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Niewielu jest badaczy, których zainteresowania naukowe 
znajdowałyby tak wyraziste i konsekwentne odbicie w pu-
blikacjach, jak w przypadku Marka Dulinicza. W dorobku 
naukowym tego autora wydzielić można dwa wiodące 
nurty zainteresowań. Pierwszy z nich stanowią kwestie 
odnoszące się do szeroko rozumianej kultury Słowian we 
wczesnym średniowieczu. Zwieńczeniem tego kierunku 
badań była praca habilitacyjna o kształtowaniu się Sło-
wiańszczyzny północno-zachodniej, wydana w 2001 ro-
ku1. Zamyka ona określony etap, ale nie kres zaintereso-
wań tą problematyką. Z biegiem lat wachlarz zagadnień 
ulegał bowiem stopniowemu rozszerzeniu, co dokumen-
tują kolejne publikacje, a nade wszystko niedokończona, 
przygotowywana do druku tuż przed tragiczną śmiercią 
monografia Zachodnie i południowe obrzeża świata sło-
wiańskiego.

Drugim nurtem zainteresowań, któremu badacz ten 
pozostał wierny do końca, pozostawały dzieje wczesno-
średniowiecznego Mazowsza. Można bez przesady po-
wiedzieć, że nikt inny nie był tak głęboko zaangażowany 
w najdawniejszą historię regionu. Do realizacji tych zadań 
potrafił on skupić wokół siebie pokaźną grupę młodszych 
pracowników naukowych Instytutu Archeologii i Etnolo-
gii PAN oraz badaczy reprezentujących ośrodki muzealne 
i konserwatorskie Mazowsza. Tak konstruowane zespoły 
badawcze podejmowały kluczowe dla dziejów regionu 
zadania badawcze. Krystalizowaniu i ugruntowaniu tych 
zainteresowań służyło prowadzone wspólnie z autorem 
niniejszego artykułu międzyinstytucjonalne seminarium 
doktorskie wczesnego średniowiecza Instytutu Archeolo-
gii i Etnologii PAN oraz Instytutu Archeologii UW. W cią-
gu ostatniej dekady ukształtowała się w obrębie naszego 
seminarium wspólnota zainteresowań, która w części 
dotyczącej Mazowsza średniowiecznego skupiona była 
wokół niekwestionowanego lidera, mającego wybitne 
predyspozycje dydaktyczne oraz szerokie uznanie na ni-
wie krajowej i europejskiej.

Predyspozycje do pracy zespołowej w kontekście sze-
roko rozumianych studiów osadniczych uwidoczniły się 
już w najwcześniejszych publikacjach Marka Dulinicza, 
sięgających początku lat 80. XX wieku. Doskonałym po-

1  Dulinicz 2001c.

ligonem badawczym okazały się prowadzone wówczas 
z ramienia Instytutu Historii Kultury Materialnej (dziś In-
stytut Archeologii i Etnologii PAN) prace wykopaliskowe 
na wczesnośredniowiecznym zespole osadniczym w Wy-
szogrodzie. Elementem tych prac były nowatorskie, jak 
na owe czasy, metody badawcze. Dotyczy to m.in. wpro-
wadzonej w Polsce do praktyki metody fosforanowej. 
Przypomnijmy w tym miejscu, że obecność tego składni-
ka w glebie łączy się najczęściej z występowaniem stref 
antropogenicznych, wywołanych najczęściej hodowlą 
zwierząt domowych, które pozostawiały po sobie bogaty 
w fosfor nawóz. Pozwala to na wydzielenie zróżnicowa-
nych stref aktywności osadniczych w obrębie osiedla, 
wykrywanie ich zaplecza osadniczego oraz szerzej – iden-
tyfikację w terenie nieznanych wcześniej stanowisk ar-
cheologicznych. Zastosowana na stanowisku 2a (Drwały) 
w Wyszogrodzie opisywana metoda była interesującym 
przyczynkiem do sformułowania wniosków na temat stref 
użytkowania terenu w przeszłości2.

Metodyczny aspekt badań znalazł rozwinięcie wkrót-
ce potem w kolejnych latach. Rozwijane z powodzeniem 
w Europie w latach 80. XX wieku metody próbkowania 
w badaniach osadniczych owocowały wdrożeniem do 
praktyki metody reprezentacyjnej. Poligonem doświad-
czalnym pozostawał nadal kompleks osadniczy w Wy-
szogrodzie. Punktem wyjścia podejmowanych wówczas 
analiz była gęstość występowania ceramiki na powierzch-
ni terenu, uzupełniona strategią próbkowania losowego 
oraz testowymi badaniami wykopaliskowymi. Na tej 
podstawie podjęto próbę określenia miejsc występowa-
nia warstw kulturowych, tym samym wyznaczenia granic 
osady (ryc. 1).

W opisywanych analizach wykorzystano na szerszą 
skalę programy komputerowe służące określaniu mini-
malnej liczby punktów, optymalnej wielkości próby oraz 
rozkładów statystycznych danych. Zastosowanie tej meto-
dy wpływało korzystnie na efektywność prac terenowych, 
poprzez wyeliminowanie obszarów jałowych kulturowo. 
Uzyskane wówczas wyniki były wielokrotnie prezentowa-
ne zarówno w kraju, jak i za granicą3.

2  Brzeziński, Dulinicz i Kobyliński 1983; Brzeziński et al. 1984. 
3  Brzeziński et al. 1985.
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Przedstawione przykłady z lat 80. XX wieku ilustrują 
pierwszy etap zainteresowań badawczych Marka Dulini-
cza archeologią wczesnośredniowiecznego Mazowsza, 
kiedy to postrzegalna jest jego fascynacja zaawansowa-
nymi metodami badań osadniczych. Obiekty osadnicze 
jako takie na tym etapie badań zdają się być czymś wtór-
nym, w stosunku do priorytetu metody. Tego typu inicja-
tywy wymagały pracy zespołowej i interdyscyplinarnej. 
W kolejnych latach Marek Dulinicz daje się poznać jako 
badacz samodzielny, nie unikający analiz źródłowych, ale 
i nie stroniący od cząstkowych podsumowań. Widoczne 
jest to na przykładzie obszernego artykułu dotyczącego 
osadnictwa wczesnośredniowiecznego obszaru dzisiejszej 
Warszawy4. Jest to obszerne podsumowanie ówczesne-
go stanu wiedzy, poczynając od najstarszych znalezisk 
kultury wczesnosłowiańskiej, wskazujących na zasiedle-
nie terenów dzisiejszego miasta już w progu wczesnego 
średniowiecza. Istotnym ograniczeniem wnioskowania 
tamtych lat był wszakże brak czytelnych kontekstów 
archeologicznych znalezisk. W artykule znalazły się też 

4  Dulinicz 1987.

istotne uwagi na temat domniemanej dwuczłonowości 
grodziska w Bródnie Starym i jego dwufazowości. Zda-
niem Dulinicza, przyjmowana chronologia początków ze-
społu osadniczego w Bródnie Starym poddana winna być 
krytycznej weryfikacji, gdyż starszy – IX-wieczny horyzont 
zespołu osadniczego wydaje się godny dyskusji5. Innym 
wątkiem omawianej pracy są interesująco przedstawione 
uwarunkowania środowiskowe osadnictwa terenu War-
szawy. Tematyka ta wyznacza zarazem kierunek nowych 
doświadczeń badawczych, które w dalszych latach odgry-
wać miały znaczącą rolę6.

W 1988 roku M. Dulinicz opublikował wraz z L. Łoź-
nym artykuł na temat cech obrządku pogrzebowe-
go. Poligonem doświadczalnym stało się XI-wieczne 
cmentarzysko szkieletowe w Końskich koło Radomia7. 
Przedmiotem analizy było 171 pochowków, dla któ-
rych porównywano wybrane cechy, takie jak płeć i wiek 
zmarłego, orientacja, wyposażenie i formy konstrukcji 

5  Dulinicz 1987: 129.
6  Dulinicz 1987.
7  Dulinicz i Łoźny 1988.

Ryc. 1. Wyszogród-Drwały, osada 2A. Plan stanowiska z naniesionymi wykopami archeologicznymi i zaznaczonymi granicami 
stanowiska. Punkty zaciemnione oznaczają miejsca z warstwa kulturową (wg Brzeziński et al. 1985)
Fig. 1. Wyszogród-Drwały, site 2A. Plan of the site with archaeological trenches and marked boundaries of the site. Places 
with cultural layers marked with dark points (after: Brzeziński et al. 1985)
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grobów. Zmienne te zliczano, obliczając współczynnik 
siły związku dwu cech. Dla niektórych zmiennych (np. 
różnych kategorii ozdób) zastosowano dodatkowo skalę 
punktową. Tak przeprowadzone analizy (ryc. 2) ujawniły 
wszakże trudności interpretacyjne badanych współzależ-
ności. Sformułowano natomiast tezę o nikłym wpływie 
ideologii chrześcijańskiej na obszar badanego cmentarza 
oraz o czytelnym obrazie synkretyzmu tamtejszej obrzę-
dowości sepulkralnej.

W kolejnym roku Marek Dulinicz powraca do problema-
tyki badań osadniczych i ich aspektów metodycznych. Tym 
razem przedmiotem zainteresowań było porównanie wa-
runków środowiskowych i sposobu wykorzystania środo-
wiska przez człowieka do analizy procesów osadniczych8. 
Konfrontowano dane Archeologicznego Zdjęcia Polski dla 
stanowisk Wyżyny Płockiej w 6 odcinkach chronologicz-
nych, obejmujących stanowiska kultury wielbarskiej. Na 
tej podstawie sformułowano wnioski o wpływie środowi-
ska naturalnego na zmiany charakteru osadnictwa.

W tym samym roku opublikowano wyniki badań ra-
towniczych osady wczesnośredniowiecznej w Zdziarce 
(woj. płockie). Analizowane obiekty, datowane na okres 
XI-XII wieku próbowano połączyć z szeroko rozumianym 
zapleczem osadniczym i ekonomicznym klasztoru w Czer-
wińsku9.

W 1992 roku ukazało się obszerne opracowanie, 
w którym podjęto próbę oceny stanu badań nad osad-
nictwem wczesnośredniowiecznym na Mazowszu10. Pod-
stawę oceny stanowiło około 500 stanowisk archeolo-
gicznych, z czego dla ponad połowy analizowanych byty 

8  Dulinicz i Kobyliński 1991a.
9  Dulinicz i Kobyliński 1991b.

10  Dulinicz 1992a.

to określenia intuicyjne. Uznano, że przyjętym kryteriom 
oceny odpowiadało nieco ponad 11% analizowanych sta-
nowisk. Najlepiej rozpoznane zostały grodziska, których 
stan rozpoznania, w przeciwieństwie do osad otwartych, 
pozostaje niewystarczający. W omawianej pracy znaleźć 
można uwagi na temat topografii badanych stanowisk, 
ich związków z siecią rzeczną oraz wstępną próbę wy-
dzielenia zasięgu najstarszych mazowieckich organiza-
cji plemiennych określonych tam mianem „drohickiej”, 
„płockiej” i „łęczyckiej”.

Równolegle powstawały opracowania monograficzne 
wybranych stanowisk. Dobrym przykładem jest wydany 
w tym samym roku artykuł o wynikach badań wczesno-
średniowiecznej osady w Kruszczewie11. Jest to jedna 
z osad zlokalizowana w bezpośrednim zapleczu grodu 
doby przedpaństwowej w Proboszczewicach k. Płocka. 
Interesująca jest strona metodyczna opracowania, jako 
że całe stanowisko zostało rozpoznane za pomocą 3000 
odwiertów geologicznych, a następnie poprzez prace 
wykopaliskowe. Odnotować warto szczegółową analizę 
obiektów oraz pochodzących z nich różnych grup znale-
zisk, co umożliwiło zdefiniowanie dwóch faz funkcjono-
wania osady datowanej ceramiką na okres VII-VIII wieku. 
Ograniczeniem realizowanych wówczas badań był brak 
kontekstu porównawczego materiałów z dobrze datowa-
nych stanowisk regionu. W tym i kilku innych opracowa-
niach Marek Dulinicz występuje samodzielnie, bądź też, 
co widoczne jest zwłaszcza u progu kolejnej dekady, we 
współpracy z młodszą generacją archeologów.

Rok 1993 przyniósł poszerzenie zainteresowań ba-
dawczych o osadnictwo grodowe Mazowsza. Zwiastu-
nem tego kierunku badań jest opublikowany w tym sa-

11  Dulinicz 1992b.

Ryc. 2. Diagram ilu-
strujący korelacje cech na 
cmentarzysku w Końskich 
koło Radomia (wg Dulinicz 
i Łoźny 1988)
Fig. 2. Diagram showing 
correlation of attributes on 
the cemetery at Końskie 
near Radom (after: Dulinicz 
and Łoźny 1988)
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mym roku artykuł o sieci grodowej Mazowsza płockiego 
w XI wieku12. Dokonano w nim interesującego połączenia 
w jedną całość danych ze źródeł pisanych (szczególnie po-
mocną była tu analiza tzw. falsyfikatu mogileńskiego) do-
tyczących nazw miejscowości na Mazowszu, w tym osad 
służebnych, z danymi archeologicznymi. W pracy znaleźć 
też można próbę rozdzielenia chronologicznego grodzisk 
dla okresów pomiędzy IX a XI wiekiem i scharakteryzowa-
nia ich cech szczególnych (ryc. 3). Zdaniem Dulinicza na 
szczególną uwagę zasługują w tym kontekście dwie ob-
serwacje: znacząca liczba inwestycji grodowych podjęta 
w latach 30. XI wieku oraz znikoma liczba grodów dato-
wanych na okres VIII-IX wiek. Autor nie znajduje wówczas 
jednoznacznej odpowiedzi na temat przyczyn tego stanu 
rzeczy. Czy wchodził tu w grę niewielki potencjał demo-
graficzny regionu, czy też niedostateczny stan badań – to 
pytania czekające wówczas na wyjaśnienie drogą nowych 
prac wykopaliskowych13.

Wkrótce potem zainicjowano nowy etap badań nad 
wczesnośredniowiecznym osadnictwem mazowieckim. 
Decydującą rolę odegrało w tym okresie podjęcie przez 
M. Dulinicza współpracy z badaczami niemieckimi, sto-
sującymi od początku lat 70. XX wieku na szeroką skalę 
metody datowania absolutnego (14C oraz dendrochrono-
logię) do celów datowania tamtejszych stanowisk, zwłasz-
cza tzw. horyzontu tornowskiego (grody typu Tornow-Kle-
nica). Okazało się, że uzyskane wyniki zmieniają, niekiedy 
radykalnie, dotychczasowe poglądy na czas powstawania 
tych obiektów, który był średnio o około 100-150 lat za 
wczesny w stosunku do uzyskiwanych dat absolutnych. 
Również zastosowanie metody datowania 14C w przy-
padku Szelig – najstarszego grodziska wczesnośrednio-
wiecznego na Mazowszu wykazało, że czas powstania 
tego obiektu odnieść należy raczej do początku, a nie do 
końca VI wieku14.

Omawiana problematyka nabrała rozwinięcia i roz-
machu w kolejnych latach. Nawiązanie bliższej współ-
pracy z badaczami niemieckimi, zwłaszcza skupionymi 
wokół J. Henninga na Uniwersytecie we Frankfurcie nad 
Menem, owocowało przełomowymi w skali Mazowsza 
ustaleniami. W programie pilotażowym analizami den-
drochronologicznymi objęto 10 grodów mazowieckich, 
których chronologia została wcześniej ustalona na pod-
stawie danych archeologicznych. Już pierwsze wyniki 
wskazywały, że przyjmowane dotąd datowania dla takich 
obiektów jak Wola Szydłowska, Raciąż, Mokrzk czy Słupno 
są za późne i zamiast na wiek XI, czas ich powstania od-
nieść należy do okresu IX-X wieku. Pojawiły się też kolejne 
pytania dotyczące okoliczności i czasu powstania Płocka 
– czołowego ośrodka regionu, przyczyn będących u źródeł 
powstawania grodów mazowieckich i wiele innych15. Te 
i wiele innych ustaleń legło u podstaw programu badań 

12  Dulinicz 1993.
13  Dulinicz 1993: 58.
14  Dulinicz 1994: 28.
15  Dulinicz 1997.

grodzisk mazowieckich realizowanego w latach następ-
nych (ryc. 4).

Rok 1998 otwiera nowy etap publikacji źródłowych 
wczesnośredniowiecznego Mazowsza. Z zainicjowanej 
wówczas nowej serii IAE PAN zatytułowanej: Archeolo-
gia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały, wydawanej 
pod redakcją W. Szymańskiego, ukazał się pierwszy tom 
zatytułowany: Osadnictwo pradziejowe i wczesnośre-
dniowieczne w dorzeczu Słupianki pod Płockiem, które-
go redaktorem jest M. Dulinicz. Inicjatywa narodzin serii 
pojawiła się w ówczesnym Zakładzie Archeologii Mazow-
sza i Podlasia. Intencją redaktorów było włączenie do 
współpracy również kontrahentów zewnętrznych. W po-
czątkowym etapie badań rekrutowali się oni z Instytutu 
Historii PAN oraz Instytutu Geografii i Zagospodarowania 
Przestrzennego PAN. Jak czytamy we wstępie, zamiarem 
redakcji miało być publikowanie monografii problemo-
wych, wyników prac wykopaliskowych oraz studiów źró-
dłowych różnych kategorii znalezisk. W tomie znalazło 
się aż 8 rozdziałów, których autorem (lub współautorem) 
jest M. Dulinicz. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę 
na kilka spośród nich. Przygotowany wraz z A. Moszczyń-
skim rozdział poświęcony jest nowym danym dotyczącym 
grodu w Szeligach. Chodzi o analizy radiowęglowe prób 
z resztek konstrukcyjnych elementów zabudowy, wskazu-
jących na 1. połowę VI wieku jako najbardziej prawdopo-
dobny czas jej powstania. Datowanie to znacznie przesu-
wa wstecz dotychczasowe koncepcje na temat początków 
grodu w Szeligach. W tym samym tomie czytelnik znaj-
dzie rozdział poświęcony materiałom z badań wykopa-
liskowych osady w Miszewku Strzałkowskim i Wykowie, 
badanych w latach 60. – 90. XX wieku. Jest to o tyle in-
teresujące, że chodzi o osadę założoną już w 1. połowie 
VII wieku, której czas trwania określono na około 100 lat. 
Druga, młodsza chronologicznie, dostarczyła materiałów 
z dwóch faz chronologicznych datowanych odpowiednio 
na czas przed X wiekiem i z okresu XI-XIII wieku16. Inny 
rozdział zatytułowany został: Problem datowania zespo-
łów, obiektów i stanowisk ze starszych faz wczesnego śre-
dniowiecza17. Czytelnik znajdzie w nim sporo istotnych 
uwag na temat cech znaczących chronologicznie dla ma-
teriałów ceramicznych z okresu pomiędzy VI a X wiekiem, 
a nade wszystko dotyczących zagadnienia obtaczania 
wyrobów garncarskich. Wreszcie w końcowym rozdziale, 
zatytułowanym: Rozwój osadnictwa w dolinie Słupianki 
w pradziejach i średniowieczu18, dokonano pierwszej dla 
Mazowsza próby syntetycznego podsumowania faz zasie-
dlenia terenu w skali badań mikroregionalnych (ryc. 5). 
Cennym uzupełnieniem omawianej monografii jest boga-
ty katalog znalezisk. Omawiany tom – to pierwszy trwały, 
a przez to reperowy punkt odniesienia dla dalszych badań 
wczesnośredniowiecznego Mazowsza.

16  Dulinicz 1997: 109-143.
17  Dulinicz 1997: 145-149.
18  Dulinicz 1997: 199-217.
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W tym samym roku pojawił się nowy wątek zaintere-
sowań badawczych Marka Dulinicza. Jego istotę najlepiej 
oddaje tytuł opublikowanego w 1998 roku artykułu: Jaki 
obrządek pogrzebowy panował na wczesnośredniowiecz-

nym Mazowszu19. Punktem wyjścia są występujące we 
wczesnym średniowieczu i badane szeroko w okresie po II 
wojnie światowej tzw. groby w obudowach kamiennych. 

19  Dulinicz 1998.

Ryc. 3. Grodziska wymie-
nione (pełne punkty) i nie-
wymienione w falsyfikacie 
mogileńskim jako centra 
poligonów Thiessena  
(wg Dulinicz 1993)
Fig. 3. Strongholds 
mentioned (points) and 
unmentioned in the Mogil-
no Falsificate as centres of 
Thiessen polygons (after: 
Dulinicz 1993) 

Ryc. 4. Grody w dorzeczu 
środkowej Wisły: 1 – dato-
wane za pomocą metody 
dendrochronologicznej, 
2 – datowane za pomocą 
metody radiowęglowej, 
3 – datowane za pomocą 
obu metod (wg Dulinicz 
1993)
Fig. 4. Strongholds in the 
basin of the middle Vistula 
River: 1 – dendrochronolo-
gically dated, 2 – dated by 
14C method, 3 – dated with 
using both methods (after: 
Dulinicz 1993)
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Hipotezie wskazującej na pogańskie (rodowe) korzenie 
tego obyczaju autor przeciwstawia opinie, w myśl któ-
rych groby te wykazują wiele podobieństw do znanych 
z terenów Skandynawii, co widoczne jest zwłaszcza na 
przykładzie analizy cmentarzysk z Birki i Lutomierska. 
Dulinicz polemizuje też z tezą, jakoby w grobach tego ro-
dzaju mieli być chowani „wolni rycerze”, zwracając uwa-
gę na obecność na Mazowszu wczesnośredniowiecznych 
cmentarzy płaskich bez obudów kamiennych, zwłaszcza 
w zachodniej części regionu, gdzie jednocześnie grobów 
z konstrukcjami kamiennymi ewidentnie brak. Te i wiele 
innych kwestii poruszanych na stronach omawianego ar-
tykułu stanowiły punkt wyjścia do ponownego podjęcia 
dyskusji na temat tego intrygującego i nadal nie do końca 
rozpoznanego zjawiska ze sfery kultury funeralnej.

U schyłku minionego stulecia w pracach Marka Duli-
nicza dostrzec można jeszcze dwa godne odnotowania 
wątki. Pierwszy z nich dotyczy klasycznej analizy źródła 
archeologicznego. Punktem wyjścia było w tym przy-
padku intrygujące odkrycie na osadzie z Bródna Starego 
trzewika pochwy miecza. To nieopracowane wcześniej, 
niepozorne znalezisko, okazało się w świetle analiz au-
tora kapitalnym źródłem wiedzy na temat powiązań 
handlowych Mazowsza i jego kontaktach zewnętrznych, 
zwłaszcza na szlaku prowadzącym z Rusi przez Mazowsze 
i Wielkopolskę do krajów Europy Zachodniej20. Ta ściśle 
źródłoznawcza problematyka w kolejnych latach jest na-
dal obecna w innych pracach naukowych tego autora21.

Drugi, symptomatyczny kierunek zainteresowań znaj-
duje odbicie w serii artykułów o archeologii Mazowsza 
w kontekście narodzin państwa polskiego22. Zwrócono 
w nich uwagę na dotychczasowe opracowania syntetycz-
ne dotyczące regionu, w tym funkcjonujące w literaturze 
przedmiotu obiegowe koncepcje na temat początków Ma-
zowsza. Nowym doświadczeniem badawczym 2. połowy 
lat 90. XX wieku była realizacja badań wybranych obiek-
tów Mazowsza, w ramach ogólnopolskiego programu Pol-
ska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego. Do badań wyselek-
cjonowano wówczas kilka obiektów, kluczowych z punktu 
widzenia znaczenia ich funkcji i chronologii (ryc. 6)23.

Nadal najwięcej zainteresowań w tym okresie przycią-
gały początki osadnictwa grodowego Mazowsza, metody 
dokumentacji grodów i podstawy ich datowania24. Sporo 
uwagi poświęcano zwłaszcza początkom Płocka, w kon-
tekście osadnictwa rzeki Słupianki. Zdaniem M. Dulinicza, 
w okresie przedpaństwowym rejon późniejszego miasta 
nie odgrywał istotnej roli, wzrasta ona natomiast w cią-
gu X i na początku XI wieku, kiedy to z kolei obszary nad 
Słupianką traciły swe dawne znaczenie (ryc. 7). Czy było 
to efektem świadomej polityki władców piastowskich? – 
trudno jednoznacznie rozstrzygnąć. Nie ulega natomiast 

20  Dulinicz 1999c.
21  Dulinicz 2003b; Dulinicz i Natuniewicz-Sekuła 2004.
22  Dulinicz 1999a, 1999b, 2000b, 2001a, 2002b.
23  Dulinicz 2000a.
24  Dulinicz 2004.

wątpliwości, że wiek XI traktować należy jako drugi etap 
organizacji sieci grodów na Mazowszu25. Interesującym 
elementem dociekań autora było zaprezentowanie po raz 
pierwszy możliwego scenariusza ekspansji piastowskiej 
na Mazowsze (ryc. 8).

Schyłek minionego stulecia owocował jeszcze jednym 
artykułem wartym komentarza – mam na myśli poświę-
cony najstarszym grodom na Mazowszu, w kontekście ich 
topografii i innych cech szczególnych26. Obiekty te (ryc. 9), 
zdaniem autora, mają kilka cech wyróżniających. Dotyczą 
one form krajobrazu, niewielkich rozmiarów, występowa-
nia cennych znalezisk, świadectw produkcji żelaza i od-
lewnictwa metali kolorowych oraz zagadkowych praktyk 
pogrzebowych. Są to – zdaniem M. Dulinicza – wyraźne 
wskazówki na rzecz ich funkcji obrzędowo-sakralnych, 
wobec których funkcje militarne pozostawały drugorzęd-
ne. W takim rozumieniu byłyby to wielofunkcyjne ośrodki 
„nadawania władzy”27.

Początek trzeciego tysiąclecia przyniósł kilka kolejnych 
interesujących publikacji. Odnotujmy w tym kontekście 
najnowsze datowania dendrochronologiczne studni z osa-
dy w Bocheniu, wskazujące na jej chronologię sięgającą 
początków państwa polskiego28. Godne odnotowania są 
też uwagi na temat problemów identyfikacji tajemniczego 
castrum Galli, o którym znajduje się wzmianka w kronice 
Galla Anonima29. Wymieńmy też kolejne artykuły o Ma-
zowszu we wczesnym średniowieczu i jego związkach 
z początkami państwa polskiego. Podsumowano w nich 
aktualny stan wiedzy na temat najstarszych dziejów re-
gionu i mechanizmach włączania go do państwa piastow-
skiego30. Sformułowano też kolejne sugestie i obserwacje 
dotyczące okoliczności powstawania najstarszych miast 
na Mazowszu (ryc. 10)31.

W 2003 roku autor ten uzasadnił szerzej podziały ple-
mienne wczesnośredniowiecznego Mazowsza, wydzie-
lając w rejonie środkowej Wisły cztery czytelne strefy 
osadnicze (ryc. 11)32. Sygnalizowany jest też w ukazują-
cych się publikacjach kolejny problem badawczy, jakim 
są występujące na wschód od Wisły wielowałowe, koli-
ste grodziska określane mianem typu Chodlik-Huszlew, 
znane również z terenów Białorusi i Ukrainy33. Do sieci 
grodowej rozmieszczanej na szlakach komunikacyjno-mi-
litarnych nawiązuje z kolei artykuł traktujący o grodach 
pogranicza nad górną Wkrą34.

U schyłku pierwszej dekady XXI wieku w zainteresowa-
niach naukowych M. Dulinicza pojawia się kolejny wątek 

25  Dulinicz 1999a, 1999b, 2000b.
26  Dulinicz 2000c.
27  Dulinicz 2000c: 95.
28  Biermann i Dulinicz 2001, 2002.
29  Dulinicz 2002a.
30  Dulinicz 2003a, 2004, 2006a, 2006b.
31  Dulinicz 2001b.
32  Dulinicz 2003a.
33  Dulinicz i Żukowski 2005.
34  Dulinicz i Moszczyński 2007.
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Ryc. 5. Osadnictwo VI-IX (X?) wieku w dolinie 
rzeki Słupianki. Cyframi 1-2, 7 oznaczono stanowi-
ska w Szeligach; 8, 9, 11, 14, 15 – w Słupnie; 3, 4, 
6 – w Miszewku Strzałkowskim; 10 – w Wykowie. 
Na diagramach zaznaczono stanowiska z datami 
radiowęglowymi (wg Dulinicz 1998)
Fig. 5. 6th-9th (10th?)-century settlement in the 
Słupianka River valley. With numbers 1-2, 7 sites 
at Szeligi were marked; 8, 9, 11, 14, 15 – at Słupno; 
3, 4, 6 – at Miszewko Strzałkowskie; 10 – at Wyko-
wo. On diagrams sites with 14C dates were marked 
(after: Dulinicz 1998)

Ryc. 6. Grodziska wczesnośre-
dniowieczne objęte programem 
Polska w dobie Zjazdu Gnieźnień-
skiego na tle Mazowsza w grani-
cach z XII wieku. Objaśnienia:  
1 – grodziska objęte programem, 
2 – inne grody, 3 – inne miejscowo-
ści, 4 – granica Mazowsza w 1. po-
łowie XII wieku, 6 – szlak handlowy 
Bug – Wisła (wg Dulinicz 2000a)
Fig. 6. Early Medieval strong-
holds included in the programme: 
Poland in the time of the Congress 
of Gniezno against the back-
ground of boundaries of Masovia 
in the 12th century. Clarifications: 
1 – strongholds included in the 
program, 2 – other strongholds, 
3 – other towns, 4 – boundaries 
of Masovia in the 1st half of the 
12th century, 6 – Bug-Vistula trade 
route (after: Dulinicz 2000a)
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Ryc. 7. Wczesnośredniowieczne stanowiska w okolicy Płocka i nad rzeką Słupianką: z lewej – VI – połowa X wieku, z prawej – 
X-XIII wiek (wg Dulinicz 1998)
Fig. 7. Early Medieval sites near Płock and on the Słupianka River: left – 6th – the half of the 10th century, right – 10th-13th 
century (after: Dulinicz 1998)

Ryc. 8. Etapy i kierunki 
ekspansji piastowskiej na 
Mazowsze w X-XI wieku  
(wg Dulinicz 2000a)
Fig. 8. Phases and direc-
tions of the Piast’s expansion 
in Masovia in the 10th-11th 
century (after: Dulinicz 2000a)
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Ryc. 9. Najstarsze grody słowiańskie 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Cyframi 
1, 2 oznaczono obiekty w Szeligach i Hać-
kach (wg Dulinicz 2004a)
Fig. 9. The oldest Slavic strongholds in 
the South-Eastern Europe. With numbers 
1, 2 strongholds at Szeligi and Haćki were 
marked (after: Dulinicz 2004a) 

Ryc. 10. Zalążki miast na Mazowszu (wg Dulinicz 2001b). 1 – ośrodki władzy świeckiej; 2 – ośrodki władzy kościel-
nej; 3 – obiekty i warsztaty produkcyjne; 4 – miejscowości dłużej zamieszkiwane przez różne grupy narodowe; 5 – ko-
mory celne z XI w.; 6 – znaleziska pojedynczych monet w warstwach kulturowych; 7 – znaleziska wag lub odważników; 
8 – port
Fig. 10. Beginnings of towns in Masovia (after: Dulinicz 2001b). 1 – centres of secular power; 2 – centres of eccle-
siastical authority; 3 – facilities and production workshops; 4 – places inhabited by various national groups; 5 – cu-
stoms chambers of the eleventh century; 6 – finds of the single  coins in cultural layers; 7 – finds of scales or weights; 
8 – port
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dotyczący osadnictwa terenów puszczańskich. Okazją ku 
temu stały się projekty interdyscyplinarne realizowane 
we współpracy z przyrodnikami na terenach Puszczy Bia-
łowieskiej35. Pierwsze rekonesansowe prace terenowe 
wykazały stabilny rozwój rozrzedzonego osadnictwa na 
obecnych terenach puszczańskich od okresu wpływów 
rzymskich po okres wędrówek ludów. Sugerowana jest 
przy tym możliwość wydzielenia, poprzez kryteria arche-
ologiczno-przyrodnicze, stref wypasu bydła, szlaków ko-
munikacyjnych czy upraw roli. Odnotowano, że te wyle-
sione uprzednio tereny dopiero od V wieku n.e. porastały 
zwartym lasem. W okresie tym na szerszą skalę powraca 
też wątek badań interdyscyplinarnych, w kontekście ana-
liz środowiska naturalnego Mazowsza36.

Ostatnie publikacje Marka Dulinicza pochodzą z 2009 
roku. Widoczny jest w nich wyraźny powrót do tema-
tyki, której poświęcał on od ponad dwu dekad wiele 
uwagi. Mam na myśli kwestie obrzędowości pogrzebo-
wej wczesnośredniowiecznego Mazowsza, a zwłaszcza 
tej intrygującej jej części, jaką od wielu dziesięcioleci 
pozostają groby z konstrukcjami kamiennymi37. Zainte-
resowaniom tym towarzyszyła inicjacja nowego, niedo-
kończonego projektu, związanego z badaniami tereno-
wymi tej grupy nekropoli na przykładzie badań wzgórza 
Krasino38.

Zawarte w ostatnich publikacjach uwagi i obserwacje 
pozostają dzisiaj przesłaniem dla kolejnych generacji ba-
daczy. Dotyczy to zwłaszcza zjawiska określonego mia-

35  Dulinicz et al. 2008.
36  Dulinicz i Waszczuk 2008.
37  Dulinicz 2009a, 2009b.
38  Dulinicz i Kordala 2009.

nem „kultury grobów kamiennych” i jego szeroko rozu-
mianej wymowy symbolicznej i społeczno-kulturowej39. 
Zdaniem tego autora, źródła inspiracji tej obyczajowości 
sięgają okresu pogańskiego, ale były związane z czasami 
budowy struktur państwa polskiego. Stąd twórcy i użyt-
kownicy tych cmentarzy byli częścią świata należącego do 
europejskich elit wojowników i zdobywców, początkowo 
słabo powiązanymi ze strukturami wczesnego państwa40. 
W momencie, kiedy te powiązania stały się faktem doko-
nanym, ta część obyczajowości pogrzebowej na Mazow-
szu bezpowrotnie zanikła41.

W ostatnim okresie życia Marek Dulinicz pracował in-
tensywnie nad monografią, która promować miała region 
poza granicami naszego kraju, a zarazem byłaby zwieńcze-
niem wieloletniej współpracy polsko-niemieckiej. Mam 
na myśli: Frühe Burgen in Masowien und die Entstehung 
des Piastenstaates. Archäeologie und Dendrochronologie 
zur Geschichte Europa im 9. und 10. Jahrhundert, przy-
gotowywaną przy współpracy z Joachimem Henningiem 
we Frankfurcie nad Menem w ramach serii wydawniczej 
Studien zur Archäeologie Europas. Stan zaawansowania 
tych prac pozwala żywić nadzieję, że zadanie to uda się 
doprowadzić do pomyślnego końca.

Jak można podsumować dokonania Marka Dulinicza, 
jako badacza średniowiecznego Mazowsza? Rozpatrywać 
je można na kilku płaszczyznach. Pierwszą z nich jest wy-
razista perspektywa metodyczna, w jakich prace te zostały 
osadzone. Mam na myśli działania, które określić można 
mianem wielowymiarowych studiów osadniczych, z szero-

39  Dulinicz 2009a: 746.
40  Dulinicz 2009a.
41  Dulinicz 2009b: 392.

Ryc. 11. Regiony osad-
niczne wczesnośredniowiecz-
nego Mazowsza w okresie 
przedpaństwowym: 1 – pół-
nocnomazowieckie,  
2 – chełmińsko-dobrzyńskie, 
3 – zachodniomazowieckie, 
4 – wschodniomazowieckie 
(podlaskie) (wg Dulinicz 
2003a)
Fig. 11. Settlement re-
gions of the Early Medieval 
Masovia in the pre-state pha-
se: 1 – northern Masovian, 
2 – Chełm-Dobrzyń, 3 – we-
stern Masovian, 4 – eastern 
Masovian (Podlachian) (after: 
Dulinicz 2003a) 
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kim wykorzystaniem metod nauk przyrodniczych. W tym 
samym nurcie mieszczą się nowatorskie, podjęte z niezna-
nym wcześniej rozmachem, studia nad metodami datowa-
nia absolutnego grodzisk mazowieckich z wykorzystaniem 
metod radiowęglowej i dendrochronologicznej42.

Drugim nurtem aktywności badawczej pozostają 
najstarsze dzieje Mazowsza i jego czołowych ośrodków 
w kontekście procesów formowania się regionu i pań-
stwa polskiego. Owocowały one znaczącą liczbą publika-
cji, w których prezentowano najnowszą wiedzę archeolo-
giczną, w umiejętny sposób korelowaną z danymi źródeł 
pisanych i opracowań mediewistycznych.

Trzecim nurtem badań pozostają studia źródłoznaw-
cze. Efektem ich realizacji są cenne przyczynki na temat 
wybranych kategorii znalezisk. Wreszcie czwartą, ostat-
nią grupę, stanowią publikacje poświęcone obrzędowości 
pogrzebowej wczesnośredniowiecznego Mazowsza, a ści-
ślej, nierozstrzygniętemu do końca zjawisku określonego 
mianem „kultury grobów kamiennych”. To właśnie ten 
nurt badań nabierał ostatnio nowego wymiaru i odpo-
wiedniej perspektywy badawczej.

Marek Dulinicz pozostawia zatem niekwestionowane 
dokonania, ale i zadania na najbliższą przyszłość. Określił 
je lapidarnie pisząc: „dotychczasowy dorobek archeologii 

42  Dulinicz i Ważny 2004.

wczesnośredniowiecznego Mazowsza uważam za bardzo 
znaczący: to dzięki niej coraz lepiej poznajemy wczesną 
historię tej krainy. Jednak u progu XXI w. wiele proble-
mów czeka jeszcze na rozstrzygnięcie. Dlatego z pełnym 
przekonaniem chcę wyrazić opinię, że już wkrótce za-
czniemy pisać nową, pełniejszą historię wczesnośrednio-
wiecznego Mazowsza”43.

Dzisiaj wiemy, że zadanie to nie zostanie przez Niego 
zrealizowane. Kto się zatem tego podejmie, skoro w po-
wszechnej świadomości pozostaje odczuwalny brak tak 
wyrazistego lidera? Nadzieją napawa fakt, że ten znako-
mity badacz pozostawił po sobie nie tylko bogatą spuści-
znę naukową, w której nadzwyczaj trafnie zdiagnozowa-
no aktualny stan wiedzy, ale zarazem wytyczono węzłowe 
punkty dojścia. Pozostaje też całkiem liczna już grupa 
Jego wychowanków i współpracowników, działających 
zarówno w Warszawie, jak i w ośrodkach konserwator-
skich i muzealnych regionu. Są również wieloletni partne-
rzy naukowi z krajów sąsiednich, a zwłaszcza z Niemiec, 
z którymi Marek Dulinicz związany był wieloletnią współ-
pracą. Na nich wszystkich spoczywa zatem zarówno obo-
wiązek kontynuacji, jak i wypełniania nowymi treściami 
kart historii wczesnośredniowiecznego Mazowsza. 

43  Dulinicz 2005: 200.
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Andrzej Buko

Marek Dulinicz as a researcher  
of the Early Medieval Masovia

Summary

Marek Dulinicz was a researcher with specified scientific inter-
ests. One of the main fields of his studies were issues related 
to a broadly defined Slavic culture in the Early Middle Ages. 
One of the stages of his research in this area was his habili-
tation concerning formation of the north-western Slavs, pub-
lished in 2001, another was the unfinished, prepared for print 
just before his tragic death, monograph Western and Southern 
borders of the Slavic world. The second field of his interests 
remained the early history of the Masovia region.

Accomplishments of Marek Dulinicz as a researcher of the 
Medieval Masovia can be seen on several levels. The first of 
these is the distinctive methodological perspective, in which 
his works were embedded – a multi-dimensional settlement 
studies with a broad usage of the natural sciences methods. 
The same approach incorporates innovative, undertaken on 
a scale previously unknown, study of methods of the absolute 
dating of the Masovian strongholds using radiocarbon and 
dendrochronological methods. The second field of his research 
was the oldest history of Masovia and its leading centers in 
the context of the formation processes of the region and the 
Polish state. It brought a significant number of publications, 
which presented the latest archaeological knowledge in a skill-

ful manner correlated with the data from written sources and 
Medieval studies. The third area of research remained stud-
ies of sources. The results of this work are valuable contribu-
tions about selected categories of finds. Finally, the fourth, the 
last group are the publications on the funeral rites of the Early 
Medieval Masovia, more precisely, yet inclusive phenomenon 
known as “stone graves culture”. It is this research objective 
that was recently taking on a new dimension and an appropri-
ate research perspective.

In the last period of his life Marek Dulinicz worked inten-
sively on the monograph, which was ought to promote the 
region beyond the borders of our country, and at the same 
time would be the culmination of many years of the Polish-
German cooperation. I refer to Frühe Burgen in Masowien und 
die Entstehung des Piastenstaates. Archäologie und Dendro-
chronologie zur Geschichte Europa im 9. und 10. Jahrhundert, 
prepared in cooperation with Joachim Henning in Frankfurt am 
Main as a part of a series Studien zur Archäologie Europas. 
State of progress of the work allows to hope that this task will 
be brought to a successful end.  

Translated by Katarzyna Zeman-Wiśniewska
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