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Recenze disertačni prace Jana Mařika "Zázemí raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou". 

Problematyka miejsc centralnych i ich zapleczy jest co najmniej od lat szesédziesiqtych XX wieku na szersllt 

skalfť przedmiotem badan nauk historycznych, w tym takZe archeologii . W drugiej polowie XX wieku 

szczególnie intensywne badania archeologiczne dotyczyly osrodków grodowych wczesnosredniowiecznych 

panstw Europy Srodkowej. W wielu wypadkach wyniki tych badan opublikowano jedynie w niewielkiej 

mierze, a powstajqce wówczas prace syntetyczne nie zawsze mialy za podstawfť uporlltdkowanet baz~ 

iródlowet. Tym wifťksza zasluga Autora recenzowanej pracy Jana Mařika, ze podjetI sifť analizy pozyskanych 

dawniej iródel archeologicznych z obszaru aglomeracji libickiej i przeprowadzil badania bliskiego i dalszego 

zaplecza tego osrodka. 

Praca sklada sifť z dwóch podstawowych cZfťsci: pierwszej , w której przedmiotem analizy jest aglomeracja 

libickiego grodu i drugiej , dotyczetcej gospodarczego zaplecza tego osrodka. Tekst pracy dzieli sifť na 13 

rozdzialów, które uzupelniono abstraktami w jttzyku angielskim i czeskim, wykazem literatury i iródel oraz 

rycinami i tabelami. 

Rozdzial pierwszy dysertacji zostal poówifťcony zdefiniowaniu pojfťé. Autor sposród wielu mozliwych funkcji 

zaplecza wybral do analizy jego rolfť gospodarczet (s. 2) wychodlltc z zalozenia, ze bttdzie mógl najskuteczniej 

badaé to zagadnienie na podstawie iródel archeologicznych. Nie podzielam stwierdzenia Autora, ze gród 

stanowil znacznet koncentracjfť mieszkanców, którzy nie brali udzialu w produkcj i Zywnosci i zwietzku z tym 

dia istnienia grodu bylo potrzebne znaczne zaplecze. Syloby ono bowiem takZe potrzebne, gdyby mieszkancy 

grodu sami uprawiali roltt , co zresztet bylo zapewne udzialem cZfťsci czlonków zalóg grodów 

wczesnosredniowiecznych. 

Praca poswifťconajest zarówno samemu grodzisku w Libicach i zwietzanemu z nim zespolowi osadniczemu, 

jak dalszemu zapleczu grodu, którego obszar arbitralnie ustalono na 546 km2. Podstawet dalszej analizy stal sifť 

przyjfťty przez Jana Marika przestrzenny podzial aglomeracji na kilka zasadniczych czttsci : gród (A), 



podgrodzie (B), prawy brzeg rzeki Cidliny (C), lewy brzeg Cidliny (D), przestrzeó doliny tejze rzeki (E-G). 

Rozdzial trzeci poswifťcony geologii badanego obszaru uzmyslawia w sposób wyrai.ny, ze archeologia moze 

wnosié nowe dane do odczytywania procesów geologicznych (s. 6). Brak tujednak relacji odwrotnej, opis 

geologiczny nie dostarcza faktów istotnych dia archeologicznej konstrukcji realizowanej przez Autora. 

Niekoniecznie takZe trzeba sifťgaé, tak jak to robi Autor pracy, az po przyklady z terenu pólnocnej Anglii, czy 

Ameryki Pólnocnej (s. 7) by wykazaé, ze na formowanie sifť doliny rzeki wywieraly wplyw zarówno czynniki 

klimatyczne, jak i antropogeniczne. Z punktu widzenia analizowanego problemu istotna bylaby natomiast na 

przyklad próba odpowiedzi na pytanie, czy badania przyrodnicze wykazaly jakiekolwiek slady dzialalnosci 

rolniczej w dolinie zalewowej. 

Próba odpowiedzi na pytanie pojawia sifť natomiast w rozdziale nastfťpnym (3) zatytulowanym: Libická 

aglomerace a životní prostředí. Tutaj uzyskujemy informacjfť, ze w dolinie wystfťpowaly glównie htki i 

pastwiska typowe dia okresowo zalewanych obszarów dolinnych. Znaleziska ziaren i pylków roslin 

zbozowych mane z grodu libickiego mialyby swiadczyé, zdaniem Autora, nie tyle o produkcji co o 

konsumpcji (s. 9). W samej dolinie uprawa byla raczej mal0 prawdopodobna. Podobnie bylo w przypadku 

grodów znanych z terenów ziem polskich (por. np. grodzisko w Ka1dusie, gdzie prowadzono szeroko 

zakrojone badania przyrodnicze). 

Kolejne podrozdzialy pracy dotyczqgospodarki lesnej niewqtpliwie istotnej w zyciu codziennym 

spoteczeóstwa wczesnosredniowiecznego. Warto zatem podkreslié, ze Autor pracy stara sifť na podstawie 

dostfťpnych analiz odtworzyé "lesní hospodářství", mimo, zejak sam stwierdzi! (s. II): zostaje to "v rovině 

spekulací a celé řady nepřimých dokladů". 

Nieco wifťcej uwagi poswifťci! Jan Marik podstawom chronologii (Rozdzia14 - Základní chronologické 

horizonty vývoje libické aglomerace). Po omówieniu poszczególnych sekwencji stratygraficznych 

istotnych dia ustalenia chronologii stanowiska przeszedl do ustalania poszczególnych faz 

chronologicznych istnienia libickiej aglomeracji (rozdz. 4.2-4.6). Warto podkrdlié krytycznqpostawfť 

Autora i sluszne zakwestionowanie dawnego podziafu na cztery fazy chronologiczne oraz ustalenie 

podzialu wlasnego. Datowanie pierwszej fazy istnienia zespolu libickiego opad mgr Jan Mařik na analizie 

ceramiki i ozdób stanowiqcych wyposazenie grobów z Kanina i oraz wnfťtrza grodu libickiego (s . 16). 

niestety, zarówno stratygrafia stanowiska, stopieó przebadania, jak i znaleziska I1ie ulatwialy Autorowi 
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pracy ustalenia absolutnej chronologii (rozdz. 4.6) niemniej jednak udalo silť okreslié poczqtki grodu 

libickiego na przelom 9 i 10 wieku. Widocznajest wyrainie takZe faza "mladohradištní" ze 

"slawnikowskim" typem ceramiki (s. 20). Istotnym novum jest stwierdzenie na podstawie analizy 

dost~pnych iródel, ze wydarzenia roku 995 majqce mieé charakter gwaltownej zaglady grodu nie znalazly 

wyrainego odzwierciedlenia w materiale archeologicznym. Ostatniq, trzeciq faz~ rozwoju grodu cechuje 

pojawienie si~ ceramiki z wyciqgni~tymi ku górze brzegami (s . 19). Niestety nie udalo si~ w trakcie prac 

wykopaliskowych pozyskaé zadnych dat absolutnych. 

Niewqtpliwie waznym osiqgnilťciem Autora recenzowanej pracy jest stworzenie "archeologické mapy 

libické aglomerace" (rozdz. 5), która moze stanowié podstawlť dalszych badan takZe dia innych 

archeologów. Wypada wyrazié nadziejlť, ze w przypadku publikacji pracy zebrana starannie przez Autora 

baza danych zostanie udost~pniona, czy to w formie tabelarycznej, czy w formie elektronicznej. Cennq 

cztťsciq pracy jest bowiem zarówno katalog sond wykonanych w obrlťbie aglomeracji libickiej wraz z 

opisem stratygrafii i znalezisk, jak i katalog grobów odkrytych na Iibickich cmentarzyskach. 

W rozdziale 6 Autor analizuje slady osadnictwa poza obszarem grodu wsród których wyróznia 40 obiektów 

datowanych na okres wczesnosredniowieczny. Omawia poszczególne wykopy. Niestety, tutaj zaznacza silť 

pewna slabosé pracy jakqjest brak starannej korekty. W efekcie poczqwszy od sondy 27 na stronie 27 az do 

strony 43 numeracja podawanych tablic sitť nie zgadza. Niezbyt dobre wrazenie estetyczne wywoluje takZe 

uZywanie róznego rodzaju czcionki i odsttťPów bez uzasadnienia konstrukcjq pracy. Sq to jednak wady, 

które mozna b~dzie poprawié przed publikacj't. 

Na lewym brzegu Cidliny, na stanowiskach Kanin I-III odkryto obiekty osadnicze z mlodszej fazy 

wczesnego sredniowiecza. Obiekty osadnicze byly tutaj mlodsze od jam grobowych na cmentarzyskach. 

Szczególn't cech't tego zespolu osadniczego jest wysttťpowanie licznych, bo az jedenastu cmentarzysk 

(s.55). Po zreferowaniu stanu badan Autor zamieszcza katalog grobów odkrytych na poszczególnych 

stanowiskach. Brak opisu grobu nr 24 (s. 60) potwierdza fakt niedostatecznej korekty pracy. 

Po szczególowym opisie obiektów grobowych (s . 55-106) Mgr. Jan Mařik przeszedl do analizy tego 

bogatego materialu iródlowego. Rozdzial 7 dotyczy przestrzennego rozplanowania cmentarzysk. 

Stwierdzono m.in. stopniowe przechodzenie od grupowego do rZlťdowego ukladu grobów na 

cmentarzyskach oraz zmniejszanie sitť w mlodszych fazach rozmiarów jam grobowych. Interesujqce jest 
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wyst<ťpowanie pochówków atypowych na cmentarzysku Kanin ll. 

Rozdzia! ósmy pt. "Hmotná kultura pohřebišt'" poswi<ťca Autor opisowi zabytków odkrywanych w 

wypelniskach jam grobowych. Omawia poszczególne kategorie zabytków, niekiedy wnoszítc nowe 

spostrzezenia co do ich chronologii, jak np. w przypadku zausznic z oczkiem (s . 113) i uzupe!niajqc 

wczesniejsze uwagi co do datowania zespolu libickiego. Rozdzial 9 to zawiera rozwazania dotyczítce 

"Sociální topografie pohřebišt"' . W wyniku analizy wyposazenia grobowego, lokalizacji cmentarzysk oraz 

rodzaju pochówku Autor dochodzi do wniosku, ze juz sama lokalizacja cmentarza i grobów wewníttrz 

umocnien swiadczy o wyzszej pozycji spolecznej pochowanych w nich czlonków miejscowej 

spolecznosci. niewiele mozemy natomiast powiedzieé o stratyfikacji spolecznej na podstawie wyposazenia 

grobowego, choéby ze wzgl<ťdu na fakt, ze cmentarze te pochodzít z okresu, kiedy to wyposazenie grobów 

w zwiítzku z chrystianizacjít stawalo si<ť coraz bardziej ubogie. Niewíttpliwie pochówki z cmentarzysk w 

Kaninie mogít pochodzié z czasów, kiedy wplyw chrzescijanstwa byl niewielki. Swiadczy o tym, prócz 

bogatszego wyposazenia grobowego takZe wysoki udzial grobów cechujítcych si<ť atypowym sposobem 

ulozenia pochówku. Cmentarzyska "U cukrovaru" i "u nadrazi" to z kolei typowe cmentarzyska wiejskie w 

których poblizu odkryto liczniejsze slady osadnictwa. Slusznie zatem Autor stwierdza na zakonczenie, ze 

cmentarz wraz z osadít tworzyly wówczas jednít calosé. Wnioski przedstawione w tym rozdziale nie 

odbiegajít w glównym zarysie od faktów znanych z cmentarzysk z innych terenów Slowiatíszczyzny. 

W rozdziale 10 noszítcym tytul "Libická aglomerace: její potřeby a potenciál krajiny - pokus o model" 

Autor rozwaza problem potrzeb mieszkanców libickiego centrum (aglomeracji) oraz mozliwosci 

zaspokojenia tychze potrzeb ze strony otaczajítcego to centrum zaplecza. Próbuje zatem stworzyé model w 

którym istotne znaczenie ma potencjalna liczba mieszkanców Libic . Liczb<ť tít ustalil na podstawie obliczen 

opierajítcych si<ť na licznych wst<ťpnych zalozeniach na okolo 600 do 950 mieszkanców w pierwszych 

dwóch fazach oraz na 300-370 w fazie trzeciej. Kolejnym etapem konstrukcji modelu centrum i jego 

zaplecza bylo obliczenie obszaru potrzebnego do uprawy zbóz dia wyzywienia ludnosci zamieszkujítcej 

aglomeracjít oraz powierzchni lasu niezb<ťdnej dia pozyskania drewna sluzítcego budowie umocnien 

grodowych oraz domów, a takZe drewna zuzywanego jako paliwo w ci'tgu roku. Efektem tych róznego 

rodzaju obliczeť1 sít dwa modele przestrzenne gospodarczego zaplecza aglomeracji Iibicki ej w wersji 

maksymalistycznej i minimalistycznej. Modele te przedstawiono przekonywujítcO w postaci graficznej na 
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rycinie 55. (Szkoda, ze w objasnieniach do tej ryciny Autor nie zamiescil podpisu do najwazniejszego na 

rycinie nru 9 pozostawiaj(lc ciekawemu Czytelnikowi swobodtť w dociekaniach, co to oznacza. Jest to 

najprawdopodobniej maksymalny zasitťg pól uprawnych. 

Niew(ltpliwym osi<tgnitťciem Autorajest ukazanie na podstawie danych archeologicznych, ze nawet przy 

najdalej posunitťtych zalozeniach maksymalistycznych potrzeby mieszkanców Libic mogly byé 

zaspokajane w ramach przestrzeni aglomeracji w promieniu do 4,2 kilometra. Wskazywaloby to na fakt, ze 

w przypadku gospodarki opartej na pozyskiwaniu danin z ca!ego okrtťgu grodowego powstawaé mogly 

znaczne nadwyzki produktów stanowi'lce podstawtť funkcjonowania opartej na organizacj i grodowej 

domeny. Oprócz gospodarki zywnosciowej i budowlanej przedmiotem zainteresowania Autora stala sitť 

takZe problematyka wykorzystywania innego rodzaju surowców, takich jak kamien czy metale niezelazne. 

Wobec braku iróde! ograniczy! sitťjednak do podstawowych opisów znanych zródeL 

Rozdzia! 12 poswitťcony jest analizie szerszego zaplecza, które mechanicznie wyznaczono jako prostok'lt o 

wymiarach 23 na 24 kilometry. Po omówieniu budowy geologicznej badanego terenu i rozwoju doliny 

Laby Jan Marik przedstawil takZe maptť roslinnosci potencjalnej. Wszystko to stworzylo podloze 

niezbtťdne do analizy znalezisk archeologicznych z tego terenu. Przy tej analizie wykaza! sitť takze 

umiejtťtnosci'l krytycznej weryfikacji chronologii, jak w przypadku grodu Radim, który wczdniej 

datowano na mlodsZ(l faZ(l wczesnego sredniowiecza, ajego zdaniem na podstawie analizy ceramiki 

nalezaloby czas funkcjonowania tego grodu umiescié w starszej fazie tego okresu (s . 141). Analiza 

szerszego zaplecza osadniczego i uwzgltťdnienie innych miejsc centra1nych w poblizu Libic pozwolilo, 

takze przy uwzgltťdnieniu zródel pisanych stwierdzié, ze bezposrednie gospodarcze zaplecze grodu sitťgalo 

odleglosci 6 kilometrów, natomiast analiza tródel pisanych i ksi'lztťcych donacji instytucjom koscielnym 

maj'ltku dawnych okrtťgów grodowych wskazuje na wielkosé takiego okrtťgu grodowego o wymiarach 

promienia okolo 12 kilometrów. W przypadku ziem polskich zasitťg zaplecza takiego okrtťgu móg! wynosié 

nawet 20 kilometrów co wynikalo cztťsto z posrednio z warunków srodowiska przyrodniczego, a 

bezposrednio z gtťstosci sieci osadniczej zaplecza. 

lstotnym osi<tgnitťciem pracy jest rekonstrukcja zap1eczajednego z typowych grodów 

wczesnopanstwowych Europy Srodkowej na podstawie dosttťpnych ±ródel archeo10gicznych. Nie bylo to 

zadanie latwe, choéby ze wzgltťdu na slaby stan badan, brak publikacji tródel archeologicznych i 
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koniecznosé cZlťstej rewizj i dawnej dokumentacj i wytwarzanej w okresie dominacj i innego model u 

postťťpowania badawczego, kiedy to wnioski znacznie wyprzedza!y opracowanie materia!u, a na podstawie 

nielicznych pozyskanych zróde! powstawa!y wielostronicowe publikacje. Tym trudniej bylo Autorowi 

uporzqdkowaé i reinterpretowaé dawniej pozyskane zródla. Istotnym jest stwierdzenie Autora, ze 

wydarzenia roku 995 nie znajduj'l wyraznego odzwierciedlenia w materiale archeologicznym. Co prawda 

fakt znacznego zmniejszenia siťť liczby mieszkaJ1cóW aglomeracji libickiej w III fazie osadnictwa nieco 

ternu przeczy Uezeli zalozymy, ze pocz'ttek tej fazy to sam koniec wieku X), ale nawet juz wskazanie, ze 

fakty archeologiczne nie S'l automatycznym odbiciem zapisów kronikarskich jest szczególnie wazne, tym 

bardziej, ze potwierdzone szczególowymi analizami. 

Bardzo interesuj'lcajest próba rekonstrukcji potencjalu demograficznego aglomeracji libickiej i rozmiarów 

zaplecza gospodarczego niezbťťdnego dIa zaspokojenia potrzeb mieszkalÍców tego zespolu osadniczego. 

Pozwolita ona stwierdzié, ze rozmiary tego zaplecza mogty siťť miescié w okrťťgu o promieniu okolo 4,2 

km. Takze rekonstrukcja i analiza tzw. dalszego zaplecza pozwolila Autorowi na ukazanie rozwoju 

osadnictwa w okolicach Libic od pocz'ltków wczesnego sredniowiecza do kolÍca mlodszej fazy tego 

okresu. Zasiťťg tego zaplecza w swietle analiz zarówno materialów archeologicznych jak i iróde! pisanych 

sitťgal co najmniej promienia 8 kilometrów. 

Podsumowuj'tc, nalezy stwierdzié, ze praca Jana Marika, chociaz niewolna od bltťdów redakcyjnych, jest 

prac't nowatorskq, która w sposób dojrzaly ukazuje na podstawie analizy zródel archeologicznych proces 

przemian centrum grodowego i jego zaplecza w ramach jednego z organizmów wczesnopalÍstwowych 

Europy Srodkowej. Autor zna literaturťť dotycz'lc'lzagadnienia, swobodnie posluguje siťť nowoczesnymi 

metodami analizy zródel (programy graficzne i statystyczne), szeroko korzysta z wyników badalÍ nauk 

przyrodniczych rekonstruuj'tcych srodowisko przyrodnicze, zachowuj'lc jednoczdnie krytyczn'l postawlť 

wobec wyników wlasnych badalÍ, co nie jest czťťsto spoty kane wsród archeologów i zatem warte 

docenienia. 

Mgr. Jan Marik wykonal zarazem bardzo znacz'tc't praclť analityczn'l opracowuj'tc i reinterpretuj'lc trudno 

dostťťpne zródla, wreszcie, jezeli praca zostanie opublikowana zródla te zostan't w znacznej mierze 

udostťťpnione takZe innym badaczom, co ma wielkie znaczenie w przypadku problematyki przemian 

organizacji grodowej w ramach paľlstw wczesnosredniowiecznych. 
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Wszystkie powyzsze uwagi b~dqce efektem krytycznej lektury pracy Mgr. Jana Marika pozwalajq 

stwierdzié, ze przedlozona przezen dysertacja odpowiada wymaganiom stawianym pracom doktorskim i w 

zwiqzku z tym moze byé podstawq przewodu doktorskiego, to znaczy, ze: Předložená práce podle názoru 

oponenta vyhovuje nárokům kladeným na doktorské práce a proto doporučuje její obhajobu. 

--' 1Jew~UfAv HD7ďu'aJr. 
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