Prof.dr hab.PiotrDyczek
InstytutArcheologii
Uniwersytetu
Warszawskiego

RecenzjarozprawydoktorskiejPanamgr, KamilaSobczaka
Ser-Betsaida-Julias.Rekonstrukcjastanowiska et-Tellw Swietle2r6del
historycznych i archeologicznych
Przedlo2onadysertacja liczy 148 stron, zawiera 66 ilustracji (plus
odwzorowaniekodu OR). Do pracy dolqczono dysk z rekonstrukcjami
komputerowymi Po wstgpie doktorantumie5cil,czg56, kt6rq mo2na nazwa6,
- sam doktorantnazywajq,,preludium"
informacjq
(s.9)- na tematmetody,po czym
nastgpujqtzy rozdziatymeMoryczne.Praca koriczysig podsumowaniem
oraz
bibliografiq.
jak
Uktad rozdzial6wuwzglqdniaspecyfikgpracy, kt6ra jest po6wigcona,
ujmujeto doktorant:,,syntezie
i rewizjidotychczasowego
stanuwiedzyna tematetTell"(s.7).Jak zatemnale2yrozumie6,
tezq pracyjest przedstawienie,
na podstawie
2r6delpisanychi przedewszystkimarcheologicznych,
syntezyobecnejwiedzyna
temathistoriii rozwojuwaznegostanowiska
archeologicznego.
W tym celudoktorant
stosuje dodatkowe narzqdzie analizy - nowoczesne technik rekonstrukcji
komputerowych.
Samo ich zastosowanie,nie jest nowoSciqw opracowaniach
archeologicznych,
ale skalajestjuz rzadkospotykana.
Doktorantnie uleglpokusiecalkowitego
zdaniasig w swejanaliziena wyniki
rekonstrukcjikomputerowych.
Zdarza siq bowiem czasem,Ze nowe narzgdzie
badawczejest traktowanejako nowa metoda badawcza.Owszem, analizy
komputerowe
sq metodq,ale w zakresienaukScislych.
W archeologii
nadrzgdnesq
znane nam wszystkimmetodyarcheologiczne.
Przejgtez innych dziedzinr62ne
mo2liwo6ci badawcze zawsze bedq tylko narzqdziem pozwalajqcym na
skuteczniejsze
odpowiedzenie
na pytaniabadawczestawianeprzez archeologa.
Podobnie jak dla niekt6rych nauk Scislych np. genetyki, nasza metoda
jestnarzqdziem
archeologiczna
wynik6w
do uSciSlania
analizlaricuch6w
DNA.
Tak sformulowanej
tezie autordysertacjipodporzqdkowal
uklad rozdzialow,
kt6ry odbiegaod najczgSciej
spotykanejsekwencji,gdzie najpierwprezentujesiq

przemy6lenia
iustaleniapotwierdzajqce
tezg.
stanbada6,p62nie!
2t6dla,a nastqpnie
jestjednakpewne,,zachwianie",
pracyzauwa2alne
kt6reniepotrzebnie
W konstrukcji
wprowadzasam doktorant,uznajqcpierwszqczg56pracy, po6wiqconqopisaniu
jako rozdajinformacji
wstgpnej,a za pierwszy
stosowanego
narzqdziabadawczego
rozdzial(nazywanynie wiem dlaczegodzialem)dopieroten, kt6ry odnosisiq do
historiistanowiska.
wahania
Taki uklad pracy wyniknqlnajpewniejz calkiemniepotrzebnego
zostanienale2ycie
doktorantaczy takie podej6cie
do problem6warcheologicznych
zrozumiane.W mojej opinii wlasnie podkreslenie,Ze w pracy tak szeroko
zastosowano, w przewa2aj4cejczgSci skutecznie,narzgdzieze zbioru metod
i
interdyscyplinarnych,
co wymagalood doktorantanie tylko wiedzy historycznej
archeologicznej,
ale tak2e wiedzy z zakresu innych dyscyplin,bylobyw pelni
uprawnione.W nauce, z naturalnychpowod6wstale nale2y szuka6 nowych,
skuteczniejszychsposob6w rozwiqzywaniaproblem6w. Nie wszystkie te
poszukiwania
kohczqsig zawsz sukcesem,ale zawszesprzyjajqrozwojowinauki.
Swietnie,2e takie odwazne pr6by podejmowanesq ptzez conz mlodszych
naukowc6w.
Moja sugestii dotyczqca konstrukcji pracy raczej zmierzalabyw strong
- bo mamnadzieje,ze ptacazostanieopublikowana
przyszlego
w formieksiq2kowej
- skorygowania
jej ukladu,gdzie powinnaznale26sig czg56po6wigcona
samym
narzqdziombadawczymz jasnym wskazaniemplus6w i minus6w metody
rekonstrukcji
komputerowych.
Ta drobnauwagaw niczymnie podwa2obecnego
prawidlowego
planudysertacji.
i merytorycznej
od stronyformalnej
historiistanowiska,
W pierwszym
rozdziale
doktorantskupiasig na prezentacji
historigbadaf i przejS6,
w trzeciejczg5ci,do prezentacji
aby nastqpnieprzedstawid
w Swietlezastosowanej
metody.
2r6delarcheologicznych
i ich interpretacji
Podsumowanie
doktorant
dysertacjisklad sig z dw6ch czg6ci.W pienruszej
zawarlswojesugestiedotyczqcepraktycznego
i popularnonaukowego
zastosowania
W drugiejprezentujeswojq odpowied2na
metodyrekonstrukcji
komputerowej.
pytanie:,,czyet-Tellto biblijnemiastoSer i Betsaidaoraz zalo2oneprzezHeroda
Filipa Julias?" (s.124). Bardzo ostro2nie podchodzi do jednoznacznego
na ten temat.
rozstrzygniqcia
opinier62nychnaukowc6w
tego problemuprezentujqc
ChociaZpo przeczytaniu
tej czg6cipracy nasuwasig sugestia,Ze sam doktorant
raczejjesto tym przekonany.

Umieszczona
w pracy bibliografiazostalaprawidlopodzielonana czg56
po5wigconqpublikacjom2r6del antycznych,prawidlowozapisanych,publikacjii
Na
oraz witryn internetowych.
opracowafinaukowych,raport6wwykopaliskowych
podkre5lenie
z kt6rejkorzystaldoktorant.Na ile
zaslugujebogatyzestawliteratury,
jak i
samegostanowiska
siq orientujq,zawieraon kompletpublikacjadotyczqcych
publikacjena temat jego historii,archeologii,ale tak2e te, kt6re
najwa2niejsze
szczeg6lowymi.
Co
zwiqzanesq z dyskusjaminaukowyminad r6znymiproblemami
wa2ne doktorantporuszasiq w tej literaturzebardzo swobodnieiw pelni jq
i czqsto
wykorzystuje.
Swiadczqo tym - opr6czsamegotekstu- takzeprawidlowe
obszerneprzypisy.
Prac jest bogato ilustrowana.Doktorantuniknqlczgstegoblgdu nadmiaru
ilustracji.Wykorzystany przez niego material ikonograficznyjest starannie
opracowanyi sprzyjalepszemuzrozumieniusamegotekstudysertacji.Ta sama
w tek6cietabel,w kt6rychjasnoi zwiq2lemgr K. Sobczak
uwagadotyczyzawartych
jest
przedstawil
i tabelarycznej
Ten typ ,,ascezy"
ilustracyjnej
konieczneinformacje.
wielkq zaletq tej dysertacji.Tym bardziej,2e w Swietletylu czgstosprzecznych
hipotez i niepelnychlub wqtpliwychinformacji,ukazaniejasnego obrazu bylo
niewqtpliwie
sztukq.
Generalnienalezystwierdzie,2e przedlo2onado recenzjidysertacjajest
pewiennaukowyfad
wprowadzajqcym
bardzopoZytecznym
iwa2nymopracowaniem
w zawilq problematykg
dotyczqcaet- Tell. Po jej lekturzelepiejzadajemysobie
sprawe z obecnegostan wiedzy, wyra2niejwidzimyczekajEcena rczwiqzanie
problemy,
Zmuszanasonado postawienia
szeregupytaf badawczych.
Chcg tak2e podkreSlii odwagg doktoranta,aby zlamal stereotypowe
podej6cie
iwykazanie,ze
i archeologicznych
do r62nychzagadnieihistorycznych
przezniegometodamoze
przy ich niejednoznacznoScii szczuplo6ci,
zastosowana
szerzej
da6 bardzodobrerezultatyi powinnawej56do kanonumetodbadawczych,
w archeologii,
stosowanych
szczeg6lnew przypadkustanowisk,o kt6rychnasza
wiedzajestdaleceniepelna.
lmmanentnqcze5ciq rozprawydoktorskiejjest zalqczonadoi plyta z
wykonanietej wielkiej
rekonstrukcjami
wykonanymiprzezdoktoranta.
Samodzielne
pracynie bylosprawqlatwq.Jestpersonalnym
W wielu
waZnywklademdoktoranta.
innych opracowaniach
najczgSciejautorzykorzystajqz ptacy wykonanejw tym
zakresieprzezspecjalist6wTutajnastapilasynteza.Ten stan rzeczyuwiarygadnia

rekonstrukcje,
bowiemwykonanoje nie tyle wedlugwytycznycharcheologia,co
a czasemblgdy,ale przez samegoarcheologa,
zawszepowodujeuproszczenia,
do wykonanirekonstrukcji'
orazprzydatnoS6
kt6rydobrzezna materialijego wartoS6
Ta czg66 dysertacjiw gruncie rzeczyjest osobnym,dzielemsamym w sobie
na uznanie.
zaslugujqcym
jakq w jej powstaniawkladaautor,
Ka2dapracanaukowa,mimostarannoSci
jest w tym wypadkuby6
Rolqrecenzenta
zawierawigkszelub mniejszepotknigcia.
diabla"i wskazadte problemy.
,,adwokatem
oraz
Moje uwagi dotyczq pigciu obszar6w:jgzykowego,merytorycznego
innegopodej6ciado
dyskusyjnego
czyli polemikinaukowejiwskazaniamozliwo6ci
zagadnie6.
niekt6rych
Pieruvsze
z nichsq zwiqzanez samymsposobemekspresjimySliw teksciei
jego stylistyce.Partietekstudotyczqceopisuzagadnieiztti4zanychz tworzeniem
powod6wsq pisane jgzykiembardziei
z naturalnych
rekonstrukcji
komputerowych,
pojawiasig takze,niestety,element
hermetycznym.
W partiacharcheologicznych
jgzykam6wionego
typu np. ,,w
do jqzykapisanego.Stwierdzenia
zbytniegozbli2enia
w czasie
tym temacie",mo2na unika6. RaczejteZ w archeologii,przynajmniej
PowinniSmy
ale odkrywamy.
czy,,znajdujemy",
wykopalisk,
zabytkinie,,odnajdujemy"
raczejpisa6,,liczbanaczy(t",a nie,,ilo56naczyri"- ten blqdzmianykategoriijest z
w ,,jqzykucodziennym"Inne drobne
reszta nagminnymblgdem wystqpujqcym
potknigciamogqwynika6z chochlik6wkomputerowych,
tak wiqc powinnoby6 w
Gorzejje6li piszemy
paru miejscach,,cho6"
w sensiechocia2,a nie zapis,,chod2"
Wschodu(s.85).Dobrzeby tez bylo
wschodu"zamiastBliskiego
bliskiego
,,cywilizacji
znak6w.Autor musi siq tez
pisa6 nazwiskopromotora z u2yciemodpowiednich
budowli.Razbowiempiszenp.,,domrybaka"
zdecydowa6
co do pisownikonkretnych
z u2yciemkursywy(s.54)innymrazemnie (s. 62),w dodatkuz ukladstylis$cznego
w
wynika,2e traktujejq jak nazwgwlasnq,co powinnaznale26odzwierciedlenie
odpowiednim
zapisie.Jednakte drobneblgdylatwo poprawi6i nie jest ich wiele,
dlategoo nichwspominam.
chociazsq uciq2liwe
Kolejneuwagidotyczqju2 catychczq6citekstu.Skupigsiq na paruw mojej
opiniinajwa2niejszych.
Od strony 23 , doktorant zajmuje sig problemem,jak sam pisze:
piqkna ptynqcegoz konstrukcji".Powolujesiq przy tym na
,,odczuwaniem
wystqpujq
ma racje,le toar'razania
klasycznq.
Generalnie
Witruwiusza
i architekturg

przy wielu rekonstru
kcjach,ale jednak odnoszqcychsig do starozytnejGrecji i
pigkna"w
Rzymu,a nie Bliskiego
Wschodu.Niejestemprzekonany,
czy,,odczuwanie
Znanenamdzielasztuki
byloidentyczne.
tych obu wielkichkrggachcywilizacyjnych
innyklimat,innetechnikibudowlane,
raczq na to niewskazujq.lnnabylatopografia,
innezalozeniaarchitektoniczne.
Co
dostgpnematerialybudowlane
czy umiejQtnoSci,
a co
innego,skanonizowany
systemklasycznegoplanowaniaarchitektonicznego,
innegobudowlebliskowschodnie
wznoszonena podstawier6znychkanon6w.Czy
witruwiuszowska
triada:firnitas,utilitas,venuslas mogla by6 stosowanana Bliskim
Wschodziew spos6bSwiadomy,nie jestem tego pewien.Nie mamy tez z tego
obszaruprzyklad6wstbsowaniakorekt optycznychw postacikrzywizn.Bardziej
gdybydoktorantpodjqlpr6b9ustaleniatakichgeneralnych
zasad
bylobyzajmujqce,
przez niego budowli.Obawiamsig tez, i2 bardziejw nim
dla rekonstruowanych
kt6re obecnie bqdq sig vuydawaly
zwycig2ylapokusa stworzeniarekonstrukcji,
pigkne,ni2pr6baoddaniaspecyficznej
estetykibudowliz et-Tell.Pandantdo takiego
podejrzeniastanowiostaniaczgS6pracy,w kt6rej doktorantopisujemo2liwo5ci
zastosowaniatechnik komputerowych
dla cel6w popularyzacjinauki w postaci
rzeczywistoScirozszerzonej.Jednak bardzo doceniam podjgta przez mgr. K.
problemami.
Sobczakapr6bqpodjgciadyskusjinadtymiskomplikowanymi
Druga uwaga dotyczy rozwa2af nad Starym i Nowym Testamentem.W
przypadkuBibliijest faktem,2e naukowcyzmieniajqpoglqdna tematjej historycznej
wiarygodnoSci.
Historia zatoczylakolo i od poglqdu zgodnie z kt6rym Biblia
przedstawiarzeczywistqhistorig,,Naroduwybranego"poptzezcalkowitqnegacje
poglqdwskazujqcyna to, Ze niekt6re
tego poglqd,po obecnycoraz lrze2wiejszy
fragmentytej Ksiqgi mogq odzwierciedla6
antycznqrzeczywistoS6.
Jedna nadal
naleZyby6 bardzo ostroZnymw tych rozwa2aniach.Na miejscudoktorantaz
wigkszymdystansemlqczylbym historiqet-Tellz opisanymiw Biblii, ale nadal
praktycznieniepotwierdzonymi
lzraela.
archeologicznie
struKurami,,kr6lewskimi"
E. Wipszyckiejczy ostatniot-.
Lekturarozl.tta2afi
na ten temat A. Swiderk6wny,
-Span6, zeby wspomnie6tylko polskichautor6w,bylaby bardzo
Nisiolowskiego
pozyteczna.
Podobnema siq sprawajeSli chodzio genezg EwangeliiSynoptycznych.
Rozumiem,2e stanowiqone wazne 2r6dloinformacji,jednak biorqc pod uwagg
jednakniewielkie
dla samegotematudysertacjinie
r6zniceczasowew ich powstaniu
to Medy
stanowq gl6wnego problemu.Z rcsztq gdyby by6 konsekwentnym,

nalezalobyptzyloczyei najnowszedyskusjena ten tematzawartew propozycjach
jest rozpoczynajEca
siQna s.
i Th. L Brodie.Du2owazniejsza
np. M.-E.Boismarda
poglqd6wna temat charakteru
w Ewangeliach
Betsaidywspomnianej
43 prezentacja
- tu az prosisiq o podsumowanie
doktoranta.
Doktorant
sluszniepodkreSla
dotyczypielgrzymek.
Trzeciewa2nezagadnienie
ale niestetypodchodzido
znaczenie2r6delpisanychzwiqzanychz pielgrzymkami,
juZ nie calkiemaktualnepoglqdydotyczEcenp.
powtarzajqc
tematubezkrytycznie,
(ll-lll w.
5w. Heleny.Jak widomo2rodlate dzielonesq czterygrupy:przednicejskie
(lV w. n.e.) i z okresuV-Vlll w. n.e. (pierwszawaZnaschizma
n.e.) i ponicejskie
iwagg
migdzyWschodemi Zachodem).
Kazdaz tych grup ma inne znaczenie
naukowqdla omawianego
tematu,zaS same Zr6dlasq trudnew analizie.Dla
poszerzeniai zrozumieniawielu zagadnief byloby Swietnieuzupelni6wiedzg o
publikacjeE. Wipszyckiej,M. Starowieyskiego,P. lwaszkiewicza
czy badaczy
ta
zagranicznych
m.in.:E.D.Hunt,P. Devos.S. Elm,C. Mango,G. Vikanitd.Lektura
lepiejskorzysta6,
ztych waznych2r6del,kt6rew
zapewnepozwolilaby
doktorantowi
pracyjednakzostalypotraktowane
do66pobie2nie.
i rekonstrukcji.
Czwartykomplekszagadnieridotyczyczq6ciarcheologicznej
jasne,z naszaarcheologiczna
wiedzana tematet -Tell jest niepelna,
Jestcalkowicie
wa2nych,ale
do skupianiasig, na niewqtpliwe
stqdzrozumiala
tendencjadoktoranta
pojedynczych
zabytkach,kt6rychanalizanie wnosi zbyt wiele do tematu samej
pracy.Ta zrozumialawybi6rczoS6
2e opisysq niezr6wnowazone,
2r6delpowoduje,
zabytkach.
sig na niektorych
zbytszczeg6lowo
mgrK. Sobczakkoncentruje
Z mojegopunktuwidzeniazabytkizar6wnote tn sffujak i ruchome,a tak2e
powinnystanowii zaplecze
czy badaniatopograficzne
anafizyarcheozoologiczne
2e tak siq niedzieje.Te dwiesprawy
2r6dlowe
a odnoszgwrazenie,
dla rekonstrukcji,
majq swojq niezale2nqparalelnq, a nie zbieznq, narracjq. Doceniam wysitek
archeologicznych,
calo56material6w
doktoranta,
aby w jednejptacyzaptezentowad
ale

po

ich

przedstawieniuspodziewalbym siQ wybrania tych, kt6re

kcjekomputerowe.
Iub wrqczumozliwiajqrekonstru
uprawdopodabniajq
Nie mniejwa2nym,ale ominigtymw og6le w pracyjest jednak kardynalny
problemwymiar6wi proporcji.Oczywi6ciez punktu widzeniaantyku. Nic nie
miar,proporcjibudowli,sposobiebudowania
dowiadujemy
sig na tematstosowanych
itd. Czylinie wiemytak naprawdgna jakiej podstawie- opr6czplan6w- budowle
bylyrekonstruowane.

Poniewa2 sam zajmujg sig rekonstrukcjamibudowli odkrywanychna
jak analogiez budowlami
Podobnie
wykopaliskach
wiemjak to waznyproblemy.
klasycznym"opartymo jasne reguly
lepiejzachowanymi.
Oczywi6ciew ,,Swiecie
planowaniajest to prostsze,cho6czasemjest to zwodniczaprostota.Autor m6gl
przynajmniej
a powinienjasno stwierdzi6,
zaproponowad
spos6bjego rozuiqzania,
kt6re z odkrytychelement6wrekonstruowanej
budowli- zar6wno planu jak i
- i dlaczego,poslu2yty
mu
wyposa2enia
fragment6w
architektury
orazzachowanych
i
o takich,a nie innychproporcjach,
do wykonaniatakiej,a nie innejrekonstrukcji
takima nie innymwyglqdziezewnqtrznym.
Praca doktorska mgr. Kamila Sobczakajest reprezentantemnowego,
podej6ciado archeologii.Pr6bq,w du2ej mierzeskutecznq,
interdyscyplinarnego
iu antycznejrzeczywisto6ci
implantacji
nowychmo2liwoScitechnicznychw odtwarzan
Swietnie,2eten nurtbadarii
architektonicznej
iweryfikacjidanycharcheologicznych.
przyszloSci
znajdujecoraz wiqkszeuznaniei
spos6b podejSciado analizowania
m6jpunktwidzenia
zastosowanie.
wy2ejwqtpliwoSci
czy przedstawiony
Wspomniane
jej znaczeniai pozytywnej
mojej
nie podwazajq
na zawartew dysertacji
zagadnienia
oceny.
T ote2 z pelnymprzekonaniem
stwierdzam,Ze pracadoktorskaPana mgr.
przepisami
dotyczqcymi
KamilaSobczakaspelniawszelkie,okre6lone
odpowiednimi
przebieguprzewodudoktorskiego,
warunki,dlategotez z pelnymprzekonaniem
Panamgr.K. Sobczakado dalszychetap6w
zwracamsiq z pro6bqo dopuszczenie
przewodudoktorskiego.

