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 Badania środkowego paleolitu, których początki w Europie Środkowej się-
gają lat 70. XIX wieku, dostarczyły wielu interesujących odkryć. Nie dziwi więc, 
że częściej stykamy się z opracowaniami materiałów archiwalnych niż monogra-
fiami aktualnie eksplorowanych stanowisk. Zachęta do  ponownego opracowania 
tego rodzaju danych tkwi w słusznym skądinąd przekonaniu, że współczesna re-
wizja uściśli wcześniejsze wnioski, np. dotyczące tak podstawowych kwestii, jak  
metryka kulturowa przemysłu lub wiek pozostałości. Współczesne badania dają 
szansę poszerzenia pola dyskusji o zagadnienia wcześniej z różnych względów 
przemilczane lub niedostrzegane. Sądzę, że recenzowana tutaj praca Petra Nerudy 
i L’ubomiry Kaminskiej, poświęcona dwóm środkowopaleolitycznym stanowiskom 
w Bojnicach (zachodnia część Słowacji), w dużej mierze spełnia te oczekiwania.
 Książka prezentuje wyniki analizy danych uzyskanych w 2. połowie XX 
wieku podczas prac realizowanych na stanowisku Bojnice I, to jest w Jaskini Pre-
poštská (od nazwy klasztoru) oraz Bojnice III, znajdującym się w rejonie znisz-
czonego podczas budowy fosy zamkowej fragmentu wzgórza. Stanowiska są zlo-
kalizowane w obrębie osadów trawertynowych, które nie bez racji, uważane są za 
rodzaj „czarnej skrzynki” przechowującej informacje przyrodnicze. Większość 
danych, na których oparli się autorzy, pochodzi z badań F. Proška i J. Bárty. Sko-
rzystano także z geologicznej dokumentacji stanowisk wykonanej przez V. Ložka 
oraz doniesień z 1. połowy XX stulecia.
 Przedmiotem badań prezentowanych w monografii były przede wszyst-
kim materiały kamienne oraz dokumentacja archiwalna, dotycząca rozprzestrze-
nienia i pozycji stratygraficznej. Autorzy monografii pokusili się również o dato-
wanie kilku próbek organicznych, aby uściślić wiek niektórych serii zabytków. 
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 Celem, jaki przyświecał twórcom monografii, stało się uchwycenie za-
sadniczych cech aktywności neandertalczyków w rejonie stanowisk oraz przede 
wszystkim ustalenie atrybutacji kulturowej i  wieku pozostałości. Autorzy starali 
się ukazać tę problematykę w szerszym kontekście porównawczym, uwzględniając 
wybrane odkrycia z terenu Europy Środkowej. 
 Książka składa się z 6 zasadniczych części oraz aneksu. W pierwszym roz-
dziale, zatytułowanym „Wstęp”,  przedstawiono zarys rzeźby terenu Słowacji, a na-
stępnie poruszono kwestię surowców skalnych, wykorzystywanych przez ugrupo-
wania paleolityczne. Musimy pamiętać, że zróżnicowanie petrograficzne, a co za 
tym idzie, jakość i rozprzestrzenienie źródeł łupliwych skał na terenie Słowacji jest 
znacznie większe niż w Polsce. Ograniczone występowanie „dobrych surowców” 
powodowało konieczność zaopatrywania się w odległości od 10 do 40-50 km od 
takich stanowisk jak Bojnice, czy Hôrka-Ondrej (np. Kaminská 2001). W następ-
nej części rozdziału scharakteryzowano genezę trawertynów. Omówiono również 
historię badań i zasadnicze cechy paleolitu środkowego na terenie Słowacji. Roz-
dział kończą szczegółowe informacje na temat położenia stanowiska Bojnice I i III 
oraz zakresu analiz archeologicznych.
 Drugi rozdział, pt. „Metodologia oceny materiału”, zawiera ocenę do-
kumentacji archiwalnej. Opisano tutaj także sposób analizy znalezisk kamien-
nych, uwzględniając atrybuty morfometryczne, typologiczne oraz technologiczne,             
a także surowcowe. Autorzy omówili również zagadnienie datowania oraz rekon-
strukcji środowiska przyrodniczego. W poszczególnych podrozdziałach P. Neruda 
i L. Kaminská ukazali niedostatki dokumentacji archiwalnej, ograniczające zakres 
opracowania. Szczególne trudności dotyczyły ustalenia wieku i środowiska przy-
rodniczego. Autorzy  oparli swoje wnioski na wynikach analiz antrakologicznych, 
malakologicznych oraz paleozoologicznych i rozpoznaniu fitolitów. 
 Trzeci rozdział prezentuje stanowisko Bojnice I, które znajduje się w ob-
rębie niewielkiej jaskini o wymiarach właściwych dla schronisk. Obiekt położony 
jest po południowo-wschodniej stronie zabudowań zamkowych. Oprócz informa-
cji z zakresu historii badań i metodologii autorzy szczegółowo przedstawili straty-
grafię stanowiska bazując na dokumentacji  F. Proška oraz J. Barty. Dolną warstwę 
stanowiska (warstwa 7) odniesiono do początku ochłodzenia zlodowacenia Wisły 
(MIS5a-d-MIS4), natomiast wyższy poziom (warstwa 8) na podstawie otwartych 
dat 14C został przyporządkowany do > początków MIS3 (Tab. 2) . Wyższe war-
stwy - (4-6) - nie mają ścisłych ustaleń chronologicznych (MIS3-MIS2). Następnie 
przedstawiono wyniki analiz zabytków, wydobytych podczas eksploracji sonda-
ży. Brak informacji o dokładnej lokalizacji znalezisk sprawił, że wyroby można 
było przyporządkować jedynie do sektorów, stąd obraz rozprzestrzenienia nie 
jest dokładny (Fig. 27). Na dalszych stronach przedstawiono wyniki analizy for-
malnej przemysłu kamiennego poruszając kwestię surowca, redukcji i produkcji/
reprodukcji narzędzi. W wielu wypadkach rekonstrukcja sposobów eksploatacji 
rdzenia opierała się na analizie półsurowca, z uwagi na brak lub niewielką liczbę 
odpowiednio zachowanych rdzeni. W dyskusji dotyczącej znaczenia artefaktów      
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z Bojnic I autorzy musieli ponownie się zmierzyć z problemem modelu stratygra-
ficznego, wybierając propozycję F. Proška, który zakładał, że wszystkie artefakty 
pierwotnie były deponowane przez ludzi w jaskini, innymi słowy, nie pochodzą 
one, np. z powierzchni nawisu nad jaskinią. Ostatecznie autorzy przyjęli założenie 
(dość ryzykownie), że cały inwentarz jest homogeniczny kulturowo (s. 94). Różni-
ce w rozprzestrzenieniu danych kategorii artefaktów wyjaśnili odmienną funkcją 
poszczególnych miejsc. 
 Czwarty rozdział poświęcony jest stanowisku Bojnice III, położonemu 
500 m od Jaskini Prepoštska. Omawianą część pracy rozpoczyna, jak poprzednio, 
obszerna historia eksploracji oraz charakterystyka stratygrafii i wieku jednostek 
stratygraficznych. Kluczową dla dociekań chronologicznych okazała się korelacja 
stratygrafii przedstawionej przez V. Ložka (21 warstw) i J. Bartę (11 warstw kultu-
rowych). Chronologię oparto na ustaleniach malakologicznych. Warstwy XI i X 
zostały przyporządkowane późnemu eemowi, natomiast warstwa IX-I okresowi 
zlodowacenia Wisły (Tab. 84). Niestety trudno w chwili obecnej rozstrzygnąć, czy 
warstwy IX-I należą do MIS5d-5a, czy np. początku MIS3. Wcześniejsze datowa-
nia Hausmanna i Brunackera (1988) metodą U-Th martwic trawertynowych na 
105 tys. BP okazały się mało przydatne z powodu braku dokładnej lokalizacji po-
brania próby. Prawdopodobnie chodzi o spągową część profilu stanowiska. 
 Omawiając archaeologiczną zawartość Bojnic III autorzy, tak jak w po-
przedzającym rozdziale, przedstawili dane na temat rozprzestrzenienia zabytków, 
cech artefaktów, a także stratygrafii i środowiska naturalnego. Najlepiej zachowany-
mi i udokumentowanymi okazały się warstwy VIII-X. Większość artefaktów z tych 
warstw reprezentowana jest przez kwarc, który ograniczał wachlarz stosowanych 
technik i metod produkcji półsurowca i narzędzi. Pojedyncze zabytki z radiolarytu 
noszą ślady intensywnej redukcji. W warstwach obecne są także wyroby wykonane 
z limnokwarcytu. Według autorów, w warstwach obecne są przykłady szczątko-
wych narzędzi bifacjalnych, wśród których wyróżniono formy ostrowierzchołko-
we. Zdaniem autorów mogą to być atypowe noże, porównywalne z narzędziami 
zespołów z Jaskini Kůlna na Morawach.
 Następny rozdział (5) zatytułowany „Ogólne wnioski” zawiera dyskusję na 
temat funkcji i kulturowej atrybutacji znalezisk z Bojnic I i III. W pierwszym pod-
rozdziale, pt. „Brakujące artefakty”, autorzy rozpatrują wpływ różnych czynników 
na formowanie się stanowiska. W tej nieco szkolnej części uwypuklono wpływ 
ludzkiej i zwierzęcej aktywności oraz procesów geologicznych. Korzystając z uży-
tecznego modelu T. Uthmeier’a autorzy starali się wyodrębnić ślady transformacji 
naturalnej i kulturowej (de facto wcześniej scharakteryzowanych przez B. Schiffera). 
Wzięli pod uwagę możliwość wytwarzania różnych kategorii wyrobów z lepszych 
jakościowo surowców poza stanowiskiem. Autorzy zarysowali obraz aktywności 
polegającej na pobycie grup ludzkich sprowadzających i obrabiających z różną dy-
namiką takie surowce jak radiolaryt, limnokwarcyt czy kwarc. Z uwag autorów 
wynika, że grupy ludzi stosowały dwie strategie: kwarc wnoszono prawie w całości, 
natomiast surowce drobnoziarniste trafiały w postaci zredukowanych przedmiotów. 
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 Kolejny podrozdział zawiera uwagi na temat związków kulturowych ma-
teriałów z Bojnic. Autorzy monografii opowiedzieli się za genezą mikocką liczniej-
szych inwentarzy z Bojnic I i III. Rozdział kończy porównanie wybranych inwentarzy 
mikockich z Europy środkowej z Bojnicami I i III, warstwy VIII-X. Analiza w oparciu 
o 11 cech przeprowadzona została za pomocą metody głównych składowych. 
 Zasadniczą część pracy kończy krótki rozdział pt. „Bojnice w kontekście 
środkowoeuropejskim”, w którym autorzy dyskutują chronologię mikokienu, za-
gadnienie Taubachienu oraz przedstawiają swój pogląd na schyłek paleolitu środ-
kowego. Monografię uzupełnia seria ekspertyz petrograficznych i malakologicz-
nych, a także mikroskopowej analizy zwierzęcych szczątków kostnych. Autorzy 
dołączyli również niepublikowane ekspertyzy przyrodnicze (malakologiczne,o-
steologiczne i ostrakologiczne). Monografię kończy obszerne streszczenie w języ-
ku czeskim oraz wykaz literatury. Książka zawiera liczne tabele, wśród których do-
minują zestawienia cech jakościowych oraz metrycznych wyrobów kamiennych. 
Są one starannie przygotowane, choć ich liczba (ponad 130) i układ nie ułatwiają 
czytelnikowi lektury. Opracowanie zawiera 104 ryciny przygotowane na odpo-
wiednim poziomie graficznym. Wśród rycin znajdują się liczne archiwalne zdjęcia 
fragmentów powierzchni lub profili, a także przerysy rycin J. Barty i F. Proška. 
Osobno publikowane są wykresy.
 Książka P. Nerudy i L. Kaminskiej wpisuje się w zbiór opracowań mo-
nograficznych stanowisk środkowego paleolitu będących rewizją starszych badań. 
Zwraca uwagę solidny warsztat dotyczący charakterystyki cech typologicznych        
i technologicznych wyrobów kamiennych. Należy docenić pomysłowość i upór 
autorów w próbie odtworzenia przestrzennej sytuacji w Bojnicach I, mimo braku 
planigrafii. Dzięki metodzie, zastosowanej wcześniej w Jaskini Kůlna przez P. Ne-
rudę, uchwycono zróżnicowanie surowcowe oraz formalne artefaktów, które może 
wyraża odmienne strefy funkcjonalne (s. 52, Figs. 26, 27). Za istotne osiągnięcie 
uznać należy rewizję ustaleń technologicznych, które dostarczyły dowodów na to, 
że zarówno w Bojnicach I, jak i III dominował system dyskoidalny lub system 
z migrującymi płaszczyznami (metoda wielokierunkowa). Wcześniej J. Barta su-
gerował obecność technologii lewaluaskiej (np. Barta 1986). Ważnym wkładem 
autorów w badania środkowego paleolitu regionu Słowacji i terenów przyległych 
wydaje się być spojrzenie na znaleziska narzędzi retuszowanych z perspektywy 
ich użytkowania połączonego z różnorodnymi przeróbkami (ang. curation). Bio-
rąc pod uwagę cechy technologiczne i typologiczne autorzy wystąpili z zupełnie 
odmienną koncepcją przynależności kulturowej Bojnic I i III, traktując bardziej 
liczne inwentarze jako pozostałość grup kręgu mikockiego. Propozycja ta dotyka 
aktualnej dyskusji na temat podłoża zmienności zespołów środkowopaleolitycz-
nych w Europie Środkowej (patrz np. Kozłowski 2014; Valde Nowak et al. 2014). 
 Jak zaznaczono wyżej, jednym z podstawowych celów opracowania stała 
się ponowna ocena przynależności kulturowej inwentarzy. Warto wspomnieć, że 
wcześniej J. Barta zaliczał materiały z Bojnic I do mustierienu lewaluaskiego (Bar-
ta 1986). Zabytki z poziomu interglacjalnego Bojnic III były umieszczane pośród 
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inwentarzy tzw. Taubachienu (np. Kozłowski 1994). Autorzy monografii założyli, 
że większość pozostałości reprezentuje mikokien, choć jak przyznają, materiały 
mogą pochodzić z różnych epizodów osadniczych (s. 81). Dowodem są elementy 
przypominające klasyczne kategorie narzędzi mikockich. W opracowaniu ważką 
rolę pełnią więc pojedyncze formy retuszowane, określane groszakami (Fig. 62: 
2-4). Musimy pamiętać, że tego rodzaju narzędzia w niewielkich seriach pojawiają 
się także w przemysłach z jednostronną obróbką (np. Wiśniewski et al. 2013). Wąt-
pliwości budzą również niektóre formy z obróbką dwustronną, uznane za mikoc-
kie. Są one wykonane przeważnie z importowanego surowca. Forma narzędzi, co 
podkreślone zostało przez autorów, wynika z silnej redukcji większych okazów lub 
intensywnego retuszu drobnych odpadów. W takich sytuacjach dyskusja o wyrazie 
cech kulturowych zawsze pozostaje otwartą. Wytwory tego rodzaju mogą stanowić 
efekt różnorodnych modyfikacji bez czytelnego związku z pierwotną formą, wbrew 
mało realistycznemu modelowi redukcji, proponowanemu przez tzw. szkołę fila-
delfijską na czele z H. Dibble. Wydaje się równocześnie, że w przypadku Bojnic 
nie da się ostatecznie przesądzić  homogeniczności kulturowej, akcentowanej przez 
autorów, z powodu braku szczegółowych danych na temat stratygraficznej i prze-
strzennej sytuacji znalezisk oraz braku składanek, a także z powodu uzasadnionych 
obaw o to, że poważny wpływ na formowanie się stanowisk miały procesy geo-
logiczne. Podobieństwa metryczne, a nawet morfologiczne wyrobów, uchwycone 
przez autorów, mogą wynikać z poza-kulturowych przyczyn, takich jak objętość      
i forma surowca oraz dynamika jego redukcji. Musimy także pamiętać o możliwo-
ści redystrybucji części znalezisk wskutek procesów postdepozycyjnych, a nawet 
późniejszej reutylizacji. Wystarczy przytoczyć przykład Schroniska Wylotne, gdzie 
w dużo lepiej zachowanym kontekście stratygraficznym, składanki jednego bloku 
z narzędziem bifacjalnym znalazły się w 3 warstwach (Mańka et al. 2004). Niestety 
w takich sytuacjach, czy chcemy tego, czy nie, musimy brać pod uwagę możliwość 
palimpsestu i innych zjawisk, które nie pozwalają na jednoznaczne rozstrzygnięcia 
(patrz np. Bailey 2007) . Biorąc to wszystko pod uwagę, byłbym skłonny rozpatry-
wać pochodzenie inwentarzy z Bojnic co najmniej na dwa sposoby: 1. zmieszane 
warstwy mikockie i mustierskie; 2. opcja mikocko-mustierska sensu J. Richter lub 
mustierien nielewaluaski o silnie zredukowanych narzędziach.
 Innym celem autorów stała się próba ukazania Bojnic na tle środkowego 
paleolitu w Europie Środkowej. Zadanie to autorom udało się jedynie częściowo 
wykonać, albowiem w rozważaniach pominięto, m.in. dość istotne dla tego regio-
nu znaleziska z Jaskini Obłazowa (warstwy XXb-XIII), które pod względem chro-
nologicznym doskonale wpisują się w okno czasowe Bojnic (np. Valde-Nowak et 
al. 2003; Valde-Nowak 2009). Sądzić można, że uwzględnienie danych z tego sta-
nowiska przyniosłoby ciekawsze rozstrzygnięcia pod względem technologicznym 
i typologicznym. Sekwencja warstw w Jaskini Obłazowa pokazuje, że region ten 
przyciągał  uwagę grup ludzkich wykorzystujących różne strategie przygotowywa-
nia narzędzi i zarządzania surowcem kamiennym. 
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 Autorzy starając się w obiektywny sposób porównać inwentarze z Bojnic 
sięgnęli po metodę głównych składowych (patrz wyżej). Jako tło porównawcze wy-
korzystano inwentarze z terenu Polski, Niemiec i Moraw, a także Węgier. Niestety, 
inwentarze te są efektem różnej aktywności grup, a także różnej dynamiki użyt-
kowania surowca kamiennego, nie wspominając o różnym wieku, niekiedy dość 
trudnym do ustalenia. Wyniki porównania należy więc traktować z dużą ostroż-
nością. Niezależnie od tego, uważam, że ten kierunek poszukiwań może przynieść 
w przyszłości interesujące rezultaty pod warunkiem, że uwzględnimy dyskretne 
cechy technologiczne, a nie klasyczne kategorie typologiczne. Względną wartość 
atrybutów typologicznych zilustrował dwie dekady temu J. Kind (1992) w kontek-
ście południowoniemieckich stanowisk środkowego paleolitu. Wykorzystując inny 
rodzaj analiz (klusteryzacja za pomocą algorytmu Ward’a i analiza korespondencyj-
na) pokazał, że wiele jednoznacznie klasyfikowanych zespołów znalazło się w grupie 
inwentarzy o cechach mieszanych: mustiersko-mikockich (Kind 1992).
 Powyższy komentarz w niczym nie umniejsza dużej wartości monografii 
autorstwa P. Nerudy i L. Kaminskiej. Lektura skierowana jest przede wszystkim 
do grona czytelników, chcącego zapoznać się z nowymi koncepcjami na temat 
środkowego paleolitu Słowacji i ościennych regionów. Jest również pouczającym 
opracowaniem dla badaczy, chcących w przyszłości podjąć się trudu rewizji  wcze-
śniejszych badań stanowisk środkowego paleolitu. 
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 Są dwa sposoby uprawiania nauki, które można zobrazować relacją liści do 
drzewa. Żeby opisać drzewo można starać się zebrać i zadokumentować wszystkie 
opadłe z niego liście albo mając tylko kilka liści próbować zrozumieć sposób, w jaki 
łączyły się niegdyś z gałęźmi, pniem i korzeniami1. Kłopot z poruszaniem się pierw-
szą z tych dróg polega na tym, że możemy nigdy nie dotrzeć do końca; ryzyko 
związane z podążaniem drugą – że pojawią się nowe fakty, niepasujące do wyty-
czonej drogi.
  Stan rozpoznania archeologicznego późnośredniowiecznego osadnictwa 
wiejskiego na Dolnym Śląsku daleki jest od stopnia zaawansowania, w którym 
zostałyby „zebrane i opisane wszystkie liście”.  Wręcz przeciwnie – „zbiór liści” 
jest tak niewielki, że próba budowania na nim spektakularnych syntez wydaje 
się być przedsięwzięciem bardzo ryzykownym. Wieś dolnośląska, podobnie jak 
pozostałe z ziem obecnej Polski, nie może pochwalić się zadawalającym  stanem 
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