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Narzędzia kamienne: rozwój i zanik

●Najstarsze znane narzędzia kamienne powstały 

3,3 mln lat temu. Rozwój technologii szedł w 

parze z rozwojem człowieka: zdolności 

motorycznych, intelektualnych, a od pewnego 

etapu także językowych.

●Wcześnie narzędzia kamienne uzyskały 

regularny geometryczny kształt. Początkowo 

uniwersalne, z czasem zyskały określone 

przeznaczenie, u szczytu rozwoju także 

prestiżowe (nieużytkowe). Opanowanie surowca 

umożliwiło ekonomię materiału.



Pierwsze narzędzia kamienne

Po lewej:

Narzędzia sprzed

3,3 mln lat. Lomekwi 3,

jezioro Turkana, Kenia.

Po prawej:

narzędzie otoczakowe

kultury olduwajskiej

2,61/2,4 – 2/1,9 mln

lat temu



Pierwsze narzędzia kamienne
Po lewej:

rysunek pięściaka,

wynalazku kultury

aszelskiej sprzed

1,76 mln lat. Obrobione

obie płaszczyzny, stąd

nazwa – biface.



Pierwsze narzędzia kamienne
Na dole: ostrze-odłupek 

wykonane techniką 

lewaluaską, 

wykorzystywaną przez

neandertalczyków już

ok. 300 tys. lat temu.



Narzędzia człowieka współczesnego
Po lewej:

narzędzia kultury

oryniackiej (43-28 tyś. lat 

temu).

Na dole: liściowate ostrza

kultury solutrejskiej (22-17 

tyś. lat temu) (kopie).



Narzędzia kamienne: rozwój i zanik

●Po końcu epoki lodowcowej tradycje schyłkowego 

paleolitu były kontynuowane. Wytwarzane już 

wcześniej, wraz ze zmianą klimatu, przyrody i 

specjalizacją myślistwa upowszechniają się 

narzędzia mikrolityczne.

●Przyjęcie osiadłego trybu życia, rolnictwa i 

hodowli, wymagało narzędzi umożliwiających 

większy wpływ na środowisko oraz lepszą 

obróbkę surowców. Postępuje specjalizacja 

narzędzi. Pojawia się pięknie wykonana broń 

wojenna, w tym imitacje przedmiotów z metalu.



Narzędzia po epoce lodowcowej



Narzędzia rolników i hodowców

Neolityczna siekiera sprzed 5,5 tys. lat

zachowana z trzonkiem. Dania, 2014



Narzędzia rolników i hodowców
Narzędzia krzemienne

kultury pucharów lejkowatych

(4300-2800 lat p. n. e.).

●Po lewej:

rdzeń i wióry krzemienne

●Dół, po prawej:

gładzone siekiery krzemienne



Narzędzia rolników i hodowców
Kamienne topory

kultury ceramiki sznurowej

(ok. 3100-2350 lat p. n. e.).



Narzędzia kamienne: rozwój i zanik

●Użycie kamienia do wyrobu narzędzi trwało dłużej 

niż sama epoka kamienia. Narzędzia kamienne 

używane były powszechnie jeszcze we wczesnej 

epoce brązu, jako przedmioty rytualne zachowały 

się nawet do późnej starożytności (Egipt, Izrael). 

Niektóre ludy tzw. pierwotne używają ich do teraz.

●Mimo, że stanowiły niezbędny element 

codziennego życia, jeszcze w starożytności 

zapomniano o ich właściwej funkcji, przypisano im 

nadnaturalne właściwości i pochodzenie.



Biblia – Stary Testament

●Księga Wyjścia 4,25

„Sefora wzięła ostry kamień i odcięła napletek 

syna swego i dotknęła nim nóg Mojżesza, 

mówiąc: «Oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie»”.

●Księga Jozuego 5,2-3

„W owym czasie rzekł Pan do Jozuego: 

«Przygotuj sobie noże z krzemienia i ponownie 

dokonasz obrzezania Izraelitów». Jozue 

przygotował sobie noże z krzemienia i obrzezał 

Izraelitów na pagórku Aralot”.



Starożytny Egipt

1) Bani Hassan,

grobowiec 15

2) Bani Hassan,

grobowiec 2

3) Zbliżenie na ręce

rzemieślników

4) Bani Hassan,

grobowiec 2

5) Noże krzemienne

z okresu Średniego

Państwa.



Starożytny Egipt

●Po lewej: noże z

a) Gizy; b) Kom al-

Ahmar, Stare Państwo

●Dół: nóż z okresu

przeddynastycznego.



Starożytny Egipt

●Po lewej: Bani Hassan, 

grobowiec nomarchy 

Baqeta III, XI dynastia 

(XII-XX w.)

●Doł: nóż z Abu Zaidan.

3300-3100 p. n. e.



Narzędzia kamienne: rozwój i zanik

●O tym, że narzędzia kamienne użytkowane były 

wtórnie w starożytności i średniowiecza źródła 

pisane informują nas jedynie pośrednio –

nierozpoznawane jako takie, zabytki uznawane 

były za „cudowne” kamienie. Powtarzając za 

autorami starożytnymi, to samo twierdzono w 

średniowieczu.

●Bezpośrednie dowody daje archeologia:  jako 

talizmany narzędzia kamienne odnajdywane są  

wmurowywane w ściany i fundamenty, znajduje 

się je zdobione i oprawione w drogie metale.



Narzędzia kamienne: rozwój i zanik

●Zabiegom takim poddawane były przede 

wszystkim neolityczne kamienne siekiery. Od 

czasów starożytnych istniało przekonanie, że 

siekiery te spadają z nieba wraz z piorunami, 

nazywano je „kamieniami piorunowymi”. 

Przechowywane w domu lub noszone przy sobie, 

chroniły przed gromami.

●Wiara taka dochowała się aż do XX wieku. 

Identyczne wierzenia rejestrowano w całej 

Europie. Równorzędnie do siekier wierzono w 

moc skamielin takich jak belemnity i jeżowce.



„Kamienie piorunowe”

w starożytnej Grecji i Rzymie

keraunosastropeléki

ceraunia

Nazwy

„kamienia piorunowego”

w językach

greckim i łacińskim.



Pliniusz Starszy, Historia naturalna

●„Pomiędzy białemi jest także tak nazwany 

ceraunia, przyciągający do siebie blask gwiazd. 

Sam jest kryształowy, koloru błękitnego, rodzi się 

w Karmanii. Zenothemis mówi, że jest biały, ale 

wewnątrz ma gwiazdę schodzącą się. Robić ma 

się także ceraunia przyjmujący tę gwiazdę, 

mocząc go przez kilka dni w saletrze i wodzie, ale 

po tyluż miesiącach staje się kamień mdły. (...)



Pliniusz Starszy, Historia naturalna

●Sokatus robi także dwa inne rodzaje ceraunia, 

czarny i czerwony i powiada, że obydwa podobne 

są do siekiery; temi, które są czarne i okrągłe 

można miasta i floty zdobywać i zowią się one 

betuli; te zaś które są długie cerauniae. Twarzą 

oni inny jeszcze, rzadki bardzo kamień, którego 

bardzo poszukują Magowie partyccy, ponieważ 

znajduje się on tylko w miejscach, w które piorun 

uderzył”.



Pliniusz Starszy, Historia naturalna

Cechy betuli:

●podobna do 

siekiery,

●kolor czarny,

●kształt okrągły,

●można nimi 

zdobywać miasta

i floty.

Cechy ceraunii:

●podobna do 

siekiery,

●kolor czerwony,

●kształt podłużny.



Swetoniusz, Żywoty cezarów

●„Niedługo  potem  padł  piorun  w  jezioro  w  

kraju  Kantabrów  i  znaleziono  dwanaście  

siekier,  niewątpliwą oznakę najwyższej władzy”.

Tymoteusz z Gazy

●„Będziesz mieć amulet przeciwko piorunom jeżeli 

wyryjesz w kamieniu piorunowym słowa αφια 

αφρυξ i trzymać go będziesz w domu”.



Zdobione kamienne narzędzia

●Pochodzenie:

Efez

●Kontekst:

ruiny rzymskie

●Materiał:

„twardy brązowy

gładzony kamień”

●Wymiary:

13,5 × 6,3 cm



Zdobione kamienne narzędzia

●Pochodzenie:

Argos

●Kontekst:

ruiny rzymskie

●Materiał:

serpentynit

●Wymiary:

10,3 × 5,2 cm



Zdobione kamienne narzędzia

●Pochodzenie:

Pergamon

●Kontekst:

ruiny rzymskie

●Materiał:

„niebiesko-

czarny kamień”

●Wymiary:

11 × 5.5 cm



Zdobione kamienne narzędzia

●Pochodzenie:

nieznane

●Kontekst:

nieznany

●Materiał:

obsydian

●Wymiary:

7,2 × 5 cm



Zdobione kamienne narzędzia

●Pochodzenie:

Egipt (?)

(z kolekcji British

Museum)

●Kontekst:

nieznany

●Materiał:

nefryt

●Wymiary:

4.7 × 3.0 cm



Zdobione kamienne narzędzia

●Pochodzenie:

Narce (Włochy)

●Kontekst:

grobowiec

z późnej

starożytności

●Materiał:

dioryt

●Wymiary:

niepodane



Marbodus Redonensis, Libellus de 

lapidibus preciosis nuper editus

●„Niespokojne powietrze burzy się wiatr ów 

szaleństwem,

Gdy brzmi straszny, gdy błyska ognisty eter,

Chmurami zbitymi spada z nieba kamyk ów,

Którego nazwa u Greków od pioruna się bierze.

Uważają, że go spotkać można tylko

W owych miejscach, w które piorun strzelił. 

Stąd w mowie Greków nazwany jest ceraunius. 

Bowiem co my piorunem, Grecy ceraunon 

nazywają.

(...)



Marbodus Redonensis, Libellus de 

lapidibus preciosis nuper editus

●Kto w czystości go nosi, nie jest piorunem 

trafiany.

Ani dom, ani wsie, do których przylgnął ów 

kamień,

Ani człowiek żeglugą wiedziony przez rzekę lub 

morze

Nie będzie zatopiony ani piorunem rażony. 

Pomaga wojny wygrywać, sen słodki i mary 

przynosi.

(...)



Marbodus Redonensis, Libellus de 

lapidibus preciosis nuper editus

●Podwójny dają mu wygląd i dwa kolory.

Mówią, iż w Germanii podobny jest do kryształu 

Zabarwionego niebiesko i złotawo.

Podaje Hiszpan z Luzytanii, iż jest złotobrązowy

I gardzi płomieniami”.



Ceraunia: Pliniusz a Marabod

Pliniusz:

●przyciąga blask

gwiazd,

●można wytworzyć

sztucznie,

●poszukiwana

przez magów

Marabod:

●spada z nieba

●chroni przed 

nieszczęściem tych, 

którzy noszą ją w 

czystości,

●jeden z jej rodzajów 

ma barwę 

złotobrązową.



Ceraunia: Pliniusz a Marabod

Cechy wspólne:

●Podobna do kryształu

●Kolor błękitny

●Pomaga wygrywać wojny

●Znajduje się ją w miejscu uderzenia pioruna



Średniowieczne prawo

●Kodeks Grágás, Islandia, XII w.

●„Ludzie nie będą nosić przy sobie kamieni, ani 

używać ich do zaklinania ludzi lub bydła. Jeżeli 

ktoś zawierza kamieniom swoje zdrowie lub 

majątek, podlega karze wygnania”.



Średniowieczne prawo

●Księga kormcza, Ruś, ok. XIII w. Zalecenie 

mnicha Afanazjusza z Jerozolimy:

„Strzały i siekiery gromowe są rzeczą nieczysta i 

dla Boga obrzydliwą. Jeszcze i choroby, 

niedomagania i choroby ogniste leczą, diabłów 

wypędzają i cudy pokazują – niech będą przeklęci 

i niech przeklęci będą ci, których uzdrowiono. Bo 

nie każdy prorokujący wielebnym jest, a nie każdy 

diabłów wypędzający – święty. Nie po czynach 

poznany będzie, lecz po słowie pańskim, ono 

każde drzewo od kłody odróżnić nakaże”.



Średniowieczne - archeologia

●Lund (Szwecja) – 83 zabytki z kamienia i 

krzemienia, od mezolitu do wczesnej e. b.

●Lihula (Estonia) – dwie kamienne siekiery.

●Tartu (Estonia) – kamienna siekiera.

●Vinski i Tiivikova (Estonia) – kamienna siekiera 

oraz metalowy pierścień w pochówki z ok. V w. n. 

e.

●Hargla (Estonia) – kamienna siekiera oraz fibuła i 

moneta z r. 1400 w pochówku z końca XV w.



Średniowieczne - archeologia

●Klasztor w Bonn – kamienna siekiera 

umieszczona pod dachem klasztornego 

spichlerza. XII/XIII w.

●Kościół w Skåne – kamienny nóż wmurowany w 

ścianę (wg informatora z XVIII w.).

●Nowogród – krzemienny grot włóczni oprawiony 

w koszulkę z brązu ozdobioną znakiem krzyża.



Kamienie piorunowe w folklorze

●„W roku 1868 zwróciłem się do pewnej starej 

kobiety, żyjącej niedaleko Kulsbjaergene. 

Chciałem kupić kamienną gładzoną siekierę, o 

której wiedziałem, że została przez nią 

znaleziona, jednak nie byłem w stanie przekonać 

jej do sprzedaży. Wytłumaczyłem jej, że 

posiadany przez nią przedmiot to narzędzie z 

epoki kamienia.

(...)



Kamienie piorunowe w folklorze

●„W roku 1868 zwróciłem się do pewnej starej 

kobiety, żyjącej niedaleko Kulsbjaergene. 

Chciałem kupić kamienną gładzoną siekierę, o 

której wiedziałem, że została przez nią 

znaleziona, jednak nie byłem w stanie przekonać 

jej do sprzedaży. Wytłumaczyłem jej, że 

posiadany przez nią przedmiot to narzędzie z 

epoki kamienia.

(...)



Kamienie piorunowe w folklorze

●Kobieta odpowiedziała, że nie da się na to 

nabrać. Nie, to był kamień piorunowy i gdy miało 

się taki w domu, piorun nie mógł uderzyć. 

Zaproponowałem jej w zamian dwa podobne 

kamienie oraz zapłatę taką, jak poprzednio. 

Odparła, że to na nic, kamienie nie pomogą, o ile 

nie znajdzie się ich samemu”.


