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Ustawa o stopniach i tytule naukowym nakłada na recenzenta dysertacji doktorskiej

obowiązek oceny czy ptzedstawia ona oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oruz czy

doktorant qrkazń się ogólną wiedzą teareĘczną w darrej dyscyplinie naukowej i

umiejętnością samodzielnego prowadzeniapracy naukowej. Zgodnie ztymi wymogami ocenę

rozptary pani mgr Marzeny Cendrowskiej przeprowńzam w następujących aspektach:

zastosowanej metodologii, metod i całości warsźatu naukowego, struktury pracy, stopnia

wykorzystania literatury fachowej, poprawności formalno-językowej omzwartości naukowój.

Metodologia i warsztat badawcry

Kwestia roli, znaczenia wytworów krzemiennych w obrządku pogrzebowym społeczności

pradziejowych była jak dotychczas w polskiej |iteratlxzę archeologicznej tematem szerszych,

odrębnych studiów zupełnie okazjonalnie, anajczęściej rozpatrywane były jedynie jako jeden

z elementów wyposżeniazmańych w monografiach obrządku pogrzebowego różnych kultur.

Doktorantka uczyniła z tĄ problematyki przedmiot swojej pracy doktorskiej, która jest

owocem jej zainteresowań ,,zagadńeńem krzemieniarstwa w kontekście rytualnym". Wybór

ten uwazam zattafny, interesujący i potrzebny.



Podstawowy cel rozprawy precyzuje Autorka juZ we wstępie jako [. ..l ,,rozpoznanie

roli i znaczęnia krzemieniarstwa w obrządku pogrzebowym kultur neolitycznych,

eneolitycznych i wczesnobrązowych." [...] ,,fl& obszarze |ęwobrzeża gómej i środkowej

odry".

. Do realizacji tak zakreślonych celów p. Cendrowska zgromadziła fuódła i informacje

pochodzące z 77 grobów, w wyposażeniu których znajdowało się 713 wytworów

krzemiennych. Zastosowńa szereg metod i narzędzi badawczych, przede wszystkim analizę

technologiczno-typologiczną, traseologicznąi staĘstyczną ilości, zawartości orazlokalizacji

zabyków krzemiennych w grobach. Dobór i sposób zastosowania metod badawczych oraz

o si ągnięte za ich pomo cą r ezultaty oceniam pozyĘwnie.

Na warsztat bńawczy składa się równiez poprawność cytacji, odwołń do materiału

ilustracyjnego, konstrukcja zestawienia bibliagraftcznego i najwyższa uwaga poświęcona

opracowaniu na kazdym etapie realizacji i w kazdym aspekcie, również technicznlrm. Pod

tym względem praca zostńa przygotowana bardzo starannie.

Doktorantka cytuje literaturę prawidłowo stosując przyjęty w piśmiennictwie system

harwardzki, jednak nie w kżdym przypadku podaje konkretne strony, choó z kontekstu nie

wynika aby cytowała całe prace. W zasńzie prawidłowo zostało również sporządzone

zestawienie bibliograficznę, z wyjątkiem zapisów prac zwartych, w których - optócz

wydawnictwa - należy podawać miejsce wydania, czego p. Cendrowska w żadnym

przlpadku nie zrobiła. Innę błędy iprzeoczeńa w tej części pracy są nieliczne (np. Furmanek,

M., Mateusz, K.o Ehlert, M., Grześkowiak, M., Hałuszko, A., Mackiewicz, M., Agata, S.

(201Ą). Dobkowice revisited. Interdisciplinary research on an enclosure of the Jordanów

culturę. Anthropologie. Internatianal Journal of Human Diversity and Evolution, 5I, 375-

396. - brak nazwiska jednego autora, winno byó 5Il3,ponńto ten tom datowany jest na 2013

rok; Kadrow, S: (2006). The Malice Culture, (w:) M. Kaczanowska (red.), The Danubian

Heritage: Lesser Poland at the turn of the Stone and Copper Age. Biblioteka Muzeum

Archeologicznego w Krakowie, 63-76. - Tom nosi nr 1, jest dvłujęryczny - głównym

językiem wydania jest język polski, więc tak cytujemy, lub tytuł polski l ry]n angielski

rozdziału i całej pracy zbiorowej). Uchybieniem technicznymjest pisanie kursywą numerów

czasopism zastosowane wielokrotnie (zapewnę przez nieuwagę) w zestawieniu literatury.

Oceniając warsztatbadawcza Doktorantki muszę podnieść dwie wazne kwestie:

1/ w mojej opinii nieco inaczej nalężńo sformułować tytuł pracy. ,,KIzemieniar§two"

rozumiemy jako wytwótczość (niektórzy utożsamiajązprzemysłem), czyli całość procesów i



czynności zuliązanych z zaopaftzeniem w surowce, technologiami i technikami

krzemieniarskimi stosowanymi w obróbce i eksploatacji rdzeni oraz produkcji naruędzi.

Doklorantka wprawdzie analizĄe pod tym kątem zebrarry materiał, ńe zĄmuj;e się przede

wszystkim jego rolą, znaczęniem i wymową symboliczną w obrządku pogrzebowym, dlatego

właściwiej byłoby sformułowaó tytuł np. ,,Wytwory krzemienno w obrządku

pogrzebowym...".

żl druga kwestia jest podstawowa w badaniach funeralnych. Chodzi o definicje

terminów grób i pochówek, klóre mają różny zakres pojęciowy, a które Doktorantka stosuje

niestety w całej pracy zattienrie, poczynĄąc od spisu treści - §rtułów rozdzińów i

podrozdztńów (np. 3.4.2. Lokńizacjazabytków w pochówkach) i pisząc w tekście: ,,atlkże
Iiczby udokumentowanych tam pochówków: wszystkich i tych w których umieszczono

zabyki krzemienne. Omówione zostńy cechy kaZdego z grobów"; ,,Uwzględniono liczbę i

rodzaj zńytkow oraz ich położenie w obrębie pochówków. Podjęto równięz próby

znalęzieńa korelacji pomiędzy poszczegóInymi grobami." (s. 9); ,,konstrukcji pochówku" (s.

20) - to tylko nieliczne przykłady. Podejmując temat zwązany z obrządkiem pogrzeboĘ/m

ttzęba przyswoió i stosować właściwą dla badan funeralnych terminologię. Pochówek w tej

terminologii ma dwa znaczenia: statyczne - mateńalne pozostałości zwłok w grobie i

dynamiczne - jeden z ostatnich aktów pogrzebu, który sprowadzasię do złożęnia zmarłego do

grobu. Grób to obiekt, w zasadzie jednorazowy i zamknięty, który jest miejscem

intencjonalnego pochówku człowieka lub ludzi, zwierzęcialń zvńerząt, i który w klasycznej

postaci składa się z biologicznych szczątków zmańego, wyposa"zenialdarów grobowych oraz

formy grobu - budowa, konstrŃcja, wymiary. Każdy obszar badń ma właściwy sobie zakres

pojęć i terminów - robi to Doktoranta poprawnie w przypadku krzemieniarstwa, w przypadku

badń funeralnych - juz nie. ObniZato ocenę jej warsźatu naukowego.

Struktura pracy

Przedłożona do recenzji tozprawa doktorska liczy l93 strony, na które składają się:

wstęp, osiem ustrukturyzowanych rozdziałów, zakończenie, podziękowania, zestawienie

wykorzysfanej literatury, spisy rycin, tabel i tablic, 34 tablice ilustracyjne (w tym 22

rysunkowe, osiem ze zdjęciami mikrośladów, jedna z diagramami i dwie zę schęmatami

układów wyrobów krzemiennych przy zmarłych). Zasńniczy tekst obejmuje 113 stron i

zawięra 34 ryciny (mapy, plany i fotografie obiektów grobowych, diagramy wizualtzująće

wyniki analiz) oraz 77 tabel analityczno-syntetycznych. Ryciny w tekście są informa§,rłne i

dobrej jakości. Tablice ilustracyjne prezentujące wytwory krzemienne wykonane są



wprawdzie starannie, a|e część z ńch niezgodnie z zasadami rysunku dokumentacyjnego.

Mam tu na myśli zasadę cieniowania powierzchni artefaktó{v, wymagaiącą jednolitego

umiejscowięnta fuódła światła, dla którego powszechnie przyjmuje się lewy górny narożnik,

co ma konsekwencje w stałym wyprowadzaniu fal wyłącznie od krawędzi (gxani) lewej lub

górnej. Brakuje równięz przekrojów poprzęcznych przedmiotów krzemiennych. Pomijam tu

oczywiście ilustracj e, które poch o dzą z literatury.

W rozdziale pierwszym Doktorantka prezenĄe historię i rozwój poglądów nad

zagadnieniami wierzeń, rytuałów i symboliką przedmiotów towarzyszących zmarĘm u

społeczności pradziejowych, według różnych szkół metodologicznych. Wykazała się tu dobrą

znajomością literatury, zwłaszcza zagrańcznej, erudycją i umiejętnością korzystania z

dorobku innych badaczy i nauk.

Rozdział drugi poświęcony jest celom i zńożęniom pracy. Rozwija tu DoktorantĘa

kwestie zarysowane juz we wĘpie o próbę ztozllrrięńa powodóy depozycji wytworów

krzemiennych [...] ,jako specjalnej kategorii darów grobowych". Stawia równiez szereg

pytń badawczych, poczynając od technik i technologii prodŃcji, przez biografie wytworów

na podstawie badń funkcjonalnych, z czymłączy się następne: czy wytwarzano je specjalnie

na użytek pochówku, czy też chowano zmarłego z jego podstawowym instrumentarium

narzędziowym, którego używaŁ za życia. Kolejne pytania dotyczą możliwości oddzielenia w

inweŃarzach grobów przedmiotów, które mogły być własnością zmańego od złożonych mu

w darze przęz społeczność; istnienia zestawów wyposazeniaJdarów grobowych i ich

zawartości, wreszcie czy wytwory krzemienne zawierają informacje o orgarizacji rytuafu

pogrzebowego.

Deklaruje również w tym rozdziale swoje podejście badawcze do problematyki

obrządku pogrzebowego, jako oparte na zńożęńach i ideach postprocesualizmu i archeologii

kognityrłrnej. Na tych podstawach teore§cznych w kolejnych partiach tego rozdziału

Doktorantka snuje rozważania na temat tych cąłrników, które mogły regulowaó obecnoŚĆ,

ilość, cechy wytwórcze i użytkowe, miejsce dePozycji w grobie oraz symbolikę wytworów

krzemiennych zależną od ich znaczęnia w życiu zmańego i grupy. Zastanawta się nad

przyczynami chowania zmarłych z określonymi wytworami (półsurowcem i narzędziami).

Można by tu jeszcze postawić pytanie o czym informują wytwory: o tym co robił zmarły za

życia, czy kimbył?

W ostatniej partii tego rozdziału Autorka precyzuje zakres terytońalny i położenie

uwzględnionych w pracy stanowisk grobowych w obrębie subregionów geograficznych

dorzęczagórnej i środkowej Odry, oraz chronologiczny, którego dolną granicą jest pojawienie



się ludności kultury malickiej, gómą zaś schyłek rozwoju kultur mierzanowickiej i

unietyckiej . kozdziaŁ ten kończą informacje o liczebności wltworów krzemiennych (713) i

obiektów funeralnych (77) poddanych analizie.

W rozdziale tłzecim DoktorarrtkaprezenĘe zastosowane w pracy metody badawcze,

które posłuĘły do realizacji zakreślonych w pracy celów. Omawia tu konstrŃcję bazy

danych, zawierającej wszystkie informacje doĘczące analizowanych obiektów i wytworów.

Następnie zasńy analizy przedmiotów krzemiennych: surowcowej, techniczno-

technologic znej i typologicznej. Duzo uwagi poświęca metodom badń biografii wytworów

krzemiennych za pomocą metod mikroskopowych. Rezulta§ powyższych analiz otaz

lokalizację w}.tworów krzemiennych przy zmarłych poddała następnie badaniorn za pomocą

nar zędzi statystycznych.

Rozdziń 4 zawtera ułozone chronologicznie dane o stanowiskach, obiektach i

materiałach zgromadzortych na uzl.tek reaIizacji zakreślonej w tytule problematyki.

PoprzedzĄą je rozwńania ogólne o sytuacji kulturowej i zvlyczajach pogrzebowych na

przestrzeni neolitu i wczesnej epoki brązu na badanym obszarze z odniesieniami do terenów

sąsiednich. Dla kźdej kultury i kżdego stanowiska zastosowano jednolity system prezentacji

danych, który zawiera: lokalizację stanowisk i grobów, charakterys§kę poszczególnych

grobów, wymienione zostńy inwent4rze krzemienne i pozakłzemienne. RozdziŃ ten

ilustrowany jest kilkunastoma rycińami przedstańającymi rysunki i fotografię oraz

wyposazenie niektórych grobów.

W rozdzińe piątym Doktorantka zamieściła analizę technologiczno-typologiczną

artęfaktów krzemiennych z wyposńęnia badanych obiektów grobowych, której celem - jak

pisze we wstępie do tego rozdziału -"t...] ,jest prześledzenie trendów technologicznych

cechujących zabytki pochodzące z kontekstów funeralnych". Rozkład ilościowy źródeł w

odniesieniu do poszczególnych kultur archeologicznych z okresu neolitu i wczesnej epoki

brryujest bardzo nierównomierny, co oczywiście nie jest winą Autorki, a odzwierciedla

dotychczas pozyskany zasób źródeł funeralnych na badanym obszarze, dostępnośó artefaktów

lń zvłyczaje funeralne. Badania cech techno-typologicznych i morfognetrycznych wl,tworów

przeprowadzone zostńy w obrębie grup technologiczrych, głównie półsurowca i narzędzi, a

każdą z części kończy analizaporównawcza z materiałamt pochodząc;rmi z osad.

W odniesieniu do kultur pucharów lejkowaĘch, ceramiki sznurowej, pucharów

dzwonowatych, Chłopice-Veseló, mierzanowickiej i unietyckiej, równiez do innych rejonów

osadniczych. Doktorantka zalnieściła w tym rozdziale szereg wniosków i interpretacji



cząstkowych oraz krótkie podsumowanie, w którym odnotowuje diachroniczne zmiany w

zakresie składania zmarłym wytworów krzemiennych.

Rozdziń szósty zawięrawyniki analizmikroskopowych śladów pracy i pochodzących

od opraw lub przechowywania w ńźzttych pojemnikach przedmiotów krzemiennych

deponowanych w grobach. Te badania funkcjonalne wykonała w części osobiście (est więc

archeologiem - traseologiem), korzystała również z wpików innych badaczy. Obserwacje

mikroskopowe wykazały, iZ większość odkrytych przy zmarłych artefaktów nosiła znarriona

związane z różnorodnymi wykonywanymi za ich pomocą czynnościami lub

przechowlłvaniem, ale też znajdowano w gtobach wytwory tych śladów pozbawione, z czym

zawsze łączy się ptzwuszczenie, że mogły być wykonane - i w części zape$rne były - na

potrzeby obrządku pogrzebowego.

W rozdzialę siódmym Doktorantka prezentuje wyniki analiz statystycznych

liczebności, zestawów i lokalizacji wytworów krzemiennychprzy zmałłych. Posłu:żyła się tu

zatóv,mo prostymi (średnia, odchylenie standardowe), jak i bańziej ńożonymi narzędziarń

(seriacją analiza korespondencji), które pozwoliĘ wskazaó różnice i podobieństwa reguł

obrządku pomiędzy grobami w obrębie poszczególnych kultur araz tęndęncje zachodzące w

całym analizow anym o dcinku pradziej ów.

W podsumowującym rozdziale ósm;rm Autorka ńiera wnioski cząstkowe z kolejnych

partii pracy i przedstawia zaobserwowane u społeczności poszczególnych kultur tendencje w

zakresie deponowania w grobach przedmiotów krzemiennych, które można sprowadzić do

następujących: 1/ w przypadku kultur lendzielskiej i jordanowskiej liizne, wyselekcjonowane

pozytyrrrnie i zindywidualizowane zestawy półsurowca i narzędzi składane zmańym, 2l

zarysowująca się startdaryzacjaliczby i zestawów w grobach kultury pucharów lejkowatych,

3l dualizmtechnologiczny i pojawienie się grocików w grobach kultury ceramiki sznurowej i

pucharów dzwonowatych (w przypadku tej pierwszej również siekięr krzemiennych), 4l

umniejszenie roli wytworów krzemiennych w obrządku pogrzebowym kultur

mierzanowickiej i unietyckiej, a także dualizm technologiczny, zwłaszcza w przypadku

kultury rrnietyckiej - z jednej strony nieregularne odłupki w grobach, z drugiej wykonane

bardzo starannie sźylety krzemienne, które łączy z wysokim statusem zmarĘch. Ta częśó

rozdzińu zawięra również uwagi rua temat zaobserwowanych podobieństw i różntc

dotyczących wytworów krzemiennych w obrządku pogrzebowyrą w przypadku kultur,

których zasięgi wylł aczają poza badany obszar.

Na podstawi e przyjętych założęń (,,istnienie nierozłącznej sieci powiryń i zależności

między symbolizmem a codziennością oraz między ludźmi i wrtwarzanymi przez nich



przedmiotami") i przeprowadzonych analiz, snuje rozwaźania nad symboliką przedmiotów

krzemiennych, ich roląi znaczeniem w obrządku pogrzebowym społeczności pradziejowych.

W niektórych momentach zdaje się iść nieco za daleko w interpretacji roli synbolicznej

wytworów - stosowanę przez nas podejścia teoreĘczne i metody analityczne nie wydają się

być wystarczĄąsymi, aby dotrzeć do umysłowości człowieka prahistorycznęgo, wytwórcy i

uzytkownika narzędzi krzemiennych, czy intencji grupy ludzi sprawujących obrzędy

pogrzebowe.

Podsumowując ocenę struktury pracy mogę stwierdzić, że jest logiczna i spójna, a

zawartość poszczegóInych rozdziałów i podrozdziałów jest zgodna z ichtyttłłalrti. Nasuwa się

tu jednak uwaga dotycząca deklaracji Doktorantki ńożonej w rozdzialę drugim. Za istotne w

analizach i interpretacj ach uznala indywidualne cechy pochowanych osobników, takie jak

,,wiek, płeć, przynależność grupową status i rolę społeczrą". O ile dwie ostatnie kwestie

przew|JĄą się często, to zagadnienie indywidualizrnu w składaniu zmarłym wytworów

krzemiennych w zależności od płci i wieku nie znalańy wyrńnego odzwierciedlenia w

rozprawie lub umknęły mojej uwadze.

Wykorrystanie literatury

Autorka wykorzystała obszerny zasób piśmiennictwa, zestawienie którego zajmuje 18

stron. Jęst to w duzej mięrzę literatura obcojęzyczna, zwłaszcza dotycząca metodologii i

badń nń wierzeniami oraz traseologii. Dobór i poziom wykorzystania tego piśmiennictwa

świadczy o duzej dociekliwości badawczej oraz zdolności i przygotowaniu do krytycznego

korzystania z literatury naukowej. Można jedynie żńować, że w niewielkim stopniu

skorzystała z dorobku polskiej archeologii funeralnej, ograniczĄąc się do prac dotyczących

bezpośrednio zakresu chronologicznego dysertacji. Ze zdziwteniem odnotowuję zupełny brak

w zestawie wykorzystanej literatury artykułów opublikowanych w serii,Frłneralia Lednickie

(że wspomnę choćby tom Do, ut des - dar, pochówek, tradycj1,, W. Dzieduszycki, J.

Wrzesiński red. Poznń 2005), a jestem przekonana, że ich znĄomość wzbogaciłaby

interpretacyjną stronę dysertacji.

Poprawność formalno-j ęzykowa

Dysertacja została napisana językiem dojrzaŁym, operującym szerokim zakresem pojęć i

terminów, komunikat},\^mym, niebudzącym większych zastrzeżęń stylistycznych . 
i

gramatycznych. Zdarzają się niezręczności stylistyczne, zgubione słowa lub literówki, ale są

nieliczne.



Wańość naukowa rozprawy

Niezaleźnie od zamieszczonych w tej recenzji uwag, dysertację doktorską p. Marzeny

Cendrowskiej oceniam pozytywnie. Podkreśliłam już we wstępie, iż wybór. problematyki

badawczej u,ważam zanłezv,lykle trafny i potrzebny, bowiem zagadnienia, którym poświęciła

rozprawę - rola, znaczeńa i w;rmowa symboliczna wytworów krzemiennych w obrządku

pogrzebowym nie były dotychczas przedmiotem odrębnych, szerszych studiów.

Doktorantka wykorzystała dostępne źródła, zastosowała właściwe metody badawcze,

samodzielnie wykonała większośó analiz mikroskopowych, dzięki czemu zarówno w

warstwie analitycznej jak i interpretacyjnej udowodniła, iż dysponuje odpowiednią wiedzą i

umiejętnościami koniecznymi do realizacji tego tematu i pracy naukowej w ogóle. Posiada

róvltlięż wystarczĄącą wiedzę z zahłesll metodologii badń nad symboliką, badń nad

krzemieniarstwem orazwiedzę ogólną na temat stosunków kulturowych w neolicie i wczesnej

epoce brązuna badanym obszarzę.

Biorąc povłyższe pod uwagę mam podstawy do stwierdzenia, tż dysertacja pani mgr

Matzeny Cendrowskiej spełnia wymogi art. 13, pkt. 1 ustawy z 14 marca2003 r. o stopniach i

Ętule naukowym oraz o stopniach i tytule w zalvesie sztuki i wnioskuję o dopuszczenie Jej do

dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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