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AMK – Ciągle są nowe odkrycia, nowe interpretacje, da-
towania, ustalenia genomu neandertalczyków. Być może 
można by ustalić DNA tego palca i paliczka?

PVN – To jest w tej chwili niezwykle nośny temat. 

AMK – W Obłazowej w jakiejś części rodziła się sztu-
ka, działalność abstrakcyjna. Nadto wtedy następowało 
przejście od neandertalczyków do ludzi współczesnych. 
Czy wierzy Pan w różnicę kognitywną między neander-
talczykiem a człowiekiem współczesnym?

PVN – Mówię bez przekonania, że neandertalczycy po 
prostu wyginęli. Trudno uzasadnić, dlaczego wyginęli 
bezpowrotnie. Argumenty, dlaczego wyginęli, są róż-
ne: wirusy, choroby kości, klimat, insekty, konkurencja  
do zasobów, różnica w płodności w stosunku do Homo 
sapiens. Natomiast w różnicę kognitywną trzeba wierzyć 
dlatego, iż Homo sapiens stworzył sztukę. Trudno to przy-
pisać późnym neandertalczykom – nie ma ku temu prze-
konujących dowodów. To jest niezwykle ważna różnica.

AMK – Czy planuje Pan dalsze rozkopanie jaskini  
Obłazowa?

PVN – To należy zrobić, ale to duże przedsięwzięcie. 
Wiele lat trwało zrobienie tego, co zrobiliśmy. Drugi otwór 
jaskini był zasypany kompletnie, zaczęliśmy go odsłaniać. 
Miałem tylko jeden grant, dzięki któremu dokopaliśmy się 

do dna jaskini, do litej skały. Rozszerzyliśmy nieco wy-
kop, ale to ciągle jest mało. Jest tam jeszcze duża treść 
sedymentów i mogą być dalsze niespodzianki. 

AMK – Interdyscyplinarna książka o Obłazowej była pi-
sana w 2003 r. Czy myśli Pan o następnej książce o tej 
jaskini? 

PVN – Mam nowe materiały, pewne rzeczy widzę ina-
czej. Trzeba by napisać prehistoryczną wizję Obłazowej, 
pokazać także reinterpretację faktów.
 Obecnie dopuszczane jest śmielsze myślenie i pi-
sanie o różnych możliwościach interpretacji znalezisk 
archeologicznych. W czasach procesualizmu szukano 
raczej motywacji gospodarczej, przejawów ekonomicz-
nej konkurencji, walki o byt. Teraz myślimy nie tylko  
w kategoriach archeologii „twardej”, ale także w katego-
riach potrzeb duchowych ówczesnych ludzi. Przybywa 
znalezisk, które – już trzydzieścikilka tysięcy lat temu – 
na takie wyraźnie wskazują.

AMK – Obłazowa wyszła w świat... Czy Pana nie ciągnie 
w świat… do Egiptu, Afryki, do Ameryki Południowej?

PVN – Nie, nie. Teraz nadrabiamy archeologiczne zapóź-
nienie Karpat i otwierają się nam i innym oczy. Okazuje 
się, że tutaj są najbardziej konkurencyjne wątki współ-
czesnej archeologii.

Rozmowa w Krakowie 29 grudnia 2010;
tekst autoryzowany 16 kwietnia 2011.
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Wydarzenia

Zapraszamy na posiedzenia,  
które odbędą się w gmachu PAU  
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.
Informacje na temat posiedzeń i konferencji  
można znaleźć na stronie internetowej PAU  
(www.pau.krakow.pl).

27.04.2011, godz. 16.15, Mała Aula
Posiedzenie naukowe  
Komisji Historii Nauki PAU
Dr Tomasz Pudłocki,  
Polacy w School of Slavonic Studies w Londynie  
w latach 1915–1939

28.04.2011, godz. 16.00, Mała Aula
Posiedzenie naukowe  
Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Ludwik Błaż,  
Wytwarzanie lekkich materiałów metalicznych  
o Nano-krystalicznych cechach struktury

29.04.2011, godz. 13.15, Mała Aula
Posiedzenie naukowe  
Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Andrzej Dudka,  
Współczesny Rosjanin za kratami.  
Szkic z zakresu antropologii marginalnej

Wydawnictwo PAU poleca...
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