის კვალის გარდა, რამდენიმე განივი
მკრთალი ნაკაწრია, მეორეზე — ხერხვის განივი კვალია,
შემდგომი ჩამოტეხისათვის დამახასიათებელი ვიწრო
წახნაგით.
ოცდაოთხი სადგისი. სამი ნეკნებისაგანაა დამზადებული.
ოთხი — ფრინველის ლულოვანი ძვლისაგან (ტაბ. XI, სურ.
238, 239, 240), დანარჩენები კი უფრო მსხვილი ლულოვანი
ძვლების ნატეხებისაგან, რომლებიც საკვების ნარჩენებს
წარმოადგენს (ტაბ. XI, სურ. 241, 242, 243, 244, 245).
ჩვეულებრივ, დამუშავებულია მხოლოდ წვეროები: ზოგჯერ
იგი ვრცელდება მათ მომიჯნავე წახნაგებზეც, ამრგვალებს
და აბლაგვებს მათ. უმრავლესობა დაუდევრადაა
შესრულებული; ზოგიერთს წვერიც კი არა აქვს წესიერად
მოგლუვებული. ყველაზე გულდასმით დამუშავებულები
წარმოდგენილია მოცემულ სურათებზე. დამუშავება
გულისხმობდა უბრალო გაფხეკას კაჟის იარაღებით, რაზეც
მიუთითებს უსისტემო, ხშირად ცოტა ირიბად დატანილი
ნაკაწრები და ღარები. იმავეს ამტკიცებს უსწორმასწორობები
და წვეროების დავიწროება, რაც კარგად ჩანს ნახატზე.
სრულიად არ შეიმჩნევა სალესი ქვის გამოყენების კვალი.
ხშირად წვეროს ბოლოები გაპრიალებულია ხმარებისაგან,
მაგრამ მათ ქვეშ ყოველთვის შეიმჩნევა ფხეკის ნიშნები. ორ
სადგისს გვერდით ზედაპირებზე შერჩენილი აქვს გახერხვის
კვალი, ერთზე ორივე გვერდზეა (ტაბ. XI, სურ. 244.).
ფრინველის დაზიანებული ძვალი, წარმოდგენილი
ტაბ. XI, სურ. 244-ზე, თავდაპირველად გაურკვეველი
დანიშნულების იარაღად იხმარებოდა, შესაძლოა, ასევე
გრძელ სამუშაოპირიან სადგისად, რაზეც სწორი გვერდების
ძლიერი სიპრიალე მიგვანიშნებს; შემდეგ ზედა ბოლო
დაავიწროვეს, ალბათ, გატეხის გამო და გადააკეთეს უფრო
მოკლეპირიან სადგისად, როგორიც იგი ამჟამად არის,...

89
...smoothed and polished as a result of use. The heads are
flattened. The widest fragment is flattened along the entire
length. Holes, as shown by the irregularly flat slopes surrounding them, were obtained by pre-chiseling and cutting holes
on both sides, followed by the penetration of a thin layer of
bone separating them, and rounding it. Their profiles are almost straight.
A narrow, broken tool in the form of a needle-shaped
awl (Plate XI, Figure 237) made on a small tubular bone, as
the lower side shows. The point is rounded and polished as
a result of use. On the dorsal side, in addition to longitudinal scratches — scraping traces, there are several transverse
delicate cut marks. One edge has scrapes too; on the other —
there are longitudinal traces of sawing with a characteristic
narrow facet of breakage that happened later.
Twenty-four awls. Three of them are made from ribs.
Four items from tubular bird bones (Plate XI, Figure 238,
239, 240). The rest is from the fragments of larger tubular
bones that were obtained as food waste (Plate XI, Figures 241,
242, 243, 244, 245). Usually, the modification is present only
on the very tips; sometimes it extends to the edges that continue the tips, while smoothing and rounding them. Most of
the items are made carelessly and, apparently, in a hurry; in
some of them even the tip is not completely flattened. The
most carefully made awls are shown in the last drawings.
Their finishing consisted of an ordinary scraping with flint
tools, as indicate uneven, often slightly oblique scratches and
grooves. The same is confirmed by the irregularities and
narrowing of the tips, which are also noticeable in the above-mentioned drawings. There are no marks that could be left
during the processing on the grindstones. Often, the point
tips are polished as a result of use; but below them there are
always scraping marks. Two awls carry traces of sawing on
the side surfaces; one of them has these marks on both sides
(Plate XI, Figure 244).
Bird’s injured bone in Fig. 239, Plate XI served originally
as some kind of unidentified tool, perhaps also an awl with
a very long working part, as shows a strong gloss of straight
sides; after that, the upper extremity was narrowed, probably
due to breakage, in a shorter awl point as it is now...

Przyp. tłum.
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Рис. 72. A. Костяное шило, слой 10. Таблица X Рисунок 246; B. Костяное шило, слой 10. Таблица X Рисунок 248
(фото: Мирон Богацкий).
Fig. 72. A. Szydło kościane, warstwa 10. Tablica X Rysunek 246; B. Szydło kościane, warstwa 10. Tablica X Rysunek 248
(fot. Miron Bogacki).
ნახ. 72. A. სადგისი ძვლის, ფენა 10. ტაბულა XI, ნახატი 246; B. ძვლის სადგისი, ფენა 10. ტაბულა XI
ნახატი 248 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 72. A. Bone awl, layer 10. Plate X, Figure 246; B. Bone awl, layer 10. Plate X, Figure 248 (photo by Miron Bogacki).

Рис. 73. Зубы, приспособленные для подвешивания, слой 10. Таблица X Рисунок 250–252 (фото: Тамар Агапишвили).
Fig. 73. Zawieszki z zębów, warstwa 10. Tablica X Rysunek 250–252 (fot. Tata Agapishvili).
ნახ. 73. საკიდები, ცხოველის კბილზე დამზადებული, ფენა 10. ტაბულა X, ნახატი 250–252
(ფოტო თათა აღაპიშვილისა).

Fig. 73. Tooth pendants, layer 10. Plate X, Figure 250–252 (photo by Tata Agapishvili).
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...wskutek skrobania, ślady którego widoczne są na górnym
rozszerzeniu; ponad nim wierzchołek znowu wygładzono
i odpolerowano. Dolna część tej kości (z otwartą jamą) dostarcza charakterystycznych śladów głębokich wycięć, jakby
od rylca, przy pomocy którego została otwarta wewnętrzna
część kości.
Uszkodzony gładzik z poroża jeleniowatych z zachowaną
częścią powierzchni służącej do polerowania, wskazującą, że była
ona silnie wydłużona, z lekka wygięta i bardzo łagodnie ścinała
ukośnie róg w charakterystyczny sposób.
Trzy złamane końcówki, jedna kościana na rys. 246 tablicy XI
z przekrojem poprzecznym w postaci trójkąta równoramiennego. Trzy powierzchnie dolne opracowane bardzo regularnie, nieco wygięte, co jest widoczne na przekroju, ze śladami skrobania.
Zdaje się, że został przekształcony w szydło po uszkodzeniu, jak
wskazuje mniej staranne i świeższe wykończenie wąskiego wierzchołka. Niestaranne zaczątkowe skrobanie jest obecne także na
dolnym przełomie. Zresztą pierwotne użycie tej kości w charakterze płoszcza200 jest dla mnie wątpliwe. Drugie płoszcze (Tab. XI,
rys. 247), także kościane, nieco spłaszczone i zaokrąglone, posiada w przekroju poprzecznym równomierne wykończenie i nieznaczny stopień wygładzenia na całej powierzchni pierwotnej;
było poddany skrobaniu. Trzecie (Tab. XI, rys. 248) z podłużnymi głębokimi żłobieniami po obu stronach, wydaje się być wykonane z poroża jeleniowatych (jelenia szlachetnego lub sarny);
strona dolna ma postać silnie porowatej gąbczastej masy.
Ułamek ptasiej kości rurowej z trzema grupami nacięć rozmieszczonych w porządku szachownicowym (Tab. XI, rys. 249).
Jest pokryta bardzo błyszczącym połyskiem na stronie górnej.
Być może jest to pozostałość długich paciorków.
Cztery siekacze drobnych przeżuwaczy, przystosowane
do zawieszania. Trzy (Tab. XI, rys. 250, 251, 252), z których
dwa są całe, jeden to fragment, zostały przygotowane w następujący sposób. Boki korzenia zębowego przy zastosowaniu
skrobania zmieniały się w płaskie równoległe powierzchnie,
w rezultacie czego stawał się on znacznie cieńszy. Bardzo
cienkie ścianki, oddzielające jamę miazgi od takich płaskich
boków, były częściowo przedłubywane i przewiercane w celu
uzyskania otworu na przestrzał. Czwarty siekacz ma tylko
ślady kilku nacięć poprzecznych, rozmieszczonych obwodowo na końcu korzenia.

...ფხეკის საშუალებით, რომლის კვალი შეინიშნება ზედა
გაფართოებულ ადგილას. მის თავზე წვერი ისევ დაგლუვდა
და გაპრიალდა. ამ ძვლის ქვედა ნაწილზე (ღია სიღრუით)
იკითხება ღრმა, საჭრისით დატანილი დამახასიათებელი
ჭრილები, საიდანაც ჩანს ძვლის შინაგანი ღრუ ნაწილი.
დაზიანებული საპრიალებელი, დამზადებული ირმის
რქისაგან; გაპრიალებისათვის განკუთვნილი ზედაპირის
შერჩენილი ნაწილი გვიჩვენებს, რომ იგი ძლიერ
წაგრძელებული იყო, ოდნავ გაღუნული და გაპრიალების
პროცესში საკმაოდ ციცაბოდ ცვეთდა რქას.
სამი გატეხილი ისრისპირი. მათ შორის ერთი ძვლისაა.
გამოსახულია ტაბ. XI, სურ. 246-ზე განივკვეთით, ტოლფერდა
სამკუთხედის ფორმისა. სამი გრძივი ზედაპირი წესიერადაა
დამუშავებული, ოდნავ ამობურცულია, რაც კარგად ჩანს
ჭრილში, შერჩენილი აქვს ფხეკის კვალი. მგონი, დაზიანების
შემდეგ გადაკეთებულია სადგისად, რაზეც მიუთითებს
წვრილი წვერის დაუდევარი და უფრო ახალი დამუშავება.
ასევე უგულისყურო, ჩანასახოვანი ფხეკა შეინიშნება ქვედა
ტეხილზეც. თუმცა, ამ ძვლის თავიდანვე ისრისპირად
გამოყენება მეეჭვება. მეორე ისრისპირი (ტაბ. XI, სურ.
247) ასევე ძვლისაა, ოდნავ დაბრტყელებული და სიგანეში
მრგვალგანივკვეთიანი, თანაბრადაა დამუშავებული და
უმნიშვნელოდ მოგლუვებული მთელ პირვანდელ ზედაპირზე
ნაფხეკია. მესამე ცალს ორივე მხარეს ღრმა სიგრძივი
ღარები გასდევს (ტაბ. XI, სურ. 248). ვფიქრობ, ირმისებრთა
ოჯახიდანაა (კეთილშობილი ირემი ან შველი). ქვედა მხარე
წარმოადგენს ძლიერ ფოროვან ღრუბლისებურ მასას.
ფრინველის ლულოვანი ძვლის ნატეხი ჭრილების სამი,
ჭადრაკისებურად განლაგებული ჯგუფით (ტაბ. XI, სურ. 249).
ზედა მხარე ძლიერ გაპრიალებულია. შესაძლოა, გრძელი
მძივის ერთ ნაწილს წარმოადგენს.
ოთხი ცალი წვრილი ბალახისმჭამელი ცხოველების
საჭრელი კბილი, დასაკიდებლად გამოყენებული. სამი
ცალი (ტაბ. XI, სურ. 250, 251), რომელთაგანაც ორი მთელია
და ერთი ფრაგმენტი, შემდეგნაირადაა დამზადებული:
კბილების ფესვები ფხეკის საშუალებით ორ პარალელურ
ზედაპირად იქცევა და, შესაბამისად, მნიშვნელოვნად
თხელდება. ძალიან გათხელებული კედლები აცილებს
პულპის ღრუს ამგვარი ბრტყელი კედლებისაგან. ისინი
ნაწილობრივ ბრტყელდებოდა, ნაწილობრივ იხვრიტებოდა
გამჭოლი ნახვრეტის მისაღებად. მეოთხე კბილზე
მოთავსებულია რამდენიმე, უწესრიგოდ დატანილი განივი
ნაჭდევი, რომლებიც ფესვის ბოლოზე, ირგვლივ, სარტყელს
ქმნის.

90
...by scraping, the traces of which are visible on the upper
extension; above it, the point has again been smoothed and
polished. The lower part of this bone (with an open cavity)
has characteristic traces of deep cuts, like from a burin, with
which the inner cavity of the bone was opened.
A damaged polisher made on the horn of deer; the preserved part of the surface that served for polishing, shows
that it was very elongated, slightly concave and very gently
truncated the horn in a characteristic way.
Three broken points, one on bone in Fig. 246 of Plate XI
with a cross section, in the form of an isosceles triangle. Three
lateral surfaces are very regularly finished, slightly convex,
which is visible in the section, with scraping marks. It seems
to be converted to an awl after damage, as shown by the less
diligent and more recent finish of the narrow point. Negligent
rudimentary scraping is also present at the lower fracture.
However, the initial use of this bone as a point is doubtful for
me. Another bone point (Plate XI, Figure 247), also slightly
flattened and rounded in cross section, has a uniform finish
and a slight degree of smoothing on the entire original surface; it is scraped. The third item (Plate XI, Figure 248) has
deep lateral grooves on both sides. Probably, it’s made from
the horn of deer (red deer or roe deer); its ventral side is a
strongly porous spongy mass.
A fragment of a tubular bird bone with three groups of cut
marks arranged in a staggered order (Plate XI, Figure 249).
It is covered with a very shiny gloss on the dorsal side. Perhaps, it’s a remainder of a long bead.
Four small ruminant incisors adapted for hanging. Three
(Plate XI, Figure 250, 251), of which two are complete and
one fragment, are prepared as follows. The sides of the tooth
root were turned into flat parallel surfaces by scraping, as a
result of which it was significantly thinned. Very thin walls
separating the pulp cavity from these flat flanks, were partly
pierced, partly drilled to obtain a through hole. The fourth
incisor was worked only by the cutting of several transverse
irregular grooves, located by a rim at the end of the root.

200
Terminu tego autor używa w swoich dziennikach i notatkach na oznaczenie grotu [przyp. red.].
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Jedna muszelka Nassa reticulata201 z dużym otworem starego pochodzenia. Inne mniejsze otwory powstały przy wydobyciu lub przesiewaniu materiału z warstwy 10. Gatunek
ten do chwili obecnej żyje w Morzu Czarnym.
Trzy nieokreślone wydłużone kościane fragmenty ze śladami skrobania.
Dwukrotnie złamana kość ramieniowa dużego ptaka ze
śladami skrobania na spłaszczonej powierzchni.
Gruby ułamek kości rurowej ze śladami rozpiłowywania
od zewnątrz do wewnątrz. Jest to jedna z górnych wypustek
poroża jelenia szlachetnego (8,6×3,2 cm u podstawy). Długość 8,6 cm u [największej] szerokości podstawy, grubość
— 2,3 cm. Oddzielony przy pomocy wstępnego głębokiego
powierzchownego wyskrobywania ścisłej warstwy, jak na to
wskazują zachowane ślady. Ostry wierzchołek zwężony nieregularnie za sprawą zgrubnego powierzchownego skrobania, niemal nie obejmującego wewnętrznej gąbczastej masy;
wierzchołek ów jest ukośnie ścięty i nosi identyczne ślady.
Nieduży fragment nieokreślonego wyrobu z poroża jelenia szlachetnego lub sarny. Resztka powierzchni pierwotnej
jest starannie wygładzona poprzez delikatne skrobanie. Na
jednym wierzchołku nacięcia oddzielenia.
Mały okrągło zaostrzony, złamany wierzchołek nieokreślonego wyrobu z poroża jeleniowatych, pokryty śladami
gładkiego skrobania.
Kości — odpady pożywienia
Pozostały materiał kościany stanowią przede wszystkim
odłamki kończyn ssaków; rzadkie są pozostałości czaszek,
kręgosłupów i żeber. Wszystko bardzo pokruszone. Nie ma ani
jednej całej czaszki, ani jednej całej szczęki. Rozbite wszystkie kości rurowe. Nieuszkodzone są jedynie racice i część
paliczków. Takie rozdrobnienie nastąpiło nie tylko w rezultacie rozłupywania kości w celu wydobycia mózgu, czego
liczne ślady się zachowały, lecz i wskutek spadania ze stropu ciężkich brył wapienia, na dawną powierzchnię warstwy
10, szczególnie w czasie stopniowego osypywania się ciężkiej masy leżącego ponad nią rumowiska. Ten drugi wpływ
niszczący uwidocznił się jasno w stanie kości, zalegających

201

Linneusz, 1758 [przyp. red.].

ერთი ნიჟარა Nassa reticulata, დიდი, ადრე დატანილი
ნახვრეტით. დანარჩენი, უფრო მცირე ზომის ნახვრეტები,
გაჩნდა მოპოვების ან მე-10 ფენის მასალის გაცრისას. ეს
სახეობა ამჟამად შავ ზღვაში ბინადრობს.
ძვლის სამი გაურკვეველი დანიშნულების წაგრძელებული
ნატეხი, ფხეკის კვალით.
დიდი ზომის ფრინველის მხრის ძვალი, ორჯერ
გადატეხილი, დაბრტყელებულ ზედაპირზე ფხეკის კვალი.
მსხვილი ლულოვანი ძვლის ნატეხი, გარე ზედაპირიდან
შიდასკენ გახერხვის კვალით. ზრდასრული, კეთილშობილი
ირმის რქის ერთ-ერთი ზედა წანაზარდი (8,6×3,2 სმ.
ფუძესთან). სიგრძე 8,6 სმ., ფუძის სიგანესთან, სისქე —
2,3 სმ. შერჩენილი ნიშნების მიხედვით, მოცილებულია
ზედაპირული მკვრივი ფენის წინასწარი ღრმა ფხეკით.
წვეტიანი წვერო არაწესიერადაა შევიწროებული უხეში
ზედაპირული ფხეკის საშუალებით, რომელსაც არ ჩაუღწევია
შიდა ღრუბლისებრ მასამდე. წვერი გადახრილია და ისეთივე
ნიშნებით ხასიათდება.
კეთილშობილი ირმის ან შვლის რქისაგან დამზადებული
გაურკვეველი დანიშნულების ნაკეთობის ფრაგმენტი.
პირველადი ზედაპირის ნარჩენი საგულდაგულოდაა
მოგლუვებული მსუბუქი ფხეკით, ერთ ბოლოზე ეტყობა
მოცილებისას დატანილი ღარები.
ირმისებრთა
ოჯახის
წარმომადგენლის
რქის
გაურკვეველი
დანიშნულების
მრგვალად
წამახული
მოტეხილი წვერო, გაპრიალებული.

ძვლები — საკვების ნარჩენები

ძვლის სხვა მასალა, ძირითადად, წარმოდგენილია
ძუძუმწოვრების
კიდურების
ნატეხებით;
იშვიათად
გვხვდება თავის ქალის, ხერხემლის მალებისა და ნეკნების
ფრაგმენტები. ყველაფერი წვრილადაა დაქუცმაცებული. არ
შეგვხვედრია მთელი თავის ქალა ან ყბის ძვალი. ლულოვანი
ძვლები
დამტვრეულია.
დაუზიანებელია
მხოლოდ
ჩლიქები და ფალანგის ნაწილი. ასეთი დამსხვრევის
ხერხი არა მხოლოდ ძვლის ტვინამდე ძვლების გაპობაა,
რისი მაგალითიც არაერთხელ შეგვხვდა, არამედ მე10 ფენის ძველ ზედაპირზე მღვიმის თაღიდან მძიმე
ლოდების ჩამოცვენა და, განსაკუთრებით, ზედნადები
ნაყარის ვეებერთელა მასის თანდათან ჩამოშლა.
ეს უკანასკნელი ფაქტორი მნიშვნელოვნად აისახა

One shell of Nassa reticulata,89 with a large hole of old
origin. Other smaller holes occurred during the extraction
or sieving of material from layer 10. This species still lives in
the Black Sea.
Three unidentified elongated bone fragments with scraping traces.
Twice broken humerus of a large bird with traces of scraping on a flattened surface.
A thick fragment of a tubular bone with traces of sawing
from the outer surface to the inner. One of the upper branches of the antlers of an adult red deer (8.6 cm × 3.2 cm at the
base). Length 8.6 cm at the base width, thickness — 2.3 cm.
As the surviving traces indicate, it was separated by means
of preliminary deep scraping of the upper dense layer. The
pointed tip is narrowed irregularly by rough surface scraping,
which hardly affected the internal spongy mass; this apex is
beveled and with the same traces.
A small fragment of an unidentified implement from the
antler of a red deer or roe deer. The rest of the original surface
is carefully smoothened by delicate scraping. On one end
there are cut marks.
Small rounded-pointed broken apex of an unidentified
implement from an antler of deer covered with traces of smooth
scraping.
Bones — food scraps
Other bone material mainly represented the fragments of
the limbs of mammals. Remains of skulls, vertebrae and ribs
are rare. Everything is very crushed. There is not a single complete skull, not one complete jaw. Tubular bones are all broken.
Only the hoofs and parts of the phalanx are not damaged. Such
fragmentation occurred not only due to the splitting of bones
for the extraction of the brain, numerous traces of which were
preserved, but also from the falling of heavy blocks of limestone from the ceiling, to the ancient surface of layer 10, especially during the time of the gradual scattering of the massive overlying scree. This second destructive influence had
a very strong effect on the condition of the bones deposited

89

Linnaeus 1758 [editor’s note].
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pod bryłami dużego i średniego rozmiaru, dokąd nie przeniknęły drobne sypkie części warstwy. Pozbawione przymieszki
ziemi, białe i pożółkłe, nieco wilgotne, wyglądały one na jak
gdyby bardzo niedawno rozrzucone po powierzchni; rozgniecione na drobne kawałki wzdłuż przełomów, którym nie
towarzyszyły ślady uderzeń, były liczone w takich miejscach
w dziesiątkach i setkach. Intencjonalne rozbijanie wydrążonych kości następowało zwykle przy główkach, przy czym
idealna płaskość uderzeń przechodziła prostopadle w kierunku szerszych stron kości, zaś punkt uderzenia — na brzeg
jednej z węższej stron. Tak są porozcinane i liczne drobne
paliczki. Na resztkach powierzchni zewnętrznej kilku fragmentów spotyka się pojedynczo rozrzucone lub grupy bardzo
nielicznych zadrapań od skrobania, w przybliżeniu równoległych do pierwotnych osi podłużnych kości; najprawdopodobniej są to ślady powstałe „przy stole” w celu oddzielenia
mięsa202.
Warstwa 11
Wyroby krzemienne i obsydianowe
Materiał krzemienny i obsydianowy ze względu na swe
cechy petrograficzne i stopień zachowania jest tożsamy z materiałem z warstwy 10. Między innymi także tutaj znaleziono
fragment z opalizacją współwystępującą ze śladami trawertynowego pokrycia naciekowego.
W odniesieniu do przemysłu także obserwuje się podobieństwo, tak w ogólnym charakterze, jak i we wszystkich cechach istotnych. Dlatego ograniczam się tutaj przede
wszystkim do wymienienia głównych kategorii wyrobów
i wskazania ich liczebności przy stałym porównywaniu jej
z inwentarzem z warstwy 10, omawiając szczegółowo jedynie
różnice.
Odpady takie same, jak w warstwie 10. Około trzech tysięcy sztuk.
Dwanaście całych i złamanych obsydianowych nożykowatych wydłużonych fragmentów i czterdzieści jeden drobniutkich całych i złamanych odpadów.
Rdzenie i inne
Dwie bryły z powierzchniami składającymi się przeważnie z naturalnych przełomów, noszących nieliczne negatywy
nieudanej obróbki, poprzedzającej wykonanie rdzenia.

202
Rozbijanie wzdłużne kości długich znane jest z badań etnograficznych
L. Binforda [przyp. red.].

დიდი და საშუალო ზომის ლოდების ქვეშ ანუ იქ, სადაც ვერ
აღწევდა ფენის წვრილი, ფხვიერი ნაწილები მოხვედრილი
ძვლების მდგომარეობაზე. ისინი მიწის მინარევების
გარეშე, თეთრი და გაყვითლებული, ოდნავ ნესტიანი, ისე
გამოიყურებოდა, თითქოს სულ ახლახან იყო დაყრილი
ზედაპირზე; დაჭყლეტილია წვრილ ნატეხებად ტეხილების
გაყოლებაზე და დარტყმის კვალი არ ემჩნევა. ასეთ
ადგილებში ისინი ათეულობით და ასეულობით გვხვდებოდა.
ღრუ ძვლების ხელოვნური გაპობა, ჩვეულებრივ, ხდებოდა
შემაერთებელ ნაწილებზე, თანაც დარტყმის იდეალური
სიბრტყე ძირითადად გადიოდა ძვლის უფრო განიერი მხრის
პერპენდიკულარულად. ხოლო დარტყმის პუნქტი კი —
უფრო ვიწრო მხრის კიდეზე. ასეა გახსნილი ბევრი პატარა
ფალანგაც. ძვლის რამდენიმე ნატეხის გარე ზედაპირის
ნარჩენებზე გვხვდება ცალკეული ან ჯგუფური ფხეკით
დატანილი ნაკაწრები, რომლებიც ძვლების თავდაპირველი
გრძივი ღერძების თითქმის პარალელურია; საფიქრებელია,
რომ ისინი „ნანადირევის დამუშავების“ შედეგია და
წარმოიშვა ხორცის ძვლიდან მოცილების დროს.

ფენა 11
კაჟისა და ობსიდიანის არტეფაქტები

კაჟის და ობსიდიანის მასალა პეტროგრაფიული
თვისებებით და დაცულობით მეათე ფენის მასალის
იდენტურია. სხვათა შორის, აქ აღმოჩნდა ერთი ნატეხი
ოპალიზაციით, რომელსაც თან სდევდა ტრავერტინული
ნაღვენთის კვალი.
მსგავსება შეინიშნება ინდუსტრიაშიც, როგორც საერთო
ხასიათის, ისე ყველა არსებითი ნიშნების მხრივ, ამიტომ
შემოვიფარგლები მხოლოდ ნივთების ცალკეული რიგისა და
მათი რაოდენობის აღნიშვნით, მეათე ფენის ინვენტართან
ყველა მათგანის შეჯერებისა და განსხვავებების ხაზგასმით.
საწარმოო გადანაყარი მასალა ისეთივეა, როგორიც
მეათე ფენაში, მისი რაოდენობა სამი ათას ცალამდე აღწევს.
გვხვდება ობსიდიანის თორმეტი მთელი და გატეხილი
წაგრძელებული დანისებური ანატკეცი და ორმოცდაერთი
ყველაზე წვრილი, მთელი და დამტვრეული სააწარმოო
გადანაყარი.

ნუკლეუსები და სხვა

92
under blocks of large and medium size, where the small loose
parts of the layer did not penetrate. Devoid of the admixture
of the earth, white and yellowed, slightly damp, they looked
as if they had been recently thrown on the surface; crushed
into small pieces along the kinks, unaccompanied by traces of
hits, they were counted in such places by tens and hundreds.
Artificial breaking of the hollow bones occurred usually at
the epiphysis, and the ideal plane of the strike was predominantly perpendicular to the broader sides of the bone, and
the point of impact was on the edge of one of the narrower
sides. Many small phalanges are also opened in this way. On
the remnants of the external surface of several fragments,
were found single scattered or groups of very few scratches
from the scraping, approximately parallel to the original longitudinal axes of the bones; probably these are the traces left
“at the table”, for the sake of separating the meat.90
Layer 11
Flint and obsidian tools
The flint and obsidian material is identical in its petrographic properties and preservation with the material of layer 10.
By the way, a fragment with opalization, accompanied by travertine incrustations, was found here as well.
Similarity is observed in the lithic industry as well, both
in its general character and in all important details. Therefore, here I confine myself mainly to listing the categories of
tools and indicating their quantity in constant comparisons
with inventory of layer 10, with special reference only to differences between the two layers.
The wastes are of the same categories as in layer 10, about
three thousand pieces.
There are twelve whole and broken obsidian knife-like
elongated fragments and forty-one of the smallest whole and
broken garbage.
Cores, etc.
Two blocks with surfaces consisting mainly of natural
fractures, which bear a few negatives of unsuccessful processing, which precedes the production of cores.

ორი კაჭარი, რომელთა ზედაპირები წარმოადგენს
ბუნებრივ ტეხილებს და რომლებზედაც შემორჩენილია
ნუკლეუსების დამზადების წინ ჩატარებული მოსამზადებელი
სამუშაოს დროს უხეიროდ დატანილი ნეგატივების
უმნიშვნელო რაოდენობა.

90
Such longitudinal tenderizing of the meat along the long bones has already
been discussed in L. Binford’s ethnographic research [editor’s note].
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Рис. 74. Оригинал Таблицы XI,
которую опубликовал в 1926 г.
Серго Макалатия в труде:
«Sazogadoebriv formataganvitarebis
istoria [История развития
социальных форм] (на грузинском
языке), с. 35–37, Tyflis
(рис. согласно заметкам
С. Круковского – София Пруска
и С.И. Герман).
Fig. 74. Przedruk oryginalnej
Tablicy XI wydrukowany w 1926 r.
przez Sergo Makalatia w pracy:
Sazogadoebriv formata ganvitarebis
istoria [The history of the development
of the social forms] (in Georgian),
pp. 35–37, Tyflis (rys. według notatek
S. Krukowskiego – Zofia Pruska
i S. I. German).
ნახ. 74. XI ტაბულის ორიგინალის
ასლი, სერგო მაკალათიას მიერ
დაბეჭდილი1926 წელს ნაშრომში:
„საზოგადოებრივ ფორმათა
განვითარების ისტორია“
გვ. 35–37, თბილისი (ნახ. ზოფია
პრუსკასი, ი.ფ. გერმანისა).

Fig. 74. Reprint of the original Plate XI
printed in 1926 by Sergo Makalatia
in his text: Sazogadoebriv formata
ganvitarebis istoria [The history of the
development of the social forms]
(in Georgian), Tyflis: 35–37 (drawing
according to S. Krukowski’s notes
– Zofia Pruska and S. I. German).
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Рис. 75. Нуклеусы, слой 11 (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 75. Rdzenie, warstwa 11 (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 75. ნუკლეუსები, ფენა 11 (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Fig. 75. Core, layer 11 (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).

280

ГВАРДЖИЛАС КЛДЕ (с 12 таблицами) / GWARDŻYŁAS KŁDE (z 12 tablicami) / გვარჯილას კლდე (12 ტაბულით) / GVARDJILAS KLDE (with 12 plates)

Jeden nieudany zaczątkowy rdzeń dwupiętowy.
43 symetryczne rdzenie dwupiętowe. Pośród nich znajdują się niemal wszystkie typy, powstałe w zależności od
stopnia wykorzystania i ogólnej formy pierwotnej ich stanu
zaczątkowego, jakie występują w warstwie 10, między innymi
płaskie, mające postać graniastosłupa, zniekształcone z wykorzystywaną jedną piętą i inne.
To samo odnosi się do 26 rdzeni jednopiętowych. Pośród nich są dwa o szerokości większej niż długość, grube,
wykorzystywane tylko na jednym większym boku; jeden
stożkowaty, krótki, o szerokości równej grubości, z końcem
przeciwległym do pięty otoczonym podgiętymi wierzchołkami krótkich i szerokich nożykowatych negatywów. Ostatni
rdzeń, jak dwa inne, ma także stożkowaty kształt, powstały,
prawdopodobnie jak podobne rdzenie z warstwy 10, w rezultacie długotrwałego użytkowania normalnego typu środkowego.
Jeden rdzeń rylcopodobny, wykonany z grubego fragmentu.
Jeden płaski rdzeń rylcopodobny z dwoma piętami położonymi pod kątem prostym.
Osiem rdzeni skróconych przez podgięty negatyw. Jeden
fragment z podgiętym negatywem.
Cztery rdzenie skrócone w następstwie ukształtowania
nowej pięty.
28 fragmentów z dolną stroną powierzchni rdzeniowej,
zużytkowanej na obrzeżach poprzez skrócenie rdzeni w celu
wykonania nowej pięty.
Dwanaście fragmentów rdzeni, które rozpadły się przeważanie wzdłuż starych naturalnych pęknięć.
Nie znaleziono rdzeni obsydianowych.
Trzy łuszcznie i jedenaście łuszczek.
Jedenaście fragmentów z pełnymi negatywami, przeważnie łuskowatymi, na conchoïde de percussion.
Nożyki z tylcem
54 sztuki całych i uszkodzonych, nie wzbudzających wątpliwości co do przynależności do określonych typów.
53 nieokreślone okrzeski.
Trzy okrzeski z prostym tylcem, nie zajmującym całej
długości jednego boku.

ერთი წუნდებული ჩანასახოვანი ორფუძიანი ნუკლეუსი.
43 ცალი სიმეტრიული ნუკლეუსი. მათ შორისაა, ისევე,
როგორც მეათე ფენაში, თითქმის ყველა ის ტიპი, რომლებიც
წარმოიქმნა მათი გამოყენების და მათი ჩანასახოვანი
მდგომარეობის
საერთო,
თავდაპირველი
ფორმის
შესაბამისად; აქვე გვხვდება ბრტყელი, წაგრძელებული
პრიზმული
ფორმის
ნუკლეუსები,
გაღუნული
და
გამოყენებული ცალ ფუძესთან.
იგივე შეიძლება ითქვას 26 ერთფუძიანი ნუკლეუსის
შესახებაც. მათ შორის ორის სიგანე სიგრძეზე მეტია. ისინი
სქელია, გამოყენებული ერთ-ერთი დიდი მხრიდან; ერთი
— კონუსური, მოკლე, თანაბარი სიგრძისა და სიგანის,
ფუძის საპირისპირო მხარეს მდებარე წვეროთი, მოკლე
და განიერი დანისებური ნეგატივების მომრგვალებული
შეკეცილი წვეროებით. უკანასკნელი, ისევე, როგორც ორი
სხვა, კონუსური ფორმის, წარმოქმნილია, როგორც მათი
ანალოგები მეათე ფენიდან, ჩვეულებრივი საშუალო ტიპის
ხანგრძლივი გამოყენების შედეგად. ერთი სქელ ნატეხზე
დამზადებული ნუკლეუსი საჭრისისებურია.
ერთი ბრტყელი საჭრისისებური ნუკლეუსი ორფუძიანია.
ფუძეები
ერთმანეთის
მიმართ
მართი
კუთხითაა
განლაგებული.
რვა
ნუკლეუსი
მოკვეთილია
ნეგატივებით
და
დამოკლებულია. ერთ ნატეხზე ნეგატივი შეკეცილია.
ოთხი ნუკლეუსი დამოკლებულია ფუძის განახლების
შედეგად.
28 ანატკეცზე ზედაპირის ქვედა მხარე ირგვლივაა
გამოყენებული,
ნუკლეუსები
დამოკლებულია
და
მომზადებულია ახალი ფუძისათვის.
თორმეტი გატეხილი ნუკლეუსი, რომლებიც გაიპო
ძველი ბუნებრივი ბზარების გაყოლებაზე.
ობსიდიანის ნუკლეუსები არ დადასტურებულა.
სათლელისებური იარაღი, სამი ანათალი ჩამონატეხზე,
თერთმეტი — ანატკეცზე.
თერთმეტი ანატკეცი მთელი ნეგატივებით, ძირითადად,
ქერცლისებურით conchoïde de percussion-ზე.

ზურგდაბლაგვებული დანები
54 ცალი მთელი და დაზიანებული ნივთი, რომელთა ამა
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One unsuccessful rudimentary bifacial nucleus.
43 bifacial symmetric nuclei. Among them are almost all
those types produced according to their use and original
shape, as in layer 10; among others, there are flat, shaped as
elongated prismatic columns, carinated, used at one platform,
etc.
The same applies to 26 nuclei with single striking platform. Among them, there are two whose width is greater
than the length; thick, used only on one of the larger surfaces;
one conical short with a width equal to the thickness, with an
end opposite to the platform, rounded by the folded apexes
of short and wide knife-like negatives. The last core, like the
other two, also with cone-shaped outlines, probably was produced like the cores of layer 10, as a result of prolonged use
of the normal average type. There is one carinated core made
on a thick flake.
One planar burin-core with two platforms located at right
angles.
Eight nuclei shortened by a bent negativity. One fragment
with a bent negative.
Four cores shortened due to the formation of a new platform.
28 flakes with a lower part of the core surface the circumference, having shortened their cores for the preparation of a
new platform.
Twelve fragments of cores that fell apart mainly along old
natural cracks.
No obsidian nuclei were found.
Three splintered pieces and eleven on flakes.
Eleven flakes with full negatives, mostly on the conchoïde
de percussion.
Backed pieces
54 whole and damaged items, that can be typologically
identified without any doubts.
53 undefined fragments.
Three fragments with a straight back on a part of a lateral
edge.

თუ იმ ტიპისათვის კუთვნილება ეჭვს არ იწვევს.
53 გაურკვეველი ნატეხი.
სამი ფრაგმენტი სწორი ზურგით, რომელიც არ იკავებს
ცალი გვერდის მთელ სიგრძეს.
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Рис. 76. Нуклеусы, слой 11 (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 76. Rdzenie, warstwa 11 (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 76. ნუკლეუსები, ფენა 11 (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Fig. 76. Core, layer 11 (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Sześć odłamków z prostym i niemal prostym tylcem,
w których wierzchołek dolny ma postać pierwotnej budowy
macierzystego fragmentu.
Dziewięć pochodnych typu Gravette. Spośród nich siedem egzemplarzy z wierzchołkami w kształcie niesymetrycznego ostrza, którego jedna krawędź jest wygięta, a druga
prosta; u dwóch takie ostrza znajdują się na dwóch końcach,
u pięciu — na jednym, zaś drugi wierzchołek jest złamany.
Dwa złamane mają nieregularnie zaokrąglony jeden wierzchołek, a przeciwległe takie, jak u normalnego noża Gravette.
Na wierzchołkach niesymetrycznych i zaokrąglonych zaszczerbienie wtórne składa się, jak u odpowiednich nożyków
z warstwy 10, ze skrajnych negatywów tylca i zaszczerbienia
na przyległych częściach krawędzi i samego wierzchołka. Ten
ostatni bywa jedno- i dwustronny; jego negatywy, położone
na stronie spodniej, posiadają powierzchowne cechy ścieniania. W zależności od obecności lub nieobecności dolnostronnych, jak również pochyłości górnostronnych negatywów
zaszczerbienia, wierzchołki mają formę bądź części pracujących noży, bądź narzędzi skrobaczowatych.
Jeden obsydianowy i trzydzieści pięć krzemiennych
odłamków nożyków, nieokreślonych pod względem kształtu pierwotnego. Jeden ich wierzchołek to normalny przełom
w płaszczyźnie szerokości, drugi jest obficie szczerbiony na
obu bokach lub tylko na jednym, zaostrzony i ścieniony między pozostałymi negatywami powierzchniowymi, ma formę
symetrycznego wąskiego, niesymetrycznego prosto-wygiętego ostrza lub jest nieregularnie zaokrąglony.
Niektóre z tych fragmentów reprezentują prawdopodobnie części nożyków z tylcem łukowym lub złamanych pod
kątem, na wierzchołkach których spotyka się także niekiedy
wspomniane obfite zaszczerbienie, lecz bez wątpienia większość przynależy do grupy poprzedniej, jak i w warstwie 10.
Jeden nożyk z tylcem w postaci regularnego, nieco wgiętego łuku (Tab. XI, rys. 252). Wierzchołki ostrza szczerbione.
Jeden nożyk z nieregularnym, wgięto-wygiętym niecałym tylcem. Jeden wierzchołek odłamany.
Jest 7 całych i 10 złamanych nożyków z tylcem łukowym.

ექვსი ფრაგმენტი სწორი ან თითქმის სწორი ზურგით,
რომელთა ქვედა მხარე წარმოადგენს პირველადი ანატკეცის
თავდაპირველ ფუძეს.
ცხრა ცალი Gravette-ის ტიპის ნივთი. მათ შორის შვიდს
ასიმეტრიული წვეროს ფორმის დაბოლოება აქვს, რომელთა
ერთი კიდე გაღუნულია, მეორე კი სწორი; ორ ნივთს ასეთი
წვეროები ორივე ბოლოზე აქვს, ხუთს — ერთზე, მეორე წვერო
კი მოტეხილია. ორ დანარჩენს ცალი ბოლო არაწესიერად
მომრგვალებული აქვს, ხოლო მის მოპირდაპირეს —
ჩვეულებრივი Gravette-ის ტიპის, დანისებური. ასიმეტრიულ
და მომრგვალებულწვეროიან ბოლოებზე მეორადი რეტუში
ისეთივეა, როგორიც შესაბამის დანებზე მეათე ფენიდან, იგი
შედგება ზურგის ბოლო ნეგატივებისაგან, პირის მიმდებარე
ნაწილზე და წვეროზე დატანილი რეტუშისაგან. უკანასკნელი
შეიძლება იყოს ცალმხრივი ან ორმხრივი; მისი ნეგატივები
მუცლის მხარესაა განლაგებული და ატარებს გათხელების
ხასიათს. იმის შესაბამისად, აქვს თუ არა მას ნეგატივები
ქვედა მხარეზე და, ასევე, ზედა მხარის რეტუშის ნეგატივების
დახრილობისა, ბოლოებს აქვს მიცემული დანების ან
საკაწრი იარაღების სამუშაო პირის ფორმა.
ერთი
ობსიდიანის
და
ოცდათხუთმეტი
კაჟის
დანის ფრაგმენტი. მათი თავდაპირველი მოხაზულობა
გაურკვეველია. ერთი ბოლო წარმოადგენს ჩვეულებრივ
გადანატეხს
განივ
სიბრტყეში;
მეორე
უხვადაა
რეტუშირებული ორივე მხრიდან და მხოლოდ ერთს,
სხვათა შორის, გაწვრილების და გათხელების სხვა
ზედაპირულ ნეგატივებს შორის, აქვს სიმეტრიული წვრილი,
ასიმეტრიული პირდაპირი და გაღუნული ან უწესრიგოდ
მომრგვალებული პირის ფორმა.
ზოგიერთი ამ ფრაგმენტებიდან, შესაძლოა, წარმოადგენს
რკალისებური ან კუთხოვანყუიანი დანების ფრაგმენტებს,
რომელთა ბოლოები ასევე დაფარულია ხშირი რეტუშით,
თუმცა უმეტესობა წინა ჯგუფს მიეკუთვნება, ისევე, როგორც
მეათე ფენაში.
ერთი დანა წესიერი, ოდნავ ჩაღუნული რკალით (ტაბ. XI,
სურ. 252). პირის ბოლოები რეტუშირებულია.
ერთი დანა არაწესიერი ფორმის, ჩაღუნულ-ამოღუნული,
ნაკლული ზურგით. ერთი ბოლო მოტეხილი აქვს.
რკალისებურყუიანი დანა სულ 7 მთელი და 10 გატეხილი
ეგზემპლარია. მთელებიდან ხუთი ზურგდაქანებულია;
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Six fragments with a straight or almost straight back, in
which the lower extremity represents the original base of the
flake.
Nine varieties of the Gravettian type. Of these, seven
items with extremities in the form of an asymmetrical point,
one side of which is bent and the other is straight; two have
such sharp points on both tips, five have it on one end, while
the other tip is broken. The other two have one tip irregularly
rounded, and the opposite ones, like normal Gravette knives.
At the extremities in the form of an asymmetrical point and
rounded, secondary retouch consists, as in the corresponding
knives of layer 10, from the final back negatives and retouch
on the adjacent part of the blade and the very tip. The latter is
one-sided and two-sided; its negatives, located on the ventral
side, have a character of thinning. Depending on the presence or absence of the lower side, as well as the slowness of
the upper-side negatives, the retouch, the tips have the form
of working parts of knives or scraping tools.
One obsidian and thirty-five flint fragments of knives, of
uncertain initial outline. One of their tips is a normal break
in the width plane; the other is abundantly retouched on both
sides or only on one, among other negatives of sharpening
and thinning, it has the form of a symmetrical narrow point,
or an asymmetrical, straight-curved point, or is irregularly
rounded.
Some of these fragments probably represent parts of
knives with arcuate back, or broken at an angle, on the extremities of which sometimes there is also abundant retouch,
but the majority, no doubt, belongs to the previous group, as
in layer 10.
One knife with a back in the shape of a regular slightly
concave arc (Plate XI, Figure 252). The tip of the blade is retouched.
One knife with an irregular concave-curved incomplete
back. One tip is broken.
Seven complete and 10 broken knives with arcuate back.
Among the complete pieces there are five with a withered back;
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Рис. 77. Изделия с притупленным краем, слой 11 (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 77. Tylczaki, warstwa 11 (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 77. ზურგდაბლაგვებული ლამელები, ფენა 11 (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Fig. 77. Backed blades, layer 11 (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Pośród całych 3 z wygiętym tylcem; jeden szeroki z tylcem
w postaci regularnego łuku (Tab. XI, rys. 253); jeden z wnęką
na tylcu przy odłamanym wierzchołku (Tab. XI, rys. 254). Na
dwóch szczerbione powierzchniowo, z dolnej strony wierzchołki. Jeden okrzesek obsydianowy.
11 całych i 10 złamanych nożyków z tylcem tworzącym kąt
rozwarty. Z pierwszych 7 wydłużonych, krótkich i względnie
szerokich. U dwóch wydłużonych na stronie dolnej jednego
z wierzchołków ostrza drobne zaszczerbienie powierzchniowe. Na jednym szerokim garb. Na innym szerokim i jednym
wydłużonym odłamku, krótka część tylca jest zębata.
Cztery prawie całe nożyki z tylcem tworzącym kąt prosty lub niemal prosty. Ogólnie, krótka część tylca prostopadła
względem osi podłużnej. Na jednym na jej stronie spodniej
częściowe zaszczerbienie powierzchniowe.
Jeden nożyk prostokątny. Wtórne wykończenie tylca słabo rozwinięte. Mała partia ostrza pokryta drobnym, ubogim
zaszczerbieniem. Obydwa wierzchołki, prócz normalnego
zaszczerbienia na stronie górnej, noszą częściowe zaszczerbienie powierzchniowe na stronie spodniej.
Trzynaście fragmentów nożyków, złamanych w zwyczajny sposób w poprzek, z prostym tylcem i z zachowanym
wierzchołkiem w postaci prostej i niemal prostej szczerbionej
z górnej strony krawędzi, prostopadłej względem osi podłużnej i tylca. Jeden obsydianowy. Z nich: cztery z częściowym
zaszczerbieniem powierzchniowym na stronie dolnej wierzchołka, inny z takim samym zaszczerbieniem na dolnej stronie przy tylcu i z częściowym bardziej pochyłym zaszczerbieniem na stronie górnej przy wierzchołku. Na trzech ostatnich
jest ono rozmieszczone bezpośrednio przy opracowanym
wierzchołku poprzecznym.
Poprzeczny ułamek wydłużonego nożyka bez właściwego
tylca, lecz z drobnym, nieregularnym, dość dużym zaszczerbieniem na obydwu krawędziach podłużnych, zwężających
się w delikatne ostrze, mające postać małego cienkiego skrobacza.
Dwa odpady rylcopodobne — odłamki nożyków, mające
niemal prosty tylec; jeden ich koniec — to pierwotny wierzchołek nożyka, a drugi — dwukrotnie zakrzywiony pozytyw.

ერთი წესიერი რკალისებური ზურგით (ტაბ. XI, სურ. 253.),
ერთი — მოტეხილ ბოლოსთან, რკალზე ამოღარვით (ტაბ. XI,
სურ. 254), ორს მჭრელი პირის ბოლოებზე, ქვედა მხრიდან,
ზედაპირული რეტუში აქვს. ერთი ნატეხი ობსიდიანისაა.
11 მთელი და 10 გატეხილი ბლაგვკუთხაზურგიანი
დანა. პირველი 7 შედარებით წაგრძელებული მოკლეა და
შედარებით განიერი. პირის ერთ ბოლოზე ორს წვრილი
ზედაპირული რეტუში აქვს დატანილი, ერთს ფართო კუზი
აქვს. ერთ განიერ და ერთ მოგრძო ნატეხს ზურგის მოკლე
ნაწილი ამოღარული აქვს.
ოთხი თითქმის მთელი დანა, თითქმის მართი
კუთხით მოხრილი ზურგით. ზურგის მოკლე ნაწილი
პერპენდიკულარულია გრძივი ღერძის მიმართ. ერთს ქვედა
ნაწილზე ზედაპირული, ნაწილობრივი რეტუში აქვს.
ერთი მართკუთხა ფორმის დანა. მეორადი დამუშავება
სუსტადაა გამოხატული. პირის მცირე ნაწილი დაფარულია
წვრილი, მკრთალი რეტუშით. ორივე ბოლოზე, ჩვეულებრივი
რეტუშის გარდა, ზურგზე ქვედა მხრიდან დატანილია
ნაწილობრივი ზედაპირული რეტუში.
დანების ცამეტი ფრაგმენტი, გადატეხილი განივად
ჩვეულებრივი ხერხით. აქვთ სწორი ზურგი და ასევე
შერჩენილი აქვთ ბოლო სწორი ან თითქმის სწორი
სიგრძივი ღერძის და ზურგის მიმართ პერპენდიკულარული,
ზედა მხრიდან რეტუშირებული წახნაგი. ერთი ცალი
ობსიდიანისაა. მათგან ოთხი დაფარულია ზედაპირული
რეტუშით პირის ქვედა ნაწილზე განივ წახნაგთან. ერთს
ნაწილობრივი რეტუში აქვს პირის ქვედა მხარეს; ერთი ცალი
ასეთივე რეტუშით ქვედა მხარეს, პირსა და ზურგთან; ერთი
ასეთივე რეტუშით ქვედა მხარეს ზურგთან და ნაწილობრივი,
უფრო დამრეცი რეტუშით ზედა მხარეს დანის პირთან. სამ
ცალზე იგი განლაგებულია უშუალოდ განივ, დამუშავებულ
ბოლოსთან. წაგრძელებული დანის განივი ნატეხი,
რომელსაც არა აქვს მკვეთრად ჩამოყალიბებული ზურგი,
თუმცა აქვს წვრილი, არაწესიერი, საკმაოდ ციცაბო რეტუში,
ორივე სიგრძივ კიდეზე თანდათან გადადის ნატიფ წვეტანაში,
რომელიც მცირე ზომის წვრილ საკაწრს მოგვაგონებს.
ორი საჭრისის მაგვარი ანატკეცი — თითქმის
სწორზურგიანი დანების ნატეხები; მათი ერთი ბოლო —
დანების პირვანდელი ბოლოებია, მეორე კი — ორმხრივ
დაქანებული პოზიტივი. სამი დანა ორმხრივ დაქანებული,
დიდი ნეგატივებით.
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one wide with an arch in the form of a regular arc (Plate XI,
Figure 253); one with a notch on the shoe at the broken extremity (Plate XI, Figure 254). The two are superficially retouched
with the ends of the blades on the ventral side. One of the
debris is obsidian.
11 whole and 10 broken knives with a back forming an
obtuse angle. Of the first 7 elongated are short and relatively
wide. On the ventral side of one tip of the blade, two elongated shallow surface retouch. One implement has a wide
hump. At the other wide and one elongated fragment the
short part of the butt is notched.
Four almost whole knives with a shoe forming a straight
and almost right angle. The short part of the butt is generally
perpendicular to the longitudinal axis. One on the lower side
of its partial surface retouch.
One rectangular knife. Secondary modification of the
butt is poorly made. A small part of the blade is covered with
fine scant retouch. Both tips, apart from normal retouching
on the dorsal side, carry a partial surface retouch on the ventral side.
Thirteen fragments of knives, broken in an ordinary way
across, with a straight butt and with a preserved tip in the form
of a straight line and almost straight, generally perpendicular
to the longitudinal axis and to the obsolete face, retouched
on the dorsal side. One obsidian. Of these: four with partial
surface retouch on the ventral side of the transverse facet; one
with partial surface retouch on the ventral side of the blade;
one with the same retouch on the ventral side of the butt and
blade; one with the same retouch on the ventral side of the
butt and with a partial more sloping retouch on the dorsal
side near the blade. In the last three, it is located directly at
the modified transversal end.
A transverse fragment of an elongated knife without a
real back, but with a shallow, irregular, rather steep retouch
on both axial edges, tapering into a delicate point, which looks like a small, thin scraper.
Two burin-like waste pieces — fragments of knives, with
almost straight back; one end of these items is the initial tip
of the knives, and the other — a bi-convergent positive. Three
knives with large remnants of convergent negatives.
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Trzy nożyki z dużymi pozostałościami dwukrotnie zakrzywionych negatywów. Jeden cały zaczątkowy — z częściowym tylcem, którego górne negatywy usunęły podstawę
dwukrotnie zakrzywionego negatywu. Drugi, złamany, ma te
same cechy. Trzeci, obsydianowy, złamany z tylcem na całej
zachowanej długości wykończonym takim samym, niemal
całym negatywem.
Ogólnie mówiąc, wielkość i proporcje nożyków z tylcem
są takie, jak u przeciętnych normalnych nożyków z warstwy
10. Bardzo długich nie ma, a do nader małych zaliczają się,
przeważnie, krótkie i szerokie trójkątne, należące do typu
z tylcem załamanym pod kątem rozwartym.

ერთი ცალი დიდია, ჩანასახოვანი, ნაწილობრივი ზურგით,
რომლის ზედა ნეგატივებმა წაშალა ორმხრივდაქანებული
ნეგატივის ფუძე. მეორეს, გატეხილს, იგივე მახასიათებლები
აქვს. მესამე ობსიდიანისაა, გატეხილი, ზურგი მთელ
სიგრძეზეა შემორჩენილი. ბოლოვდება ასეთივე მთელი
ნეგატივით.
ზურგდაბლაგვებული დანების ზომები და პროპორციები
საშუალოდ ისეთივეა, როგორიც მეათე ფენაში მოპოვებული
ჩვეულებრივი დანებისა. არ გვხვდება ძალიან გრძელი,
ყველაზე მცირე ზომისაც კი, ძირითადად, მოკლე და განიერი
სამკუთხა დანების ტიპს მიეკუთვნება, რომლებსაც ბლაგვი
კუთხით აქვს გადატეხილი ყუა.

Zakrzywione noże
Wszystkiego 27 sztuk.
Cztery sztuki typu Ruth, na trzech, jak zwykle, charakterystyczna grań przechodzi, za sprawą stopniowego zakrzywienia, w krótkie ostrze. Na czwartym jej nachylenie jest
większe — tworzy ona z krótkim ostrzem kąt rozwarty (Tab.
XI, rys. 255), w następstwie tych cech zbliżając się silnie do
narzędzi łączących na jednej skrajnej grani zakrzywiony nóż
i wygięty drapacz.
Osiem lames en biais. Charakterystyczne granie proste
lub niemal proste o nader zróżnicowanym nachyleniu jak na
tak małą liczbę. Na dwóch jest ona bliska położeniu prostopadłemu względem osi podłużnej. Dwa podwójne. Jeden z nich
łączy wierzchołek en biais z pochyłą, krętą, charakterystyczną
granią, mającą trzy nieznaczne wnęki i dwa wygięcia. Drugi
(Tab. XI, rys. 256) posiada dwie bardzo pochyłe relatywnie
długie granie en biais, oddzielone malutkim odstępem krótkiego ostrza. Ze względu na ową budowę i proporcje jest on
podobny do pewnych nożyków z łukowatym i załamanym
tylcem.
Dwa noże z nachyloną charakterystyczną granią, w postaci regularnego, słabo wygiętego łuku (Tab. XI, rys. 257).
Pięć całych normalnych noży typu Rgani i dwa z odłamanymi wierzchołkami na bardzo słabo pochyłej charakterystycznej grani. Na jednym wygięcie grani w stanie zaczątkowym.
Sześć noży z prostą i niemal prostą poprzeczną charakterystyczną granią. Na dwóch posiada ona bardzo nieznaczne
wnęki.

კუთხის/ირიბი დანები

სულ 27 ეგზემპლარია.
ოთხი ცალი Ruth-ის ტიპისაა. სამ შემთხვევაში,
ჩვეულებისამებრ, დამახასიათებელი წახნაგი გადადის
მოკლე პირში თანდათანობითი მომრგვალების საშუალებით.
მეოთხის საერთო დახრილობა უფრო დიდია; მოკლე პირთან
ერთად იგი ქმნის ბლაგვ კუთხეს (ტაბ. XI, სურ. 255), რითაც
ძალზე უახლოვდება იარაღის იმ ტიპს, რომლის ბოლო
წახნაგზე შეთავსებულია ირიბი დანა და გაღუნული საფხეკი.
რვა ცალი lame en biais. დამახასიათებელი წახნაგები
სწორია ან თითქმის სწორი, ასეთი მცირე რაოდენობისათვის
საკმაოდ მრავალფეროვანი დახრილობით. ორ ცალზე
იგი
უახლოვდება
პერპენდიკულარულს
სიგრძივი
ღერძის მიმართ. ორი ცალი ორმაგია. ერთ მათგანზე
დაბოლოება en biais შეერთებულია დაქანებულ ტალღოვან,
დამახასიათებელ წახნაგთან, რომელსაც სამი უმნიშვნელო
ამოღარვა და ორი მცირე ბურცობი აქვს. მეორე (ტაბ. XI,
სურ. 256) — ორი ძლიერ დახრილი, შედარებით გრძელი
წახნაგი en biais გამიჯნულია ერთმანეთისაგან მოკლე პირის
მცირე მონაკვეთით. აგებულებით და პროპორციებით იგი
უახლოვდება ზოგიერთ დანას რკალისებური და გადატეხილი
ზურგით.
ორი დანა დახრილი, წესიერი, ოდნავ გაღუნული,
რკალისებური დამახასიათებელი წახნაგით (ტაბ. XI, სურ.
257).
ხუთი მთელი ჩვეულებრივი, რგანის ტიპის დანა და
ორიც — სუსტად დაქანებული დამახასიათებელი წახნაგის
მოტეხილი ბოლოებით. ერთზე გაღუნულობა ჩანასახოვანი
სახითაა მოცემული.
ექვსი დანა სწორი ან თითქმის სწორი განივი
დამახასიათებელი წახნაგით. ორზე პატარა ამოღარვებია
დატანილი.

One rudimentary complete knife — with partial back,
where the upper negatives removed the base of the double-negated negative. Another, broken one, has the same properties. The third knife is obsidian-made, broken, with a back
in the whole remaining length, ending with the same almost
complete negative.
The size and proportions of backed pieces, generally speaking, are similar to the average normal knives of layer 10.
There are no very long ones, while to very small ones belong
mainly short and wide triangular ones, with the back broken
at an obtuse angle.
Truncated pieces
There are 27 pieces in total.
Four pieces of the Ruth type; in three of them, as usual,
the characterizing edge transforms into a short cutting edge
by gradual rounding. In the fourth, the inclination of this
face is greater; it forms an obtuse angle with a short blade
(Plate XI, Figure 255). Due to these properties, this knife is
very close to the tools connecting on one end-face an oblique
knife with a convex endscraper.
Eight lames en biais. Characterizing faces are straight or
almost straight with a very varied inclination for such a small
sample. In two of them this facet is very close to the position
perpendicular to the longitudinal axis. There are two double
knives. One of them connects the extremity of en biais91 with
an inclined sinuous working edge, which has three minor
notches and two small curvatures. The other one (Plate XI,
Figure 256) has two very inclined relatively long faces
en biais, separated by a small gap of a short blade. According to this structure and proportions, it approaches certain
knives with arcuate and broken backs.
Two knives with an inclined characteristic facet in the
form of a regular slightly concave arc (Plate XI, Figure 257).
Five complete regular knives of the Rgani type and two
with broken tips of a very slightly inclined characterizing
face. One is only slightly curved.
Six knives with a straight and almost straight transverse
characterizing edge. Two are very slightly notched.

91

Slanted [editor’s note].
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Na jednym nieznaczne zagięcie, przypominające nóż
Rgani.
Dwa noże, szczerbione po linii prostej w kierunku strony
dolnej, na jednym charakterystyczna grań en biais, na drugim — poprzeczna.

ერთზე კი უმნიშვნელი ამოღარვაა, ისეთივე, როგორიც
რგანის ტიპის დანებს აქვს.
ორი დანა რეტუშირებულია ქვედა მხარეს, სწორ
ხაზზე განლაგებული წვრილი ნეგატივებით. ერთის
დამახასიათებელი წახნაგი en biais -ია. მეორისა კი განივი.

Rylce

საჭრისები

13 egzemplarzy.
Osiem węgłowych: dwa środkowe, sześć bocznych. Pozostałości charakterystycznych szczerbionych grani na jednym
rylcu typu Ruth. Na jednym bardzo pochyła [grań]203 wygięta nieregularnie, na jednym typu Rgani, na jednym typu en
biais204, na czterech poprzeczna i niemal poprzeczna z wnęką.
Pośród ostatnich — na jednym negatywy rylcowe rozmieszczone są na obydwu końcach szczerbionej grani, drugi jest
połączeniem z łamańcem. Rylec z charakterystyczną granią
en biais, połączony z nieudanym [rylcem]205 klinowym. Negatywy rylcowe siedmiu egzemplarzy są w różnym stopniu
zniekształcone — od nieznacznego, do tak dużego, iż zamiast
prawdziwego kąta rylcowego wytworzył się wierzchołek jak
u zakrzywionych noży.
Cztery łamańce, z których jeden łączy się z zaczątkowym
nożem Rgani. Jeden obsydianowy, z silnie zniekształconym
negatywem rylcowym, leżącym niemal w płaszczyźnie strony
dolnej.
Jeden normalny rylec klinowy (Tab. XI, rys. 258).
Wszystkie wydłużone i ogólnie wąskie. Cztery dość mocne, pozostałe smukłe.
Skrobacze
Cztery sztuki normalnych skrobaczy. Trzy są przedstawione na rys. 259, 260 i 261, Tab. XI. Czwarty takiego samego typu, jak część pracująca pierwszego, najwyższy, przypominający i zaszczerbieniem wierzchołka najwęższe drapacze
łódkowe; pozostałe smuklejsze, lecz ze zgrubieniem wierzchołka.
Jeden krótki i szeroki drapacz z długą granią skrobiącą,
szczerbioną krótkimi negatywami, tworzącą pośrodku nieznaczną wypustkę (Tab. XI, rys. 262). Ze względu na formę
ogólną wykonania zbliża się do typów meswińskich.
Jeden długi wygięty drapacz z krótką wypustką, znajdującą się na jednym z końców grani skrobiącej.

13 ეგზემპლარი.

ორი კუთხისა, ორი შუალა, ექვსი გვერდითი.
რეტუშირებული დამახასიათებელი წახნაგების კვალი ერთ
საჭრისზე ჩვეულებრივი Ruth-ის ტიპისაა. ერთს ძალიან
დახრილი და არაწესიერად გაღუნული აქვს, ერთ ცალს
რგანის ტიპის, კიდევ ერთს — en biais, ოთხს კი განივი და
თითქმის განივი ამოღარვა აქვს. ამ უკანასკნელთაგან ერთზე
საჭრისის ნეგატივები განლაგებულია რეტუშირებული
წახნაგის ორივე ბოლოზე, მეორე ცალი ორმაგია, საჭრისი
en biais დამახასიათებელი წახნაგით დამზადებულია
წუნდებული სოლისებური ფაცეტით. საჭრისის ნეგატივები
შვიდ ეგზემპლარზე სხვადასხვა ხარისხითაა მოღუნული,
უმნიშვნელოდან იმდენად დიდამდე, რომ ნამდვილი
საჭრისი კუთხის ნაცვლად ისეთი წვერი ჩამოყალიბდა,
როგორიც ირიბ დანებზე გვხვდება.
ოთხი საჭრისი ანამტვრებზე, რომელთაგანაც ერთი
გაერთიანებულია რგანის ტიპის ჩანასახოვან დანასთან.
ერთი ობსიდიანის საჭრისი ძლიერ მოღუნული სასაჭრისე
ნეგატივით, რომელიც თითქმის ქვედა მხარის სიბრტყეზეა
განლაგებული.
ერთი ჩვეულებრივი სოლისებური საჭრისია (ტაბ. XI,
სურ. 258).
ყველა მათგანი წაგრძელებულია და ვიწრო. ოთხი
საკმაოდ მაგარია, დანარჩენები კი თხელი.

საკაწრები

ოთხი ცალი ჩვეულებრივი საკაწრი. სამი მათგანი
გამოსახულია XI ტაბულის 259-ე, 260-ე და 261-ე სურათებზე.
მეოთხე ცალი იმავე ტიპისაა, როგორიც ბოლო ეგზემპლარი.
პირველის სამუშაო პირი ყველაზე მაღალია და რეტუშის
მხრივაც მოგვაგონებს ვიწრო, ოვალური საფხეკების
ბოლოებს; დანარჩენები უფრო წვრილია, შემსხვილებული
წვერით.
ერთი მოკლე და განიერი საფხეკი, მოკლე ნეგატივებით,
რეტუშირებული გრძელი სამუშაო პირის წახნაგით,
რომელიც შუა ნაწილში მცირე ზომის ნისკარტს ქმნის (ტაბ.
XI, სურ. 262). საერთო ფორმითა და გაფორმების ხასიათით
უახლოვდება მესვინის ტიპებს.
ერთი გრძელი გაღუნული საფხეკი, სამუშაო პირის
წახნაგის ერთ ბოლოსთან მოკლე შვერილით.
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One has a slight bend, reminiscent of Rgani knife.
Two knives retouched on the ventral side with small negatives in a straight line. One has an en biais characterizing
facet, the other has a transverse face.
Burins
13 items.
Eight dejete burins: two are median, six are lateral. Remains of characterizing retouched faces at one tool of the normal type Ruth. One has a very inclined, incorrectly curved
face, one of Rgani type, one en biais, four — transverse and
almost transverse notched faces. Of the latter, one has burin
scars located at both ends of the retouched face, the other is
double in conjunction with a burin on break. A burin with
a characteristic face en biais is connected to an unsuccessful
wedge-shaped facet. The burin scars of the seven items are
folded to varying degrees — from insignificant to such a large
one that, instead of a proper burin edge, there is a tip like in
truncated piece.
Four burins on breaks, one of which is connected with
the angled Rgani knife.
One obsidian burin with a strongly curved burin negative, lying almost in the plane of the lower side.
One is normal wedge-shaped burin (Plate XI, Figure 258).
All are elongated and generally narrow. Four are quite
strong, the rest are thin.
Scrapers
Four pieces of regular scrapers. Three are depicted in Figures 259, 260 and 261, Plate XI. The fourth item is of the
same type as the last working part of the first one; it is the
tallest, reminiscent of the retouching of the apex of the narrowest carinated scrapers; the rest are thinner, but with a thickening of the top.
One short and wide endscraper with a long scraping edge,
retouched by short negatives, forming in the middle an insignificant “nose” (Plate XI, Figure 262). According to the
general form and nature of the finish, it resembles the Mesvinian types.
One long convex endscraper with a short protrusion located at one end of the scraping face.

Przyp. tłum.
Skośna [przyp. red.].
205
Przyp. tłum.
203
204
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Drapacze z wypustką
Cztery poprzeczne wydłużone wgięte drapacze z wypustką z krawędzią pracującą, złamaną w kącie wnęki.
Trzy narzędzia z prostą mocną granią skrobiącą, ze
względu na swą krótkość zbliżone do skrobaczy. Relatywnie
wysokie negatywy zaszczerbienia tej krótkiej grani tworzą
z dolną stroną kąt prosty i niemal prosty. Na rys. 263 Tab.
XI, przedstawiono złamany egzemplarz grubości niewiele
ustępującej szerokości; podlegał on naprawie, jak wskazują
starte podstawy podłużnych szczerbionych grani oraz świeżość tejże, jak i innych krawędzi poprzecznego wierzchołka.
Drugi jest raczej podobny do nieregularnych grubych form
zakrzywionych noży.
Na trzecim prosta grań skrobiąca położona jest nieco
na ukos na wierzchołku mocnego, wydłużonego wióra. Ma
on formę zaczątkowego drapacza z regularnym zaszczerbieniem206.
Wydłużone wygięte drapacze
Drapacz przedstawiony na rysunku 264, Tab. XI z poprzeczną granią skrobiącą, ogólnie rzecz biorąc wygiętą; występ środkowy przypomina zaczątkową wypustkę, a leżące po
jego bokach części grani skrobiącej są nieco wgięte.
16 całych normalnych wygiętych drapaczy, w których oś
podłużna jest większa niż dwukrotna długość grani skrobiącej, mierzona w linii prostej. 13 takich samych złamanych
drapaczy. Jeden z nich o krótkiej, silnie wygiętej grani skrobiącej. Jeden z zaszczerbieniem strony górnej na obydwu
krawędziach podłużnych, jeden cały z identycznym pełnym
zaszczerbieniem na jednym boku. Na dwóch złamanych zaszczerbienie strony górnej na resztkach obydwu boków, na
jednym złamanym — z jednego boku.
Jeden z wyjątkowo grubym wierzchołkiem, pokrytym
nielicznymi negatywami zaszczerbienia, tworzącym ze stroną dolną kąt prosty; dwa negatywy środkowe wąskie i bardzo
długie, co nadaje mu podobieństwo do wysokiego drapacza
łódkowego; grań skrobiąca regularnie wygięta, nieco wyprostowana pośrodku.
Średnie i skrajne wielkości proporcji, wygięcie grani
skrobiącej i kategorie jej przechodzenia w krawędzie podłużne, pochyłość i charakter zaszczerbienia są, ogólnie rzecz ujmując, identyczne, jak u drapaczy z warstwy 10.

206
Niepewność autora w rozdzielaniu drapaczy od półtylczaków zniknie dopiero po 20 latach [przyp. red.].

ნისკატრიანი საფხეკები

ოთხი განივი, წაგრძელებული საფხეკი შვერილით,
რომელსაც სამუშაო პირი გატეხილი აქვს, კუთხეში
ამოღარულია.
სამი იარაღი სწორი, მყარი სამუშაო პირით. მოკლე
ზომის გამო უახლოვდება საკაწრებს. ამ მოკლე წახნაგის
რეტუშის ნეგატივები მუცლის მხარესთან მიმართებით
ქმნის მართ ან თითქმის მართ კუთხეს და შედარებით
მაღალია. XI ტაბულის 263-ე სურათზე წარმოდგენილია
გატეხილი ეგზემპლარი, თითქმის თანაბარი ზომის სისქითა
და სიგანით; იგი შესწორებულია, რაზეც მიუთითებს სიგრძივი
რეტუშირებული წახნაგების მოცვეთილი ფუძეები და განივი
წვერის ასეთივე და სხვა წახნაგები უფრო მოგვიანებითაა
გამოყვანილი. სხვა იარაღი უფრო წააგავს ირიბი დანების
ერთ-ერთ მსხვილ არაწესიერ ფორმას.
მესამე ეგზემპლარის სწორი სამუშაო პირი მყარი
წაგრძელებული ანატკეცის წვეროზე ცოტა ირიბადაა
დატანილი. იგი ატარებს წესიერი რეტუშით დაფარული
ჩანასახოვანი საფხეკის ხასიათს.

წაგრძელებული, გაღუნული საფხეკები

საჭრისი, წარმოდგენილი XI ტაბულის 264-ე სურათზე,
ხასიათდება განივი გაღუნული სამუშაო პირით; შუა
წანაზარდი წააგავს ჩანასახოვან შვერილს; მის გვერდებზე
მოთავსებული სამუშაო პირის ნაწილები ოდნავ შეღუნულია.
16 ცალი ჩვეულებრივი საფხეკი, რომელთა გრძივი ღერძი
ორჯერ მეტია: სამუშაო პირის სიგრძე იზომება სწორ ხაზზე.
13 ცალი ასეთივე გატეხილი საფხეკი. მათგან ერთს მოკლე,
ძლიერ გაღუნული სამუშაო პირი აქვს. ერთ ცალს რეტუში
დატანილი აქვს ზედა მხრიდან, ორივე გრძივ გვერდზე;
ერთი მთელი, ასეთივე მთლიანი რეტუშით ერთ გვერდზე და
ნაწილობრივით — მეორეზე; ერთი მთელი, ნაწილობრივი
რეტუშით ცალ მხარეს. ორ გატეხილ ცალზე ზედა მხარის
რეტუში შერჩენილია ორივე გვერდის ნარჩენებზე, კიდევ
ერთ გატეხილზე — ცალ მხარეს.
ერთ ცალს განსაკუთრებით სქელი წვერი აქვს, რომელიც
დაფარულია რეტუშის ნეგატივებით და რომელიც ქმნის
მართ კუთხეს ქვედა ზედაპირთან; ორი შუალედური
ნეგატივი ვიწროა და ძალიან გრძელი, რაც აახლოებს მას
მაღალ ოვალურსამუშაოპირიან საფხეკთან. სამუშაო პირი
წესიერადაა გაღუნული და ცოტათი გასწორებული შუა
ნაწილში.
პროპორციების საშუალო და მაქსიმალური ზომები,
სამუშაო პირის გაღუნულობა, გრძივ გვერდებზე გადასვლის
კატეგორიები, რეტუშის დახრილობა და ხასიათი იმგვარივეა,
როგორიც მე-10 ფენის საფხეკებზე.

98
Nosed endscrapers
Four transverse elongated concave nosed endscrapers
that have a broken working face, at the corner of the notch.
Three tools with a straight sturdy scraping edge, almost
as short as in scrapers. The negatives of the retouch of this
short edge form right or almost right angle with the ventral
side, and are relatively high. Fig. 263, Plate XI shows a broken
example with a thickness slightly less than the width; it underwent a correction, as shown by the worn bases of the axial
retouched edges and the sharp freshness of the same and
other edges of the transverse apex. The other item resembles
one of the irregular thick forms of truncated pieces.
The straight scraping edge of the third item is slightly inclined at the tip of a strong elongated blade. It has the appearance of a rudimentary endscraper with regular retouch.92
Elongated convex endscrapers
The endscraper in Fig. 264, Plate XI with a transverse convex scraping edge; the median projection resembles a rudimentary “nose”; parts of the scraping edge lying on the sides
of it are slightly concave.
16 complete regular convex endscrapers, whose longitudinal axis is more than twice the length of the scraping edge,
measured in a straight line; 13 broken endscrapers of the
same type. One of these is with a short strongly curved scraping edge. One whole with retouching of the dorsal side on
both axial edges, one complete with the same full retouch of
one edge and partial retouch of the other edge; complete with
partial retouch of one edge. Two broken items have remains
of retouch in the upper part of both edges, and one broken
item has it on one edge only.
One with an exceptionally thick top, covered with a few
negatives of retouching, forming a right angle with the ventral
side; two middle negatives are narrow and very long, which
gives it a resemblance to a tall carinated scraper; the scraping
edge is regularly arched, slightly straightened in the middle.
The average and extreme values of the proportions, the
curvature of the scraping face and the categories of its transition to the axial edges, the smoothness and character of retouching in general are the same as in the endscrapers of
layer 10.

92
The author’s uncertainty when attempting to distinguish between scrapers
and oblique knives only disappears after 20 years [editor’s note].
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7 drapaczy z osią podłużną dłuższą nieco mniej niż dwukrotnie od grani skrobiącej. Przeważnie są one wykonane tak,
jak odpowiadające im drapacze z warstwy 10, z nieznacznie
wydłużonych fragmentów rozszerzających się od podstawy
do wierzchołka. Między nimi trzy o nieregularnych owalnych
kształtach. Na jednym zaszczerbienie przechodzi częściowo
na bok.
Dwa małe podwójne połączenia symetrycznych drapaczy; boki nieszczerbione. Jeden nieco szerszy niż dłuższy,
drugi — wydłużony.
Symetryczne połączenie wygiętego drapacza z poprzeczną granią skrobiącą, tworzącą pośrodku wypustkę.
Takie samo połączenie wygiętego drapacza z niemal prostą poprzeczną granią skrobiącą, w której kącie znajduje się
skrobak. Bok, na którym się on znajduje, szczerbiony.
Identyczne połączenie, wierzchołek którego ma postać
niemal prostej grani skrobiącej.
Symetryczne połączenie wygiętego drapacza i nieznacznie zakrzywionego wierzchołka en biais.
Wszystkie te podwójne narzędzia, podobnie jak w warstwie 10, są generalnie mało wydłużone, albo po prostu szerokie.
Jeden krótki słabo wygięty drapacz z nieregularnym zębatym zaszczerbieniem, grani skrobiącej nieco pochyłej, jak
u niektórych lames en biais. Jej końce są nietnące.
Dwa nieudane drapacze z nieukończonym zaszczerbieniem, złożonym z dwóch partii skrobiącego łuku, rozmieszczonych po bokach pozostałości wysokiego przełomu, leżącego w płaszczyźnie szerokości.
Trzy narzędzia, łączące na jednej grani wygięty drapacz z zakrzywionym nożem. Dwa identycznego typu, jak
te z warstwy 10, ale z lepiej wyrażonym zagięciem tnącego
końca, wiążącego je z nożem Rgani. Trzeci (Tab. XI, rys. 265)
przedstawia typ najzwyklejszy, lecz szczerbiony po obwodzie.
Wgięte poprzeczne drapacze
Wgięta skrobiąca grań poprzeczna. Trzy mają postać
wąskich fragmentów znacznie dłuższych od identycznych
z warstwy 10. Ich część pracująca jest także głęboka. Wyjątkowość trzeciego (Tab. XI, rys. 266) stanowią dwie wnęki,
rozmieszczone po bokach wierzchołka. Okoliczność ta zbliża go do wiórów nożykowatych z parą symetrycznych wnęk,
zwężających jeden koniec (zob....

7 საფხეკის სიგრძივი ღერძი ორჯერ ან ცოტა ნაკლებად
აღემატება სამუშაო პირის სიგრძეს. ისინი, ისევე, როგორც
მე-10 ფენის შესაბამისი ნივთები, ძირითადად დამზადებულია
ნაკლებად წაგრძელებულ ანატკეცებზე, განიერდება
ფუძიდან წვეროსკენ. მათ შორის სამი არაწესიერი ოვალის
მოხაზულობისაა. ერთზე რეტუში ნაწილობრივ გვერდზეა
გადასული.
ორი, მცირე ზომის ორმაგი გაღუნული საფხეკის
სიმეტრიული კომბინაცია. გვერდები არაა რეტუშირებული.
ერთის სიგანე ოდნავ აღემატება მის სიგრძეს, მეორე
წაგრძელებულია.
ორმაგი სიმეტრიული გაღუნული საფხეკი განივი სამუშაო
პირის შუა ნაწილში შვერილს ქმნის.
ასეთივე კომბინაცია გაღუნული საფხეკის თითქმის სწორ,
განივ სამუშაო პირთან, რომლის კუთხეში მოთავსებულია
საკაწრი.
გვერდი,
რომელთანაც
ის
მდებარეობს,
რეტუშირებულია.
ასეთივე კომბინაცია, რომლის ერთი ბოლო წარმოადგენს
თითქმის სწორ სამუშაო პირს.
სიმეტრიული
კომბინაცია
გაღუნული
საფხეკისა
ნაკლებად დახრილ en biais დაბოლოებასთან.
ყველა ეს ორმაგი იარაღი, ისევე, როგორც მე-10 ფენაში,
ნაკლებადაა წაგრძელებული ან უბრალოდ განიერია.
ერთი მოკლე, ნაკლებად გაღუნული საფხეკი არაწესიერი,
ამოღარული რეტუშით, სამუშაო პირი, ოდნავ დახრილი,
როგორც ზოგიერთ lames en biais-ზე, წახნაგით. ბოლოები არ
არის მჭრელი.
ორი წუნდებული საფხეკი დაუმთავრებული რეტუშით,
შედგება ორი სამუშაო პირის რკალისაგან, რომლებიც
განლაგებულია განივ სიბრტყეში მდებარე მაღალი ტეხილის
ნარჩენის გვერდებზე.
სამი იარაღი. რომელთა ერთ წახნაგზე გაერთიანებულია
გაღუნული საფხეკი და ირიბი დანა. ორი ისეთივე ცალი,
როგორიც მე-10 ფენიდან, მჭრელი პირის უფრო მკაფიოდ
გამოხატული ტეხილით, რითაც იგი მსგავსებას ავლენს რგანის
ტიპის დანებთან. მესამე ცალი (ტაბ. XI, სურ. 265) სრულიად
ჩვეულებრივი ტიპია, თუმცა მთელ გარშემოწერილობაზე
რეტუშირებულია.

ჩაზნექილი განივი საფხეკები

ჩაზნექილი სამუშაო პირი განივია. სამი ცალი ვიწრო
ანატკეცია და სიგრძით ძლიერ აღემატება ანალოგებს მე-10
ფენიდან. სამუშაო პირი აქაც ღრმაა. მესამე ეგზემპლარის
(ტაბ. XI, სურ. 266) თავისებურებას წარმოადგენს ორი
ამოღარვა, რომლებიც წვეროს გვერდებზეა განლაგებული.
ამ ნიშნით იგი უახლოვდება დანისებურ ანატკეცებს
წყვილი სიმეტრიული ამოღარვით, რომლებიც ცალ მხარეს
ავიწროებს ნივთს (იხ....

99
Seven endscrapers with a longitudinal axis that exceeds
the length of the scraping edge by half or slightly less. Predominantly, like the corresponding endscrapers of layer 10,
they are made on slightly elongated flakes that widen from
the base to the top. Among them there are three with irregular oval outlines. In one case, the retouch moves partially to
the side.
Two small double symmetrical joints of convex endscrapers; the sides are not retouched. One of them with the width
slightly larger than the length, the other one is elongated.
Symmetrical connection of a convex endscraper with a
scraping transverse edge, forming a “nose” in the middle.
Similar connection of a convex endscraper with an almost
straight transverse scraping edge, on the corner of which there
is a scraper. The side on which it is located is retouched.
The same connection, one top of which represents an almost straight scraping edge.
The symmetrical connection of the convex endscraper
and the slightly tapered tip of en biais.
All these double tools, as in layer 10, are generally not
very long or fairly wide.
One short, slightly convex endscraper with an irregular
retracted retouch of slightly inclined, as in some lames en biais,
edge. Its ends are not cutting.
Two unsuccessful endscrapers with unfinished retouch
consisting of two batches of a scraping arc, located on the sides
of the remains of a high fracture, lying in the width plane.
Three tools that connect on one side a convex endscraper with an oblique knife. Two of them are of the same type
as from layer 10, but with a more pronounced curvature
of the cutting end, which connects them with the knife of
Rgani type. The third (Plate XI, Figure 265) represents the
most common type, but is retouched along the entire circumference.
Concave transverse endscrapers
Concave scraping edge is transverse. Three items represent narrow flakes, much longer than those of layer 10. Their
working part is also deep. The third item (Plate XI, Figure 266
is unique because it has two notches located on the sides of
the apex. This attribute resembles knife-like blades with a
pair of symmetrical notches that narrow one end (see: ...
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...Tab. VIII, rys. 208).
Drapacze krążkowe i inne
11 sztuk. Jeden obsydianowy. Największa długość grani
skrobiącej w linii prostej dłuższa niż linia odpowiadająca osi
wzdłużnej, równa, lub odeń mniejsza. Ogólnie rzecz biorąc,
granie skrobiące silnie wygięte (z wyjątkiem jednego okazu),
co szczególnie silnie wyraża się przejściem zaszczerbienia
na boki, odpowiadające krawędziom podłużnym. Na pięciu
przechodzi on na jeden bok, w jednym — na oba. Na jednym,
wykonanym ze skrzywionego fragmentu, większa część grani
skrobiącej znajduje się na dolnej stronie, a mniejsza, przechodząca na boki, na stronie górnej. Tylko na dwóch egzemplarzach większość grani skrobiącej jest nieregularnie wyprostowana, w następstwie czego są one zbliżone do drapaczy
przypominających skrobacz. Drapacz na rysunku 267, Tab.
XI to podwójny wygięty drapacz, sporządzony z wydłużonego wióra nożykowatego, relatywnie szerokiego, jednakże silne wygięcie grani skrobiących i spowodowana tym znaczna
ich długość, mierzona po obwodzie, zmuszają do odniesienia
go do danej kategorii. Zresztą i inne podwójne, symetrycznie wygięte drapacze z tej i poprzedniej warstwy znacząco
zbliżają się — ze względu na kształt ogólny, formę, proporcję
i nieregularną grań skrobiącą — do drapaczy krążkowych.
W ogólności drapacze te mają cechy identyczne z większością analogicznych okazów z warstwy 10. Jeden z najmniejszych przedstawia rys. 268, Tab. XI.
Fragmenty z wnękami drapaczowymi
25 sztuk fragmentów z wnęką na krawędziach podłużnych. Przeważnie wydłużone nożykowate fragmenty. Wnęki,
jak u okazów z warstwy 10, drobne i krótkie. Dwie dość duże:
jedna długa na centymetr w linii prostej, druga widoczna na
rys. 269 Tab. XI.
10 fragmentów, w większości wiórów nożykowatych, różnej wielkości, z dwiema, maksymalnie trzema wnękami, położonymi niesymetrycznie na jednym lub obu bokach. Jeden
fragment obsydianowy.
Cztery nożykowate fragmenty z parą wnęk przy podstawie lub wierzchołku, tworzących symetrycznie zwężenie (jak
na rys. 208 Tab. VIII). Niewątpliwy ich morfologiczny związek z oryniackim lames etranglées207, szczerbionymi na całym
obwodzie. Podobne zwężenia, spotykane na narzędziach
przemysłu magdaleńskiego, były rozpatrywane jako element
dopasowania do...

207
Termin używany do dnia dzisiejszego oznaczający zdławce, wiórowce
z wnękami, charakterystyczne dla przemysłów oryniackich [przyp. red.].

...ტაბ. VIII, სურ. 208).

მრგვალი საფხეკები და სხვა
11 ცალი. ერთი ცალი ობსიდიანისაა. სამუშაო პირის

მაქსიმალური სიგრძე სწორხაზოვნად სიგრძით აღემატება
ხაზს, რომელიც განივი ღერძის სიგრძეზე მეტია, მისი ტოლი
ან მასზე ცოტა უფრო მცირეა; სამუშაო პირი საერთოდ ძლიერ
გაღუნულია (ერთის გამოკლებით), რაც განსაკუთრებით
ნათლად გამოიხატება რეტუშის გადასვლაში სიგრძივი
კიდეების შესაბამის გვერდებზე. ხუთ შემთხვევაში იგი
ცალ მხარეზე გადადის, ერთში კი — ორივეზე. ერთზე,
რომელიც გაღუნულ ანატკეცზეა დამზადებული, სამუშაო
პირის დიდი ნაწილი განლაგებულია მუცლის მხარეს, მცირე
კი გვერდზე გადასულია ზურგის მხარეზე. მხოლოდ ერთ
შემთხვევაში სამუშაო პირის დიდი ნაწილი არაწესიერადაა
გასწორებული, რითაც იგი უახლოვდება საფხეკებს,
რომლებიც წააგავს სახოკებს. XI ტაბულის 267-ე სურათზე
გამოსახული ნივთი წარმოადგენს ორმაგ გაღუნულ საფხეკს,
დამზადებულს წაგრძელებულ, შედარებით განიერ, დანისებრ
ანატკეცზე, თუმცა სამუშაო პირი ძლიერ განიერია და ამით
გამოწვეული მათი მნიშვნელოვანი სიგრძე, რომელიც
გარშემოწერილობით იზომება, გვაიძულებს მივაკუთვნოთ
იგი მოცემულ კატეგორიას. სხვათა შორის, ამ და წინარე
ფენის ორმაგი სიმეტრიულად გაღუნული საფხეკები მეტად
უახლოვდება მომრგვალებულებს საერთო მოხაზულობით,
ფორმით, პროპორციებით და ცვალებადი სამუშაო პირით.
ერთი სიტყვით, ამ საფხეკებს იგივე თვისებები აქვს, რაც
მათ ანალოგებს მე-10 ფენიდან. ერთ-ერთი ყველაზე მცირე
ეგზემპლარი წარმოდგენილია XI ტაბულის 268-ე სურათზე.

ამოღარული ანატკეცები
25 ცალი ანატკეცი გვერდის კიდეებზე ერთი ამოღარვით.

ძირითადად, წაგრძელებული დანისებური ანატკეცები.
ამოღარვა ისეთივეა, როგორიც მე-10 ფენაში, წვრილია და
მოკლე. ორი საკმაოდ დიდია: ერთი ერთი სანტიმეტრის
სიგრძისაა, მეორე წარმოდგენილია XI ტაბულის 269-ე სურათზე.
10 ანატკეცი, ძირითადად დანისებური ანატკეცები,
სხვადასხვა ზომის, ორი ან სამი ამოღარვით, ასიმეტრიულად
განლაგებულია ერთ ან ორივე გვერდზე. ერთი ანატკეცი
ობსიდიანისაა.
ოთხი დანისებური ანატკეცი ორი ამოღარვით, ქვედა
ან ზედა ბოლოსთან, რომლებიც ნივთს სიმეტრიულად
ავიწროებს (როგორც VIII ტაბულის 208-ე სურათზე
წარმოდგენილი
ეგზემპლარი).
მორფოლოგიური
თვალსაზრისით ისინი ორინიაკოიდულ lames etranglées-ს109
ჰგავს, მთელ გარშემოწერილობაზე რეტუშირებულია.
მსგავსი შევიწროებები, რომლებიც გვხვდება მადლენური
ინდუსტრიის იარაღზე, განიხილებოდა, როგორც...
109
დღემდე გამოყენებული ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს ამოღარულ
ლამელებს, რომლებიც დამახასიათებელია ორინიაკული კულტურისათვის
[რედ. მინაწერი].

...Plate VIII, Figure 208).
Rounded endscrapers, etc.
11 pieces. One obsidian. The greatest length of the scraping face along a straight line is greater than the line corresponding to the longitudinal axis, equal to it, or slightly less
than it; scraping faces are generally strongly arched (with
the exception of one), which is especially pronounced by the
transition of retouch on the sides corresponding to the longitudinal edges. At five the retouch is altered from one side to
another. In one made from a carinated fragment, most of the
scraping edge is located on the ventral side, and the smaller
part, passing on the side, on the dorsal side. Only one has a
large part of the scraping face incorrectly straightened, as a
result of which it approaches the endscrapers. The endscraper in Fig. 267, Plate XI is a double convex endscraper, on an
elongated blade, a relatively wide but strong curvature of the
scraping faces and the resulting large length, measured along
the circumference; forces us to relate it to this category. However, the other double symmetrically arched endscrapers of
the previous and this layer strongly approach rounded type in
general outline, shape, proportions and variable scraping. In
general, these endscrapers have the same properties as most
of those from the 10th layer. One of the smallest is illustrated
on Fig. 268, Plate XI.
Flakes with retouched notches
25 flakes with one notch on the axial edges. Predominantly elongated knife-like fragments. The notches, as in layer 10,
are shallow and short. Two of them are relatively large: one is
1 cm long in a straight line, the other is depicted in Fig. 269,
Plate XI.
10 flakes, mostly of knife-like blades, of different sizes
with two, up to three, notches located asymmetrically on one
or both edges. One flake is obsidian.
Four knife-like flakes with a pair of notches at the lower
or upper extremity forming a symmetrical constriction (as
in Figure 208, Plate VIII). Their connection with the Aurignacian lames etranglées,93 retouched on the entire circumference, is unquestionable in terms of morphology. Such narrowing, found on the tools of the Madeleine industries, were
considered as adaptations for...

93
The term is used to this day to refer to strangulated blade, blades with
notches, characteristic for Aurignacian industries [editor’s note].
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...mocowania rękojeści, lecz niesłusznie, ponieważ są one nazbyt rzadkie na krzemieniach zaopatrzonych w części pracujące w rodzaju drapaczy, rylców i innych.
Noże podłużne
13 sztuk fragmentów nożopodobnych i ich odłamków
z częściowym zaszczerbieniem skrobiąco-tnącym na krawędziach podłużnych. Pośród nich dwa obsydianowe. Na
dwunastu partie szczerbione na jednym boku, na dwóch na
obu208. Na jednym zaszczerbienie na stronie dolnej.
31 fragmentów nożykowatych, przeważnie wydłużonych,
całych i złamanych, z zaczątkowym częściowym zaszczerbieniem skrobiąco-tnącym. Na sześciu z nich znajduje się ono
na nieregularnie zaokrąglonych lub zaostrzonych wierzchołkach fragmentów. Jeden obsydianowy.
15 całych i złamanych nożopodobnych wiórów ze śladami utylizacji w charakterze noży podłużnych.
Zaczątkowe zakrzywione noże, rylce,
skrobacze i drapacze
20 całych i złamanych zaczątkowych zakrzywionych
noży, odpowiadających — za sprawą charakterystycznej prostej grani poprzecznej — przeważnie typom Ruth, lames en
biais i ich pochodnym; jeden — typu Rgani. Pośród nich dwa
obsydianowe.
Dwa zaczątkowe rylce nietypowo i nie w pełni opracowane.
Trzy zaczątkowe skrobacze ze złamaną granią części pracującej w rogu poprzecznego, niemal prostego wierzchołka.
Jeden drapacz z nieregularną granią skrobiącą, pośrodku której znajduje się niewielka wypustka.
Jeden zaczątkowy wysoki drapacz z bardzo krótką granią
skrobiącą i ostrym łódkowatym profilem.
Cztery zaczątkowe drapacze z nieregularnie wygiętą granią skrobiącą.
Dwa zaczątkowe poprzeczne wygięte drapacze na wydłużonych grubych fragmentach o nieregularnym kształcie.
Wyroby typu meswińskiego
8 sztuk o takim samym charakterze jak okazy z warstwy 10.

...იარაღის ტარზე მისამაგრებელი მოწყობილობა, მაგრამ,
როგორც ჩანს, ეს ასე არ არის, რადგან ისინი იშვიათად
გვხვდება ისეთ კაჟებზე, რომელთაც სამუშაო პირი აქვთ —
საფხეკებზე, საჭრისებზე და სხვ.

გრძივი, განივი დანები

13 ცალი დანისებური ანატკეცი და მათი ნატეხები
ნაწილობრივ მფხეკავი და მჭრელი რეტუშით გრძივ გვერდზე.
მათ შორის ორი ობსიდიანისაა. თორმეტს რეტუშირებული
ნაწილი ცალ მხარესა აქვს მოთავსებული, ორს — ორივეზე110.
ერთ ცალს რეტუში ქვედა მხარეზე აქვს დატანილი.
31 დანისებური ანატკეცი, ძირითადად წაგრძელებული,
მთელი და გატეხილი. ჩანასახოვანი მფხეკავი და მჭრელი
რეტუშირებული ნაწილით. ექვს ცალზე იგი მოთავსებულია
ანატკეცების არაწესიერად მომრგვალებულ ან წაწვეტებულ
წვეროებზე. ერთი ცალი ობსიდიანისაა.
15 ცალი მთელი და გატეხილი დანისებური ანატკეცი,
რომლებიც უტილიზებულია სიგრძივ დანებად.
ჩანასახოვანი ირიბი დანები, საჭრისები,
საკაწრები და საფხეკები
20 მთელი და გატეხილი ჩანასახოვანი ირიბი დანა,

რომლებიც უმეტესწილად მიესადაგება ტიპს Ruth, lames
en biais, სწორი, განივი, დამახასიათებელი წახნაგით და

მათი გარდამავალი ფორმების სამუშაო პირის ნაწილის
არაწესიერი მოხაზულობით: ერთი — რგანის ტიპს. მათ
შორის ორი ობსიდიანისაა.
ორი ჩანასახოვანი ატიპიური საჭრისი არასრული
დამუშავებით.
სამი ჩანასახოვანი საკაწრი, რომლებსაც განივი,
თითქმის სწორი ბოლოს კუთხეზე მოტეხილი აქვს სამუშაო
პირის ნაწილის წახნაგი. ერთი საფხეკი არაწესიერი, განივი
მფხეკავი წახნაგით, რომლის შუა ნაწილზე მოკლე შვერილია.
ერთი ჩანასახოვანი საფხეკი მაღალი სამუშაო პირით,
ძალიან მოკლე და ციცაბო ნავისებური პროფილით.
ოთხი ჩანასახოვანი საფხეკი არაწესიერად გაღუნული
სამუშაო პირით.
ორი ჩანასახოვანი განივი გაღუნული საფხეკი,
დამზადებული წაგრძელებულ, სქელ, უსწორმასწორო
ფორმის ანატკეცებზე.

მესვინური ტიპის ნაკეთობანი
8 ცალი იმავე ხასიათისა, როგორიც მე-10 ფენაში.

Nieokreślone
35 nieokreślonych, w większości drobnych fragmentów
wtórnie opracowanych narzędzi. Między innymi złamane zakrzywione noże,...

101
...tying to the handle, but this seems to be incorrect, because
they are too rare for flints provided with workers, parts like
endscrapers, cutters, etc.
Axial knives
13 pieces of knife-shaped flakes and their debris, with a
partial scraping-cutting retouch on the axial edges. Two of
them are obsidian. Twelve have retouched segments on one
edge, two — on both.94 One has a retouch on the ventral side.
31 knife-like flakes mainly elongated complete and broken with a rudimentary partial scraping-cutting retouch. On
six of them, it is placed on irregularly rounded or pointed tips
of the flakes. One obsidian item.
15 complete and broken knife-like blades with the traces
of use as axial knives.
Scattered oblique knives, burins,
scrapers and endscrapers
Twenty complete and broken rudimentary truncated
pieces corresponding mainly to the Ruth type, lames en biais,
a straight transverse characterizing edge and their transitional
with an irregular outline of the working part: one is of Rgani
type. Among them are two obsidian items.
Two rudimentary burins with atypical and incomplete
finishing.
Three rudimentary scrapers with a broken edge of the
working part at the corner of the transverse, almost straight
extremity. One scraper with an irregular transverse scraping
edge, in the middle of which there is a short “nose”.
One rudimentary high scraper with a very short scraping
edge and a steep carinated profile.
Four rudimentary scrapers with an irregularly curved
scraping edge.
Two rudimentary transverse arched scrapers on thick
elongated fragments of irregular contours.
Products of the Mesvinian type
8 pieces of the same character as from the 10th layer.
Undefined
35 undefined items, mostly small fragments of secondary
used but finished tools. Among them, there are broken truncated pieces,...

გაურკვეველი
35 ცალი განუსაზღვრელი დანიშნულების, ძირითადად,

მეორედ დამუშავებული ნაკეთობების წვრილი ფრაგმენტები.
მათ შორისაა გატეხილი,...
208
Błąd w obliczeniach: autor pisze o 13 sztukach, a suma rozróżnionych egzemplarzy daje 14 [przyp. red.].

რიცხობრივი შეცდომაა: ავტორი წერს 13 ცალზე, ხოლო ცალკეული
ეგზემპლარების ჯამი იძლევა 14-ს [რედ. მინაწერი].

110

94
Error in calculations: the author writes about 13 specimens, while in total
the distinguished units amount to 14 [editor’s note].
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...nie wiadomo do jakiego typu należące; zaczątkowe zakrzywione noże, albo też zaczątkowe drapacze poprzeczne.
2 trójgraniaste fragmenty — odpady rylcowe, bądź boczne okrzeski rdzeni płaskich.

...გაურკვეველი ტიპის, ირიბი დანები, ჩანასახოვანი ირიბი
დანები ან ჩანასახოვანი განივი დანები.
2 სამწახნაგა ანატკეცი — სასაჭრისე ჩამონატეხი ან
ბრტყელი ნუკლეუსების გვერდითი ანატკეცები.

...unidentified typologically; rudimentary angled knives or
rudimentary transverse scrapers.
2 trihedral flakes — burin spalls or lateral flakes of flat
nuclei.

Substancje barwiące
Cztery obtoczone kawałki rudy manganowej, będącej
mieszaniną piroluzytu i manganitu. Ślady hematytu w postaci barwnika pokrywającego kilka odłamków kruszywa wapiennego znalezionych wraz z nimi.

ოთხი მანგანუმის მადნის ნაგორავები ნატეხი —
პირულუზიტისა და მანგანიტის ნარევი. ერთადაა
აღმოჩენილი მცირე ზომის ნაყარი კირქვის ნატეხებზე
ჟანგმიწის კვალი.

საღებავი ნივთიერებები

Pigments
Four rounded pieces of manganese ore, representing a
mixture of pyrolusite and manganite. Traces of red iron ore
were found as a colour covering several small fragments of
scree-limestone found together.

Markasyt
Jedna kulista konkrecja markasytu bez śladów intencjonalnych uszkodzeń. Nie wiadomo, czy została przyniesiona
do jaskini przez człowieka, czy też przynależy do rumowiska.

მარკიზეტის ერთი ბურთულოვანი კონკრეცია ხელოვნური
დაზიანებების გარეშე. ამიტომ გაურკვეველია, იგი მღვიმეში
ადამიანის მიერაა შეტანილი თუ ნაყარს ეკუთვნის.

მარკიზეტი

Marcasite
One globular marcasite concretion without traces of artificial damage. Therefore, it is not known whether it was brought
into the cave by men or it is a part of the cave deposits.

ძვლის იარაღი

Bone tools
Five awls.
One is thin and very narrow of a delicate bird bone. It has
a sawing trace in the shape of a deep and narrow groove. The
shape of the groove, especially characteristic: the scratches
on its walls clearly show that this sawing, in terminological
sense, in this and other cases mentioned above, was actually
achieved by scraping the groove along which the bone has
thinned; then the bone easily produced an axial fracture in
approximately a straight line. Together with this awl, was
found a broken waste item from an even thinner bird bone in
the shape of a narrow strip with similar traces on both axial
edges.
Permeated deer fang (Plate XI, Figure 270). The hole is
roughly hollowed out and cut in the thinnest place of the root
base. Preliminarily made by these methods are wide grooves
on both sides, tapering inwards and then only the very fine
wall that separated them was punched and the obtained hole
was slightly rounded with the help of weak drilling.

Wyroby kościane
5 szydeł.
Jedno cienkie i bardzo wąskie z delikatnej ptasiej kości
nosi ślad rozpiłowania w postaci głębokiej i wąskiej bruzdki.
Forma bruzdki jest szczególnie charakterystyczna, zadrapania na jej ściankach jasno wskazują, że owo rozpiłowanie, jak
przyjęło się mówić, było w istocie w tym i innych przypadkach, o których wspominano, wyskrobywaniem wyżłobienia,
wzdłuż którego kość wysmuklała się, a w następstwie łatwo
poddawała się łamaniu wzdłużnemu w przybliżeniu po linii
prostej. Wraz z omawianym szydłem został znaleziony odłamany odpad z jeszcze cieńszej ptasiej kości w postaci wąskiego paska z podobnymi śladami na obydwu krawędziach
podłużnych.
Przebity kieł jelenia (Tab. XI, rys. 270). Otwór zgrubnie
wydłubano i wycięto w najcieńszym miejscu podstawy korzenia. Takim sposobem wykonano wstępnie szerokie wgłębienia po obydwu stronach, zwężające się w głąb, i dopiero
w następstwie została przebita oddzielająca je nader cienka
tkanka oraz metodą wiercenia nieco zaokrąglono uzyskany
otwór.
Warstwy 10–11
Kilkadziesiąt fragmentów i odpadów krzemiennych.
Dwa lames en biais.

5 ცალი სადგისი.

ერთი წვრილი და ძალიან ვიწრო, დამზადებული
ფრინველის თხელ ძვალზე; ემჩნევა გახერხვის კვალი ღრმა
და ვიწრო ღარის სახით. ღარის ფორმა თავისებურია. მის
კედლებზე შერჩენილი ნაკაწრები აშკარად მიუთითებს,
რომ გახერხვა ამ და ყველა სხვა შემთხვევაში, მიზნად
ისახავდა ღარის ამოფხეკას, რომლის გასწვრივ ძვალი
თხელდებოდა და შემდეგ ადვილად ტყდებოდა გრძივ, სწორ
ხაზზე. ამ სადგისთან ერთად აღმოჩნდა ფრინველის ძვლის
გადაგდებული ნაწილი, კიდევ უფრო წვრილი, ვიწრო ზოლის
სახით, რომელსაც ასეთივე კვალი აქვს ორივე სიგრძივ
კიდეზე.
ირმის გახვრეტილი ეშვი (ტაბ. XI, სურ. 270). ნახვრეტი
უხეშადაა ამოჩორკნილი და ამოჭრილი ფესვის თავის
ყველაზე წვრილ ნაწილში. ამ ხერხებით წინასწარ
გაკეთებულია განიერი ღრმულები ორივე მხრიდან,
რომლებიც სიღრმეში ვიწროვდება და შემდეგ კი შუა
ტიხარი ჩატეხილი იყო და ოდნავ მომრგვალებული სუსტი
ნახვრეტით.

ფენა 10–11
კაჟის რამდენიმე ათეული ნატეხი და გადანაყარი.
ორი ცალი lames en biais.

Layer 10–11
Several dozen flint flakes and debitage items.
Two lames en biais.
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Dwa rylce węgłowe szczerbione en biais. Negatywy rylcowe silnie skrzywione. Duży uszkodzony długi i wysoki
drapacz łódkowy (Tab. XII, rys. 271). Obydwa boki i prawa
strona wierzchołka przerobione. Na wygiętej górnej części
grani skrobiącej znajdują się cztery wąskie i wysokie negatywy. Na krawędziach podłużnych leżą duże szerokie negatywy,
pokryte przy podstawach licznymi drobnymi, załamanymi
negatywami. Wierzchołek grani skrobiącej z lekka starty i zużyty. Obróbka, jak widać na wskazanych rysunkach, ogólnie
rzecz biorąc zgrubna; szczególnie nieregularna na wygiętej
części grani skrobiącej w porównaniu z klasycznymi drapaczami łódkowymi. Charakter ogólny przyciężki i masywny.
Wąski i wysoki ułamek podobnego drapacza, z jeszcze
bardziej zgrubnym wykonaniem.
Normalny wygięty wydłużony drapacz z częściowym
zaszczerbieniem drapaczowym na dolnej połowie jednego
boku. Środkowa część górnej grani skrobiącej wygładzona
i odpolerowana wskutek użytkowania, tak jak i przyległa doń
partia strony dolnej.
Jeden szeroki fragment z wnęką drapaczową.
Osiem wydłużonych fragmentów z zaczątkowym zaszczerbieniem skrobiąco-tnącym na krawędziach podłużnych.
Dwa nożykowate fragmenty ze śladami utylizacji w charakterze noży podłużnych.
Dwukrotnie złamane kościane płoszcze (Tab. XII, rys.
272), pokryte na całym obwodzie drobnymi i dużymi śladami
gwałtownego i głębokiego skrobania narzędziem krzemiennym. W przekroju poprzecznym nieregularnie spłaszczone,
ze słabo wyróżnionym brzegiem wzdłuż prezentowanego
boku.
Warstwa 5 (w progu)
Właściwości petrograficzne i przemysłowe materiału
krzemiennego są tożsame z właściwościami odpowiednich
wyrobów z warstw 10 i 11.
Jeden wydłużony rdzeń dwupiętowy.
Dwa symetryczne rdzenie jednopiętowe z uformowanym
zaokrąglonym wierzchołkiem, przeciwległym do pięty.
Trzy rdzenie z podgiętymi negatywami.

ორი კუთხის საჭრისი, რეტუშირებული en biais. საჭრისის
ნეგატივები ძლიერ მოხვეულია. დიდი, დაზიანებული,
გრძელი და მაღალი ნავისებური საფხეკი (ტაბ. XI, სურ. 271).
ორივე გვერდი და წვერის მარჯვნა მხარე ხელმეორედაა
რეტუშირებული. სამუშაო პირის ამოზნექილ ზედა მხარეზე
მოთავსებულია ოთხი ვიწრო, მაღალი ნეგატივი. სიგრძივ
კიდეებზე განლაგებულია მსხვილი, განიერი ნეგატივები,
ფუძესთან
მრავალრიცხოვანი
წვრილი
ტეხილით
დაფარული. სამუშაო პირის წვერი ოდნავ გაცვეთილია
ხმარებისაგან, დამუშავებულია უხეშად, როგორც ეს
ნახატებზე ჩანს. განსაკუთრებით არაწესიერი ფორმისაა
სამუშაო პირის გაღუნული წახნაგი, კლასიკურ ნავისებურ
საფხეკებთან შედარებით. საერთო ხასიათით იგი მძიმეა და
მაგარი.
ასეთივე საფხეკის კიდევ უფრო უხეშად დამუშავებული
ვიწრო და მაღალი ფრაგმენტი.
ჩვეულებრივი, გაღუნული, წაგრძელებული საფხეკი,
ნაწილობრივი მფხეკავი რეტუშით ცალი მხარის ქვედა
ნაწილში. ზედა წახნაგის შუა ნაწილი მოგლუვებულია და
გაპრიალებული ხმარებისაგან ისევე, როგორც ქვედა მხარის
მომიჯნავე ნაწილი.
ერთი განიერი ანატკეცი საფხეკისებური ამოღარვით.
რვა ცალი წაგრძელებული ანატკეცი, რომელთა სიგრძივ
გვერდებზე ჩანასახოვანი საფხეკ-საჭრელის რეტუშია
გაფორმებული.
ორი
დანისებური
ანატკეცი,
გრძივ
დანებად
გამოყენებული.
ორჯერ გადატეხილი ძვლის ისრისპირი (ტაბ. XII,
სურ. 272), მთელ გარშემოწერილობაზე კაჟის იარაღით
დატანილი უხეში და მკვეთრი ფხეკის წვრილი და მსხვილი
ნიშნებით. განივ კვეთაში არაწესიერად დაბრტყელებული,
სუსტად გამოკვეთილი წიბოთი, ნახატზე გამოსახული მხარის
გასწვრივ.

ფენა 5 მღვიმის შესასვლელში

კაჟის მასალის პეტროგრაფიული და ინდუსტრიული
თვისებებით იდენტურია მე-10 და მე-11 ფენების ასეთივე
თვისებების მქონე შესაბამის მასალებთან.
ერთი წაგრძელებული ორფუძიანი ნუკლეუსი.
ორი ცალი ერთფუძიანი სიმეტრიული ნუკლეუსი, ფუძის
მოპირდაპირე ბოლო მომრგვალებულია.
სამი ნუკლეუსი მოღუნული ნეგატივით.

103
Two dejete burins retouched en biais. The burin negatives
are very curved. A large damaged long and tall carinated scraper (Plate XII, Figure 271). Both side surfaces and the right
side of the top are retouched. On the curved upper part of the
scraping face there are four narrow and long negatives. On
the axial surfaces there are large, wide negatives, covered at
the bases by many small refracted ones. The tip of the scraping edge is slightly smoothed by use. As is evident from the
above illustrations, the finishing is generally rough; it is particularly irregular on the curved portion of the scraping edge,
comparatively to the classic carinated scrapers. The general
appearance is heavy and sturdy.
A narrow and long flake of a similar endscraper with even
more rough finish.
Normal curved elongated endscraper with partial scraping retouch on the lower half of one side. The middle part of
the upper scraping edge is smoothed and polished by use, as
is the adjacent part of the lower side.
One wide flake with a retouched notch.
Eight elongated flakes with rudimentary scraping-cutting
retouch on the axial edges.
Two knife-like flakes with traces of use as axial knives.
A double-broken bone point (Plate XII, Figure 272), covered on the entire circumference by small and large traces of
sharp and rough scraping with a flint tool. In the cross section, it is irregularly flattened with a slightly protruding ridge
along the depicted side.
Layer 5 (in the threshold)
Petrographic and industrial properties of the flint material are identical to the same properties of the corresponding
artefacts of layers 10 and 11.
One elongated bifacial nucleus.
Two unidirectional symmetric nuclei with a rounded
end, opposite the platform.
Three cores with a curved negative.
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Рис. 78. Керамика, слой 2 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 78. Ceramika, warstwa 2 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 78. კერამიკული მასალა, ფენა 2 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 78. Pottery, layer 2 (photo by Miron Bogacki).
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Jeden mały rdzeń w stadium ekstremalnego wykorzystania, skrócony w następstwie ukształtowania nowej pięty. Kilkadziesiąt różnych odpadów.
Zaczątkowy nóż typu Rgani.
Zaczątkowy skrobacz w kącie poprzecznego szczerbionego wierzchołka grubego fragmentu.
Ułamek wióra nożykowatego z dwoma wnękami drapaczowymi, położonymi obok siebie w dolnej części jednej
z krawędzi podłużnych.
Intencjonalne i naturalne przełomy tych krzemieni, jak
również bardziej wystające występy, pokryte są taką samą intensywną patyną, jaką obserwuje się na krzemieniach z warstwy 6. Oprócz tego, na licznych krzemieniach znajduje się
naciek marglowo-trawertynowy.
Kilka drobnych kawałków rozbitych kości rurowych.
Fragment zęba trzonowego przeżuwacza i pokruszony bydlęcopodobny siekacz.
Warstwa 2
Najbardziej charakterystycznymi znaleziskami z tej warstwy są cztery bezimienne ułamki naczyń glinianych, spośród których jeden został wykonany na kole garncarskim;
fragment kechi209; odłamane ucho glinianego dzbana, gliniana fajka i żelazny nożyk takiego typu, jak noże własnej roboty
noszone u pasa przez okolicznych mieszkańców.
Wraz z tymi resztkami znaleziono kilka rdzeni, kilkadziesiąt odpadów, łuszczni i łuszczek, trzy wydłużone wygięte
drapacze, dwa zakrzywione noże — uszkodzony i zaczątkowy, jeden skrobacz i trzy fragmenty z wnękami drapaczowymi. Wszystko takiego charakteru, jak znaleziska z warstwy 10 i 11, z wyjątkiem czworokątnego, skrobiąco-tnącego
narzędzia, pokrytego zaszczerbieniem średniej pochyłości
(Tab. XII, rys. 273210) na trzech graniach strony dolnej. Przedstawiona została strona dolna; strona górna — równa, bez
wtórnej obróbki. Forma ta jest całkowicie obca przemysłowi
z warstw kulturowych 10 i 11. Być może przynależy do neolitu.
Warstwa 1
Jest ona mieszaniną zniszczonych warstw — części wyżej
położonych warstw 10 i 11, a zniszczenia te...

209
Po gruzińsku „gliniane naczynie”, przygotowywane rękami, służące do
pieczenia placków kukurydzianych [przyp. autora].
210
Brak zabytku w kolekcji [przyp. red.].

ერთი მცირე ზომის, ბოლომდე გამოყენებული
ნუკლეუსი, დამოკლებული დარტყმის მოედნის განახლების
გამო. რამდენიმე ათეული სხვადასხვა ტიპის საწარმოო
გადანაყარი.
რგანის ტიპის ჩანასახოვანი დანა.
ჩანასახოვანი საკაწრი, განლაგებული სქელი, განიერი
ანატკეცის განივად რეტუშირებული წვეროს კუთხეზე.
დანისებური ანატკეცის ფრაგმენტი ორი საფხეკისებური
ამოღარვით, რომლებიც განლაგებულია გვერდიგვერდ
ერთი გრძივი კიდის ქვედა მხარეზე.
ამ კაჟების ბუნებრივი და ხელოვნური ტეხილები, ისევე,
როგორც გამოკვეთილი შვერილები, დაფარულია ისეთივე
ინტენსიური პატინით, როგორსაც ვხვდებით მე-6 ფენის
კაჟებზე. გარდა ამისა, ბევრ კაჟზე დასტურდება მერგელურტრავერტინული ნაღვენთი.
წვრილი, დამტვრეული, ლულოვანი ძვლის რამდენიმე
ნატეხი. მცოხნელი ცხოველის საღეჭი კბილის ნატეხი
და ძროხისებრთა ოჯახის წარმომადგენლის დაშლილი
საჭრელი.

ფენა 2

ამ ფენის ყველაზე თვალსაჩინო მონაპოვარია თიხის
ჭურჭლის ოთხი გაურკვეველი ნატეხი, რომელთაგან ერთი
მორგვზეა დამზადებული: კეცის ნატეხი, თიხის დოქის
მოტეხილი ყური, თიხის ჩიბუხი და რკინის დანა, ისეთივე,
როგორიც ხელნაკეთი დანები, რომლებსაც ადგილობრივები
ქამარზე ჩამოკიდებულს ატარებენ.
ამ ნივთებთან ერთად აღმოჩნდა რამდენიმე ნუკლეუსი,
რამდენიმე ათეული საწარმოო გადანაყარი, სათლელისებური
იარაღი, სამი წაგრძელებული, გაღუნული საფხეკი; ორი
ირიბი დანა — დაზიანებული და ჩანასახოვანი; ერთი საკაწრი
იარაღი და სამი ნატეხი საფხეკისებრი, ამოღარვით. ყველა
იმავე ხასიათისაა, როგორიც მე-10 და მე-11 ფენებისა, გარდა
ოთხკუთხა ფორმის საფხეკ-საჭრელი იარაღისა, რომელიც
ქვედა მხარის სამ წახნაგზე დაფარულია საშუალო დაქანების
რეტუშით (ტაბ. XI, სურ. 273111). აქ წარმოდგენილი მხარე
მისი ქვედა მხარეა; ზედა მხარე სწორია და სადა, ურეტუშო.
ეს ფორმა სრულიად უცხოა 10 და 11 კულტურული ფენების
ინდუსტრიისათვის. შესაძლოა, იგი ნეოლითური ხანისაა.

104
One small nucleus in the state of extreme use, reduced by
the formation of a new platform. A few dozens of different
debitage pieces.
Rgani type knife.
An initial scraper on the corner of the transverse retouched top of a thick wide flake.
A fragment of a knife-like blade with two retouched notches located side by side on the ventral side of one axial edge.
The artificial and natural fractures of these flints, as well
as the more prominent protrusions, are covered with the
same intense patina as is observed on the flints of layer 6. In
addition, many items have a marl-travertine residue.
Several small pieces of broken tubular bones. The fragment of the molar of a ruminant animal and the decayed incisor of a bull-shaped one.
Layer 2
The most significant finds of this layer are four nameless fragments of pottery, one of which is made on a potter’s
wheel; a fragment of “ketsi”95; the broken handle of a clay jug,
a clay pipe and an iron knife, like those homemade knives,
worn by the surrounding people on the belt.
Together with these remnants, there were found several
cores, several dozens of debitage pieces, splintered pieces and
splintered spalls, three elongated convex endscrapers; two
oblique knives — one damaged and one rudimentary; one
scraping tool and three flakes with retouched notches. All of
them have the same character as those found in layers 10 and
11, excluding the quadrangular scraping-cutting tool, covered with a retouch of average inclination (Plate XII, Figure
273)96 on the three edges of its lower side. The depicted side
is its ventral side, while the dorsal side is flat without secondary lining. This shape is completely alien to the industry of
cultural strata 10 and 11. Perhaps it belongs to the Neolithic
period.
Layer 1
It is a mixture of the destroyed layers: parts of layers 10,
11 and the...

ფენა 1

იგი წარმოადგენს დანგრეული ფენების ნარევს: მე-10 და
მე-11 ფენების ზემოდან მდებარე...

111

არტეფაქტი არ არის კოლექციაში [რედ. მინაწერი].

95
In Georgian, this means a hand-made clay vessel, used for baking corn
bread [author’s note].
96
Artefact missing from the collection [editor’s note].
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...powstały wskutek niejednokrotnego przemieszczania ich
przez człowieka współczesnego (zob. s. 8), przy czym przedmioty krzemienne i kościane ulegały wyszczerbieniom i złamaniom. Tym sposobem, jej materiał archeologiczny pozbawiony jest porównywalnego znaczenia. Dlatego wymieniam
tutaj jedynie ogólne grupy najbardziej charakterystycznych
wyrobów, cechujących się dobrze rozwiniętą obróbką wtórną,
pozostawiając na boku zepsute, niedokończone, z zaszczerbieniem zaczątkowym i nieokreślone, należące do takich kategorii, jak większość nieokreślonych okazów z warstwy 10.
Wyroby ostatniej kategorii bez wątpienia zmieniały swoją
pierwotną postać pod wpływem wspomnianych przemieszczeń w znacznie większym stopniu niż pierwsze.
Właściwości petrograficzne materiału krzemiennego są
identyczne, jak w innych warstwach.
Do czterystu rdzeni [sic!]211, takich samych typów i rozmiarów, jak w warstwach 10 i 11.
Dwa podgięte obsydianowe fragmenty ze zgrubiałymi
wierzchołkami, reprezentujące stosunkowo duże części pięt
rdzeni.
Łuszcznie i łuszczki.
Kilka fragmentów i odłamków noszących niepewne ślady
użytkowania w charakterze tłuków.
Ponad osiemdziesiąt całych i połamanych nożyków z tylcem. Pośród całych i fragmentów, których formę pierwotną
można określić, największą grupę reprezentują pochodne
typu Gravette, z zaostrzonymi lub zaokrąglonymi, obficie
szczerbionymi, między innymi na stronie dolnej, wierzchołkami.
Dwa normalne ostrza Gravette. Sześć z łukowato wygiętym tylcem. Dwa z regularnym, nieco wgiętym tylcem. Jeden
z tylcem tworzącym duży kąt rozwarty, kilka złamanych nożyków, na których zachowany poprzeczny prosty szczerbiony
wierzchołek jest bardzo pochyły, tworząc z prostym tylcem
kąt rozwarty, bliski prostemu. Cztery odłamki z prostym tylcem i prostopadłą względem niego prostą szczerbioną granią. Dwa całe nożyki prostokątne z tylcem prostym i takimiż
szczerbionymi graniami na obydwu wierzchołkach. Stosunek
największej szerokości do długości jest identyczny ze zwyczajnym, podobnie jak w warstwach 10 i 11. Są jedynie dwa
egzemplarze relatywnie szerokie,...

211

...ადამიანის ზემოქმედებით გადაადგილებული მიწის
მასებს (იხ. გვ. 8); ამასთან, კაჟისა და ძვლის ნივთები
იმტვრეოდა და ზიანებოდა. ამგვარად, არქეოლოგიური
მასალა მნიშვნელოვანწილად მოკლებულია შეფარდებით
მნიშვნელობას. ამიტომ, აქ მე ჩამოვთვლი მხოლოდ საერთო
ჯგუფებს, რომლებშიც შედის ყველაზე დამახასიათებელი
და კარგად რეტუშირებული ნაკეთობები, გარკვეული
დანიშნულების ნივთები და არ ვითვალისწინებ გაფუჭებულ,
დაუმთავრებელ, ჩანასოხოვან რეტუშიან და განუსაზღვრელი
დანიშნულების სხვა ნივთებს, რომლებიც მიეკუთვნება ისეთ
კატეგორიებს, როგორიცაა მე-10 ფენის განუსაზღვრელი
ცალების უმრავლესობა. უკანასკნელი რიგის ნაკეთობანი, რა
თქმა უნდა, იცვლიდა თავდაპირველ სახეს ზემოხსენებული
აღრევების შედეგად უფრო მეტად, ვიდრე პირველები. კაჟის
მასალის პეტროგრაფიული თვისებები ისეთივეა, როგორც
სხვა ფენების შემთხვევაში.
გვხვდება ოთხასამდე ისეთივე სახის და ზომის ნუკლეუსი,
როგორიც მე-10 და მე-11 ფენებშია ნანახი.
ორი გაღუნული ობსიდიანის ანატკეცი შემსხვილებული
წვეროებით, რომლებიც წარმოადგენს ნუკლეუსების
ფუძეების შედარებით დიდ ნაწილებს.

სათლელისებური იარაღი

რამდენიმე ანატკეცი და ანამტვრევი, რომლებიც მათი
ხელნაჯახად გამოყენების საეჭვო კვალს ატარებს.
ოთხმოც ცალზე მეტი მთელი და გატეხილი
ზურგდაბლაგვებული დანა. მთელ ცალებსა და ფრაგმენტებს
შორის, როლებზეც შესაძლებელია მათი პირვანდელი
ფორმის აღდგენა, ყველაზე დიდ ჯგუფს შეადგინს Gravetteის ტიპის იარაღი, უხვად რეტუშირებული (სხვათა შორის,
მუცლის მხარეზე) წვეტიანი ან მომრგვალებული წვეროებით.
ექვსი ცალი რკალისებურად მოხრილი ზურგით, ერთი,
რომლის ზურგი ფართო, მართკუთხესთან მიახლოებულ
ბლაგვ კუთხეს ქმნის. ოთხი ნატეხი სწორი ზურგით
და მის მიმართ პერპენდიკულარული რეტუშირებული
წახნაგით. ორი მთელი, მართკუთხა სამკუთხედის ფორმის
სწორზურგიანი დანა, ასეთივე რეტუშირებული წახნაგებით
ორივე ბოლოზე. სიგრძისა და სიგანის შეფარდება ისეთივეა,
როგორიც მე-10 და მე-11 ფენების შესაბამის მასალებში.
მხოლოდ ორი მათგანია შედარებით განიერი,...

105
...superimposed, which occurred as a result of repeated movements of modern human (see p. 8); while flint and bone
objects were subjected to deformations and fractures. Thus,
its archaeological material is largely devoid of comparative
value. Therefore, I list here only general groups of the most
characteristic and well-developed secondary decoration of
products, leaving aside the spoiled, unfinished, with rudimentary retouching and indefinite, belonging to such categories as most of the undetermined of layer 10. The objects
of the latter groups, no doubt, changed their original appearance under the influence of the mentioned movements
to a much greater extent than the first.
The petrographic properties of the flint material are as in
other layers.
There are up to four hundred cores of the same types and
sizes as in layers 10 and 11.
Two bent obsidian fragments with thickened apexes representing relatively large parts of the nucleus platforms.
Splintered pieces and splintered spalls.
Several flakes and fragments, which have dubious traces
of use as hammerstones.
Over eighty complete and broken knives with a back.
Among the complete and fragments, by which the initial shape
can be determined: the largest group is represented by variations of the Gravettian type with pointed or rounded tips,
abundantly retouched on the ventral side.
Two normal points of Gravettian type. Six are with arched
convex back. Two have regular, slightly concave back. One
with a back forming a large obtuse angle; several broken knives, in which the preserved transverse straight retouched tip
is very inclined, forming with a straight back an obtuse angle
approaching the straight one. Four flakes with a straight back
and a retouched edge perpendicular to it. There are two complete rectangular knives with a straight back, and retouched
edges on both tips. The ratio of the largest width to the length
is usually the same as in layers 10 and 11. Only two are relatively wide,...

Przyp. red.
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Рис. 79. Нуклеусы, слой 1 (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 79. Rdzenie, warstwa 1 (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 79. ნუკლეუსები, ფენა 1 (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Fig. 79. Cores, layer 1 (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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80
Рис. 80. Изделия с притупленным краем, слой 1 (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 80. Tylczaki, warstwa 1 (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 80. ზურგდაბლაგვებული ლამელები, ფენა 1 (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Fig. 80. Backed pieces, layer 1 (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).

81
Рис. 81. Косые ножи, слой 1 (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Fig. 81. Półtylczaki, warstwa 1 (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ნახ. 81. ირიბთავრეტუშირებული ლამელები და მათი ნატეხები ფენა 1 (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Fig. 81. Truncated pieces, layer 1 (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).

308

ГВАРДЖИЛАС КЛДЕ (с 12 таблицами) / GWARDŻYŁAS KŁDE (z 12 tablicami) / გვარჯილას კლდე (12 ტაბულით) / GVARDJILAS KLDE (with 12 plates)

...lecz o przeciętnej długości. Jeden ścięty w najszerszym
miejscu przez ukośny pozytyw. Jeden wykonany z jaspisu.
Trzy noże typu Ruth. Jeden obsydianowy.
Trzynaście lames en biais, na kilku słabe zagięcia charakterystycznej grani, zbliżające je do typu Rgani i do wgiętych
drapaczy poprzecznych. Oprócz nich cztery trapezoidalne:
dwa bardzo długie w połączeniu z prostą lub niemal prostą
charakterystyczną granią poprzeczną oraz dwa reprezentujące także symetryczne połączenie dwóch wierzchołków lames en biais w postaci mniej wydłużonych trapezów. Jeden
z ostatnich obsydianowy.
Pięć noży typu Rgani. Na jednym charakterystyczne zagięcie w stadium zaczątkowym.
Osiem noży z prostą lub niemal prostą charakterystyczną
granią poprzeczną. Na niektórych spośród tych ostatnich jest
ona słabo wygięta lub wgięta. U wielu obecne nieregularne,
zębate zaszczerbienie.
Pięć noży z prostą lub niemal prostą granią ukształtowaną przez nieliczne negatywy zaszczerbienia, umieszczone na
stronie dolnej. Przynależą do typów stanowiących większość
noży tego rodzaju w warstwie 10.
Noże typu Ruth i lames en biais, których górna część zaszczerbienia, leżąca przy charakterystycznej grani, składa się
z podwójnie ukośnego pozytywu i drobnego zaszczerbienia
pokrywającego jego podstawę. Wydaje się, iż fakt ten potwierdza hipotezę o stosowaniu podwójnie ukośnego odszczepiania przy wyrobie zakrzywionych noży, sformułowaną w związku z fragmentem z nieregularną wnęką z warstwy
10 (s. 65).
Dwanaście rylców węgłowych, przeważnie z zakrzywionymi negatywami rylcowymi. Dziewięć — z wąskich, wydłużonych i smukłych fragmentów. Trzy — z szerokich, grubych;
jeden z nich duży, gruby i masywny. Dwa spośród nich podwójne — w połączeniu z łamańcami.
Trzy łamańce. Wszystkie wydłużone, jeden z dużego grubego fragmentu. Jeden skrzywiony.
Dwa rylce klinowe o formie normalnej i jeden klinowy,
silnie skrzywiony.
Pięć odpadów rylcowych.
Dwa wydłużone skrobacze z ostrym wierzchołkiem.

...თუმცა სიგრძით — საშუალო ზომისაა. ერთი დაბლაგვებულია
ყველაზე ფართო ნაწილში ირიბი პოზიტივით. ერთი ცალი
იასპისაა.
სამი დანა Ruth-ის ტიპისა. ერთი ობსიდიანისაა.
ცამეტი lames en biais, რომელთაგან ზოგიერთის წახნაგს
ნაკლები გაღუნულობა ახასიათებს, რაც მათ რგანის ტიპს და
განივ გაღუნულ საფხეკებთან აახლოებს. ამათ გარდა, კიდევ
ოთხი ეგზემპლარი ტრაპეციული ფორმისაა; ორი ძალიან
გრძელი, სწორი და თითქმის სწორი განივი დამახასიათებელი
წახნაგით და ორი ცალი სიმეტრიულად შერწყმული lames
en biais-ისნაირი ორი წვერით, ნაკლებად წაგრძელებული
ტრაპეციის ფორმის. უკანასკნელთაგან ერთი ობსიდიანისაა.
ხუთი ცალი რგანის ტიპის დანა. ერთზე ჩანასახოვანის
დამახასიათებელი გაღუნულობა აღინიშნება.
რვა დანა სწორი, განივი და თითქმის სწორი,
დამახასიათებელი წახნაგით. მეორეთაგან ზოგიერთს იგი
მცირედ ამოზნექილი ან ჩაზნექილი აქვს. ბევრ მათგანს
არაწესიერი ამოღარული რეტუში ახასიათებს.
ხუთი დანა მცირე რაოდენობის რეტუშის ნეგატივით,
წახნაგით, სწორი ან თითქმის სწორი, დამახასიათებელი
წახნაგით ქვედა მხარეზე, მიეკუთვნება იმ ტიპებს, რომლებიც
ჭარბობს მე-10 ფენის ამ სახის დანებს შორის.
დანები Ruth და lames en biais, რომლებზედაც
დამახასიათებელ წახნაგთან მდებარე რეტუშის ზედა
მხარე შედგება ორმხრივ ირიბი პოზიტივისა და წვრილი
რეტუშისაგან, რომელიც მის ფუძეს ფარავს. ვფიქრობ, ეს
ფაქტი ამაგრებს მოსაზრებას ირიბი დანების დამზადებისას
ორმხრივ ირიბი ატკეცვის გამოყენების შესახებ, რომელიც
გამოთქმულია მე-10 ფენაში დადასტურებულ უწესრიგოდ
ამოღარულ ანატკეცთან დაკავშირებით (გვ. 65).
თორმეტი კუთხის საჭრისი. უმეტესად გაღუნული
სასაჭრისე ნეგატივებით. ცხრა ცალი დამზადებულია გრძელ
და თხელ ანატკეცებზე, სამი — განიერსა და სქელზე.
ერთი მათგანი დიდი ზომისაა, ძალიან სქელი და მყარი.
პირველთაგან ორი ორმაგია, კომბინირებული კუთხის
საჭრისებთან.
სამი საჭრისი ანამტვრევზე. ყველა წაგრძელებულია.
ერთი დამზადებულია დიდ, სქელ ანატკეცზე. ერთი ცალი
გაღუნულია.
ორი წესიერი ფორმის სოლისებური საჭრისი და ერთი,
სოლისებური, ძლიერ გაღუნული.
ხუთი ცალი სასაჭრისე ჩამონატეხი.
ორი წაგრძელებული საკაწრი წვეტიანი წვერით.
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...but medium in length. One is truncated in the widest place
by a slanting positive. One is made of jasper.
Three knives of the Ruth type. One is made from obsidian.
Thirteen lames en biais, with a few weak curvatures of the
characterizing edge, which makes them similar to the Rgani type and to transverse concave endscrapers. In addition,
there are four trapezoidal knives: two are very long in conjunction with a straight or almost straight transverse characteristic edge, and two, which have a symmetrical junction
of two tips in the form of lames en biais in the form of less
elongated trapezoids. One of the last group is obsidian-made.
Five knives of the Rgani type. The characteristic curve of
one of them is in rudimentary state.
Eight knives with a transverse straight or almost straight
characterizing edge. For some of the latter, it is very slightly
convex or concave. Additionally, many of them have retouching with irregular notches.
Five knives with an edge formed by a few negatives of
retouching, and an almost straight working face located on
the lower side, belong to the types making up the majority of
knives of this type in layer 10.
Knives Ruth and lames en biais, with the retouch whose
upper part, lying on the working face, consists of a double-oblique positive and a shallow retouching covering its base.
This fact seems to confirm the assumption of the use of a
double-oblique removal in the production of oblique knives,
expressed in connection with a flake with an irregular notch
from layer 10 (p. 65).
Twelve dejete burins. Predominantly with carinated burin negatives. Nine are made on narrow long and thin flakes.
Three are from wide thick flakes, one of which is big, very
thick and hard. Of the first group, two are double in conjunction with dejete burins.
Three burins on breaks. All are elongated. One is made on
a big thick flake. One is folded.
Two wedge-shaped burins of regular shape and one wedgeshaped, strongly folded.
Five wastes of burins.
Two elongated scrapers with a sharp tip.
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Рис. 82. Каменные инструменты, слой 1 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 82. Narzędzia kamienne, warstwa 1 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 82. რიყის ქვის იარაღი, ფენა 1 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 82. Stone tools, layer 1 (photo by Miron Bogacki).
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Cztery poprzeczne drapacze z wypustką.
Cztery drapacze wygięte z silnie wygiętą i krótką granią
skrobiącą.
Piętnaście całych i dwadzieścia dwa złamane wydłużone
drapacze wygięte. Pośród nich dwa obsydianowe. Na jednym
częściowe zaszczerbienie na bokach.
Szesnaście całych i trzy złamane drapacze o długości
dwukrotnie i nieco mniej przewyższającej długość grani skrobiącej, mierzoną w linii prostej. Jeden z nich obsydianowy.
Na trzech zaszczerbienie przechodzi na oba boki.
Jedenaście podwójnych symetrycznych narzędzi. Na
dwóch obydwa wierzchołki to wygięte granie skrobiące, na
dwóch — normalne rylce węgłowe ze skrzywionymi negatywami rylcowymi, na trzech — łamańce, na dwóch — noże
z niemal prostymi charakterystycznymi graniami poprzecznymi, na jednym — z poprzeczną wgiętą granią skrobiącą
szczerbioną na stronie dolnej. Cztery z nich są bardzo krótkie i szerokie; dwa — o szerokości przewyższającej długość;
jeden — o równych szerokości i długości; jeden — długości
nieco przewyższającej szerokość; wszystkie szczerbione niemal na całym obwodzie.
Kilka spośród drapaczy wygiętych nosi dobrze wyrażone
ślady użytkowania w postaci wygładzenia grani skrobiącej,
jak również jej odpolerowania w stycznych częściach strony
dolnej i negatywów wtórnych.
Osiem narzędzi łączących na jednym wierzchołku poprzecznym wgiętą grań skrobiącą z wygięto-wgiętą granią
charakterystyczną, przypominającą zaczątkowe zgięcie typu
Rgani. Sześć połączeń tego rodzaju, których grań tnąca ma
formę normalną — jest ona nieregularnie wyprostowana lub
z lekka wygięta i pochylona w kierunku osi podłużnej.
Cztery poprzeczne drapacze wgięte.
Dwadzieścia drapaczy krążkowych z wygiętą granią. Długość grani skrobiącej jest równa długości linii odpowiadającej osi podłużnej, albo bardzo nieznacznie się od niej różni.
Na czterech zaszczerbienie przechodzi na boki. Jeden bardzo
krótki z nieregularną granią skrobiącą przypomina skrobacz.
Przynależą do nich dwa drapacze krążkowe szczerbione na
całym obwodzie.
Siedemnaście wydłużonych, całych i złamanych, fragmentów nożykowatych z częściowym zaszczerbieniem skrobiąco-tnącym na jednej stronie...

ოთხი განივი, ნისკარტისებური საფხეკი.
ოთხი გაღუნული საფხეკი, ძლიერ გაზნექილი და მოკლე
სამუშაო პირით.
თხუთმეტი მთელი და სამი გატეხილი საფხეკი, რომელთა
სიგრძე სწორ ხაზზე ორჯერ ან ცოტა ნაკლებად აღემატება
სამუშაო პირის სიგრძეს. ერთი მათგანი ობსიდიანისაა. სამ
შემთხვევაში რეტუში გადასულია ორივე გვერდზე.
თერთმეტი ორმაგი, სიმეტრიული იარაღი. სამი მათგანის
ორივე ბოლო ამოზნექილ სამუშაო პირს წარმოადგენს,
ორზე წესიერი კუთხის საჭრისებია ჩამოყალიბებული,
საჭრისის გაღუნული ნეგატივებით, სამს ანამტვრევზე
დამზადებულ საჭრისები, ორს — დანები, თითქმის სწორი,
განივი დამახასიათებელი წახნაგები, ერთს — ჩაღუნული
განივი, ქვედა მხრიდან რეტუშირებული სამუშაო პირი აქვს.
ოთხი მათგანი ძალიან მოკლეა და განიერი; ორზე სიგანე
უფრო მეტია, ვიდრე სიგრძე, ერთის ეს ორივე ზომა ტოლია,
ერთზე სიგრძე ოდნავ აღემატება სიგანეს. ყველა ეს ნივთი
ირგვლივ რეტუშირებულია.
რამდენიმე გაღუნულ საფხეკს მკაფიოდ ეტყობა ხმარების
კვალი — სამუშაო პირის მოგლუვება, მისი და მუცლის მხრის
ნაწილების მომიჯნავე ნაწილებისა და მეორადი ნეგატივების
გაპრიალება.
რვა იარაღი, რომელთა ერთ განივ ბოლოზე
გაერთიანებულია ჩაღუნული სამუშაო პირი და ჩაზნექილამოზნექილი დამახასიათებელი წახნაგი, რომელიც რგანის
ტიპის ჩანასახოვან გაღუნულობას ემსგავსება. ექვსი
ამგვარი კომბინირებული იარაღი, რომელთა მჭრელი
წახნაგი ნორმალური ფორმისაა, უწესოდ გასწორებულია ან
გაზნექილია, ან ოდნავ გაღუნული და დახრილი სიგრძივი
ღეძის მიმართ.
ოთხი განივი ჩაზნექილი საფხეკი.
ოცი მომრგვალებული საფხეკი ჩაზნექილი წახნაგით.
სამუშაო პირის სიგრძე უტოლდება შესაბამისი სიგრძივი
ღერძის სიგრძეს ან ცოტათი განსხვავდება მისგან. ოთხზე
რეტუში გადადის გვერდებზე. ერთი, ძალიან მოკლე,
არაწესიერი მფხეკავი სამუშაო პირით, წააგავს სახოკს.
მათ უკავშირდება ორი მომრგვალებული, ირგვლივ
რეტუშირებული საფხეკი.
ჩვიდმეტი ცალი წაგრძელებული მთელი და დამტვრეული
დანისებური ანატკეცი ნაწილობრივი მფხეკავ-საჭრელი
რეტუშით ერთ გვერდზე...
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Four transverse nosed endscrapers.
Four arched endscrapers with a very curved and short
scraping edge.
Fifteen complete and twenty-two broken arched elongated endscrapers. Among them there are two made of obsidian. One has partial retouch on the sides.
Sixteen complete and three broken endscrapers, twice
(or slightly less) as long as the scraping edge, measured in
a straight line. One of them is on obsidian. Three items are
retouched on both edges.
Eleven double symmetrical tools. Both the tips of three of
them are curved scraping edges, on two these are regular dejete burins with carinated burin negatives, on three they are
burins on breaks, on other two these are knives with almost
straight transverse working edges, and one with a transverse
concave scraping edge, retouched on the ventral side. Four
of them are very short and wide; two with a width exceeding
the length; one equal in length and width; one with a length
slightly exceeding the width; all are retouched almost along
the entire circumference.
Several of the convex endscrapers have well-marked traces of use in the form of smoothed scraping edge, as well as
polishing of it and of adjacent parts of the ventral side and
secondary negatives.
Eight tools connecting at one transverse extremity a scraping concave face with a concave-convex characterizing face
that resembles an initial curve of the Rgani type. There are
six joints of the same kind, whose cutting edge has a normal
shape — it is irregularly straightened or slightly curved and
inclined to the longitudinal axis.
Four transverse concave endscrapers.
Twenty rounded endscrapers with a curved edge. The
length of the scraping edge is equal to the length of the line
corresponding to the longitudinal axis or very slightly different from it. Four of them have retouch on the sides. One very
short with the irregular scraping edge resembles a side-scraper. They are joined by two rounded endscrapers, retouched
on the whole circumference.
Seventeen elongated complete and broken knife-like fragments with partial scraping-cutting retouch on one edge...
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Рис. 83. Каменные инструменты, слой 1 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 83. Narzędzie kamienne, warstwa 1 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 83. რიყის ქვის იარაღი, სატეხი, ფენა 1 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 83. Stone tools, layer 1 (photo by Miron Bogacki).
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Рис. 84. Каменный отбойник, слой 1 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 84. Tłuczek kamienny, warstwa 1 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 84. რიყის ქვის სანაყი, ხელჩქჩი, 1 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 84. Stone pounder, layer 1 (photo by Miron Bogacki).
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...krawędzi podłużnych.
Czternaście fragmentów nożykowatych z rozrzuconymi,
przeważnie pojedynczymi wnękami drapaczowymi. Są one
relatywnie długie, głębokie i starannie szczerbione212. Osiem
krótkich i szerokich fragmentów rozmaitej formy z ostrymi
pojedynczymi wnękami.
Narzędzie skrobaczowe z wąskim ostrzem, szczerbione
na dolnej stronie wierzchołka, jak ostrza świdrów. Być może
służyło jako wiertło.
Nieokreślone złamane narzędzie w postaci wąskiego
i wysokiego ostrza (Tab. XII, rys. 274). Prawa krawędź pokryta ostrymi negatywami wtórnymi, szczerbiona ponownie;
lewy bok wykończony w postaci szerokiego płaskiego tylca.
Na stronie dolnej wierzchołka kilka powierzchownych negatywów. Charakterem ogólnym i obróbką upodabnia się do
pewnych form wyżej opisanych pochodnych typu Gravette.
Wszystkie te narzędzia ze względu na kształty, wielkość,
cechy wykończenia i inne parametry są w pełni zbieżne z materiałem krzemiennym z warstw 10 i 11. Znacząca różnica
w stosunku ilościowym obserwowanym między poszczególnymi grupami wyrobów tej i tamtych warstw, w szczególności rdzeni i nożyków z tylcem, tłumaczy się tym, że warstwa 1
nie podlegała przesiewaniu, ale była jedynie powierzchownie
przebierana ręcznie.
Trzy odłamki okrągławych otoczaków ze śladami użytkowania w charakterze tłuków.
Sześć ułamanych wąskich płaskich i grubych otoczaków
z charakterystycznymi śladami utylizacji w charakterze comprimeur przy pierwotnych zaokrąglonych wierzchołkach.
Poprzeczny ułamek wydłużonego, silnie spłaszczonego
otoczaka z wierzchołkiem w postaci dwóch równoległych
wąskich pasów poprzecznych, rozmieszczonych dwuspadowo, powstałych wskutek tarcia, jak wskazują liczne delikatne
zadrapania leżące w poprzek nich.
Kamień w postaci nieco wydłużonego sześcianu, pokryty
na całej powierzchni głębokimi, bardzo dobrze wyrażonymi
śladami rozcierania i rozbijania.

...თოთხმეტი დანისებური იარაღი განცალკევებული
სამუშაო პირით, ძირითადად ერთეული ამოღარვებით
სიგრძივ კიდეებზე. ისინი შედარებით გრძელია, ღრმა და
საგულდაგულოდ რეტუშირებული112. სხვადასხვა ფორმის
რვა მოკლე და განიერი ანატკეცი ცალკეული ციცაბო
ამოღარვებით.
საკაწრი იარაღი ვიწრო წვერით, წვერის მუცლის მხარეს
რეტუშით, ისევე, როგორც სახვრეტებს აქვს. შესაძლოა,
სახვრეტად იხმარებოდა.
გაურკვეველი დანიშნულების იარაღი ვიწრო და მაღალი
წვერით (ტაბ. XII, სურ. 274). ციცაბო, მეორადი ნეგატივებით
დაფარული, მარჯვენა კიდე ხელმეორდ რეტუშირებულია;
მარცხენა მხარე გაფორმებულია განიერი, ბრტყელი ზურგის
სახით. ქვედა მხარის წვერზე რამდენიმე ზედაპირული
ნეგატივია. საერთო ხასიათით და დამუშავებით უახლოვდება
Gravette -ის ტიპის მსგავს ზოგიერთ ფორმას.
ყველა ეს იარაღი ფორმით, სიდიდით, გაფორმების
თავისებურებით და სხვა ნიშნებით სავსებით იდენტურია
მე-10 და მე-11 ფენების კაჟის მასალისა. არსებობს
მნიშვნელოვანი რაოდენობრივი განსხვავებანი, რომლებიც
შეინიშნება მოცემულ და იმ ფენების ნივთების ცალკეულ
ფენებში, განსაკუთრებით კი ნუკლეუსებსა და ზურგიან
დანებს შორის, აიხსნება იმით, რომ I ფენის მასალა არ
გაცრილა, არამედ ხელით იყო გადარჩეული.
რიყის ქვის მომრგვალებული სამი ნატეხი, სატეხად
გამოყენების კვალით.
ექვსი ცალი გატეხილი, ვიწრო, ბრტყელი და სქელი
რიყის ქვა, უტილიზაციის დამახასიათებელი ნიშნებით
comprimeur’113 -ების სახით, თავდაპირველ, მომრგვალებულ
ბოლოებთან.
განივი ნატეხი წაგრძელებული, ძლიერ დაბრტყელებული
რიყის ქვისა, რომლის ბოლო წარმოადგენს ორ პარალელურ
ვიწრო ზოლს, ორმხივი დახრილობით, წარმოშობილია
ხახუნის შედეგად, რაზედაც მიუთითებს მრავალრიცხოვანი
მკრთალი ნაკაწრი, რომლებიც განლაგებულია მათ
გარდიგარდმო.
წაგრძელებული კუბის ფორმის ქვა, რომლის მთელი
ზედაპირი დაფარულია სრესისა და გაპობის ღრმა, კარგად
გამოხატული ნიშნებით.

...of the axial edges.
Fourteen blades with occasional scraper-like, mostly
single, notches on the lateral edges. They are relatively long,
deep and carefully retouched.97 Eight short and wide flakes of
different shapes with steep single notches.
A scraping tool with a narrow tip retouched on the ventral side of the top, like the points of awls. Possibly was used
as a perforator.
An undefined broken tool shaped as a narrow and high
point (Plate XII, Figure 274). The right edge, covered with
steep secondary negatives, is retouched; the left side is
trimmed in the form of a wide flat back. On the top of the
lower side are several surface negatives. By its general nature and the retouching, it is generally similar to some of the
above-described variations of the Gravettian type.
All these tools in shape, size, finishing and other properties are quite similar to the material of layers 10 and 11. The
significant difference in the quantitative ratio observed between the individual groups of items of this and the two other
layers, especially for cores and backed knives, is explained by
the fact that layer 1 was not sieved, and the material was only
hand-picked.
Three fragments of roundish pebbles with traces of use
as pounders.
Six broken narrow flat and thick pebbles with characteristic traces of use as comprimeur on the original rounded tips.
A transverse fragment of an elongated strongly flattened
pebble with a tip in the shape of two narrow transverse parallel bands, sloping in opposite directions and formed by friction, as is shown by the numerous delicate scratches across
them.
Stone in the shape of a slightly elongated cube, on the
entire surface covered with deep, very well-marked traces of
rubbing and breaking.

Oprócz nich znaleziono jeszcze większą liczbę fragmentów z wnękami,
jednakże mniejszymi, z uboższym retuszem i dlatego nie są one tutaj wspomniane [przyp. autora].

112

97
In addition, a larger amount of fragments with notches were found, but
smaller ones, with poorer retouching done, and as a result they are not mentioned here [author’s note].
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ამის გარდა, აღმოჩენილია უფრო მეტი რაოდენობით ამოღარული
ანატკეცები, მაგრამ ნაკლები რეტუშით, ამიტომ მას აქ არ მოვიხსენიებთ
[ავტორის სქოლიო].
113
კომპრესორი [რედ. მინაწერი].
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Рис. 85. A. Костяные шила, слой 1; B. Роговое лощило, слой 11 (фото: Мирон Богацкий).
Fig. 85. A. Szydła kościane, warstwa 1; B. Gładzik rogowy, warstwa 11 (fot. Miron Bogacki).
ნახ. 85. A. სადგისები ძვლის, ფენა 1; B. რქის საპრიალებელი, ფენა 11 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 85. A. Bone awls, layer 1; B. Horn polisher, layer 11 (photo by Miron Bogacki).
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Otoczaki owe pochodzą z takich samych skał, jak w warstwie 10: porfiryt, trachit, wapienie, piaskowce i twardy margiel.
Rozbity otoczak z rudy manganowej.
Trzy zwyczajne szydła z rozbitych kości rurowych. Wykonane przy pomocy skrobania.
Ułamek dużego złamanego gładzika, wykonany zapewne
z dużego os cornu213 zwierzęcia pustorogiego. Odpolerowana
część pracująca bardzo łagodnie ścięta na ukos.
Górna część złamanego harpuna (Tab. XII, rys. 275) z poroża jelenia szlachetnego. Na jednym boku substancja rogowa jest gąbczasta — pory wydłużone i drobne.
Kieł jeleni z parą otworów, regularnie wywierconych
w najcieńszym miejscu korzenia (Tab. XII, rys. 276). Otwory
z obydwu stron zwężają się mniej więcej równomiernie ku
centrum i posiadają wyraźne ślady regularnego wiercenia
w postaci koncentrycznych kolistych bruzdek. Część powierzchni korzenia podlegała po obydwu stronach wstępnemu zeskrobywaniu, które nieznacznie zmniejszyło grubość
przebitego miejsca.
Taki sam kieł (Tab. XII, rys. 277) został wycięty w celu
zawieszenia. Po jednej stronie i na bokach został on nacięty
w postaci regularnego głębokiego wyżłobienia, z drugiej —
nieudanie — w postaci licznych przecinających się nacięć.
Siekacz bydlęcy z podobną obwódką przy wierzchołku
korzenia.
Podwójny ułamek gąbczastej kości ze śladami skrobania
i „rozpiłowywania”.

213

Możdżeń [przyp. red.].

იმავე ქანების ქვები, რომლებიც მე-10 ფენაშია:
პორფირიტი, ტრაქიტი, კირქვები, ქვიშაქვები და მკვრივი
მერგელი.
გატეხილი ქვა მარგანეცის მადნისა.
სამი ჩვეულებრივი სადგისი, დამტვრეული ლულოვანი
ძვლებისაგან. დამზადებულია ფხეკით.
დიდი გატეხილი საპრიალებლის ფრაგმენტი, მგონი,
მსხვილი რქოსანი ცხოველის os cornu114. გაპრიალებული
სამუშაო პირი ძალიან ციცაბოდაა დახრილი.
გატეხილი ჭვილთის ზედა ნაწილი (ტაბ. XII, სურ.
275) კეთილშობილი ირმის რქისა. ცალ მხარეს რქოვანი
ნივთიერება ფოროვანია — ფორები წაგრძელებულია და
წვრილი.
ირმის ეშვი წყვილი ნახვრეტით, სწორად გახვრეტილით
ფესვის ყველაზე თხელ ადგილზე (ტაბ. XII, სურ. 276).
ნახვრეტები თანაბრად ვიწროვდება შუა სისქემდე და ემჩნევა
წესიერი ხვრეტის კვალი კონცენტრული წრიული ღარების
სახით. ფესვის ზედაპირის ნაწილი წინასწარ გაფხეკილი იყო,
რამაც უმნიშვნელოდ შეამცირა გახვრეტილი ნაწილის სისქე.
ასეთივე ეშვი (ტაბ. XII, სურ. 277), საკიდად გამოყენებული.
ცალ მხარეს და გვერდებზე იგი ამოჭრილია წესიერი
ღრმა ღარის სახით, მეორე მხარეს კი — არასწორად,
მრავალრიცხოვანი ურთიერთგადამკვეთი ღარით.
საჭრელი კბილი ძროხისნაირი ცხოველისა, ამგვარივე
წესით დამუშავებული ფესვის წვერთან.
ლულოვანი ძვლის ორმაგი ნატეხი, ფხეკის და გახერხვის
კვალით.

114

109
These pebbles are of the same rocks as in layer 10: porphyrite, trachyte, limestone, sandstone and solid marl.
The broken nugget of manganese ore.
Three ordinary awls made of broken tubular bones via
scraping.
A fragment of a large broken hollow, it seems from a large
os cornu of a Bovidae animal. The polished working surface
is very gently sloped.
The upper part of the broken harpoon (Plate XII, Figure 275)
made on the horn of a red deer. On one side, the horny substance has a spongy texture, with elongated and small pores.
Deer canine tooth with a pair of holes regularly drilled
in the thinnest part of the root (Plate XII, Figure 276). The
holes rather uniformly taper to the middle of the thickness
on both sides and have clear traces of proper drilling in the
shape of concentric circular grooves. A part of the root surface on both sides underwent preliminary scraping, which
slightly reduced the thickness of the penetrated spot.
A similar canine tooth (Plate XII, Figure 277) was curved
out for hanging. On one face and on the sides it is cut in the
form of a regular deep groove, while on the other face it is cut
unsuccessfully, with many intersecting ruts.
Incisor of a bull-shaped animal with a similar rim at the
top of the root.
Double fragment of a spongy bone with scraping and “sawing” marks.

რქა, რქოვანას შალითა [რედ. მინაწერი].
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Rozdział III.
Wnioski ogólne.

თავი III.
ზოგადი დასკვნები.

Chapter III.
Conclusions.

O ile możliwa dalsza analiza ssaków, znalezionych w warstwie 10, jak i tych, które jeszcze mogą być odnalezione w nietkniętej części osadów Gwardżyłas Kłde, która nie mogła
zostać przeprowadzona przez N. A. Smirnowa przy pomocy
posiadanych w Tyflisie środków, nie wniesie jakichś istotnych
zmian do sformułowanych przez autorów wniosków, w co
zresztą wątpię, to dane sprowadzają się do następującego.
Fauna ssaków składała się z: jednego przedstawiciela
lasów borealnych — rosomaka, który, jak wiadomo, przeżył dłużej od innych zwierząt arktycznych w okresie interglacjalnym przy pojawieniu się lasów strefy umiarkowanej;
z mieszkańców strefy wysokogórskiej — kozicy, Capra severtsovi, Prometheomys schaposchnicovi Sat.; z typowych
mieszkańców lasu strefy umiarkowanej i jego obrzeży;

რამდენადაც ეს შესაძლებელი იყო, ნ.ა. მირნოვმა
შეისწავლა მე-10 ფენაში მოპოვებული ძუძუმწოვართა
ნაშთები, შემდგომი კვლევა უნდა ჩატარდეს გვარჯილას
კლდის ხელუხლებელი ფენებიდან მომდინარე ფაუნისტურ
მასალაზე, რომლის შესწავლა ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა
თბილისში იმხანად არსებული საშუალებებით. უნდა
აღინიშნოს, რომ შემდგომი კვლევა არ შეიტანს რაიმე
არსებით ცვლილებებს ავტორების მიერ გაკეთებულ უკვე
არსებულ დასკვნებში, რაშიც მე, პირადად, ეჭვი მეპარება.
მათი მონაცემები შემდეგნაირად გამოიყურება.
ძუძუმწოვართა ფაუნა წარმოდგენილია ბორეალური
ტყეების
ერთადერთი
წარმომადგენლით.
ესაა
როსომახა,
თაფლიჭამია,
რომელმაც,
როგორც
ცნობილია,
გამყინვარებათაშორის
პერიოდში
უფრო დიდხანს იარსება, ვიდრე სხვა არქტიკულმა
ცხოველებმა ზომიერი ტყეების გავრცელების პერიოდში.
მაღალმთიანი ზოლის ბინადართაგან — არჩვი Capra
Prometheomys schaposchnicovi Sat. ზომიერი ტყის და
მისი მომიჯნავე ტერიტორიების ტიპური მკვიდრნი,

The following is a summary of the data obtained by
N. A. Smirnov from his study of mammal remains found in
layer 10 of Gvardjilas Klde. It is possible but doubtful that a
further study of these remains as well as those that can still
be extracted in the untouched deposits of the cave, and which
could not have been carried out with the help of the means
available in Tiflis, will introduce significant changes in the
conclusions made by the authors.
The fauna of mammals consists of one representative
of boreal forests — wolverines, which survived, as is
known, longer than other Arctic animals during the interglacial period with the onset of temperate forests; of
the inhabitants of the highland strip — chamois Capra severtsovi, Prometheomys schaposchnicovi Sat., of characteristic animals for the mild forests and their peripheries,
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Рис. 86. Костяной гарпун, слой 1.
Таблица XII Рисунок 275
(фото: Мирон Богацкий).
Fig. 86. Harpun kościany, warstwa 1.
Tablica XII Rysunek 275
(fot. Miron Bogacki).
ნახ. 86. ბუნიკი, ძვლის, ფენა 1.
ტაბულა XII, ნახატი 275
(ფოტო მირონ ბოგაცკისა).

Fig. 86. Bone harpoon, layer 1.
Plate XII, Figure 275
(photo by Miron Bogacki).

320

111

ГВАРДЖИЛАС КЛДЕ (с 12 таблицами) / GWARDŻYŁAS KŁDE (z 12 tablicami) / გვარჯილას კლდე (12 ტაბულით) / GVARDJILAS KLDE (with 12 plates)

wreszcie z chomików (bliżej nieokreślonych Mesocricatus)214
właściwych bezleśnym, nie bardzo suchym przestrzeniom.
Przedtem, nim przejdziemy do dalszych, ogólnych domysłów na temat fauny, uważam za potrzebne powiedzieć kilka
słów o dwóch gatunkach endemicznych Kaukazu: Prometheomys i Capra. Prometheomys jest do dzisiaj znana z jednego miejsca (Gudauri) Głównego Grzbietu Kaukaskiego, na
podstawie bardzo nielicznych egzemplarzy. W związku z tym
nie można uważać za wystarczająco solidne świadectw o jej
ekologii. Do tego u A.N. Kaznakowa, który schwytał tego
gryzonia w Gudauri (7000 stóp215 nad poziomem morza)
zostało omówionych kilka obserwacji sposobu życia Spalax
mikrophtalmus güld. i Prometheomys schaposchnicovi Sat.
(Izvestiâ Kavkazskogo Muzeâ, T. IV, wyd. 1–2, s. 147 i nast.):
„Na polach w Dolinie Kojszaurskiej, jak nam mówili mieszkańcy, (…) osiedla się on także w większej liczbie (…), jeśli tylko wierzyć mieszkańcom, że jest to to samo zwierzę”.
Z rozmowy z autorem tej uwagi dowiedziałem się, że pola
te są położone na dnie Doliny Kojszaurskiej, w pobliżu osiedla Mletwe na wysokości w przybliżeniu 5000 stóp216. Tak
czy inaczej, nie można na razie twierdzić — ze względu na
małą liczebność uzyskanych obserwacji — że jest to zwierzę

Mesocricetus – nazwa rodzajowa z rodziny chomików [przyp. red.].
Ok. 2100 m n.p.m. [przyp. red.].
216
Ok. 1500 m n.p.m. [przyp. red.].
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214
215

დაბოლოს,

ზაზუნისებურები
(განუსაზღვრელები,
ახლო
მდგომი
რომლებიც
დამახასიათებელია უტყეო, არცთუ ისე მშრალ სივრცეებში.
სანამ ფაუნასთან დაკავშირებულ დეტალურ განხილვაზე
გადავალთ, საჭიროდ მიგვაჩნია, ორიოდე სიტყვით შევეხოთ
კავკასიის ორ ენდემურ სახეობას Prometheomys-სა და Capra-ს.
Prometheomys დღემდე კავკასიონის მთავარი ქედის მხოლოდ
ერთი პუნქტიდან არის ცნობილი (გუდაური) და თანაც
ძალიან მცირერიცხოვანი ეგზემპლარის სახით. ამიტომ
ცნობები მისი პალეოეკოლოგიის შესახებ არ შეიძლება
ჩაითვალოს საკმარისად სარწმუნოდ. ამასთანავე, ა.ნ.
კაზნაკოვთან, რომელმაც მოიპოვა ეს მცოხნელი გუდაურში
(7000 ფუტის116 სიმაღლეზე ზღვის დონიდან), მოყვანილია
რამდენიმე დაკვირვება Spalax mikrophtalmus güld. და
Prometheomys schaposchnicovi Sat-ის ცხოვრების წესის შესახებ
(Известия Кавказского Музея, Том IV, выпуск 1 — 2, стр. 147 და
შემდგომ.). «კაიშაურის მინდვრებში, როგორც ადგილობრივმა
მოსახლეობამ გვითხრა, იგი დიდი რაოდენობითაა.
თუ ადგილობრივებს დავუჯერებთ, ეს ერთი და იგივე
ცხოველია». ამ ჩანაწერის ავტორთან პირად საუბარში გავიგე,
რომ ზემოხსენებული მინდვრები მდებარეობს კაიშაურის
დაბლობის ქვედა ნაწილში, სოფელ მლეთის მიდამოებში,
დაახლოებით 5000 ფუტის117 სიმაღლეზე. ასეა თუ ისე,
მონაცემების სიმცირის გამო ძნელი სათქმელია, ეს ცხოველი

and finally, of hamsters (undetermined closer Mesocricatus),98
characteristic of generally treeless, not very dry zones.
Before proceeding to further general discussion of the
fauna, I consider it necessary to say a few words about two
endemic species of the Caucasus, Prometheomys and Capra.
Prometheomys is still known from а single locality (Gudauri)
of the Main Caucasian Range and moreover, is represented
by very few specimens. For this reason, information about its
ecology cannot be considered sufficiently strong. Additionally, A. N. Kaznakov, who extracted this rodent in Gudauri
(7000 feet99 above sea level), made several observations of
Spalax mikrophtalmus güld. and Prometheomys schaposchnicovi Sat. (Izvestâ Kavkazskogo Muzeâ, vol. IV, issue 1–2,
p. 147 et seq.): “on arable land in the Koishaur valley, as the
locals told us ... he also settles in large numbers ..., if only
to believe the locals that this is the same animal.” From the
conversation with the author of this note, I learned that the
said arable lands are located at the bottom of the Koishaur
valley and near the village of Mletve, at an altitude of about
5000 feet.100 One way or another, one cannot yet assert for
the small number of available observations that this animal

Mesocricetus – რიგის დასახელება (მღრღნელები) ზაზუნების ოჯახიდან
[რედ. მინაწერი].
116
დაახლოებით 2100 მ. ზღვის დონიდან [რედ. მინაწერი].
117
დაახლოებით 1500 მ. ზღვის დონიდან [რედ. მინაწერი].

98

Mesocricatus115)-თან

Mesocricetus – a generic term for the hamster family [editor’s note].
Ca. 2,100 m above sea level [editor’s note].
100
Ca. 1,500 m above sea level [editor’s note].
99
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Рис. 87. A. Зуб, приспособленный
для подвешивания, слой 1.
Таблица XII Рисунок 276;
B. Зуб, приспособленный для
подвешивания, слой 1. Таблица XII
Рисунок 277;
C. Зуб, приспособленный для
подвешивания, слой 1 (фото:
Мирон Богацкий, Тамар
Агапишвили).
Fig. 87. A. Zawieszka z zęba, warstwa 1.
Tablica XII Rysunek 276;
B. Zawieszka z zęba, warstwa 1.
Tablica XII Rysunek 277;
C. Zawieszka z zęba, warstwa 1
(fot. Mirom Bogacki, Tata
Agapishvili).
ნახ. 87. A. საკიდი, ცხოველის
კბილზე დამზადებული, ფენა1.
ტაბულა XII, ნახატი 276;
B. საკიდი, ცხოველის კბილზე
დამზადებული, ფენა1, ტაბულა
XII, ნახატი 277; C. საკიდი,
ცხოველის კბილზე დამზადებული,
ფენა 1 (ფოტო მირონ ბოგაცკისა
და თათა აღაპიშვილისა).

Fig. 87. A. Tooth pendant, layer 1.
Plate XII, Figure 276; B. Tooth
pendant, layer 1. Plate XII, Figure 277;
C. Tooth pendant, layer 1 (photo by
Miron Bogacki, Tata Agapishvili).
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wyłącznie alpejskie lub subalpejskie, i podejmować poważnych prób ugruntowania wniosków klimatycznych na podstawie jego występowania.
Co się tyczy Capra severtsovi, jednego z tzw. koziorożców kaukaskich, to obecnie terenem jego występowania
jest przede wszystkim strefa roślinności alpejskiej. Pojawia
się on jednakże w strefie subalpejskiej i — z rzadka — w leśnej. W tej ostatniej A.N. Kaznakow osobiście obserwował
stare pojedyncze samce koziorożca wschodniokaukaskiego
(Capra cilindricornis Blyth)217 w okręgu kukijskim i słyszał
od wiarygodnych myśliwych z okolic Kazbeku o obecności tamtejszych koziorożców w wyższych skrajach lasu. Nie
zauważono jednak, by kaukaskie kozły górskie chodziły tak nisko, jak to bywa z kozicą. Być może ich obecność
latem w górnych partiach strefy alpejskiej jest częściowo
wywołana tym, że lepsze pastwiska zajmują w tym czasie stada owiec i bydła domowego; możliwe, że kiedyś
były one częściej spotykane na mniejszych wysokościach
i wśród roślinności bardziej umiarkowanej strefy. Z drugiej

ალპურია თუ სუბალპური და, ამდენად, მისი აქ არსებობის
ფაქტი ვერ გამოდგება კლიმატური ცვლილებების შესახებ
სერიოზული დასკვნების გასაკეთებლად.
რაც შეეხება Capra severtsovi-ს, კავკასიურ ჯიხვს, ამჟამად
მისი გავრცელების ძირითადი არეალი ალპური ზონაა.
თუმცა, იგი სუბალპურამდე და ტყის ზოლამდეც აღწევს.
ა.ნ.კაზნაკოვის პირადი დაკვირვების შედეგად, ცნობილი
გახდა, რომ ზრდასრული აღმოსავლეთ კავკასიური ხარჯიხვები (Capra cilindricornis Blyth.)118 კუკიის ოლქში ჩამოდიან,
მაგრამ იშვიათად. იგივე ინფორმაცია მიაწოდეს ყაზბეგის
მიდამოების გამოცდილმა მონადირეებმა ამ ცხოველების
ტყისპირის ზედა ნაწილში არსებობის შესახებაც, თუმცა
არ არის შემჩნეული, რომ კავკასიური გარეული თხები
ისეთ დაბლობებში ჩამოდიოდნენ, როგორშიც არჩვები.
შესაძლოა, მათი ზაფხულობით, უპირატესად ალპური
ზოლის ზედა ნაწილში, ცხოვრება განპირობებულია იმით,
რომ საუკეთესო საძოვრები ამ დროს დაკავებულია ცხვრის
ფარებისა და შინაური საქონლის მიერ. შესაძლოა, წინათ
ისინი უფრო ხშირად ბინადრობდნენ დაბალ სიმაღლეებზე,
ზომიერი მცენარეულობის ზოლში. მეორე მხრივ,

is exclusively Alpine or subalpine and, therefore, we cannot
base any serious conclusions regarding the climate on its
presence.
As for Capra severtsovi, one of the so-called Caucasian
turs, now its habitat is mainly the alpine strip. But it enters
the subalpine, and occasionally is found in the forest. In the
latter, A. N. Kaznakov personally observed old single males
of the East Caucasian tur (Capra cilindricornis Blyth.)101 In the
Kukiji district and heard from the trustworthy hunters from
the surroundings of Kazbek about the visit of local turs to
the upper edge of the forest. Yet, it is not noticed that the
Caucasian mountain goats come as low as does chamois. Perhaps their present predominant stay in the summer in the
upper part of the alpine strip is partly due to the fact that
the best pastures are occupied by flocks of sheep and livestock at that time. Possibly, previously they reached lower
altitudes and among more moderate vegetation. On the other

217
Znany ekspert w dziedzinie życia zwierząt kaukaskich, N.Â. Dinnik pisze
(1910, Zveri Kavkaza; część I, Tiflis: 188): „ze względu na sposób życia różne
gatunki kaukaskich kamiennych kozłów lub koziorożców tak mało różnią się
od siebie, że wszystko, co zostało powiedziane o życiu i nawykach jednego
z nich, może być odniesione niemal w całości i do wszystkich pozostałych”
[przyp. autora].

118
კავკასიის ბინადარი ცხოველების ცნობილი მკვლევარი ნ.ი. დინნიკი
წერს (Звери Кавказа; часть I, Тифлис, 1910, стр. 188): «თავისი ცხოვრების
ნირით კავკასიური არჩვები და ჯიხვები იმდენად მცირედ განსხვავდებიან
ერთმანეთისაგან, რომ ერთ-ერთის შესახებ ნათქვამი შეიძლება
გავრცელდეს ყველა დანარჩენზე» [ავტორის სქოლიო].

101
The famous connoisseur of the life of Caucasian animals N. Â. Dinnik
writes (Zveri Kavkaza [Wild Animals of the Caucasus], Part I, Tiflis, 1910,
p. 188), “according to the way of life, the different types of Caucasian stone
goats or turs so little differ from each other that everything that has been said
about the life and customs of one of them can be attributed almost entirely
also to all the rest.” [author’s note].
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strony kaukaskie kozły górskie uskuteczniają, jak i inne zwierzęta, sezonowe migracje, schodząc zimą do strefy subalpejskiej, jedząc wówczas, jak mówi N. Â. Dinnik (dz. cyt, s. 198),
„mech, porosty, korę, pączki, igliwie, młode witki rozmaitych
drzew i krzewów”. Na stronicy 190 u tegoż autora mówi się:
„w porze zimy żyją one kilka tysięcy stóp niżej niż latem, zachodząc nawet w zwarte lasy wysokopienne. (…) na Gruzińskiej Drodze Wojennej218 często widzi się koziorożce na górach niedaleko stanicy Łars (3800 stóp)219, dokąd schodzą one
z Kazbeku i innych wysokich gór, okalających wymienioną
drogę”.
Wracając do fauny z warstwy 10:
1) w perspektywie tego, co zostało powiedziane, należy specjalnie podkreślić, że obecność w niej kozicy
i Capra sovertsovi nie może dowodzić różnicy między niegdysiejszym a dzisiejszym stanem temperatury, ponieważ
Gwardżyłas Kłde leży w odległości wszystkiego 8 wiorst220
od w pełni dostępnego dla pieszych myśliwych dość wysokiego przedgórza Sotsaliko (2000 metrów = 6543 stopy). W następstwie tego znajdywanie ich pozostałości uważam za okoliczność w pełni normalną, właściwą
okolicom naszej jaskini także współcześnie221, wyłącznie

კავკასიური გარეული თხები, ისევე, როგორც სხვა
ცხოველები, სეზონურად გადაადგილდებიან, ზამთრობით
ჩამოდიან სუბალპურ ზონაში, სადაც, ნ.ა.დინნიკის თქმით,
იკვებებიან «ხავსით, ლიქენით, ხის ქერქით, კვირტებით,
წიწვით, ხეებისა და ბუჩქების ყლორტებით»; ამავე ავტორის
ნაშრომის 198-ე გვერდზე ნათქვამია: «ზამთრობით ისინი
ბინადრობენ რამდენიმე ათასი ფუტით უფრო დაბლა, ვიდრე
ზაფხულში და შედიან ერთიანად მაღალმერქნიან ტყეებშიც
კი. საქართველოს სამხედრო გზაზე119 ზამთარში ხშირად
ხედავენ ჯიხვებს სოფელ ლარსის მიდამოებში (3800
ფუტი120), სადაც ისინი ჩამოდიან ყაზბეგიდან (მყინვარწვერი)
და გზის მიმდებარე სხვა მაღალი მწვერვალებიდან».
კვლავ მივუბრუნდეთ მე-10 ფენის ფაუნას:
1)
ყოველივე
ზემოთქმულიდან
გამომდინარე,
საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ გვარჯილის კლდის
ფაუნაში არჩვისა და Capra-ს აღმოჩენის ფაქტი თავისთავად
არ გამოდგება მაშინდელი და თანამედროვე ტემპერატურებს
შორის
არსებული
განსხვავების
დამამტკიცებელ
არგუმენტად, რადგან გვარჯილას კლდე მდებარეობს სულ
რაღაც 8 ვერსის121 მანძილზე საწალიკის საკმაოდ მაღალი
მთისწინა ზოლიდან (2000 მეტრი=6543 ფუტი) და სავსებით
ადვილად მისაღწევია ფეხით მოსიარულე მონადირისათვის.
ამიტომ მათი აღმოჩენა მღვიმის შემოგარენში დღესაც
კი122, სრულიად ნორმალურ მოვლენად მიგვაჩნია,

hand, Caucasian mountain goats, like other animals, perform
seasonal migrations, descending in winter to the subalpine
zone, eating “moss, lichens, bark, kidneys, needles and young
stems of various trees and shrubs,” as N. Â. Dinnyk says (ibid.,
p. 198). On page 190, the same author says, “In winter they
live several thousand feet lower than in summer, even entering dense high-mountain forests ... on the Military Georgian
road102 in winter, they often can be seen on the mountains
near the station Lars (3800 feet),103 where they descend from
Kazbek and other high mountains surrounding this road”.
Returning to the fauna of layer 10:
1) it should be specially emphasized that the presence of chamois and Capra severtsovi, cannot prove the
difference between the ancient and the modern temperatures, since Gvardjilas Klde is only 8 versts104 away, a distance accessible to hunters from a rather high foothills
Sotsaliko (2000 meters = 6543 feet). Therefore, I find the
presence of their remains quite normal, matching the surroundings of our cave and in the modern era,105 solely

218
Gruzińska Droga Wojenna to główny szlak biegnący w poprzek Wielkiego Kaukazu. Ma długość 208 km i prowadzi z Tbilisi do Władykaukazu
[przyp. red.].
219
Ok. 1140 m n.p.m. [przyp. red.].
220
Niespełna 9 km [przyp. red.].
221
Podobne pomieszanie zwierząt alpejskich i leśnych w strefie subborealnej
oraz w górnej części lasów jest często obserwowana obecnie w innych obszarach Głównego Kaukazu; szczególnie wyraźnie w wyżynnej części regionu
Kubania, bogatego w faunę, kiedy zwierzęta leśne podchodzą wyżej [przyp.
autora]

119
საქართველოს სამხედრო გზა ეს მთავარი გზა, რომელიც კვეთს დიდ
კავკასიონს. სიგრძით 208 კმ. და გადის თბილისიდან ვლადიკავკასამდე
[რედ. მინაწერი].
120
დაახლოებით 1400 მ. ზღვის დონიდან[რედ. მინაწერი].
121
არასრული 9 კმ. [რედ. მინაწერი].
122
ასეთი შერევა ალპური და ტყის ცხოველებისა სუბაერალურ და ტყის
ზოლში დღესაც ხშირად შეინიშნება კავკასიონის მთავარი ქედის სხვა
მონაკვეთებზეც; განსაკუთრებით კარგად ჩანს ეს ყუბანის ოლქის ფაუნით
მდიდარ მთიან ნაწილში, სადაც ტყის ბინადარნი ზაფხულობით მაღალ
მთაში ადიან [ავტორის სქოლიო].

102
The Military Georgian Road is the main route running across the Great
Caucasus. It is 208 km long and runs from Tbilisi to Vladikavkaz [editor’s
note].
103
Ca. 1,140 m above sea level [editor’s note].
104
Less than 9 km [editor’s note].
105
Such a mixture of alpine and forest animals in the subaerial zone and in
the upper part of forests is often observed now in other areas of the Main
Caucasian Range, especially in the upland area of the Kuban region, rich in
fauna, when forest animals go to the higher altitudes in summer [author’s
note].
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z przyczyny zawierającej się w ich budowie orograficznej.
2) uwzględniając to, że zwierzęta te mogły zbliżać się
zimą do jaskini, pomagając w ten sposób myśliwym w bardziej obfitym łowach, należy przyznać, że ilościowa przewaga pozostałości Capra sovertsovi nad pozostałościami
któregokolwiek z pozostałych ssaków, może wskazywać,
z dużą dozą ostrożności, na niższy wówczas poziom położenia linii śniegów, niż teraz.
3) znalezisko szczęki rosomaka potwierdza wprost to,
co powiedziano w punkcie poprzednim.
4) sarna, jeleń szlachetny, żubr, tur i niedźwiedzie
wskazują, że jaskinia znajdywała się w lesie strefy umiarkowanej.
5) obecność mięczaków, opisanych w rozdziale drugim, a spośród nich przede wszystkim Cyclostoma costulatum222, Retinella kutaitsana223 i Tachea argonautarum224
(= atrolabiata auct.) jest szczególnie znamienna w odniesieniu do klimatu; dowodzi ona, że Gwardżyłas Kłde
znajdowała się w strefie lasów liściastych lub przynajmniej
przeważnie liściastych o stosunkowo łagodnym klimacie.
Jest to szczególnie zrozumiałe w związku z niską wysokością, na której położona jest jaskinia (zob. s. 6).
6) chomiki i rodzaj Labrinus (cylindricus

მისი ოროგრაფიული აგებულებიდან გამომდინარე;
2) თუ გავითვალისწინებთ, რომ ზამთრობით ამ
ცხოველებს შეეძლოთ მღვიმესთან მიახლოება, რის
გამოც მონადირეებს უადვილდებოდათ მათზე ნადირობა,
მათი რიცხობრივი უპირატესობა, ნებისმიერ სხვა
ძუძუმწოვარასთან შედარებით, შეიძლება მნიშვნელოვანი
იყოს, როგორც იმის მაჩვენებელი, რომ თოვლის საფარის
ხაზი მაშინ უფრო დაბლა გადიოდა, ვიდრე ამჟამად;
3) როსომახის ყბის აღმოჩენის ფაქტი წინა პუნქტში
მოყვანილი ცნობების პირდაპირი მტკიცებულებაა.
4) შველი, კეთილშობილი ირემი, დომბა, ჯიხვი და
დათვი იმაზე მეტყველებს, რომ მღვიმეს გარს ეკვროდა
ზომიერი ტყე;
5) კლიმატური პირობების გარკვევის თვალსაზრისით,
აღსანიშნავია მეორე თავში აღწერილი მოლუსკების
(Cyclostoma costulatum123, Betinella kutaitsana124, Tachea
argonautarum125 (= atrolabiata auct.) აღმოჩენის ფაქტები;
მოლუსკების აღმოჩენის ფაქტი ამტკიცებს, რომ
გვარჯილას კლდე მდებარეობდა ფოთლოვან, ყოველ
შემთხვევაში,
უმეტესწილად
ფოთლოვან
ტყეში,
რომელიც ხასიათდება შედარებით რბილი კლიმატით. ეს
გასაგებიცაა იმ დაბალი მდებარეობის გამო, რომელზედაც
მღვიმეა განლაგებული (იხ. გვ. 6).
6) ზაზუნები და გვარი Labrinus (cylindricus

222

Rossmässler, 1837 [przyp. red.].
Hyalinia (Retinella) Kutaisiana (Betteger, 1883) [przyp. red.].
224
W. Roszkowski, 1919, Tachea argonautarum, Bulletin du Musée du Caucase, 12(8): 134–136 [przyp. red.].

123

223

124

როსმესლერი, 1837 [რედ. მინაწერი].

Hyalinia (Retinella) Kutaisiana (Betteger, 1883) [რედ. მინაწერი].
125
როშკოვსკი, 1919 Tachea argonautarum, Bulletin du Musée du Caucase, 12(8):
134–136 [რედ. მინაწერი].

for the reason of their orographic structure.
2) Considering that these animals could approach the
cave in winter, thus contributing to their more abundant
procurement by hunters, it should be recognized that
the quantitative predominance of the remnants of Capra
sovertsovi in comparison with the remains of any other
mammal has only a certain unclear value as an indication
of a lower level of the snow line than it is now.
3) Wolverine’s jaw finding directly confirms what was
said above.
4) The presence of roe deer, red deer, bison, auroch
and bears in the assemblage show that the cave was in a
temperate forest.
5) The presence of mollusks, mentioned in Chapter II,
especially Cyclostoma costulatum,106 Retinella kutaitiana107
and Tachea argonautarum108 (= atrolabiata auct.) is especially indicative for the climate definition. It proves that
the Gvardjilas Klde was in a strip of deciduous or at least
predominantly deciduous forests with a relatively mild climate. This is particularly understandable due to the low
altitude in which the cave is located (see page 6).
6) Hamsters and the genus Labrinus (cylindricus

Rossmässler, 1837 [editor’s note].
Hyalinia (Retinella) Kutaisiana (Betteger, 1883) [editor’s note].
108
Roškovskij, 1919, Tachea argonautarum, Bulletin du Musée du Caucase,
12(8): 134–136 [editor’s note].
106
107
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i hohenacari) wskazują, że las ten nie był zwarty.
7) jednorodny i charakterystyczny zespół mięczaków
odkryty w całej masie suchego rumowiska, dowodzi, iż biocenoza lasu strefy umiarkowanej o klimacie łagodnym była
utrwalona jeszcze przed osadzeniem się warstwy 10.
Według przyjętego dla datowania środkowo- i zachodnioeuropejskiego paleolitu systemu podziału plejstocenu na
podstawie zlodowacenia Alp całokształt zjawisk uważam za
odpowiednik pełnego stadium „ižnickoj”225, epoki polodowcowej, o ile właściwe jest odnoszenie skali tamtejszej do Kaukazu, którego badania epoki glacjalnej znajdują się z stanie
zaczątkowym.
Z takim określeniem harmonizuje treść punktu 7. W jego
świetle rosomak jest reliktem okresów poprzednich — jest to
fakt analogiczny ze znajdywaniem go na niektórych stanowiskach przemysłu azylskiego Europy Zachodniej. Zaś obecność zwierząt alpejskich, uwarunkowana cechami orograficznymi danego miejsca, nie pozostaje tu w sprzeczności.
Przemysł kościany226 reprezentowany jest skąpo pod
względem liczby egzemplarzy i ich kategorii w porównaniu
z częścią krzemienną inwentarza z warstwy 10. Jego część
(przedziurawione zęby) sprawia silne wrażenie przedmiotów
przypadkowo zagubionych

მე hohenacari) მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ტყე არ იყო ერთიანი;
7) მოლუსკების ერთგვაროვანი და დამახასიათებელი
კომპლექსი, რომელიც მშრალი ნაყარი ფენის მთელ
სისქეში ვრცელდება, იმის მანიშნებელია, რომ სანამ ფენა
10 ჩამოყალიბდებოდა, აქ რბილი ჰავა და ზომიერი ტყის
ბიოცენოზი ოყო დამკვიდრებული.
პლეისტოცენის ეპოქა და ცენტრალური და დასავლეთ
ევროპული
პალეოლითის
დათარიღების
სისტემა
დაფუძნებულია ალპებში დაფიქსირებულ გამყინვარების
სისტემის სკალაზე. მიმაჩნია, რომ მოვლენათა ამგვარი
ერთობლიობა
სრულად
შეესაბამება
izhniskaya-ს126
გამყინვარების პერიოდის შემდგომი სტადიის პერიოდს,
რამდენადაც იქაური მონაცემები მისაღებია კავკასიისათვის,
სადაც გლაციალური ეპოქის შესწავლა საწყის ეტაპზეა.
ამგვარ განსაზღვრებას შეესაბამება მე-7 პუნქტის
შინაარსი, რომლის თანახმად, როსომახა წინარე
პერიოდების რელიქტს წარმოადგენს — მისი აღმოჩენის
ანალოგიური ფაქტი დადასტურებულია დასავლეთ ევროპის
აზილის ინდუსტრიის მატარებელ ზოგიერთ სადგომზე,
ხოლო ალპური ცხოველების თანხლება გამოწვეულია
მოცემული მხარის ოროგრაფიული თავისებურუბებით და არ
ეწინააღმდეგება ამ ფაქტს127, როგორც ასეთი.
მე-10 ფენის ძვლის ინდუსტრია128, რაოდენობის და
კატეგორიების თვალსაზრისით, კაჟის ინვენტართან
შედარებით, სუსტადაა წარმოდგენილი; მასალა ისეთ
შთაბეჭდილებას ტოვებს, თითქოს საცხოვრებელში ან
სახელოსნოში შემთხვევით გაბნეულა ნივთები.

and hohenacari) indicate that this forest was not continuous.
7) A homogeneous and characteristic complex of mollusks, found throughout the entire dry debris, proves that the
biocenosis of temperate forest with mild climate was established even before the deposition of layer 10.
According to the dating scheme applied to the Middle
and West European Paleolithic periods of the Pleistocene and
based on the glaciations of the Alps, I consider this set of phenomena to correspond to complete izhnitskaya109 stage of the
post-glacial period. This is true if the precision of the Alpine
scheme is appropriate in the Caucasus, where the study of the
glacial epoch is in its infancy.
This definition corresponds well with the statement made
in our point 7 above. In this case, wolverine is a relic of previous periods — a fact, similar to finding it at some sites of the
Azilian industry of Western Europe. The presence of Alpine
animals, caused by orographic features of the area, does not
contradict this phenomenon.
Bone industry110 is poorly represented in terms of the
number of specimens and their categories compared to the
flint assemblage of layer 10. One part of it makes a strong
impression of objects accidentally lost

Termin niezrozumiały [przyp. red.].
Materiał, pochodzący z „warstw 10–11”, uważam za współczesny z materiałem z warstwy 10 i analizuję obydwa łącznie [przyp. autora].

126

Incomprehensible term [editor’s note].
I consider the material originating from layer “10–11” to be simultaneous
with the layer 10 material, and discuss the two assemblages together
[author’s note].

225
226

ტერმინი გაუგებარია [რედ. მინაწერი].
7 პუნქტის შინაარსი [მთარ. მინაწერი].
128
„მე-10–მე-11 ფენის” მასალა მიგვაჩნია მე-10 ფენის მასალის
თანადროულად და ორივეს ერთობლივად განვიხილავთ [ავტორის
სქოლიო].
127
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w miejscu zamieszkiwania i w warsztacie, których pozostałością jest warstwa 10, z kolei złamane płoszcza i ułamek kości
ozdobionej nacięciami, zdają się być wybrakami, a wreszcie
igły, szydła i gładziki stanowiły zapewne niezbędne wyposażenie warsztatu. Lecz nawet przy takiej interpretacji wyrobów kościanych, ich skromna liczba świadczy o znaczącym
ubóstwie w porównaniu z kościanymi lub rogowymi inwentarzami klasycznych stanowisk późnego paleolitu.
Pomijając niecharakterystyczne wyroby, takie jak igły,
szydło, gładzik i zęby zaadaptowane do zawieszania, należy zwrócić uwagę na płoszcza oszczepów. Oprócz jednego
trójgraniastego w przekroju poprzecznym, który jest być
może szydłem, powstałym w rezultacie przeróbki innego złamanego narzędzia nieokreślonego przeznaczenia, co
jednak wydaje mi się wątpliwe, jako formy wiodące wartościowe są trzy pozostałe (Tab. XI i XII, rys. 247, 248, 272).
Pierwsze, podwójnie zębate, o formie znanej do tej pory
wyłącznie z kultury magdaleńskiej, wykonane jest z nader
charakterystycznego materiału (s. 90). Drugie, z podobnymi, lecz mniej licznymi porami, posiada charakterystyczne ostrze, przypominające wierzchołek zatemperowanego ołówka — formę właściwą wierzchołkom niektórych

მე-10 ფენის მასალას წარმოადგენს: პირველი —
გახვრეტილი კბილები, მეორე — გატეხილი შუბისპირები და
ძვლის ნატეხი, რომელიც მორთულია სხვადასხვა ხაზოვანი
ორნამენტით, რომლებიც გადაგდებულის, წუნდებული
ნივთების შთაბეჭდილებას ტოვებს. დაბოლოს მესამე
— ნემსები, სადგისები და საპრიალებლები, როგორც
სახლოსნოს განუყოფელი ინვენტარი. ძვლის ნაკეთობების
მცირერიცხოვნებიდან
გამომდინარე,
აშკარაა,
რომ
გვიანპალეოლითის კლასიკური სადგომების ძვლისა და რქის
იარაღებთან შედარებით, მათი რაოდენობა მცირდება.
თავი რომ დავანებოთ ისეთ ნაკლებად დამახასიათებელ
ნივთებს,
როგორებიცაა
ნემსები,
სადგისები,
საპრიალებლები და დასაკიდად გამოყენებული კბილები,
ყურადღება უნდა გამახვილდეს ბუნიკებზე. ერთი, სიგანეში
სამკუთხაგანივკვეთიანის გარდა, რომელიც, შესაძლოა,
სადგისს წარმოადგენს და რომელიც დამზადებულია სხვა,
გაურკვეველი დანიშნულების იარაღის გადაკეთების შედეგად,
წამყვანი ფორმების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია სამი
დანარჩენი ნივთი (ტაბ. XI და XII, სურ. 247, 248 და 272).
პირველი, ორმაგღარიანი, საყურადღებო ნივთები, რომლებიც
დღემდე მადლენური კულტურის კუთვნილებად ითვლებოდა
(გვ. 90), მეორეც ისეთივე ფოროვანია, როგორიც პირველი,
მაგრამ ნაკლებად. აღსანიშნავია მისი კარგად გათლილი
წვერი, რომელიც გათლილი ფანქრის წვერს წააგავს.
ასეთი ფორმა დამახასიათებელია მადლენური პერიოდის
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in the living area and the workshop, which is what layer 10
probably represents. The second part consists of broken tips
and a bone fragment adorned with slicks that seem to be discarded. Finally, the third part comprises perforated teeth,
needles, awls and a polisher, that can be interpreted as inseparable accessories of a workshop. Yet, even with this interpretation of the scarcity of artefacts, it makes an impression
of considerable impoverishment in comparison with boneand horn-tool assemblages of the classical sites of the late
Palaeolithic.
Leaving aside such uncharacteristic products as needles,
awls, polisher, and teeth, perforated for hanging, special
attention should be paid to the spear heads. In addition to
one trihedral in cross section, which seems dubious to me
— perhaps, an awl altered from another broken tool of indeterminate purpose — the other three are valuable as guiding forms (Tables XI and XII, Figures 247, 248 and 272).
The first double-ligature, which is still exclusive to the Madeleine culture, is made of very characteristic raw material
(p. 90). The second with similar but less numerous pores
on the unshaped side has a point reminiscent of the stub
of the pencil — a shape characteristic to the tips of some

333

Стефан Круковский / Stefan Krukowski / სტეფან კრუკოვსკი / Stefan Krukowski

334

ГВАРДЖИЛАС КЛДЕ (с 12 таблицами) / GWARDŻYŁAS KŁDE (z 12 tablicami) / გვარჯილას კლდე (12 ტაბულით) / GVARDJILAS KLDE (with 12 plates)

harpunów trzeciego przemysłu magdaleńskiego. Trzecie,
bliżej nieokreślonego kształtu ogólnego jest interesujące, ze
względu na formę przekroju poprzecznego i na zgrubne ślady
skrobania.
Ornament, składający się z prostych równoległych nacięć
na odpolerowanej kości (Tab. XI, rys. 249), jest bardzo prymitywny i dlatego mało charakterystyczny. Jednakże posiada
on pewne znaczenie diagnostyczne na ogólnym tle przemysłu kościanego warstwy 10 — na równi z płoszczami potwierdza on jego magdaleński charakter.
Znaczna większość narzędzi kościanych, między innymi wszystkie szydła i płoszcza wykonano przy pomocy prostego skrobania krzemieniami. Ani na jednym wyrobie nie
zauważyłem śladów, które powstają w rezultacie szlifowania
i zaostrzania na polissoirs227. Co się tyczy igieł, to dwie z nich
są odpolerowane w rezultacie używania, a trzecia, najszersza,
posiada powierzchnię matową, powstałą w następstwie nieokreślonych dla mnie przyczyn. Skrobanie stosowano przy
wyrobie szydeł z warstw 10 i 11.
Żłobienie na pierwszym z wyżej wspomnianych płoszczy, na długim szydle z ptasiej kości (Tab. XI, rys. 239)
oraz ślady tak zwanego rozpiłowywania na szydłach i fragmentach kości z warstw 10, 11 i 1, według wszelkiego

227

Polerkach [przyp. red.].

მესამე ინდუსტრიის ზოგიერთი ჭვილთის წვერებისათვის.
მესამე — გაურკვეველი ფორმისაა, საინტერესოა როგორც
განივკეთის, ასევე მასზე უხეში ფხეკის კვალით.
ძვლის გაპრიალებულ ზედაპირზე დატანილია სწორი,
პარალელურხაზოვანი ნაჭდევი, მეტად პრიმიტიული
ორნამენტი (ტაბ. XI, სურ. 249), ამიტომაც ნაკლებად
მნიშვნელოვანი.
თუმცა,
გარკვეულ
დიაგნოსტიკურ
მნიშვნელობას იძენს ზოგადად მე-10 ფენის ძვლის
ინდუსტრიის საერთო ფონზე; სწორედ ისრისპირებთან
თანაარსებობის გათვალისწინებით მტკიცდება მისი
მადლენური ხასიათი.
უნდა აღინიშნოს, რომ ძვლის იარაღების უმრავლესობა,
სადგისები და ისრისპირები, დამზადებულია კაჟის იარაღით,
უბრალო ფხეკის საშუალებით. არც ერთ ნაკეთობაზე არ
შემიმჩნევია ისეთი ნიშნები, რომლებიც წარმოიქმნება ნივთის
საპრიალებელზე (polissoir129) მოგლუვების და წაწვეტების
დროს. რაც შეეხება ნემსებს, ორი მათგანი ხმარებისაგანაა
გაპრიალებული. მესამე ნემსის ზედაპირზე წარმოქმნილი
დაბინდული შეფერილობა ჩემთვის ამოუხსნელი მიზეზითაა
წარმოქმნილი. იარაღის დამუშავების ტექნიკა კი ისეთივეა,
როგორიც იყო მე-10 და მე-11 ფენების სადგისების
დამუშავებისას.
ღარებს, რომლებიც დატანილია უკვე აღნიშნულ (ტაბ. XI,
სურ. 239), ზემოხსენებული ფრინველის ძვალზე დამზადებულ
გრძელ სადგისზე, ეტყობა ე.წ. გახერხვის ისეთივე კვალი,
როგორიც დამახასიათებელია მე-10, მე-11 და 1-ლი ფენების
სადგისებისა და ძვლის სხვა იარაღებისათვის. როგორც ჩანს,

129

117
harpoons of the third Madeleine industry. The third spear
head with an undetermined general outline, is interesting because of its cross-sectional shape, as well as rough scraping
traces.
An ornament consisting of straight parallel cuts on a
polished bone (Table XI, Figure 249) is very primitive and
therefore not very indicative. Nevertheless, it becomes more
diagnostic when examined in the general context of the bone
industry of layer 10; together with the spear heads it confirms
its Madeleine character.
It should be noted that a significant majority of bone
tools, namely all awls and the spear heads are prepared via
simple scraping with flint tools. On none of the products I
noticed any traces of polishing and sharpening on polissoir’s.
As for the needles, two of them are polished due to use, and
on the third, the widest, matte surface is formed due to unknown to me reasons. Scraping was used for making the awls
found in layers 10 and 11.
The gutters on the first of the above-mentioned spear
heads, on a long awl made from a bird bone (Table XI,
Figure 239), and the traces of so-called sawing on the awls
and fragments of bones from layers 10, 11 and 1, were most

საპრიალებელზე (polissoir) [რედ. მინაწერი].
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prawdopodobieństwa powstało wskutek skrobania skrobaczami i – być może — pewnymi rylcami.
Otwory czy też części zębów (z warstw 10 i 11) zostały przystosowane do zawieszania, jak zostało powiedziane
w rozdziale II, techniką dłubania, po wstępnym ścienieniu
odpowiednich miejsc. Tylko jeden kieł jelenia (Tab. XII,
rys. 276) z warstwy 1 został przebity otworami powstałymi
na drodze właściwego wiercenia. Takie zgrubne wykończenie otworów, z wyjątkiem wspomnianego wyżej, odrębnego
egzemplarza, którego pierwotne położenie w warstwie nie
jest znane, było wynikiem nieobecności normalnych wierteł
w inwentarzu krzemiennym jaskini, co wskazuje na względnie niski stopień techniki kościanej.
Cztery zęby zwierzęce z warstw 10 i 1 z nacięciami obwodowymi do zawieszania i wspomniane wstępne ścienienie przebitych miejsc na opisanych zębach szczególnie
dobitnie podkreślają dążenie do przebijania kości w miejscu możliwie najcieńszym lub w ogóle do unikania konieczności przewiercania otworów. Zjawisko to posiada
analogię na stanowiskach młodszego paleolitu, gdzie intencjonalne otwory w kości i rogu często nie są regularnie zaokrąglone. W Gwardżyłas Kłde ta niedbałość, jeśli można
tak powiedzieć, stała się dominującą [tendencją]228. Wstępne ścienienie i spłaszczenie korzeni zębowych miało być

228

ისინი საკაწრებით ან ზოგიერთი საჭრისით ფხეკის შედეგია.
ნემსების და ზოგიერთი დასაკიდად განკუთვილი კბილის
ნახვრეტები (მე-10 და მე-11 ფენიდან), როგორც ეს II
თავში აღვნიშნეთ, მიღებულია ამოტეხის გზით შესაბამისი
ადგილების წინასწარი გათხელების შემდეგ. მხოლოდ
ირმის ეშვია 1-ლი ფენიდან (ტაბ. XII, სურ. 276) გახვრეტილი
წესიერი ბურღვის საშუალებით. ნახვრეტის ამგვარი უხეში
დამუშავების ტექნიკა (ერთი ეგზემპლარის გამოკლებით,
რომლის
პირვანდელი
ადგილმდებარეობა
ფენებში
გაურკვეველია), მიუთითებს ძვლის იარაღის დამუშავების
პრიმიტიულ
ხერხზე,
რაც
გამოწვეულია
ფენებში
სახვრეტებისა და კაჟის სათანადო იარაღის არარსებობით.
ცხოველის ოთხი კბილი, მე-10 და 1-ლი ფენებიდან,
რომლებსაც აღენიშნება ნახვრეტზე ირგვლივი ღარები
და გასახვრეტი ადგილების ზემოხსენებული წინასწარი
გათხელება, რაც განსაკუთრებით უსვამს ხაზს ოსტატის
მცდელობას გახვრიტოს ძვლის უმნიშვნელო სისქე, ან
სულაც თავიდან აირიდოს ამის აუცილებლობა. ეს მოვლენა
აღინიშნება ზედა პალეოლითის ძეგლების სადგომებზე,
რომელიც, მოცემულ ძეგლზე უფრო ადრეულია; ძვალსა
და რქაზე დატანილი ნახვრეტები ყოველთვის არ არის
წესიერად მომრგვალებული, როგორც ეს სხვა შემთხვევებშია
დადასტურებული. გვარჯილას კლდეში, ასე ვთქვათ, ამ
დაუდევრობამ გაბატონებული ადგილი დაიკავა. ძვლის
ამგვარი წინასწარი გაწვრილება და დაბრტყელება შესაძლოა,
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probably obtained by scraping with endscrapers and, perhaps, with some burins.
Holes in the needles and in the parts of teeth (layers 10
and 11), adapted for hanging, as mentioned in Chapter II,
were made by chiseling with preliminary thinning of the
corresponding places. Only one deer fang (Table XII, Figure
276) from the layer 1 has perforations obtained by the correct
drilling. Such a rough finish of the holes, with the exception
of a single specimen, whose initial position in the sediments
is unknown, results from the absence of normal scans in the
flint inventory of the cave, but at the same time it indicates a
relatively low level of bone industry.
The four animal teeth of layers 10 and 1 with the cuffs
for hanging and the preliminary thinning of the penetrated places on the teeth particularly emphasise the desire to
perforate as little bone as possible or completely avoid this
need. This phenomenon has analogies in the sites of the
Upper Palaeolithic, younger than this one, where artificial
holes in the bone and horn objects are not always correctly
rounded. In Gvardjilas Klde, this negligence, if I may say so,
became dominant. In addition to the above-mentioned purpose of the preliminary thinning and flattering of the teeth,

Przyp. tłum.
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może przyczynę, prócz wspomnianego wyżej celu, jeszcze i w tej okoliczności, że przedziurawienie silnie wygiętej
i gładkiej powierzchni korzeni zębowych było trudniejsze niż spłaszczonej; podobna obróbka występuje na siekaczach bydlęcych z Laugerie-Basse (Г. де А. Мортилье:
Доисторическая жизнь; Санкт-Петербург, [G. de A. Mortil’e: Doistoričeskaâ žizn’]; Sankt-Peterburg, 1903, s. 174, rys.
65).
W rezultacie analizy przemysłu kościanego z warstwy 10
wnioskuję, że:
1) zawiera on wyraźnie wyrażone elementy magdaleńskie;
2) wykorzystywany był złej jakości materiał, dostarczany
przez faunę alpejsko-leśną;
3) nosi on wyraźne cechy zubożenia technicznego.
Tablica, ukazująca ilość charakterystycznych wyrobów
krzemiennych229.
W rubrykach oznaczonych cyfrą 2 zostały umieszczone
ilości [egzemplarzy]230 takich grup i typów, które nie zostały
tutaj rozdzielone na części składowe oraz wnioski ilościowe
dotyczące grup podlegających podziałowi. Zaś w rubrykach
oznaczonych cyfrą 1 — ilości poszczególnych typów składowych grup drugiego rodzaju. Do wyników ostatecznych nie
wchodzą łuszcznie i łuszczki.

229
230

Statystyka rdzeni została pokazana na stronach: 29, 30 i 93 [przyp. autora].
Przyp. tłum.

მე-10 ფენის ძვლის ინდუსტრიის განხილვის შედეგად
მიმაჩნია, რომ:
1) შეიცავს აშკარა მადლენურ ელემენტებს;
2) მზადდებდა უხარისხო მასალაზე, ალპური და ტყის
ფაუნის ძვლებზე;
3) აშკარად ატარებს დამუშავების ტექნიკური
მახასიათებლების დაკნინების კვალს.

it was possibly also caused by the fact that the perforation
of the strongly curved and smooth original surface would be
more difficult than the flattened ones. Similar treatment is
evident on the bovine incisors from Laugerie-Basse (G. and
A. de Mortil’e: Doistoričeskaâ žizn’ [Prehistoric life], S. Peterburg, 1903, p. 174, Fig. 65).
After studying the bone industry of layer 10, I suggest
that:
1) it comprises explicitly Madeleine elements;
2) the objects were made from the malignant material delivered by the alpine-forest fauna;
3) the industry has clear signs of technical impoverishment.

კაჟის
დამახასიათებელი
ფორმის
ნაკეთობების
რაოდენობის საილუსტრაციო ტაბულა130.
ციფრი 2-ით აღნიშნულ სვეტებში ისეთი ჯგუფების და
სახეობების რაოდენობაა წარმოდგენილი, რომლებიც აქ
დაყოფილი არ არის შემადგენლებად და ასეთი ჯგუფების
საერთო ჯამური მაჩვენებელი. ციფრი 1-ით ნაჩვენებია
მეორე ჯგუფის ცალკეული ტიპები. სათლელისებური
იარაღის საბოლოო მაჩვენებელი აქ არ არის აღნიშნული.

Table showing the number of characteristic flint objects111
In the columns indicated by number 2, the numbers of
such groups and species are placed, which are not divided
into composite, and the general results of the groups subdivided. In the same columns denoted by number 1 — the
number of individual composite types of the second kind of
group. The total amount does not include splintered pieces
and splintered spalls.

130
ნუკლეუსების სტატისტიკა ნაჩვენებია 29-ე, 30-ე და 93-ე გვერდებზე
[ავტორის სქოლიო].

111

იმ მხრივაც იყო მიზანშეწონილი, რომ ძლიერ გაღუნული
და გლუვი კბილის ფესვის გახვრეტა უფრო ძნელი იყო,
ვიდრე დაბრტყელებულისა: ამგვარი დამუშავება შეიმჩნევა
ძროხისნაირის საჭრელ კბილებზე Laugerie-Basse-დან

(Г. де А. Мортилье: Доисторическая жизнь; Санкт-Петербург,
1903, стр. 174, рис. 65).

For core statistics, see pp. 29, 30 and 93 [author’s note].
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ГВАРДЖИЛАС КЛДЕ (с 12 таблицами) / GWARDŻYŁAS KŁDE (z 12 tablicami) / გვარჯილას კლდე (12 ტაბულით) / GVARDJILAS KLDE (with 12 plates)

Warstwa 10
მე-10 ფენა
Layer 10
1
Łuszcznie
Łuszczki
Noże z tylcem
typu Gravette
jego pochodne z obfitym szczerbieniem
wierzchołków
z tylcem łukowym
z tylcem w kształcie kąta prostego
różne połączenia noży z tylcem z innymi
narzędziami i zaczątkowe
Noże ukośne
typu Ruth
jego pochodne
en biais

სათლელები
სათლელები, პატარა ზომის
ზურგდაბლაგვებული დანები
Gravette-ის ტიპი
ეგზემპლარები უხვად რეტუშირებული
ცალები
მორკალური ზურგით
ბლაგვი ზურგით
კომბინირებული იარაღი
ზურგდაბლგვებული დანების და სხვა
იარაღის სამუშაო პირი და ჩანასახოვანი
ნივთები
ირიბი დანები
Ruth-ის ტიპის
მათი ცალები
en biais

Splintered pieces
Splintered spalls
Backed pieces
Gravettian type
varieties of the Gravettian type, with
intensively retouched tips
with arched back
right-angled back
various combinations of backed pieces with
other tool types
Oblique knives
Ruth-type knives
their variants
en biais

2
17
63
254

Warstwa 11
მე-11 ფენა
Layer 11
1

4
64

9

67
73

12
21

46

12
96

6
4
15

27

8

z krótką granią charakterystycznie wgiętą

with oblique concave working edge

typu Rgani, jego pochodnych i zaczątkowych

რგანის ტიპი, მისი ცალები და
ჩანასახოვანი ნივთები

Rgani type and its varieties

50

5

z prostą poprzeczną krawędzią

სწორი, განივი, დამახასიათებელი
წახნაგით

with straight transversal working edge

6

6

2

2

მრგვალი საფხეკი

Kostenki-type varieties
Burins
straight
dejete burins
on break
Scrapers
Nosed endscrapers and their varieties
Carinated scrapers
Regular convex endscrapers
Combination of transversal convex
endscraper and oblique knife
Transversal concave scraper
Rounded endscraper

ანატკეცები, სიგრძივ კიდეზე
საფხეკისებური ამოღარვით

Flakes bearing notches on lateral sides

119

39

Axial retouched knives
Total

18
697

13
204

კოსტიონკის ტიპის ცალი
საჭრისები
სოლისებური
კუთხის
ანამტვრევზე
საკაწრები
ნისკარტიანი საფხეკი და მისი ცალები
მრგვალი საფხეკი
წესიერი გაღუნული საფხეკი
კომბინირებული იარაღი, ერთ წახნაგზე
ამოღუნული განივი საფხეკი და ირიბი დანა
შეზნექილი განივი საფხეკი

სიგრძივი რეტუშირებული დანა
სულ

2

4

ირიბი, გაღუნული, დამახასიათებელი
წახნაგით

pochodne typu Kostionki
Rylce
klinowe
węgłowe
łamańce
Skrobacze
Drapacze z wypustką i ich pochodnych
Drapacze łódkowatych
Normalne wygięte drapacze
Narzędzia łączących na jednej grani
poprzeczny wygięty drapacz i zakrzywiony nóż
Wygięte poprzeczne drapacze
Drapacze dookolne
Fragmenty z drapaczowymi wnękami na
podłużnych krawędziach
Podłużnie szczerbione noże
W sumie

2
3
11
54

Warstwa 10-11
მე-10-მე-11
ფენები
Layer 10–11
1
2

15

2
29

13
1
8
4

27
2

2
2

3
4
2
145

4
4
33

2

3

4
21

3
11

1
1

6
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ГВАРДЖИЛАС КЛДЕ (с 12 таблицами) / GWARDŻYŁAS KŁDE (z 12 tablicami) / გვარჯილას კლდე (12 ტაბულით) / GVARDJILAS KLDE (with 12 plates)

Podsumowując opis przemysłu krzemiennego z warstwy
10, formułuję jego cechy w następujący sposób:
1) forma większości rdzeni jest taka sama, jak u najczęściej spotykanych okazów z młodszego paleolitu;
2) nieobecne są charakterystyczne krótkie rdzenie z regularnymi negatywami maleńkich okrzesków, służących do
wyrobu geometrycznych typów azylsko-tardenuaskich;
3) wyróżniającą się część odpadków stanowią wydłużone,
nożykowate fragmenty
4) takież fragmenty posłużyły jako materiał do wyrobu
znacznej większości narzędzi wtórnie opracowanych — normalnie, zaczątkowo oraz utylizowanych;
5) nożyki z tylcem stanowiły najbardziej liczną grupę narzędzi z normalną wtórną obróbką;
6) przeważająca większość nożyków z tylcem reprezentuje wąskie, wydłużone formy;
7) wszystkie te mocno wydłużone nożyki przynależą do
form, które pojawiły się w trzecim stadium przemysłu oryniackiego oraz drugim i trzecim magdaleńskiego;
8) odnotowano obecność kilku krótkich wydłużonych
nożyków typu azylsko-tardenuaskiego, w których obie części
tylca są wygięte w odniesieniu do ich osi wzdłużnej oraz osi
wzdłużnej fragmentu macierzystego;
9) odnotowano obecność dwóch relatywnie krótkich
form trapezoidalnych,

მეათე ფენის კაჟის ინვენტარის აღწერის შემდეგ,
ვაყალიბებ კიდევ ოთხ მახასიათებელს:
1) ნუკლეუსების უმრავლესობის ფორმა ემთხვევა
ზედა პალეოლითის ყველაზე გავრცელებულ, ჩვეულებრივ
ფორმას.
2) არ გვხვდება ისეთი მოკლე ნუკლეუსები,
რომლებსაც აღენიშნება პატარა ანატკეცების წესიერი
ნეგატივები, რომლებიც გამოიყენებოდა აზილ-ტარდენუას
გეომეტრიული ტიპების დასამზადებლად;
3) საწარმოო გადანაყარის დიდ ნაწილს შეადგენს
წაგრძელებული დანისებური ანატკეცები;
4) ასეთივე ანატკეცები გამოყენებული იყო იარაღის
დასამზადებელ მასალად წესიერი, ჩანასახოვანი და
უტილიზებული მეორადი დამუშავებით;
5) ზურგდაბლაგვებული დანები — იარაღის ყველაზე
მრავალრიცხოვანი
ჯგუფია,
ნორმალური
მეორადი
დამუშავებით;
6) ზურგდაბლაგვებული დანების დიდი უმრავლესობა
ფორმით ვიწროა და წაგრძელებული;
7) ყველა ეს ძლიერ წაგრძელებული დანა მიეკუთვნება
ფორმებს, რომლებიც გაჩნდა ორინიაკული ინდუსტრიის
მესამე სტადიაზე და განაგრძობს არსებობას მადლენის
მეორე და მესამე სტადიებზე;
8) რამდენიმე აზილ-ტარდენუაზული ტიპის მოკლე,
წაგრძელებული ფორმის დანა, რომელთა ზურგის
ორივე ნაწილი დაქანებულია მათი სიგრძივი ღერძის და
დედაანატკეცის ღერძის მიმართ;
9) აზილ-ტარდენუაზული გეომეტრიული მიკროლითების
ჯგუფის აღმოჩენის ფაქტი; ორი, შედარებით მოკლე,
ტრაპეციული

121
Summarizing the description of the flint industry of layer 10,
I formulate its essential features as follows.
1) the shape of a significant majority of the cores is identical to the most frequent normal core of the younger Palaeolithic;
2) characteristic short cores with the correct negatives of
the small flakes that served for the production of the Azilian-Tardenoise geometric types are absent;
3) an outstanding part of waste is represented by elongated knife-like flakes;
4) similar flakes served as material for the manufacture
of a significant majority of tools with secondary, normal, and
primary retouch, as well as recycled flakes;
5) backed pieces — the most numerous group of tools
with a normal secondary finish;
6) the overwhelming majority of backed pieces has narrow elongated forms;
7) all these highly elongated knives belong to the types
that appeared in the third stage of the Aurignacian industry,
the second and third of the Madeleine;
8) the presence of several short elongated knives of the
Azilian-Tardenoise type, in which both parts of the back are
inclined with respect to their longitudinal axis and to the longitudinal axis of the parent fragment;
9) the presence of two relatively short trapezoidal
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a także szerokiego i bardzo krótkiego noża 4 typu i nożyka
2 rodzaju z podobnymi proporcjami, należących do grupy
azylsko-tardenuaskiej mikrolitów geometrycznych;
10) odnotowano dużą liczbę typów zakrzywionych noży;
11) stwierdzono małą liczebność rylców;
12) widoczna jest przynależność większości rylców do
węgłowych;
13) wśród wygiętych drapaczy znacząca jest przewaga
form wydłużonych;
14) wśród wygiętych wydłużonych drapaczy odnotowano
niewielką liczebność egzemplarzy ze szczerbieniem na krawędziach podłużnych;
15) odnotowano obecność drapaczy krążkowych;
16) stwierdzono niewielką liczebność podłużnych normalnie szczerbionych noży.
Na podstawie tych danych i przyjmując do wiadomości
wnioski 1 i 3, uzyskane przy analizie wyrobów kościanych,
wnioskuję, że warstwa 10 przynależy, z archeologicznego
punktu widzenia, do trzeciego przemysłu magdaleńskiego,
lub inaczej — do schyłku stadium nazywanego lorthétienne231.
Zestawiając tę tezę z wnioskiem o przypuszczalnym wieku geologicznym tej warstwy, odkrywamy niewielki anachronizm, polegający na tym, iż według paralelnego zestawienia
podziału epoki polodowcowej z podziałem młodszego paleolitu przyjętego na Zachodzie, stanowiska magdaleńskie całkowicie przynależą „bûl’skoj stadii”232, gdy tymczasem...

ფორმა და ასევე ამავე პროპორციების მე-4 სახის ძალიან
მოკლე და მე-2 სახის დანა;
10) დიდი რაოდენობა სხვადასხვა სახის ირიბი დანებისა;
11) საჭრისების სიმცირე;
12) მათი უმრავლსობა კუთხისაა;
13) გაღუნულ საფხეკებს შორის წაგრძელებული
ფორმების დომინირება;
14) გაღუნულ წაგრძელებულ საფხეკებს შორის სიგრძივ
კიდეებზე რეტუშირებული ეგზემპლარების ნაკლებობა;
15) მომრგვალებული საფხეკების აღმოჩენის ფაქტები;
16) სიგრძივი, წესიერად რეტუშირებული დანების
ნაკლებობა.
ამ მონაცემებზე დაყრდნობით და ძვლის იარაღების
ანალიზის შედეგად მიღებული 1-ლი და მე-3 დასკვნების
გათვალისწინებით,
მიმაჩნია,
რომ
მე-10
ფენა,
არქეოლოგიური თვალსაზრისით, მიეკუთვნება მესამე
მადლენური ინდუსტრიის ბოლო ხანას, ანუ სხვაგვარად
სტადიას, რომელსაც lorthétienne131 ეწოდება.
თუ ამგვარ დასკვნას შევადარებთ ამ ფენის
შესაძლო გეოლოგიური ასაკის შესახებ დასკვნებს,
შევამჩნევთ გარკვეულ ანაქრონიზმს, რაც გამყინვარების
შემდგომი პერიოდის და ზედა პალეოლითის დაყოფის
პარალელიზაციაში მდგომარეობს, როგორც ეს დასავლეთ
ევროპაშია მიღებული, სადაც წარმოდგენილია მადლენური
სადგომები, რომლებიც მთლიანად ბიულის სტადიაში132
თავსდება, მაშინ, როდესაც...

forms, as well as a wide and very short knife of the 4th species
and a second type knife with similar proportions belonging
to the group of the Azilian-Tardenoise geometric microlite;
10) a large number of types of oblique knives;
11) small number of burins;
12) the majority of the burins are angular;
13) a considerable predominance of elongated forms
among the convex endscrapers;
14) a few among the elongated convex endscrapers bear
retouch on the longitudinal edges;
15) presence of rounded endscrapers;
16) the scarcity of longitudinal normally retouched
knives.
On the basis of these data and taking into consideration
points 1 and 3 (above) obtained from the examination of
bone products, I conclude that layer 10 archaeologically belongs to the end of the third Madeleine industry or otherwise
to the stage, called lortétienne.112
Comparing this conclusion with the assumption about
the expected geological age of this layer, we find a small
anachronism. It is caused by the fact that parallel to the division of the postglacial period with the subdivisions of the
Upper Palaeolithic adopted in the West, the Madeleine sites
belong entirely to the Bulian stage,113 while...

231
A. Breuil, 1906, Les Gisements Présolutréens du Type d’Aurignac. Coup d’œil
sur le plus ancien Age du Renne, C. R. du Congrès International ď Anthropologie et ď Archéologie Préhistoriques, 13e Session, Monaco, t. I: 323–350
[przyp. red.].
232
Termin używany przez geologów rosyjskich oznaczający we współczesnej literaturze przedmiotu Würm III lub fazę pomorską (16000–15200 BP)
[przyp. red.].

131

Breuils A. 1906, Les Gisements Présolutréens du Type d’Aurignac. Coup d’œil sur
le plus ancien Age du Renne. C. R. du Congrès International ď Anthropologie et ď
Archéologie Préhistoriques, 13e Session, Monaco 1906, ტ. I [რედ. მინაწერი].

A. Breuil, 1906, Les Gisements Présolutréens du Type d’Aurignac. Coup
d’œil sur le plus ancien Age du Renne. C. R. du Congrès International ď Anthropologie et ď Archéologie Préhistoriques, 13e Session, Monaco 1906, vol. I:
323–350 [editor’s note].
113
Term used by Russian geologists to refer to what is currently termed the
Würm III or Pomeranian phase (16,000–15,200 BP) [editor’s note].

132
რუსი გეოლოგების მიერ გამოყენებული ტერმინი თანამედროვე
ლიტერატურაში ან III ვიურმული, ან პომერანიის ფაზა (16000-15200 BP)
[რედ. მინაწერი].
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...„ižnickaâ stadiâ” zbiega się z przemysłem azylskim. Nie należy jednakże zapominać, że mamy tutaj do czynienia z nader późnym stanowiskiem magdaleńskim, ujawniającym
elementy azylskie nie tylko w postaci drapaczy krążkowych,
lecz także w postaci maleńkich krótkich trójkątów, jak również w postaci form trapezoidalnych i dlatego powstaje wątpliwość, czy można wspomniane kryterium, ugruntowane na
dość ogólnych domysłach i stosowane przede wszystkim do
większych całości (przemysły i ich stadia), odnosić do takich
szczegółowych zjawisk, jak w danym przypadku, mając na
uwadze szczególnie słabe ochłodzenie na Zakaukaziu, któremu prawdopodobnie towarzyszyło nieznaczne przeniknięcie
przedstawicieli fauny arktycznej w czasie epoki magdaleńskiej, jak się to obserwuje w północnej Hiszpanii. Pomimo
tego spostrzeżenia, uważam inne wnioski za przedwczesne
w związku z aktualnym stanem wiedzy o historii Kaukazu
epoki zlodowacenia i ponieważ Gwardżyłas Kłde jest pierwszym znanym mi stanowiskiem paleolitycznym tej krainy.
W ten sposób powstały problem wyjaśnią przyszłe badania.
Inwentarz krzemienny z warstwy 10 przynależy do tej
kategorii stanowisk magdaleńskich, które dostarczają, w niewielkiej liczbie...

...იჟნიცის სტადია ემთხვევა აზილის ინდუსტრიას. არ
უნდა დავივიწყოთ, რომ აქ საქმე გვაქვს საკმაოდ გვიანი
მადლენის ხანის სადგომთან, რომელიც ავლენდა აზილის
ელემენტებს არა მხოლოდ მომრგვალებულ საფხეკებში,
არამედ პატარა, მოკლე სამკუთხედებში, ასევე ტრაპეციულ
ფორმებში და ამიტომ ჩნდება ეჭვი: შეიძლება კი ეს საზომი,
რომელიც, ჩვეულებრივ, ზოგად დასკვნებზეა აგებული და
გამოიყენებოდა მსხვილი დანაყოფების (ინდუსტრიებისა და
მათი სტადიების) მიმართ, გამოყენებულ იქნეს ისეთი კერძო
მაგალითისთვის, როგორიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაშია;
განსაკუთრებით, თუ გავითვალისწინებთ ამიერკავკასიაში
სუსტ აციებას, რომელსაც, სავარაუდოდ, მადლენის ეპოქაში
თან სდევდა არქტიკული ფაუნის წარმომადგენელთა
უმნიშვნელო შემოღწევა ისე, როგორც ამას ადგილი
ჰქონდა ჩრდილოეთ ესპანეთში. გარდა ამისა, ამ თემაზე
სხვანაირი მსჯელობა ნაადრევად მიგვაჩნია, კავკასიაში
გამყინვარების ისტორიის შესწავლის თანამედროვე ეტაპის
გათვალისწინებით. რამდენადაც გვარჯილას კლდე ჩემთვის
ცნობილი პირველი პალეოლითური ძეგლია ამ მხარეში,
ამდენად წარმოქმნილი გაუგებრობა შემდგომმა კვლევებმა
უნდა გაარკვიოს.
მე-10 ფენის კაჟის ინვენტარი მიეკუთვნება მადლენის
სადგომების იმ რიგს, რომლებზეც უმნიშვნელო რაოდენობით...

123
...the izhnitskaya stage coincides with the Azilian industry.
One should not forget that here we are dealing with a very late
Madeleine site, which reveals the Azilian elements not only
in the form of rounded endscrapers, but also in the form of
small short triangles, and also trapezoidal forms. Therefore,
there is a doubt whether the criteria, based on quite general
considerations, and usually applied to larger units (industries
and their stages) can be used in this case. It is especially problematic bearing in mind the slight cooling of Transcaucasia,
which probably was accompanied by minor penetration of
the representatives of the Arctic fauna during the Madeleine
era, as observed in northern Spain. In addition, I find other
remarks on this subject premature in connection with the
present state of the glacial history of the Caucasus and since
Gvardjilas Klde is the first known Palaeolithic site of this region. Thus, further research will solve this discrepancy.
The flint assemblage of layer 10 belongs to the category of
the Madeleine sites that produce few...
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egzemplarzy, niektóre typy, właściwe przede wszystkim i liczniej reprezentowane w drugim i trzecim przemyśle oryniackim, ujawniając w ten sposób, wedle przypuszczenia Henri
Breuila, sformułowanego w postaci hipotetycznej (Essei de
classification de paleolithe superior; C. r. de Congress Internat.
d’anthropologie et d’archéologie préhistorique, T.I. Geneve,
1914), wpływ tzw. paleolitu śródziemnomorskiego. Z takich
typów znaleziono tutaj: łuszcznie, nożyki z tylcem — z garbem, nożyki z tylcem — z wnęką, prostokątne nożyki z tylcem, rylce węgłowe, skrobacze we właściwym sensie, drapacze łódkowe i inne.
Specyficzne cechy przemysłu z warstwy 10 polegają na:
1) wyjątkowo obfitym szczerbieniu wierzchołków licznych egzemplarzy pochodnych nożyków typu Gravette, często stającym się powierzchnią strony dolnej;
2) obfitości egzemplarzy i wariantów typu Rgani;
3) całkowitej nieobecności normalnych świdrów.
Ostatnie zjawisko, pomimo pośredniego potwierdzenia
ich istnienia dzięki obecności otworów na znaleziskach kościanych, nie jest dla mnie jasne i jedynie przy pewnej naciągniętej interpretacji faktów można przypuścić, że świdry,
powszechne, a czasami bardzo liczne w przemysłach...

დადასტურებულია ზოგიერთი ტიპი, რომლებიც, ძირითადად
და თანაც დიდი რაოდენობით, დამახასიათებელია
ორინიაკის მეორე და მესამე ინდუსტრიებისათვის, რაც,
ანრი ბრეილის აზრით, ვლინდება ნაშრომში, რომელშიც მან
გამოთქვა წინასწარი ვარაუდი (Essei de classification de paleolithe

superior; C. r. de Congress Internat. d’anthropologie et d’archéologie
préhistorique, T. I, Geneve, 1914), ე.წ. ხმელთაშუაზღვისპირული

პალეოლითის გავლენის შესახებ. ამგვარი ნიმუშებიდან აქ
აღმოჩენილია სათლელისებრი იარაღი, ამოღარულზურგიანი
დანები, მართკუთხა ზურგიანი დანები, კუთხის საჭრისები,
საკაწრები, მრგვალი საფხეკები და სხვა.
მე-10 ფენის ინდუსტრიის სპეციფიკური ნიშნები
მდგომარეობს შემდეგში:
1) Gravette-ის ტიპის ცალების ბევრი ეგზემპლარის
ბოლოების უხვი რეტუშირება, რომელიც უკანა ნაწილში
ხშირად ზედაპირული ხდება;
2) რგანის ტიპის ეგზემპლარებისა და ვარიანტების
სიმრავლე;
3) ტიპური სახვრეტების სრული არარსებობა.
ეს უკანასკნელი ვითარება, ირიბი მტკიცაბულებების,
ძვლის ნივთებზე ნახვრეტების დატანის ტექნიკის გარდა,
ჩემთვის გაუგებარია და მხოლოდ დიდი ალბათობით
შეიძლება იმის წარმოდგენა, რომ სახვრეტები, ასეთი
დამახასიათებელი და ხშირად ძალზე მრავალრიცხოვანი...

124
representatives of the types characteristic (when in large
quantities) mainly to the second and third Aurignacian industries. This, according to Henri Breuil’s opinion, expressed in
a preliminary communication (Essei de classification de paleolithe superior, C. r. de Congress Internat. d’anthropologie et
d’archéologie préhistorique, T. I, Geneve, 1914), indicates the
influence of the so-called Mediterranean Palaeolithic. Of these types were found pièce écailleé, pieces knives with a hump
(arched), backed pieces with a notch, rectangular backed pieces, angled burins, carinated scrapers and others.
Specific features of the industry of layer 10 are:
1) particularly ample retouching of many Gravette type
knives, often superficial on the backside;
2) abundance of items and types of the Rgani type;
3) total absence of normal perforators.
The latter observation, in addition to the indirect confirmation from the technique of perforating bone objects, is not
clear to me. It is only with some stretch can be assumed that
perforators, so common, and sometimes very numerous in
the industries...
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...młodszego paleolitu i, w szczególności, w magdaleńskich,
całkowicie nie były używane społeczność, która ze swego rodzaju wirtuozerią produkowała nader delikatne nożyki z tylcem. Możliwe, że okazy spośród pochodnych typu Gravette,
których wierzchołek opracowany jest z obydwu stron w formie wąskiego i stosunkowo grubego ostrza, były stosowane
w charakterze krótkich świdrów. W każdym razie nie ulega
wątpliwości, że stosowano wiercenie i istniały świdry, jednak
w bardzo ograniczonej liczbie.
Jak powiedziano w rozdziale II, inwentarz archeologiczny
z warstwy 11 nie ujawnia zasadniczych różnic w porównaniu
z materiałem z warstwy 10. Stosunki ilościowe jej wyrobów
krzemiennych, jak widać w zamieszczonej wyżej tabeli, są
ogólnie zbieżne z warstwą 10. I jeśliby zdać się tylko na nie,
to należałoby zaliczyć ją do tego samego przemysłu; takiemu określeniu brak jednak pewności z powodu nieobecności
bardziej charakterystycznych wyrobów z materiału organicznego, bez których same krzemienie są, niestety, wciąż nie dość

...პალეოლითურ ინდუსტრიებში, კერძოდ, მადლენურში,
სრულიად არ გამოიყენებოდა მე-10 ფენის ადამიანის მიერ,
რომლებსაც, ამავე დროს, შეეძლოთ საკმაოდ ნატიფი
ზურგდაბლაგვებული დანების დამზადება. შესაძლოა,
Gravette-ს ტიპის ის ცალები, რომელთა ბოლოები
დამუშავებული იყო წვრილი და შედარებით სქელი წვერის
სახით, იშვიათად გამოიყენებოდა, როგორც სახვრეტი.
ყოველ
შემთხვევაში,
ეჭვგარეშეა,
გამოიყენებოდა
ჩვეულებრივი ბურღვა და სახვრეტებიც არსებობდა, თუმცა
ძალზე მცირე რაოდენობით.
როგორც II თავში აღინიშნა, მე-11 ფენის არქეოლოგიური
ინვენტარი არ ავლენს ძირეულ განსხვავებებს მე-10
ფენის
მასალასთან.
მისი
კაჟის
ინვენტარი,
რაოდენობრივი თვალსაზრისით, საერთოდ, იდენტურია
მე-10 ფენის მონაცემებისა, როგორც ეს შემოთავაზებული
ტაბულიდან ჩანს და მხოლოდ მასზე დაყრდნობით რომ
შეიძლებოდეს დასკვნების გაკეთება, ისინი ერთი და იმავე
ინდუსტრიისათვის უნდა მიგვეკუთვნებინა. თუმცა, ამის
დარწმუნებით მტკიცება შეუძლებელია, რადგან აქ არ
გვხვდება ორგანული მასალის საყურადღებო ნაკეთობები,
რომელთა გარეშეც, მხოლოდ კაჟის მასალის მონაცემების
საფუძველზე,
გაკეთებული
დასკვნები
მოკლებულია

125
...of the younger Palaeolithic and, in particular, Madeleine,
were not employed by the inhabitants of layer 10, who, among
other things, were able, with a kind of virtuosity, to produce
very delicate backed knives. Perhaps those of the Gravettetype tools, whose tips are formed on both sides in the form
of a narrow, relatively thick tip, were used as rare perforators.
In any case, there is no doubt that if normal drilling was used
and perforators existed, then in very limited quantities.
As it is said in Chapter II, the assemblage of layer 11 does
not reveal major differences from the material of layer 10.
The quantitative ratios of its flint products, as can be seen
from the table above, are generally similar to those of layer 10.
If one could rely only on them, one should assign it to the
same industry. Yet, there is no certainty in this definition due
to the absence of more revealing items from organic material, without which some flints unfortunately still are not a
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pewną podstawą.
Znalezienie płaskiego harpuna w warstwie 1 w kontekście nieobecności w jaskini niewątpliwych śladów neolitu
może służyć za dodatkową, względnie cenną wskazówkę
pokrewieństwa z przemysłem azylskim, co bardziej jeszcze
komplikuje dokładne określenie wyrobów z warstwy 11.
Znalezienie obsydianu, nieobecnego w sąsiednich częściach Gór Kaukazu i Nassa reticulata wskazują na bliżej
nieokreślone kontakty prehistorycznych mieszkańców jaskini z najbliższym skrajem Wyżyny Ormiańskiej i wybrzeżem
czarnomorskim.
Obsydian, dostarczany, jak widać, w małej ilości, był starannie użytkowany. Wykonane z niego, wtórnie opracowane
narzędzia — przede wszystkim delikatne noże, zaświadczają
wyraźnie, jak dzikusy [sic!]233 z Gwardżyłas Kłde rozumieli
jego wyjątkową przydatność do wykonania tych wyrobów,
dysponując obfitością krzemienia dla realizacji innych celów.
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საიმედო საფუძველს.
1-ლ ფენაში ბრტყელი ჭვილთის აღმოჩენის ფაქტი
იქ, სადაც ნეოლითის უტყუარი კვალი არ შეინიშნება,
თავისი მნიშვნელობით შეიძლება ჩაითვალოს აზილის
ინდუსტრიასთან სიახლოვის მაჩვენებლად, რაც კიდევ უფრო
ართულებს მე-11 ფენის ნივთების თარიღის განსაზღვრას.
ობსიდიანის, რომელიც კავკასიონის მახლობელ
მონაკვეთებში არ მოიპოვება, და ასევე Nassa reticulata-ს
აღმოჩენა
მიუთითებს
მღვიმის
პრეისტორიული
მოსახლეობის ურთიერთობაზე სამხრეთ მთიანეთის ახლოს
მოსაზღვრე მხარესა და შავიზღვისპირეთთან.
ობსიდიანი, რომელიც, როგორც ჩანს, შეზღუდული
რაოდენობით შემოდიოდა, ეკონომიურად გამოიყენებოდა.
მისგან
მზადდებოდა
რეტუშირებული
იარაღები,
ძირითადად, ნატიფი დანები; ეს ფაქტი ნათლად მიუთითებს
იმაზე, თუ რა კარგად ჰქონდათ გააზრებული მღვიმის
ბინადართ ამ მასალის უპირატესობა სწორედ ამ ნივთების
დასამზადებლად, სხვა მიზნებისათვის მათ განკარგულებაში
იყო ადვილად ხელმისაწვდომი კაჟი.

126
reliable enough basis.
The discovery of a flat harpoon in layer 1, in view of the
absence of certain traces of the Neolithic in the cave, can
serve as an additional indicator of the proximity of the Azilian
industry, which makes it more difficult to accurately assign
the artefacts of layer 11.
The discovery of obsidian, absent in the neighbouring
parts of the Caucasus Mountains, and Nassa reticulata indicate rather indeterminate relations of the prehistoric cave inhabitants with the nearest outskirts of the Armenian uplands
and the Black Sea coast.
Obsidian, apparently delivered in small quantities, was
carefully used. Secondary tools, prepared from it, are mostly
delicate knives. This fact clearly indicates how well the inhabitants of Gvardjilas Klde understood its special suitability
for these tools, having an abundance of flint for other purposes.

Przyp. tłum.
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термин в русскоязычной
рукописи

термин в переводе на
английский язык

термины в переводе на
польский язык

современная польская
терминология

термин в переводе на
грузинский язык

современная русская
терминология

termin użyty w rękopisie
rosyjskim

termin użyty w przekładzie
angielskim

termin użyty w przekładzie
polskim

współczesny polski termin
archeologiczny

termin użyty w przekładzie
gruzińskim

współczesny rosyjski termin
archeologiczny

ტერმინები,
გამოყენებული
რუსულენოვან
ხელნაწერებში

ტერმინი, გადათრგმნილი
ინგლისურ ენაზე

ტერმინი,
გადათარგმნილი
პოლონურ ენაზე

თანამედროვე
პოლონური
ტერმინოლოგია

ტერმინები,
გადათარგმნილი ქართულ
ენაზე

თანამედროვე რუსული
ტერმინოლოგია

the term used in Russian
manuscript

the term used in English
translation

the term used in Polish
translation

modern Polish terminology

the term used in Georgian
translation

modern Russian terminology

бороздка запятовидная

comma-shaped groove

przecinkowata bruzdka

–

მძიმისებური ნაჭდევი

-

бугорок ударный

bulb of percussion

sęczek

sęczek

დარტყმის მოედანი

ударный бугорок

выемка скребковая

retouched notch

wnęka drapaczowa

retusz wnękowy

რეტუშირებული ამოღარვა

ретушированный анкош
(выемка)

гарпун

harpoon

harpun

harpun

ჭვილთი

гарпун

грань

edge

grań, krawędź

krawędź, bok, grań

გვერდი

грань между негативами

грань долотовидная

chisel-shaped facet

dłutopodobna krawędź

krawędź łuszczniowa

სატეხისებური ფაცეტი

лезвие долотовидного орудия

грань скоблящая

scraping edge

grań skrobiąca

drapisko

საფხეკი გვერდი

рабочий край изделия со
скоблящей функцией

зуб, приспособленный для
подвешивания

tooth prepared for hanging

ząb zaadaptowany do
zawieszania

zawieszka z zęba

დასაკიდებლად
გამზადებული კბილი

украшение-подвеска (зуб,
раковина и так далее)

игла

needle

igła

igła

ნემსი

игла

изгиб когтевидный

claw-shaped bend

pazurzaste zagięcie

–

ბრჭყალისებურად
მოხრილი

клювовидный элемент
изделия

изделия кремневые

flint tool

wyroby krzemienne

wyroby krzemienne

კაჟის იარაღი

кремневые изделия, изделия
из кремня

изделия Mесвинского типа

Mesvinian type tool

wyroby typu meswińskiego

narzędzia odłupkowe

მესვინის ტიპის იარაღი

орудие на отщепе (отщеп
с ретушью)

излом чешуйчатый/
позитив/ негатив

scaled fracture

przełom/pozytyw/negatyw
łuszczniowy

przełom/pozytyw/negatyw
łuszczniowy

ქერცლისებური ატკეცვა

ступенчатый излом

индустрия

industry

przemysł

przemysł

ინდუსტრია

индустрия
лощило

лощило

polisher

gładzidło

gładzik

საპრიალებელი

микролит геометрический

geometric microlith

mikrolit geometryczny

zbrojnik geometryczny

გეომეტრიული მიკროლითი микролит геометрический

наконечник/ дротика
наконечник

spearhead

płoszcze/ płoszcze oszczepu

ostrze kościane

შუბისპირი

наконечник

негатив

negative

negatyw

negatyw

ნეგატივი

негатив

негатив резцовый

burin negative

negatyw rylcowy

negatyw rylcowy

საჭრისის ნეგატივი

негатив резцового скола

нож косой

angled knife/ oblique knife

nóż ukośny/ zakrzywiony

półtylczak wiórowy

კუთხის დანა/ ირიბი დანა

нож с изогнутым (ломанным,
коленчатым) обушком

ножи продольные

axial knife

noże podłużne

wiór retuszowany

გრძივი დანა

ножевидная пластина

нож продольный
ретушированный

axial retouched knife

nóż szczerbiony podłużnie

wiór z retuszem krawędzi/
wiórowiec

რეტუშირებული გრძივი
დანა

ножевидная пластина
с продольным расположением
лезвийной кромки

ножик с обухом

backed blade/piece

nożyk z tylcem

tylczak

ზურგდაბლაგვებული დანა

обушковый нож
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tylczak z wklęsłym tylcem

ამოღარული
ზურგდაბლაგვებული დანა

ножики с обухом –
backed blade/ piece with a hump nożyki z tylcem – z garbem
с горбом/ (pointes à gibbosité) (arched)

–

დაბლაგვებული დანა,
нож с изогнутым (ломанным,
ზურგამობურცული/ კუზიანი коленчатым) обушком

ножики с обухом
прямоугольные

rectangular backed blade/piece

prostokątne nożyki z tylcem

wkładka prostokątna

სამკუთხედისფორმის,
ზურგდაბლა გვებული დანა

прямоугольный вкладыш

ножик типа Gravette

Gravettian type knife

nóż typu Gravette

tylczak typu Gravette, gravet

გრავეტის ტიპის დანა

нож с обушком типа граветт

обсидиан

obsidian

obsydian

obsydian

ობსიდიანი

обсидиан

tylec

ножики с обухом –
с выемкой

backed blade/ piece with a notch nożyki z tylcem – z wnęką

-

обух

back

tylec

ზურგი

обушок

обух в виде прямого угла

right-angled back

tylec w kształcie kąta prostego tylec prostokątny

სწორკუთხა ზურგიანი დანა

прямоугольный обушок

обух дугообразный

arched (convex) back

tylec łukowy

თაღისებურზურგიანი დანა

дугообразный обушок

tylec łukowy

обух, образующий большой back forming a large obtuse
тупой угол
angle

tylcem tworzący kąt rozwarty rozwartokątny tylec

ზურგი, რომელიც დიდ
ბლაგვ კუთხეს ქმნის

обушок, образующий тупой
угол

осколок/ отщепка

flake

okrzesek

odłupek, ale też fragment/
okruch krzemienny

ანატკეცი

отщеп

оконечность

tip/ extremities

wierzchołek

wierzchołek

ბოლო/ წვერი

кончик изделия

осколок подогнутый

bent blade/ bent splitting/ bentout spall

wiór zakrzywiony

wiór podgięty

მოღუნული ლამელა/
მოღუნული ანატკეცი

скол с ныряющей дистальной
частью, с ныряющим
окончанием, ныряющий скол,
ампутирующий скол

острие

point

ostrze

ostrze, ostry wierzchołek
np. tylczaka

წვეტანა

острие

отбойник

pounder

tłuczek

tłuk/ tłuczek

სატეხი

отбойник
отходы расщепления мелкие

отбросы мелкие

small debris

drobne odpady

łuski/ drobne odłupki

წვრილი გადანაყარი

отброс резцовый

wastes of burin/ burin spall

odpad rylcowy

rylczak

სასაჭრისე გადანაყარი/
სასაჭრისე ანატკეცი

резцовый скол

отделка вторичная

secondary retouch

powtórna obróbka

retuszowanie

მეორადი დამუშავება/
რეტუში

вторичная обработка

пластина ножевидная

blade/ blank

wiór nożykowaty/ wiór

wiór

ლამელა

пластина

провертка

perforator

świder, wiertło

przekłuwacz, wiertnik

ბურღი

провертка, сверло

раскалывание двоякокосое

bi-convergent removal

obróbka podwójnie ukośna

technika rylcowcza

კონვერგენტული ატკეცვა

резцовая техника

резец

burin

rylec

rylec

საჭრისი

резец

резец клиновидный

dihedral burin

rylec klinowy

rylec klinowy

შუალა საჭრისი

резец срединный
резец на сломе

резец обломочный

burin on break

rylec łamaniec

rylec łamaniec

საჭრისი ანამტვრევზე

резец угловой

angled burin/ dejete burin

rylec węgłowy

rylec węgłowy

საჭრისი კუთხის

резец угловой

ретушь

retouch

szczerbienie

retusz

რეტუში

ретушь

ретушь крутая

steep retouch

retusz ostry

retusz stromy

ციცაბო რეტუში

ретушь крутая

ретушь пологая

flat retouch

łagodne zaszczerbienie

retusz płaski/ półpłaski

დამრეცი რეტუში

ретушь пологая

ретушь скобляще-режущая

scraping-cutting retouch

zaszczerbienie skrobiąco-tnące

retusz półstromy

მფხეკავ-მჭრელი რეტუში

ретушь полукрутая или
пологая

роговик

flint

krzemień

krzemień

კაჟი

роговик

скребок

endscraper

drapacz

drapacz

საფხეკი

скребок
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скребок вогнутый

concave endscraper

drapacz wgięty

półtylczak z wklęsłym
półtylcem

ჩაზნექილ სამუშაოპირიანი
საფხეკი

пластинка с притупленным
краем

скребок вогнутый
поперечный

transversal endscraper

drapacz poprzeczny

drapacz poprzeczny

თავამოღარული საფხეკი

скребок концевой

скребок выгнутый

convex endscraper

drapacz wygięty

drapacz wypukły

ამობურცულსამუშაოპირიანი
საფხეკები

скребок концевой

скребок ладьевидный

carinated scrapper

drapacz łódkowaty

drapacz łódkowaty

ნავისებური საფხეკი

скребок кареновидный

скребок округлый

rounded endscraper

drapacz krążkowaty

drapacz dookolny

მრგვალი საფხეკი

скребок округлый

скребок с отростком

nosed scraper

drapacze z wypustką

drapacz pyskowaty

ნისკარტიანი საფხეკი

скребок с носиком (вариант
á museau)

треугольник

triangle

trójkąt

trójkąt

სამკუთხედი

треугольник

форма трапециевидная

trapezoidal form

forma trapezoidalna

trapez

ტრაპეციის ფორმა

форма трапециевидная

царапка

scraper

skrobacz

skrobacz

საკაწრები

скребок

царапковая рабочая часть

scraping edge

skrobaczowata krawędź

drapisko

საფხეკი სამუშაო პირი

скребковая рабочая часть

царапковый инструмент

scraping tool

narzędzie skrobaczowe

skrobacz

საკაწრი იარაღი

скребковое изделие, изделие
со скребковым рабочим краем

чешуйчатка

splintered piece

łuszczeń

łuszczeń

სათლელი

нуклевидное долотовидное
орудие/ pièces écailleé

чешуйчатник

splintered spall

łuszczka

łuszczka

სათლელი, მცირე ზომის

долотовидное орудие на
отщепе

шило

awl

szydło

szydło kościane, przekłuwacz სადგისი
kościany

ядрище

core

rdzeń

rdzeń

ნუკლეუსი

шило
нуклеус, ядрище

ядрище зачаточное

initial core

rdzeń zaczątkowy

rdzeń zaczątkowy

ჩანასახოვანი ნუკლეუსი

пренуклеус

ядрище двуосновное

double platform core

rdzeń dwupiętowy

rdzeń dwupiętowy

ორფუძიანი ნუკლეუსი

нуклеус двуплощадочный

ядрище одноосновное

unidirectional/ single platform
core

rdzeń jednopiętowy

rdzeń jednopiętowy

ერთფუძიანი ნუკლეუსი

нуклеус одноплощадочный

ядрище резцевидное

burin-core

rdzeń rylcopodobny

rylec rdzeniokształtny

ნუკლეუს-საჭრისი

нуклевидный резец/ резец
многофасеточный

comprimeur

comprimeur

comprimeur

naciskacz/ retuszer

კომპრესორი

отбойник-ретушер

point à cran atypique

point à cran atypique

point à cran atypique

jednozadziorzec/ wykrojec
atypowy

ატიპიური წვეტანა,
გვერდამოღარული,
კოსტიონკის ტიპის

наконечник с боковой
выемкой атипичный

polissoir

polissoir

polissoirs

polerka

საპრიალებელი

полировальник
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Таблицы с артефактами
из пещеры Гварджилас Клде
Tablice z zabytkami
ze stanowiska Gvardjilas Klde
გვარჯილას კლდის მასალის
ტაბულები
Plates with artefacts
from the Gvardjilas Klde site

Таблица 1. Слой 1: одноплощадочные нуклеусы (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 1. Warstwa 1: rdzenie jednopiętowe (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 1. ფენა 1: ერთფუძიანი ნუკლეუსები (ნახ. ლევანჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 1. Layer 1: unidirectional cores (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 2. Слой 1: 1. пренуклеус; 2–6 двуплощадочные бипродольные нуклеусы (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 2. Warstwa 1: 1. rdzeń zaczątkowy; 2–6. rdzenie dwupiętowe (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 2. ფენა 1: 1. საფხეკი; 2–6. ორფუძიანი ნუკლეუსები (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 2. Layer 1: 1. preform; 2–6. double platform cores (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 3. Слой 1: двуплощадочные бипродольные нуклеусы (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 3. Warstwa 1: rdzenie dwupiętowe (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 3. ფენა 1: ორფუძიანი ნუკლეუსები (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 3. Layer 1: double platform cores (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 4. Слой 1: двуплощадочные бипродольные нуклеусы (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 4. Warstwa 1: rdzenie dwupiętowe (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 4. ფენა 1: ორფუძიანი ნუკლეუსები (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 4. Layer 1: double platform cores (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 5. Слой 1: пластинки с притупленным краем (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 5. Warstwa 1: tylczaki (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 5. ფენა 1: ზურგდაბლაგვებული ლამელები (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 5. Layer 1: backed pieces (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 6. Слой 1: пластинки с притупленным краем (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 6. Warstwa 1: tylczaki (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 6. ფენა 1: ზურგდაბლაგვებული ლამელები (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 6. Layer 1: backed pieces (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 7. Слой 1: 1–15. косоусеченные изделия; 16–18. острия-провeртки (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 7. Warstwa 1: 1–15. półtylczaki; 16–18. przekłuwacze (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 7. ფენა 1–15: თავირიბრეტუშირებული ლამელები; 16–18. ბურღი (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).
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Plate 7. Layer 1: 1–15. truncated pieces; 16–18. perforators (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).

Таблица 8. Слой 1: скребки (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 8. Warstwa 1: drapacze krótkie (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 8. ფენა 1: მოკლე საფხეკები (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 8. Layer 1: short endscrapers (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 9. Слой 1: скребки (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 9. Warstwa 1: drapacze (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 9. ფენა 1: საფხეკები (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 9. Layer 1: endscrapers (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).

368

Таблица 10. Слой 1: 1-8, 10–11. скребки; 9. орудия с выемками (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 10. Warstwa 1: 1–8, 10–11. drapacze; 9. narzędzie wnękowe (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 10. ფენა 1: 1–8, 10–11. საფხეკები; 9. ამოღარული იარაღი (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 10. Layer 1: 1–8, 10–11. endscrapers; 9. notched tool (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 11. Слой 1: резцы (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 11. Warstwa 1: rylce (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 11. ფენა 1: საჭრისები (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).
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Plate 11. Layer 1: burins (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).

Таблица 12. Слой 10: двуплощадочные бипродольные нуклеусы (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 12. Warstwa 10: rdzenie dwupiętowe (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 12. ფენა 10: ორფუძიანი ნუკლეუსები (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 12. Layer 10: double platform cores (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 13. Слой 10: 1–3, 5. двуплощадочные бипродольные нуклеусы; 4. пренуклеус; 6. одноплощадочный нуклеус (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 13. Warstwa 10: 1–3, 5. rdzenie dwupiętowe; 4. rdzeń zaczątkowy; 6. rdzeń jednopiętowy (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 13. ფენა 10: 1–3, 5. ორფუძიანი ნუკლეუსები; 4. საფხეკი; 6. ერთფუძიანი ნუკლეუსები (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 13. Layer 10: 1–3,5. double platform cores; 4. preform; 6. unidirectional core (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).

372

Таблица 14. Слой 10: изделия с притупленным краем (фото: Мирон Богацкий, рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 14. Warstwa 10: tylczaki (fot. Miron Bogacki, rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 14. ფენა 10: ზურგდაბლაგვებული ლამელები (ფოტო მირონ ბოგაცკისა, ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 14. Layer 10: backed pieces (photo by Miron Bogacki, drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 15. Слой 10: изделия с притупленным краем (фото: Мирон Богацкий, рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 15. Warstwa 10: tylczaki (fot. Miron Bogacki, rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 15. ფენა 10: ზურგდაბლაგვებული ლამელები (ფოტო მირონ ბოგაცკისა, ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 15. Layer 10: backed pieces (photo by Miron Bogacki, drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 16. Слой 10: 1–24. изделия с притупленным краем; 25. пластинка с притупленным краем (ППК) с тронкированным концом (фото: Мирон Богацкий, рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 16. Warstwa 10: 1–24. tylczaki; 25. wkładka tylcowa (fot. Miron Bogacki, rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 16. ფენა 10: 1–24. ზურგდაბლაგვებული ლამელები; 25. მართკუთხედის ფორმის (ფოტო მირონ ბოგაცკისა, ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 16. Layer 10: 1–24. backed pieces; 25. rectangular backed piece (photo by Miron Bogacki, drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 17. Слой 10: изделия с косым усечением конца (фото: Мирон Богацкий, рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 17. Warstwa 10: półtylczaki (fot. Miron Bogacki, rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 17. ფენა 10: თავირიბრეტუშირებული ლამელები (ფოტო მირონ ბოგაცკისა, ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 17. Layer 10: truncated pieces (photo by Miron Bogacki, drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 18. Слой 10: скребки (фото: Мирон Богацкий, рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 18. Warstwa 10: drapacze krótkie (fot. Miron Bogacki, rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 18. ფენა 10: მო კლ ე საფხეკები (ფოტო მირონ ბოგაცკისა, ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 18. Layer 10: short endscrapers (photo by Miron Bogacki, drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 19. Слой 10: скребки (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 19. Warstwa 10: drapacze (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 19. ფენა 10: საფხეკები (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 19. Layer 10: endscrapers (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 20. Слой 10: 1–6, 8. резцы; 7. комбинированное орудие; 9, 11–13. острия-провeртки; 10. зубчатое орудие (фото: Мирон Богацкий, рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 20. Warstwa 10: 1–6, 8. rylce; 7. narzędzie kombinowane; 9, 11–13. przekłuwacze; 10. narzędzie zębate (fot. Miron Bogacki, rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 20. ფენა 10: 1–6, 8. საჭრისები; 7. კომბინირებული იარაღი; 9, 11–13. ბურღი; 10. დაკბილული იარაღი (ფოტო მირონ ბოგაცკისა, ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 20. Layer 10: 1–6, 8. burins; 7. combined tool; 9, 11–13. perforator; 10. denticulated tool (photo by Miron Bogacki, drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 21. Слой 11: 1. пренуклеус; 2–5. одноплощадочные нуклеусы (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 21. Warstwa 11: 1. rdzeń zaczątkowy; 2–5. rdzenie jednopiętowe (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 21. ფენა 11: 1. საფხეკი; 2–5. ერთფუძიანი ნუკლეუსები (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 21. Layer 11: 1. initial core; 2–5. unidirectional cores (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 22. Слой 11: 1, 2, 5. одноплощадочные нуклеусы; 3–4. двуплощадочные нуклеусы; 6–20. изделия с притупленным краем (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 22. Warstwa 11: 1, 2, 5. rdzenie jednopiętowe; 3–4. rdzenie dwupiętowe; 6–20. tylczaki (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 22. ფენა 11: 1, 2, 5. ერთფუძიანი ნუკლეუსები; 3–4. ორფუძიანი ნუკლეუსები; 6–20. ზურგდაბლაგვებული ლამელები (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 22. Layer 11: 1, 2, 5. unidirectional cores; 3–4. double platform cores; 6–20. backed pieces (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 23. Слой 11: 1–28. изделия с притупленным краем; 29–34. cкребки; 35–37. изделия с косым усечением конца (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 23. Warstwa 11: 1–28. tylczaki; 29–34. drapacze krótkie; 35–37. półtylczaki (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 23. ფენა 11: 1–28. ზურგდაბლაგვებული ლამელები; 29–34. მოკლე საფხეკები; 35–37. თავირიბრეტუშირებული ლამელები (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).
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Plate 23. Layer 11: 1–28. backed pieces; 29–34. short endscrapers; 35–37. truncated pieces (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).

Таблица 24. Слой 11: скребки (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 24. Warstwa 11: drapacze (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 24. ფენა 11: საფხეკები (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).

Plate 24. Layer 11: endscrapers (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
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Таблица 25. Слой 11: 1–6. резцы; 7–14. cкребки (рис. Леван Джорджадзе, Патриция Данило).
Tablica 25. Warstwa 11: 1–6. rylce; 7–14. drapacze krótkie (rys. Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).
ტაბულა 25. ფენა 11: 1–6. საჭრისები; 7–14. მოკლე საფხეკები (ნახ. ლევან ჯორჯაძისა და პატრიცია დანილოსი).
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Plate 25. Layer 11: 1–6. burins; 7–14. short endscrapers (drawing by Levan Jorjadze, Patrycja Danyło).

