
Recenzja 

osiągnięcia i dorobku naukowego dra Marka Florka w związku z postępowaniem o nadanie 
stopnia doktora habilitowanego

Pretendujący do stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Marek Florek jest 
postacią dobrze znaną w środowisku archeologów. Wynika to z Jego dużej aktywności 
terenowej, jak też stałej obecności na łamach czasopism i innych publikacji ogólnopolskich 
oraz przede wszystkim regionalnych. Zestawiona we wniosku bibliografia obejmuje 245 
pozycji, z których 157 powstało po uzyskaniu stopnia doktora (w 2001 roku):

- 24 dokumentują istotne osiągnięcie naukowe, będące podstawą postępowania;

- 43 to inne publikacje typu monograficznego i problemowego, w tym monografia 
„Sandomierski ośrodek grodowo-miejski w średniowieczu", liczne artykuły w polskich 
czasopismach archeologicznych i rozdziały w monografiach;

- 13 sprawozdań z badań terenowych;

- po 2 recenzje i redakcje opracowań monograficznych;

- 59 to artykuły i prace popularnonaukowe, w tym monografia „Pradzieje i wczesne 
średniowiecze Mielca i regionu mieleckiego");

- 14 prac oddanych do druku.

Zestawienie publikacji przed doktoratem obejmuje 87 różnorodnych pozycji - 
problemowych, sprawozdań i komunikatów z badań, recenzji. W całości dorobku 
publikacyjnego można wyróżnić dwa główne nurty zainteresowań badawczych Habilitanta - 
pradzieje z ukierunkowaniem na problematykę funeralną oraz wczesne i późne 
średniowiecze z szerszym spektrum zagadnień.

Trzeba przyznać, że ilościowo jest to dorobek imponujący. Zwraca uwagę jego zróżnicowanie 
formalne (różne typy prac- od syntetycznych i problemowych po recenzje i komunikaty) i 
chronologiczne. Wynika to (przynajmniej po części) z aktywności terenowej i 
konserwatorskiej dra Marka Florka. W zasadzie nieprzerwanie (a od pewnego momentu - 
2004 - równolegle z zatrudnieniem w UMCS) od 1982 roku jest On bowiem bardzo aktywnym 
pracownikiem różnych struktur konserwatorstwa archeologicznego, a tym pełniącym także 
funkcje kierownicze. Właśnie w tym zakresie kontynuuje najlepsze wzorce polskiego 
konserwatorstwa archeologicznego, nie ograniczając się do tak preferowanego dziś modelu 
konserwatora-urzędnika, a raczej aktywnie kreując działania administracyjne oraz badania 
terenowe dla ochrony i poznania archeologicznego dziedzictwa kulturowego. To właśnie 
wyniki tych prac są głównie przedmiotem publikacji naukowych i popularnonaukowych. 
Można zatem z całą mocą stwierdzić, że Habilitant jest archeologiem kompletnym - 1



odkrywcą, „terenowcem", analitykiem i popularyzatorem archeologii. Rzadki to przypadek 
we współczesnej archeologii, tak bardzo zatomizowanej i zbyt wąsko wyspecjalizowanej.

Warto jeszcze zasygnalizować aktywną działalność dydaktyczną w Instytutach 
Archeologii UMCS (2002-2004 - zajęcia zlecone, od 2004 - w ramach zatrudnienia 
etatowego) i UR (2008-2011 - zajęcia zlecone) oraz Akademii Rolniczej w Lublinie (2003- 
2007 - zajęcia zlecone). Ich problematyka dotyczyła zagadnień prawno-konserwatorskich i 
archeologii wczesnego średniowiecza i czasów późniejszych, w tym z zakresu problematyki 
funeralnej (np. „Archeologia cmentarzy - obrządek pogrzebowy w średniowiecznej Europie"; 
„Obrządek pogrzebowy w średniowieczu"), co jest szczególnie ważne z punktu ocenianego 
wniosku. Dr Marek Florek był organizatorem 4 konferencji naukowych oraz brał czynny 
udział w 52, w tym kilkakrotnie wygłaszając więcej niż jeden referat.

Podsumowując ocenę całości dorobku naukowego i innych sfer aktywności 
zawodowej dra Marka Florka należy stwierdzić, że są one ilościowo i jakościowo 
wystarczająca podstawą do ubiegania się o stopień dr habilitowanego.

Jako istotne osiągnięcie naukowe, będące podstawą postępowania habilitacyjnego dr 
Marek Florek wskazał cykl 24 publikacji mieszczących się w temacie „Cmentarze i obrządek 
pogrzebowy jako wyznaczniki społeczności lokalnych i zróżnicowania społecznego w 
pradziejach i wczesnym średniowieczu". Biorąc pod uwagę zakres chronologiczny notujemy 
wśród nich wyraźną dysproporcję na korzyść wczesnego średniowiecza (15 prac wobec 8 
przyporządkowanych do pradziejów i jednej syntetycznej, podejmującej zarówno 
problematykę prahistoryczną, jak i wczesnohistoryczną). Natomiast pod względem 
formalnym zdecydowana większość może być zakwalifikowana jako rozdziały w 
monografiach (18), a tylko 5 zostało opublikowanych w czasopismach (lista B i C MNiSW). 
Jedna praca to monografia współautorska (z H. Taras), dotycząca cmentarzyska kultury 
trzcinieckiej w Dacharzowie. Ilościowo jest to zestaw prac pozwalający o ubieganie się o 
stopień doktora habilitowanego.

Odrębną kwestią jest jego ocena merytoryczna. Zasadnicza trudność może wynikać z 
przyjętego przez Habilitanta zakresu chronologicznego, w zasadzie nie spotykanego w 
tradycji polskiej archeologii. W zestawie publikacji, idąc w ślad za autoreferatem, można 
wydzielić pewne ich grupy, obejmujące po kilka prac. Poniżej zostaną one przedstawione i 
omówione.

Do pierwszej grupy należy zaliczyć artykuły dotyczące obrządku pogrzebowego 
ludności kultury pucharów lejkowatych - prace nr [5], [6], [7], [9] oraz w pewnym zakresie 
[14]. Obszerny artykuł [5] - „Cmentarzysko ludności kultury pucharów lejkowatych na 
stanowisku 1 w Malicach Kościelnych, pow. Opatów", z 2006 roku, napisany razem z Barbarą 
Bargieł stanowi podsumowanie wieloletnich badań wykopaliskowych wraz ze szczególnie 
istotną próbą interpretacji wszystkich odkrytych reliktów cmentarzyska neolitycznego. 
Autorzy proponują wydzielenie czterech etapów funkcjonowania nekropoli, niestety bliżej 
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ich nie datując, co tłumaczą brakiem datowań absolutnych i skromną ilościowo serią 
„jednofazowego" materiału zabytkowego. Opierają się zatem jedynie na obserwacjach 
planigraficznych i stratygraficznych. Zaproponowany model - od budowy dwóch grobowców 
megalitycznych po obrzędowe „zamknięcie" użytkowania cmentarzyska przez usypanie 
„wielkiego kopca" - jest próbą logicznego wytłumaczenia zróżnicowania form grobów. Pod 
względem przyjętej metodologii wypada zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy rytuałów 
pogrzebowych muszą poddawać się chronologicznemu uporządkowaniu. Ci sami autorzy - 
M. Florek i B. Bargieł - zamieścili w tej monografii kolejny artykuł [6], tym razem poświęcony 
cmentarzysku w Pawłowie. Ma on także charakter syntetyczny, podsumowujący wieloletnie 
badania wykopaliskowe na cmentarzysku z grobami płaskimi i grobowcami w typie 
„kujawskim" oraz budowlami naziemnymi o konstrukcji słupowej. Trzeci z artykułów [7], 
pochodzący zresztą z tego samego wydawnictwa, poświęcony jest cmentarzyskom z grobami 
niemegalitycznymi i pochówkom w jamach osadowych, a więc stanowi źródłowe 
uzupełnienie dwóch poprzednich. Można go traktować jako rozszerzenie problematyki z 
pierwszej pracy. Autor wyraźnie podkreśla tu jednolitość obrzędową (w zakresie cech 
pochówku), niezależną od formy grobu.Syntetyczny charakter ma kolejny, obszerny, autorski 
artykuł Habilitanta z 2008 roku [9], pt. „Cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych na 
Wyżynie Sandomierskiej. Historia i stan badań". Podstawą wnioskowania są w tym 
przypadku informacje z 38 cmentarzysk. Po przeanalizowaniu wszystkich uchwytnych 
archeologicznie cech Autor formułuje wnioski dotyczące zróżnicowania form grobów i cech 
obrządku pogrzebowego. Najważniejszym z nich jest w tym przypadku propozycja 
wydzielenia dwóch grup cmentarzysk - z grobami megalitycznymi i z grobami płaskimi. 
Zróżnicowanie to tłumaczy różną chronologią - cmentarzyska płaskie uznaje za młodsze, 
charakterystyczne dla późnej fazy grupy południowo-wschodniej kultury pucharów 
lejkowatych, w przeciwieństwie do grobowców („megalitów"), które są wcześniejsze.Trzeba 
jednak stwierdzić, że w pełni udowodniona, m.in. przez datowania radiowęglowe, jest 
pozycja chronologiczna konstrukcji megalitycznych (faza klasyczna). Podtrzymuje wcześniej 
wyrażoną opinię o ujednoliceniu cech samych pochówków w zakresie ich ułożenia, orientacji 
i wyposażenia. Dodatkowo formułuje tezę o istnieniu specyficznych pochówków, które 
uznaje za efekt tzw. zabiegów antywampirycznych (obecną też we wcześniejszym artykule 
[6]), „mającym zapobiec powrotowi zmarłych na ziemię i szkodzenie żywym". Kwestia ta jest 
oczywiście dyskusyjna. Wydaje się, że w większym zakresie należałoby brać pod uwagę 
studia (dowody) z zakresu archeotanatologii.

Podsumowując dorobek w zakresie studiów nad zagadnieniami archeologii funeralnej 
kultury pucharów lejkowatych można stwierdzić, że jest on oryginalny i zawiera bardzo 
ważne wnioski, dotyczące regionu Wyżyny Sandomierskiej, rozpatrywanego w szerszym 
kontekście przestrzennym. Wskazane w autoreferacie istotne osiągnięcia w zakresie badań 
nad obrzędowością funeralną społeczeństw tej kultury znajdują swe potwierdzenie w 
załączonych publikacjach.
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Druga grupę tworzą prace dotyczące kultury trzcinieckiej - nr [1], [11],Pierwsza z nich 
- „Dacharzów. Cmentarzysko kultury trzcinieckiej", to monografia bardzo spektakularnego 
cmentarzyska z monumentalną, wyjątkową budowląpodkurhanowąi grobami płaskimi. Jest 
to opracowanie współautorskie, w którym nie został sprecyzowany wkład dwójki autorów 
(drugim jest H. Taras). Autorzy po dokładnym zaprezentowaniu samego cmentarzyska (wraz 
z aneksami - wynikami analiz antropologicznych i archeobotanicznych) sformułowali 
zasadnicze wnioski syntetyczne. Pokazały one miejsce tego stanowiska wśród innych 
stanowisk funeralnych trzcinieckiego kręgu kulturowego. Najbardziej kontrowersyjną 
kwestią było datowanie i przyjęcie bardzo długiej chronologii użytkowania cmentarzyska 
przez społeczności trzcinieckie, trwające w głąb epoki brązu. Podstawą takich wniosków było 
bezgraniczne zaufanie do dat radiowęglowych, co było powodem podjęcia polemiki1. Jako 
odpowiedź na nią można traktować kolejny artykuł Habilitanta pt. „Synchroniczność czy 
asynchroniczność przemian kulturowych? Uwagi o schyłku kultury trzcinieckiej na Wyżynie 
Sandomierskiej i terenach sąsiednich" [11], Habilitant swe wcześniejsze wnioski 
podbudowuje tu analizami osadniczymi, informacjami z innych stanowisk oraz w dalszym 
ciągu bezgranicznie ufając datom radiowęglowym z Dacharzowa (nie podejmując polemiki z 
sygnalizowanymi wyżej wątpliwościami, ani nie odnosząc się do bardziej ogólnych ustaleń 
choćby prof. Jana Dąbrowskiego, który wprost pisze o „małej przydatności dat 
radiowęglowych" dla ustalania czasu trwania poszczególnych faz kultury trzcinieckiej, a tym 
samym całej kultury2) podtrzymuje tezę o trwaniu społeczności trzcinieckich aż do końca 
epoki brązu. Nowością jest tu wnioskowanie na podstawie braku dobrze datowanych źródeł 
związanych z kolejną jednostką - kulturą łużycką. Trzeba przyznać, że w zakresie archeologii 
funeralnej omówione źródła rzeczywiście dobrze oddają specyfikę Wyżyny Sandomierskiej, a 
ogólne wnioski Marka Florka dotyczące modelu funkcjonowania osadnictwa ludności kultury 
trzcinieckiej i spajającej roli obrządku pogrzebowego z rolą wielkich kopców (w typie 
Dacharzowa) są słuszne. Zasadnicze wątpliwości pojawiają się jednak w zakresie chronologii. 
Recenzent ma tu odmienne zdanie, ale uznaje prawo Habilitanta do głoszenia własnej 
koncepcji, podkreślającego, „że sztywne trzymanie się ustalonych niegdyś schematów zmian 
kulturowych oraz ich chronologii, przy zamknięciu się na nowe informacje i hipotezy, 
prowadzi do zastoju badawczego, w konsekwencji uniemożliwiając zrozumienie przeszłości" 
[11, s. 219].

1 Czopek S., Walanus A., Uwagi o chronologii i interpretacji cmentarzyska w Dacharzowie, „Przegląd 
Archeologiczny", t. 51, 2003, s. 185-190.
2 Dąbrowski J., AltereBronzezeit in Polen, Warszawa 2004, s. 104-105.

Jedna praca [18] dotyczy okresu rzymskiego i problemu obecności na terenie 
południowo-wschodniej Polski kurhanów dackiego kręgu kulturowego. Jest to kolejny 
artykuł współautorski (z M. Kuraś). Autorzy prezentują najpierw wyniki swoich badań 
terenowych w Przędzelu, by w części analitycznej dojść do wniosku, że badany kopiec wiąże 
się z migrującymi społecznościami geto-dackimi z końca okresu rzymskiego, należącymi do 
kultury kurhanów karpackich. Wskazują na to zdaniem Autorów szczegóły konstrukcji, a 
ściślej zaleganie in situ pod nasypem warstwy spalenizny, datowanie radiowęglowe oraz 
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jedyny znaleziony w trakcie badań fragment ceramiki wykonanej na kole. Analizując niektóre 
starsze znaleziska i badania (np. w pobliskich Kopkach), a także biorąc pod uwagę szerszą 
sytuacje kulturową Autorzy sugerują istnienie nad dolnym Sanem enklawy osadniczej 
ludności kultury kurhanów karpackich. Jest to dosyć prawdopodobne, choć i w tym 
przypadku trudno mówić o stuprocentowej pewności źródłowej.

Na granicy archeologii prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej można umieszczać 
jedną pracę z roku 2011 pt. „Kopce i cmentarzyska kurhanowe na Wyżynie Sandomierskiej" 
[14],Autor dokonuje tu klasyfikacji kurhanów, wydzielając ich 4 grupy (I-IV), które mogą być 
lokalizowane albo na wyższych partiach lub krawędziach stoków, albo poza dolinami, na 
kulminacjach wysoczyzn. Wszystkie stanowiska (kurhany) zostały zestawione w katalogu i 
omówione z punktu widzenia stanu badań, z podaniem pewnej (stwierdzonej) lub 
domniemanej chronologii. Jest to zatem pełny przegląd tego typu stanowisk, pochodzących z 
czasów prahistorycznych i wczesnego średniowiecza. Szczególne uwagi poświęca Autor 
dużym kopcom, które łączy z dwoma etapami - kulturą pucharów lejkowatych (powtarza tu 
koncepcje przykrywania nasypami konstrukcji megalitycznych i symbolicznego zamykania 
czasu funkcjonowania nekropoli) lub kultura trzciniecką. Rozważając inne znaleziska 
funeralne z przestrzeni wokół kurhanowej Habilitant formułuje tezę, o możliwej ciągłości 
wykorzystania tych miejsc grzebania zmarłych także przez ludność kultur nie kultywujących 
tradycji kurhanowej (np. kultura mierzanowicka, kultura przeworska). Istotną rolę miałyby w 
tym odgrywać właśnie duże nasypy, jako wyznacznik miejsc obrzędowych.

Stosunkowo najwięcej prac można przypisać do problemu cmentarzysk 
wczesnośredniowiecznego (a nawet wczesno nowożytnego) Sandomierza prace - nr [2], [3]. 
[15], [16], [20], [21], [22], [23]. Mają one niejednorodny charakter. Pierwszy z artykułów [2] z 
2003 roku dotyczy problemu wzgórza/kopca Salve Regina. Argumenty przedstawione przez 
Autora, które obejmują szczegółową analizę wszystkich aspektów (od lokalizacji, po dane 
historyczne i obecność kopca w lokalnej tradycji) zmierzają do falsyfikacji tezy o wzgórzu 
Salve Regina jako wczesnośredniowiecznym kopcu-kurhanie.Wydają się one logiczne i 
możliwe do zaakceptowania. Z Sandomierzem bezpośrednio łączą się kolejne dwie prace 
pochodzące z 2011 roku [15 i 16]. Pierwsza z nich to artykuł „Nowe dane do badań nad 
cmentarzyskami wczesnośredniowiecznego Sandomierza". Znajdujemy w nim prezentację 
źródeł z 3 grobów pochodzących z XI-XII wieku, odkrytych na cmentarzysku przy ul. 
Staromiejskiej oraz, w dalszej części, uwagi o miejscu tego cmentarzyska w topografii 
wczesnośredniowiecznego miasta. Autor opisuje znane (w różnym stopniu, wynikającym z 
zakresu prowadzonych prac i odkryć przypadkowych) nekropole sandomierskie. Lokalizując 
je na mapach (ryciny z cmentarzyskami X/XI-XII w; topografią miasta z końca XI wieku i 
nekropolami późnośredniowiecznymi iwczesnonowożytnymi). Autor nie poprzestaje na ich 
charakterystyce, ale stara się wyciągać wnioski ogólne, pokazujące ich znaczenie i związek z 
innymi miejscami w topografii Sandomierza. Stara się też o szukanie analogii do innych 
wczesnośredniowiecznych ośrodków miejskich (np. Karków czy Przemyśl). Właśnie ta część 
w połączeniu z kolejnym, obszernym artykułem [16], zamieszczonym na łamach „Pamiętnika
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Sandomierskiego" stanowi syntetyczny obraz topografii i wielkości miejsc grzebalnych 
związanych ze średniowieczną (wczesną i późną) aglomeracją sandomierską. Na terenie 
dzisiejszego miasta zarejestrowano zarówno cmentarze przykościelne jak i rzędowe, 
zlokalizowane z dala od świątyń. W omawianej pracy znajdujemy ich charakterystykę oraz 
uwagi ogólne o cmentarzach późniejszych. Uzyskujemy dzięki temu klarowny obraz zmian 
lokalizacji i funkcjonowania miejsc grzebania zmarłych od X do XVIII wieku, czyli do czasu 
wyprowadzenia cmentarza poza granice miasta.

W tej grupie prac zwracają uwagę dwie [20 i 23] poświęcone płytom nagrobnym z 
wizerunkami mieczy, które Autor identyfikuje z grobami krzyżowców (tzw. krucjaty pruskie) z 
okresu od 2. poł. XII po przełom XIII i XIV wieku. Jest to z całą pewnością znaczące 
osiągnięcie badawcze Hablilitanta, na którym kładzie się jednak cieniem znaczna 
powtarzalność obydwu prac. Za pierwotną należy uznać pełniejszą wersję, z katalogiem i 
dokumentacją rysunkową i fotograficzną, zamieszczoną w „Acta Militaria Medievalia" z 2013 
roku [20]. W stosunku do niej praca z 16. tomu „Funeraliów Lednickich" jest uboższa, 
zawierająca w zasadzie ten sam materiał ilustracyjny (10 na 11 ilustracji) i liczne powtórzenia 
(/n extenso) tekstu. Usprawiedliwieniem Autora jest w tym przypadku inny charakter obydwu 
publikacji, trafiających do różnych grup odbiorców, jednak sama zasada aż tak znacznego 
powtarzania opublikowanego wcześniej tekstu jest naganna.

Z problematyka wczesnośredniowiecznego Sandomierza należy łączyć także ogólny artykuł 
poświęcony osadnictwu otwartemu [3], Istotna rolę w analizie odgrywają cmentarzyska 
rzędowe, których obecność Autor przyjmuje jako podstawowy wyznacznik struktur 
lokalnych. Interesujący jest wniosek o wznoszeniu kościołów parafialnych „w bezpośrednim 
sąsiedztwie dawnych cmentarzysk rzędowych [...], tak że w niektórych wypadkach nowy 
cmentarz przykościelny stykał bądź nawet nakładał się na dawny rzędowy". Przekształcenia 
w lokalizacji cmentarzysk są rozpatrywane w kontekście zmian osadniczych i procesów 
historycznych. Właśnie z tych względów pracę te należy uznać za niezwykle istotnąi 
wartościową, w stosunku do wcześniejszych ustaleń.

Ostatnimi pracami [21, 22] dotyczącymi Sandomierza są krótkie syntetyczne teksty 
zamieszczone w zeszycie „Sandomierz", który ukazał się w ramach tomu V poświęconego 
Małopolsce Atlasu Historycznego Miast Polskich. Są to teksty w typie podręcznikowym, 
powtarzające i podsumowujące omówione już kwestie, w tym także istotne z punktu 
widzenia tematu „habilitacyjnego".

Nieco szerszym problemom, rozpatrywanym w skali Małopolski, poświęcone są 
kolejne cztery prace [10], [12], [13], [24], Opracowanie syntetyczne „Obrządek pogrzebowy 
w międzyrzeczu Wieprza i Bugu we wczesnym średniowieczu" [12] wykracza nawet poza 
granice Małopolski. Należy je uznać za udaną próbę (choć w dużej mierze o cechach 
popularnonaukowych) przeglądu form grobów i różnych przejawów obrządku 
pogrzebowego. Autor wydzielił 4 zasadnicze etapy od VI do XIV wieku, konkludując, że wiele 
cech specyficznych w archeologii funeralnej Lubelszczyzny tego okresu wynika z „położenia 6



tego obszaru na styku osadnictwa wschodnio- i zachodniosłowiańskiego oraz kultur 
bizantyńsko-ruskiej i łacińskiej". Inny artykuł [13] poświęcony obrządkowi pogrzebowemu 
na terenie Małopolski w okresie plemiennym składa się z dwóch wyraźnych części. Pierwsza 
dotyczy obrządku ciałopalnego, a druga tzw. wielkich kopców (jest to kontynuacja, 
rozszerzenie wzmiankowanych już studiów [2] dotyczących sandomierskiego „kopca" Salve 
Regina). Tym razem Autor analizuje wszystkie znane z ziem polskich wielkie kopce (w liczbie 
12), dochodzi do wniosku, że tylko jeden z nich - kopiec Krakusa - może być uznany (i to 
niejednoznacznie) za „budowlę" funeralną. Pozostałe są albo formami naturalnymi, albo 
mają inną niż wczesnośredniowieczna chronologię. Jest to oczywiście teza stojąca w 
sprzeczności z wieloma interpretacjami obecnymi w literaturze, ale prawdopodobna. 
Wielkim kopcom Habilitant poświęcił jeszcze jedną pracę [10], którą można traktować jako 
podstawową dla tej problematyki, bowiem znajdujemy w niej szczegółowe zestawienie 
katalogowe z opisami badań, hipotez i wnioskami. Prowadzą one w konkluzji do 
identycznych wniosków, jak scharakteryzowane wyżej. Z formalnego punktu widzenia artykuł 
ten, opublikowany wcześniej niż przytoczone studium o obrządku pogrzebowym, należy 
uznać za podstawowy dla całej problematyki.

Ostatni z artykułów tej serii [24] dotyczy relacji między kremacją i inhumacją we wczesnym 
średniowieczu. Temat ten był w skrótowej formie obecny w jednej z wcześniej omówionych 
prac [13]. Autor sugeruje, że niejako automatyczne łączenie zmiany sposobu grzebania 
zmarłych z chrześcijaństwem jest niesłuszne. Dostarcza argumentów (głównie jednak 
historycznych, gdyż brak twardych dowodów z zakresu źródłoznawstwa archeologicznego), 
w świetle których możliwe wydaje się występowanie inhumacji, jako pochodnej 
„wykształcania się lokalnych elit" i związanej z nią „samoidentyfikacją". Recepcja 
chrześcijaństwa, która przyspieszyła i upowszechniła proces zmian obrządku pogrzebowego 
byłaby zatem wobec tych domniemanych, najstarszych grobów inhumacyjnych nieco 
późniejsza. Jest to niewątpliwie dość intrygujący problem, pojawiający się już wcześniej 
(Autor cytuje stosowne odnośniki bibliograficzne, a nawet cytaty), ale nigdy nie wyszedł on 
poza mniej lub bardziej uzasadnioną tezę. Tak jest i w tym przypadku.

Trzy prace [4], [17], [19] dotyczą obecności grobów średniowiecznych Węgrów w 
Przemyślu. Najwcześniejszy jest artykuł z 2006 roku [4], który interesującą nas tu 
problematykę omawia dość ogólnie. Materiały archeologiczne są tu zestawione z 
toponimami i informacjami ze źródeł pisanych. Pojawia się np. teza (która będzie obecna 
także w późniejszych pracach) o osadzeniu przez Bolesława Chrobrego w jednym z grodów 
„Węgra Prokuja" wraz z załogą. Zapewne ta wzmianka z kroniki Thietmara zainspirowała 
Marka Florka do szczegółowego rozpoznania problemu węgierskiego i przedstawia w własnej 
interpretacji znanego cmentarzyska z Przemyśla, której źródło tkwi w późniejszej chronologii, 
odmiennej od obowiązujących w literaturzearcheologicznej ustaleń (m.in. Michała 
Parczewskiego i Andrzeja Koperskiego). Najpełniejszą wersją jest artykuł z 2013 roku [19], 
Wcześniej (2010) Habilitant zaprezentował inną, pierwszą wersję tej pracy, pod tym samym 
tytułem, o czym lojalnie informuje czytelnika w pierwszym przypisie. Analizuje on wszystkie 
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elementy inwentarzy grobowych, dochodząc do wniosku o szerokiej chronologii (od 2 pot. IX 
do 1 pot. XI wieku) większości z nich i opowiadając się za zawężeniem datowania do początku 
XI wieku. Proponuje także inną interpretację - zamiast „garnizonu" węgierskiego z okresu 
zajmowania ojczyzny (1 pot. IX wieku), obecność grupy przybyłej z Węgier, być może 
"zwolenników Gyuli Prokuja", pochowanej na większej przemyskiej nekropoli. W tym 
ostatnim aspekcie istotne są uwagi dotyczące rozmieszczenia sąsiednich w stosunku do ul. 
Rycerskiej grobów z innych stanowisk. Swoją hipotezę uznaje dr Marek Florek za „co 
najmniej równie prawdopodobną" w stosunku do obowiązującego w literaturze poglądu o 
garnizonie węgierskim z IX-X wieku. Drugi z artykułów [17] powtarza całą argumentację 
(można odnotować dużą zbieżność formalną obydwu tekstów), uzupełniając ją tylko w 
niewielkim zakresie o ogólne uwagi dotyczące grobów inhumacyjnych, co jest potrzebne do 
wytłumaczenia „obcych" grobów na miejscowym cmentarzysku rzędowym.

Odrębnego omówienia wymaga syntetyczny artykuł zamieszczony w regionalnym, 
pokonferencyjnym wydawnictwie „Tradycja z przeszłością. Pochwała prowincji"[8], mającym 
w dużej mierze charakter popularnonaukowy. Autor przedstawił w nim uwagi, które w 
całości mieszczą się w temacie habilitacyjnego osiągnięcia naukowego „Cmentarze i 
obrządek pogrzebowy jako wyznaczniki społeczności lokalnych i zróżnicowania społecznego 
w pradziejach i wczesnym średniowieczu".Zasadniczą tezą jest tu wyjątkowa rola 
cmentarzysk „jako miejsc szczególnych, o charakterze sakralnym a jednocześnie - ze względu 
na odbywające się obrzędy kultowe - integrującym wspólnotę". Autor przytacza liczne 
przykłady z dotyczące obiektów prahistorycznych, jak i wczesnośredniowiecznych. Dla tych 
ostatnich wykorzystuje także obserwacje i przekazy etnograficzne, dowodzące roli nekropoli 
kurhanowych jako miejsc ceremonii związanych z kultem, zmarłych, których echa czytelne są 
niemalże we współczesnych obyczajach miejscowej ludności.

W całościowej recenzji osiągnięcia badawczego wypada stwierdzić, że przedstawione 
do oceny publikacje odpowiadają zakreślonemu w tytule problemowi, choć w bardzo różnym 
zakresie. Dostrzegalny jest brak poważniejszego ujęcia syntetycznego, podsumowującego tak 
szeroko zakreślone granice chronologiczne, choć wyraźne elementy wniosków syntetycznych 
znajdujemy rozporoszone prawie we wszystkich pracach. Jednocześnie stanowią one rzadki 
w polskiej archeologii' przykład znajdowania (szukania) wspólnego mianownika dla 
podobnych problemów występujących w różnych epokach i kulturach, co niewątpliwie 
odpowiada znaczącemu wkładowi w rozwój dyscypliny. Za główne osiągnięcie badawcze 
należy uznać zaawansowane studia nad określeniem roli cmentarzysk prahistorycznych i 
wczesnośredniowiecznych, określające ich miejsce w przestrzeni, wyjątkową pozycję dla 
społeczności lokalnych oraz, oczywiście, mających znaczenie symboliczne i kultowe. 
Przedstawione prace dotyczą w zasadzie (w większości) Wyżyny Sandomierskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem samego Sandomierza (w odniesieniu do wczesnego 
średniowiecza).Tym samym ze studiów z zakresu archeologii funeralnej dra Marka Florka 
wyłania się dość klarowny obraz form i cech obrządku pogrzebowego charakterystycznego 
dla jednego regionu. Jego wartość polega na identyfikacji miejsc grzebania zmarłych jako 
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ważnych z różnych względów, w tym także poza kultowo-religijnych, niezależnie od czasu, w 
którym one funkcjonowały.

Wypada także zwrócić uwagę na ogólne cechydorobku naukowego dra Marka Florka, 
rysujące się dość wyraźnie. Są to:

1. Przywiązanie do źródeł, które są podstawą wnioskowania. Większość z nich pochodzi z 
badań terenowych, które Habilitant sam prowadził lub w których uczestniczył. Dotyczy to w 
pierwszym rzędzie całej części prahistorycznej osiągnięcia habilitacyjnego. Znajomość 
materiałów jest z całą pewnością jedną z mocniejszych stron Jego działalności naukowej.

2. Odwaga (można nawet stwierdzić, że swego rodzaju łatwość) w formułowaniu wniosków 
syntetycznych, czy nawet szczegółowych, dotyczących np. chronologii czy interpretacji 
historycznej/prahistorycznej. Z tego właśnie powodu mogą one uchodzić za kontrowersyjne. 
Mieszczą się jednak w ramach dyskursu naukowego.

3. Dobra znajomość zarówno problematyki prahistorycznej, jak i wczesnohistorycznej. 
Dotyczy to nie tylko źródeł archeologicznych, ale także sprawnego wykorzystywania źródeł 
historycznych (pisanych, ikonograficznych, kartograficznych) i sięgania po uzupełniające 
analogie i informacje z zakresu religioznawstwa, etnografii i nauk przyrodniczych.

4. W zakresie metodologicznym kulturowo-chronologiczne rozumienie przeszłości, co 
niekoniecznie jest adekwatne do tak trudnej problematyki, jaką są kwestie związane z 
archeologią funeralną.

Bez wątpienia są to cechy pozytywne, choć w kilku przypadkach można by zalecać większą 
wstrzemięźliwość i przyjmowanie bardziej wariantowej interpretacji.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wcześniej kwestie, należy stwierdzić, że zarówno 

przedłożone do oceny osiągniecie badawcze, jak i dotychczasowa działalność i dorobek naukowy 
dra Marka Florka odpowiadają kryteriom „habilitacyjnym". Uważam przy tym, że spełnia On 

warunki stawiane samodzielnym pracownikom nauki. Dlatego wnoszę o przyjęcie uchwały o 
nadanie drowi Markowi Florkowi stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w 

dyscyplinie archeologia (ewentualna specjalność zgodna z tematem osiągnięcia badawczego - 
archeologia funeralna lub archeologia wczesnego średniowiecza, której zakres przeważa w 

całościowym dorobku Habilitanta).
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