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1. Wstęp

Neolityzacja polskiej części Karpat jest istotnym 
zagadnieniem dla archeologii pradziejowej. Stosun-
kowo niewielka liczba zabytków powoduje, że każdy 
sygnał o odkryciu jest niezwykle ważny. Z obszaru 
polskiej części Karpat znane są stanowiska w postaci 
osad, obozowisk, grobów i znalezisk luźnych. Wśród 
nich niezmiernie wżną grupę zajmują wyroby w po-
staci siekier i toporów, których cechy morfologiczno-
-technologiczne pozwalają na ich klasyfikację chro-
nologiczno-kulturową. Jednym z luźnych znalezisk 
jest krzemienna siekiera, przez szereg lat uważana 
za zaginioną, a obecnie przechowywaną w zbiorach 
Muzeum im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu1.

2. Historia odkrycia

Artefakt odkryto w 1909 roku w trakcie rozbiór-
ki domu przy ul. Strzelniczej (obecna Jana Pawła 
II), po czym trafił on do nowotarskiego archiwum. 
Jednak już w latach 60. Miejsce jego przechowywa-
nia było niejasne, a jego pierwsza publikacja zosta-
ła ograniczona do podstawowych informacji o tym 
znalezisku (Żaki 1967, 61 przypis 11). Jego chrono-
logia została ustalona ogólnie na neolit (Żaki 1967, 
61; Valde-Nowak 1988, 143). Najprawdopodobniej 
przedmiot został przekazany do nowopowstałego 
muzeum. W tym czasie (lata 60. ubiegłego wieku) 

1  Autorzy dziękują mgr. Robertowi Kowalskiemu, dyrektorowi 
Muzeum im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu za przekaza-
nie zabytku do opisu i analizy.

utworzono muzeum PTTK w Nowym Targu (zob. 
Midura 1992, 24). 

3. Lokalizacja

Nowy Targ usytuowany jest w Kotlinie Orawsko-
-Nowotarskiej, w zlewni Czarnego i Białego Dunajca 
(ryc. 1). Jest to obniżenie śródgórskie Karpat nale-
żące do tzw. Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego, ra-
zem z lokalizowanym na południu Pienińskim Pasem 
Skałkowym, Pogórzem Spisko-Gubałowskim, Rowem 
Podtatrzańskim, graniczącym od południa z Tatrami, 
od północy zaś z Zachodnim Beskidem (zob. Kon-
dracki 2000, 354-355).

Kotlina Orawsko-Nowotarska stanowi najniższą 
część Obniżenia. Pokryta jest ona neogeńskimi osa-
dami z czwartorzędowymi stożkami napływowymi 
zlodowaceń tatrzańskich, przykrywających warstwy 
fliszu oraz torfowiskami holoceńskimi, zlokalizowa-
nymi w rejonie Dunajca i jego zlewni (np. Baumgart-
-Kotarba 1991-1992; Koperowa 1961: 5). Rozciągają 
się one po obu stronach wododziału – od Białki 
i Dunajca po Czarną Orawę na Zachodzie. (Łajczak 
2009; Koperowa 1961, 8-10; Obidowicz 1990, Hryno-
wiecka-Czmielewska 2009). 

Artefakt odnaleziono przy ul. Strzelniczej 
(dzisiejsza ul. Jana Pawła II). Jest to teren zbocza 
opadającego w kierunku Białego Dunajca (ryc. 1). 
Przypuszczalnie siekiera została znaleziona w jego 
dolnej partii. Plan katastralny tego obszaru wskazuje, 
że pod koniec XIX w. znajdowały się tu domostwa, 
a w wyższych partiach terenowych były one nieliczne 
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(zob. Książek, Kuśnierz 1991, 222). Taka lokalizacja 
artefaktu, w świetle przedstawionych wyżej danych, 
jest najbardziej prawdopodobna.

4. Opis zabytku

Prezentowany artefakt krzemienny to siekiera 
czworościenna o wymiarach 14 cm długości, 6,1 cm 
szerokości, 4,4 cm grubości i obuchu: 2,5 x 3 cm. Wy-
twór nosi ślady użytkowania i napraw. Jego pierwotny 
kształt nie jest w pełni zachowany (ryc. 2).  Siekiera 
jest masywna, w przekroju podłużnym pierwotnie 
obustronnie wypukła. Krawędzie boczne są zaokrą-
glone, zwężające się w stronę obucha. Obuch jest 
płaski i wąski. Został on wyraźnie ścieniony. Siekiera 
była gładzona, początkowo prawdopodobnie na całej 
powierzchni po stronie wierzchniej i spodniej. Boki 
wytworu pokryte są poprzecznymi negatywami, bez 
śladów szlifowania.

Ślady użytkowania w postaci wyszczerbienia 
krawędzi znajdują się na ostrzu. W części obuchowej 
narzędzia widoczne są negatywy wynikające z prze-
kształcenia siekiery na rdzeń wiórowo-odłupkowy, 
eksploatowany od strony obucha. Nie jest wykluczo-
ne, że część z nich jest wynikiem próby naprawy lub 
przeróbki narzędzia na mniejszy okaz bądź inne na-
rzędzie rdzeniowe. 

Siekiera wykonana jest ze skały krzemionkowej 
o żółto-beżowym zabarwieniu, delikatnym, tłustym 
połysku na powierzchni naturalnej, plamistą teksturą 
z widocznymi drobnymi wtrętami (ryc. 3). Pomimo 
tego, że miejsce odkrycia artefaktu znajduje się w nie-
wielkiej odległości od złóż pienińskiego radiolarytu, 
który był eksploatowany i obrabiany w epoce kamie-
nia i wczesnej epoce brązu (zob. np. Kozłowski i in. 
1981; Rydlewski 1989), nie jest wykonany z tego su-
rowca. Jego cechy, zwłaszcza charakterystyczne wtrę-
ty i przebarwienia w postaci plam sugerują jednak, że 
jest to krzemień jurajski, prawdopodobnie odmiana 
„G”, zgodnie z klasyfikacją M. Kaczanowskiej i J. K. 
Kozłowskiego (1976).

5. Analiza

Prezentowana siekiera jest znaleziskiem luź-
nym. Trudno jednoznacznie określić jej przynależ-
ność kulturową. Warto jednak podkreślić, że siekiery 
podobnego typu występują wśród stanowisk kultury 
pucharów lejkowatych czy też kultury badeńskiej 
(por. np. Balcer 2002, 96 ryc. 36d; Dobrzyński, Piąt-
kowska 2012, 54 tab. VII:2; Zastawny 2015, 138 fig. 
20). Wydaje się, że taka forma nie jest charaktery-
styczna dla kultury ceramiki sznurowej (por. np. Bu-
dziszewski, Włodarczak 2011, 62 abb. 9; Włodarczak 
2006, 27 ryc. 13; Valde-Nowak 1988, 121).

Najbardziej powszechne odmiany siekier wystę-
pujące na południu ziem polskich to okazy, których 

ścianki są proste i zwężają się od ostrza w kierunku 
płaskiego obucha. Mniej licznie w inwentarzach krze-
miennych ze stanowisk archeologicznych występują 
siekiery tzw. odmiany B wyróżnionej przez B. Balce-
ra (1975, 116-119). Są one bardziej pękate, rozszerza-
jące się nieznacznie od ostrza, a następnie zwężające 
się w kierunku obucha. Są to wytwory typowe dla 
grupy południowo-wschodniej  kultury pucharów lej-
kowatych (Balcer 1983, 142-145;2002, 90-101). Jest 
to typ, który najbardziej odpowiada okazowi z Nowe-
go Targu.

Jak już wyżej sugerowano, najwięcej analogii 
i odniesień omawiana siekiera ma w materiałach 
kultury pucharów lejkowatych. Osadnictwo kultury 
pucharów lejkowatych w Karpatach polskich jest 
potwierdzone zarówno w postaci pozostałości osad, 
jak i znalezisk luźnych, zdaniem badaczy stanowią-
cych pozostałości obozowisk (zob. np. Foltyn, Foltyn 
2001; Nowak 1998; Zych 2008, 111-152). Znaleziska 
siekier typu B wg klasyfikacji B. Balcera - pękatych 
o ostrzach i obuchach węższych niż trzony, są tu 
spotykane zarówno jako luźne znaleziska, jak też 
jako zabytki nie pozbawione kontekstu osadniczego 
(Valde-Nowak 1988, s. 28; 112). Z innych obszarów 
zbliżone pod kątem morfologicznym siekiery pocho-
dzą z Ćmielowa (Balcer 2002, ryc. 34b, 35a-b, e; 36d) 
oraz z Mydłowa (Wiślański 1979, 232, ryc. 133, 16). 
Również fragment siekiery z Gródka Nadbużnego 
zdaje się odpowiadać pierwotnym proporcjom ana-
lizowanej siekiery. Okaz ten jest jednak zachowany  
w części przyostrzowej (Poklewski-Koziełł 1958, tab. 
IV.13).

W tym miejscu należy również wspomnieć 
o zniekształceniu siekiery. Zostało ono spowodowa-
ne procesem rdzeniowania. Artefakt został wykorzy-
stany do produkcji półsurowca wiórowego i odłup-
kowego. Tego typu zabieg przekształcania siekier na 
rdzenie znany jest również z innych stanowisk KPL 
(zob. np. Dobrzyński, Piątkowska 2014, 264 ryc. 6:1, 
2).

Istotnym odkryciem w kontekście prezentowa-
nej siekiery jest zespół stanowisk zlokalizowanych 
nad Krztynią (woj. śląskie) interpretowanych jako 
pracownia siekier czworościennych kultury pucha-
rów lejkowatych. W obrębie tego obszaru znajdują 
się złoża krzemienia jurajskiego „G” (Kopacz, Peli-
siak 1988). Właśnie z tego surowca został wykona-
ny prezentowany artefakt. Złoża surowca, z którego 
wykonano omawianą siekierę znajdują się ponad 100 
km od omawianego stanowiska. W Karpatach znane 
są siekiery zarówno z krzemienia jurajskiego także 
odmiany „G”, jak i innych pozalokalnych surowców 
(Valde-Nowak 1988). Wiele znalezisk z tego surowca 
pochodzi także z neolitycznych stanowisk Polski po-
łudniowej (np. Kopacz, Pelisiak 1992; Pelisiak 2008).
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6. Siekiera z Nowego Targu na tle neolitu 
Podhala

W najbliższym sąsiedztwie omawianego znalezi-
ska ślady osadnictwa neolitycznego sprowadzają się 
jedynie do kilku stanowisk (ryc. 4).

Z Doliny Kondratowej pochodzi pojedyncze 
znalezisko rdzenia, łączonego z neolitem - kulturą 
lendzielską lub cyklem kultur wstęgowych (Tunia 
1977) (ryc. 4:1). Kolejne luźne odkrycie pochodzi 
z Zakopanego (ryc. 4:2). Stanowi je siekiera, wykona-
na z rogowca, wiązana z kulturą ceramiki sznurowej 
(Żaki 1967; Valde-Nowak 1998, 140), ale jej cechy 
stylistyczne można łączyć z kulturą badeńską. Znane 
są pojedyncze topory kamienne wiązane  z kulturą 
ceramiki sznurowej ze stanowisk w Czorsztynie (ryc. 
4:3) i Łapszance (ryc. 4:4) (zob. Cabalska 1991; 
Valde-Nowak 1988, 136). Ze stanowiska Frydman 1 
(ryc. 4:5) pochodzi ośmioboczna buława kamienna, 
którą przyporządkowano pierwotnie kulturze badeń-
skiej lub kulturze ceramiki sznurowej (Żaki 1967), 
a następnie wiązano z kulturą łużycką (Cabalska 
1991).

Dotychczas na Podhalu nie rozpoznano pew-
nych śladów osadnictwa kultury pucharów lejko-
watych. Nie odnotowano także obecności ceramiki 
neolitycznej, a pozostałe ślady mają charakter luź-
nych znalezisk, co w znacznym stopniu utrudnia ich 
interpretację. Badania palinologiczne prowadzone 
na obszarze Kotliny Orawsko-Nowotarskiej sugerują 
jednak, iż obszar ten był penetrowany przez społecz-
ności neolityczne, na większą skalę począwszy od 
kultury pucharów lejkowatych (Łajczak  2009; Kope-
rowa 1961, 1962).

Po drugiej stronie Karpat – na słowackich  sta-
nowiskach neolitycznych, zwłaszcza tych związanych 
z kulturą badeńską, odnotowuje się wytwory wykona-
ne z surowców polskich, w tym siekiery krzemienne 
z krzemienia pasiastego oraz innych surowców z Pol-
ski południowej.  Zabytki z krzemienia jurajskiego 
„G” znaleziono m.in. na stanowisku Veľka Lomnica 
(np. Soják 1997-1998; 1999-2000), Slažany, okr. Ni-
tra, Hrčel, okr. Trebišov czy Šapinec, okr. Bardejov 
(np. Kopacz, Pelisiak 1992, 111-113). Poza tym na 
stanowisku Veľka Lomnica – Burchbich w trakcie ba-
dań wykopaliskowych znaleziono ceramikę KPL (np. 
Novotná, Soják 2013, 67 Abb. 57:1, 4).

7. Wnioski

Siekiera z Nowego Targu jest kolejnym, ważnym 
punktem osadniczym na mapie neolitycznego za-
siedlenia Karpat. Na podstawie jej cech morfologicz-
nych, można zaklasyfikować ją do kultury pucharów 
lejkowatych.

Jest to pierwsze w tej części Tatr i Podtatrza 
znalezisko związane z tą kultura. Fakt, iż siekiera 
wykonana jest z pozalokalnego surowca, który spoty-
kany jest także na obszarach położonych po drugiej 
stronie Tatr, przemawia za funkcjonującą w obrębie 
społeczności kultury pucharów lejkowatych, czy kul-
tury badańskiej sieci kontaktów uwzględniających 
obszar Podhala.

Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa
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Neolithic stone-axe from Nowy Targ, district loco. New information about the artifact 
Summary

The article is to describe a loose find of a flint 
axe which is currently kept in the Czesław Pajerski 
Museum in Nowy Targ. For several years the artefact 
was believed to have been lost, and its provenance 
was broadly established as Neolithic (Żaki 1967, 61; 
Valde-Nowak 1988, 143). The artefact was found at 
the beginning of the 20th c. in Strzelnicza Str. (today 
Jana Pawła II Str.) in Nowy Targ, Lesser Poland 
Voivodeship, in the course of construction work. The 
site is a slope descending towards the Biały Dunajec 
(fig. 1). Nowy Targ is located in the Orava-Nowy 
Targ Basin, in the catchment area of the Czarny and 
Biały Dunajec. It is a mid-mountainous depression 
of the Carpathians, which is a part of the so called 
Orava-Podhale Depression. The presented flint 
artefact is a four-sided stone-axe 14 cm long, 6.1 cm 

wide, 4.4 cm thick and the butt measuring 2.5 x 3 cm. 
The item shows traces of use and repairs. The axe 
is massive; it was originally convex on both sides in 
the longitudinal section. The side edges are rounded, 
narrowing towards the flat butt. There are traces of 
use on the cutting edge. In the butt section the axe 
was converted into a flake-chip core. The tool was 
made from the Jurassic flint, probably “G” variety, 
according to the classification by J. K. Kozłowski and 
M. Kaczanowska (1976). The stone-axe from Nowy 
Targ marks another important settlement point on 
the map of the Neolithic settlement in the Carpathi-
ans. It can be associated with the Funnel-beaker 
culture settlement. It is the first find associated with 
that culture in this part of the Tatra Mountains and 
the Podtatrze area.
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Ryc. 1. Prawdopodobne miejsce znalezienia siekiery krzemiennej na terenie Nowego Targu. Mapa Polski – 
z wykorzystaniem Numerycznego Modelu Terenu programu ISOK. Opr. M. Wawrzczak, K. Kerneder-Gubała

Fig. 1. Probable site where the flint axe was found in Nowy Targ. Map of Poland – using the Digital Elevation Model of 
the ISOK programme. Prep. by M. Wawrzczak, K. Kerneder-Gubała

Ryc. 2. Siekiera ze stanowiska Nowy Targ. Rys. K. Kerneder-Gubała

Fig. 2. Stone-axe from Nowy Targ site. Sketch: K. Kerneder-Gubała
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Ryc. 3. Siekiera ze stanowiska Nowy Targ. Fot. i opr. K. Kerneder-Gubała, S. Buławka

Fig. 3. Stone-axe from Nowy Targ site. Photo and study: K. Kerneder-Gubała, S. Buławka

Ryc. 4. Lokalizacja ważniejszych stanowisk neolitycznych w sąsiedztwie stanowiska w Nowym Targu: 1 – stanowiska 
wspomniane w tekście, 2 – pozostałe stanowiska datowane na neolit/wczesną epokę brązu. Podkład - Numeryczny 

Model Terenu programu ISOK, opr. K. Kerneder-Gubała

Fig. 4. Location of more important Neolithic sites in the vicinity of the site in Nowy Targ: 1 – sites mentioned in the text, 
2 – other sites dated to the Neolithic/early Bronze Age. Base - Digital Elevation Model of the ISOK programme,  

prep. by K. Kerneder-Gubała


