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też osiem fotografii  ich pieczęci. Zapewne korzystnym dodatkiem byłaby również mapa, ukazująca  zasięg terytorialny 
władztwa zakonnego w Prusach i Inflantach,  jak również placówki i dobra zakonne w obrębie całego Cesarstwa Rzymskiego 
Narodu Niemieckiego i w innych krajach Starego Kontynentu. Można by też było sugerować celowość dodania aneksu 
z biogramami owych sześciu niezależnych mistrzów gałęzi inflanckiej  z lat 1525-1561 (Walter von Plettenberg, Herman 
Hasenkamp von Brüggenei, Jan von der Recke, Henryk von Galen, Wilhelm von Fürstenberg i Gotard Kettler), może jed-
nak redaktor serii nosi się z zamiarem wydania w przyszłości osobnego tomu z sylwetkami krajowych mistrzów inflanckich 
(analogicznie też niemieckich), co oby nastąpiło.  Skoro zaś wspomniano o serii, nie od rzeczy będzie dodać, że i ten wolu-
min odznacza się charakterystyczną  dla niej kompozycją  okładki i obwoluty (oprawa jest bowiem twarda) z motywem her-
bu zakonu. 

Dla porządku  godzi się odnotować na koniec, że w 1997 r. ukazał się nakładem gdańskiego wydawnictwa „Marpress" 
Poczet wielkich  mistrzów krzyżackich  w języku polskim — autorstwa Pawła Pizuńskiego, który to tytuł doczekał się wznowie-
nia w roku 2000 (w innej już wszakże oficynie  wydawniczej). Edycji tej nie zamierzamy tu poświęcać uwagi, na którą  też nie 
specjalnie zasługuje, a tylko wspomnimy, że „stereotypowo" kończy się ona na roku 1525 i osobie Albrechta Hohenzoller-
na, nie przynosząc  jakichkolwiek informacji  o jego następcach z czasów nowożytnych i najnowszych. 

Krzysztof  R. Prokop 
Kraków 

Elżbieta K o w a l c z y k , Dzieje granicy  mazowiecko-krzyżackiej  (między  Drwęcą a Pisą),  Wy-
dawnictwo DiG, Warszawa 2003, ss. 335, fot.,  mapy, rys., tab., Zusammenfassung. 

Ostatnie lata w polskiej mediewistyce przyniosły ożywienie zainteresowań geografią  historyczną.  Po części wynika to 
z możliwości uprawiania studiów interdyscyplinarnych, które łączą  kompetencje archeologii, historii, geografii  i języko-
znawstwa. W obrębie geografii  historycznej rozwijają  się badania nad dawnymi podziałami terytorialnymi (granicami) 
i czynnikami je kształtującymi.  Wśród prac z tego zakresu do najbardziej znaczących  należą  monografie  Zygmunta Gloge-
ra, Stanisława Arnolda, Jana Natansona-Leskiego, Gerarda Labudy i Jana Tyszkiewicza. 

W ten nurt badawczy wpisuje się rozprawa Elżbiety Kowalczyk, która jest poświęcona dziejom granicy mazowiec-
ko-krzyżackiej między Drwęcą  a Pisą.  Jest ona udaną  próbą  podjęcia studiów interdyscyplinarnych nad problemem granicy 
w Polsce średniowiecznej. Autorka umiejętnie połączyła  badania archeologiczne, historyczne i toponomastyczne. Świadczą 
o tym wykorzystane opracowania oraz przede wszystkim bogata podstawa źródłowa pracy, którą  stanowią  źródła material-
ne, pisane, toponomastyczne i kartograficzne.  Znaczna część z nich nie została dotychczas wykorzystana w literaturze 
przedmiotu. 

Praca, oprócz wstępu i zakończenia, składa się z siedmiu rozdziałów, które są  podzielone na dwie części. Pierwsza (roz-
działy I-V) jest poświęcona dziejom pogranicza mazowiecko-pruskiego i granicy mazowiecko-krzyżackiej między Drwęcą 
a Pisą.  W tej części Elżbieta Kowalczyk przedstawiła topografię  i toponimię tego obszaru, a także wytyczyła północny zasięg 
osadnictwa mazowieckiego i ukazała jego zmienność w czasie. Dopiero na tym tle przedstawiła kształtowanie się granicy 
mazowiecko-krzyżackiej przed i po 1343 r. Przyjęta metoda badań stanowi nawiązanie  do postulatu sformułowanego  przez 
Zygmunta Wojciechowskiego, że „badanie granic musi być poprzedzone studiami z zakresu historii osadnictwa" (Z. Woj-
ciechowski, Północna granica plemienna Wielkopolsk  i dalsze  uwagi nad  kształtowaniem  się państwa Polan, „Przegląd  Za-
chodni", 8, 1952, s. 770). Obecnie przedmiot badań w tym zakresie należy poszerzyć o granice kulturowe i etniczne, które 
mogą  świadczyć o zmianach w strukturze narodowej ludności pogranicza. Na ten istotny problem badawczy zwrócił uwagę 
Gerard Labuda w znakomitej pracy Polska  granica zachodnia.  Tysiąc  lat  dziejów  politycznych:  „Obok granic politycznych ist-
niały granice zakreślające  przejawy żywotności rozmaitych innych stron ludzkiego działania. Od prastarych czasów ludzie 
różnili się językiem, obyczajem, najogólniej kulturą  i sposobami zachowania; na tle tych różnic zarysowały się z czasem gra-
nice narodowościowe, etnograficzne,  kulturowe i inne" (s. 27). 

Część druga pracy Elżbiety Kowalczyk (rozdziały VI-VII) dotyczy wałów podłużnych w strefie  północnego pogranicza 
mazowiecko-krzyżackiego między Drwęcą  a Pisą.  Przedmiotem zainteresowania autorki są  relacje, jakie zachodzą  między 
dziejami wspomnianego pogranicza i osadnictwa mazowieckiego a istniejącymi  na jego obrzeżach umocnieniami obronny-
mi. Elżbieta Kowalczyk zrekonstruowała przebieg wałów podłużnych oraz budowę wewnętrzną  tej części z nich, która zo-
stała objęta prowadzonymi przez nią  w latach 1987-1997 badaniami wykopaliskowymi. Na tej podstawie sformułowała 
wnioski odnośnie do czasu budowy tych obiektów oraz pełnionych przez nie funkcji.  Dowiadujemy się, że oprócz obrony 
granic służyły one do ochrony szlaków drogowych i wsi, a także do oznaczenia granicy linearnej. Cenne jest ustalenie auto-
rki, że „Wał Graniczny" (nr 14) wybudowano w latach 1343-1351 z inicjatywy księcia płockiego Bolesława III. 

Praca obejmuje kilka wielkich problemów. Pierwszy dotyczy pogranicza mazowiecko-krzyżackiego. Autorka przekony-
wująco  wykazała, że granica mazowiecko-krzyżacka, wyznaczona 8 XI 1343 r. w Bratianie, nie odzwierciedlała starych sto-
sunków granicznych i podziałów etniczno-plemiennych. Była więc ona granicą  linearną,  która powstała w wyniku konkret-
nych wydarzeń politycznych. Drugi problem to zasięg wczesnośredniowiecznego osadnictwa mazowieckiego. W świetle jej 
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badań przed ugodą  z 1343 r. obejmowało ono znaczne obszary położone na północ od ustalonej wówczas granicy. Ukazuje 
to stałą  tendencję w polityce Zakonu wobec Mazowsza, która polegała na przejmowaniu lepiej zagospodarowanych ziem 
mazowieckich. Trzeci problem dotyczy organizacji obrony stałej wczesnośredniowiecznego państwa polskiego, a w szczegól-
ności jego prowincji mazowieckiej. Z badań autorki wynika, że objęte rozważaniami analitycznymi wały podłużne nie stano-
wiły jednolitego systemu pod względem czasu ich budowy i przypisywanych im funkcji.  Obiekty wzniesione przez stronę 
mazowiecką  w okresie od drugiej połowy XI po pierwszą  połowę XIII w. służyły do obrony północnego Mazowsza przed na-
jazdami plemion pruskich. Pozostałe umocnienia podłużne zostały zbudowane przez stronę krzyżacką  w drugiej połowie 
XIV w. w celu obrony państwa zakonnego przed najazdami litewskimi. 

Praca Elżbiety Kowalczyk ze względu na pionierski charakter i bogactwo zebranego materiału źródłowego jest nie-
zwykle cenną  pozycją.  Korzystanie z niej ułatwiają  liczne mapy, tablice, rysunki i ilustracje. Pogłębia ona naszą  dotychcza-
sową  znajomość średniowiecznych dziejów Mazowsza i pobudza do podjęcia dalszych interdyscyplinarnych badań mediewi-
stycznych. Będą  one mogły objąć  oprócz granic politycznych także granice kulturowe i etniczne. 

Mariusz  Weber 
Poznań 

Rycerstwo Europy Środkowo-Wschodniej  wobec idei  krucjat,  red. Wojciech Pe 11 z, Jarosław 
D u d e k , Uniwersytet Zielonogórski — Historia 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, Zielona Góra 2002, ss. 166, Zusammenfassung. 

Prezentowany tom stanowi plon sesji naukowej, którą  8 XI 1999 r. zorganizował Zakład Historii Starożytnej i Średnio-
wiecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytetu Zielonogórskiego). Zaprezentowane 
w książce  prace historyków reprezentujących  kilka ośrodków mediewistycznych w Polsce (Poznań, Toruń, Częstochowa, 
Szczecin, Gdańsk, Kielce i Zielona Góra) koncentrują  się głównie na zagadnieniu udziału rycerstwa Europy środkowo-
wschodniej w ruchu krucjatowym. Warto od razu zaznaczyć, że uwagę autorów tomu zajęły nie tyle wyprawy do Ziemi Świę-
tej, co przede wszystkim ideologia krzyżowa i jej konsekwencje dla tej części kontynentu. 

W polskiej literaturze historycznej wydarzenia związane  z ruchem krucjatowym nie cieszyły się szczególną  popularno-
ścią  — można wskazać tylko pojedyncze artykuły poświęcone ideologii krzyżowej (A. Gieysztor, A. F. Grabski) czy liczniej-
sze prace na temat polskich uczestników wypraw do Ziemi Świętej (R. Grodecki, M. Mendys, B. Włodarski, A. F. Grabski, 
B. Zientara, M. Gładysz)1. Recenzowana publikacja pomnaża ten niezbyt bogaty dorobek i wzbogaca wiedzę o ruchu kru-
cjatowym w środkowej i wschodniej Europie. 

Pierwszym referatem  zamieszczonym w zbiorze jest artykuł Karola Olejnika (Poznań) Wyprawy  krzyżowe  w średnio-
wiecznych źródłach  polskich  (s. 7-15). Zebranie i zinterpretowanie przez tego badacza informacji  o wyprawach do Ziemi 
Świętej w polskich źródłach doprowadziło po pierwsze do wykazania pewnej ewolucji w materiale źródłowym, po drugie zaś 
że i ta cecha pozostaje w zgodności z trendami, które można zauważyć w piśmiennictwie zachodnioeuropejskim. O ile bo-
wiem w najwcześniejszych zapisach źródłowych (zwłaszcza Galla Anonima i Wincentego Kadłubka) K. Olejnik dostrzega 
pełne poparcie idei zbrojnego nawracania pogańskich sąsiadów  Polski, to w Rocznikach  Jana Długosza (np. gdy potępia hu-
sytów za grzechy odstępstwa od prawowitej wiary, ale też wyraża z tego powodu żal i nadzieję, że zejdą  ze złej drogi) autor 
odnajduje ziarno wątpliwości.  Warto zauważyć, że prawdziwym pokłosiem intelektualnym, pogłębioną  refleksją  nad krucja-
tami stały się w Polsce dzieła takich twórców, jak Stanisław ze Skarbimierza (np. De bellis  iustis), Paweł Włodkowica (np. 
Tractatus  depotestatepapae  et imperatoris  respectu infidelium)  czy Jakub z Paradyża. 

Kolejną  pracą  jest artykuł Krzysztofa  Benyskiewicza (Zielona Góra) Rycerstwo polskie  wobec pogan i pogaństwa w XI-
-XIII  wieku  (s. 17-37). W wyniku analizy źródeł i literatury autor doszedł do konkluzji, że chrześcijaństwo w Polsce nie na-
potkało silnego oporu ze strony sił zachowawczych. Nową  wiarę wprowadzano rozważnie, nie powodując  zatargów we-
wnętrznych. Decydującym  okresem dla pozytywnej asymilacji chrześcijaństwa były czasy Bolesława Chrobrego, gdy odejście 

1 R. Grodecki, Polska  wobec idei  wypraw krzyżowych,  „Przegląd  Współczesny", 2, 1923, nr 18, s. 112 n.; M. Mendys, Udział  Władysława  II  w krucja-
cie r. 1147, „Roczniki Zakładu Naukowego im. Ossolińskich", 1/2, Lwów 1927/1928, s. 399-434; B. Włodarski, O udziale  Polski  w wyprawie krzyżowej 
Andrzeja  II  w 1217 roku,  Kwart. Hist., 38, 1924; A. Gieysztor, Przemiany ideologiczne  w państwie pierwszych Piastów a wprowadzenie  chrześcijaństwa, 
w: Początki  państwa polskiego.  Księga  Tysiąclecia,  red. K. Tymieniecki, t. 2, Poznań 1962, s. 165 n.; tenże, Ideowe  wartości kultury  polskiej  X-XI  w., 
Kwart. Hist., 67, 1960, s. 925 n.; A. F. Grabski, Polska  wobec idei  wypraw krzyżowych  na przełomie  XI  i XII  wieku,  Zap. Hist., 26, 1961, z. 4, s. 37-63; 
tenże, Polska  w opiniach obcych X-XIII  w., Warszawa 1964; B. Zientara, Bolesław  Wysoki  — tułacz,  repatriant,  malkontent.  Przyczynek  do  dziejów  poli-
tycznych Polski  XII  wieku,  Przegl. Hist., 62,1971, s. 367-396; M. Gładysz, W  sprawie udziału  polskiego  księcia w II  krucjacie  jerozolimskiej  (1147-1149), 
w: Krzyżownicy,  kronikarze,  dyplomaci,  „Gdańskie studia z dziejów średniowiecza", red. B. Śliwiński, nr 4,1997, s. 33-52; tenże, Udział  Polski  w Vkru-
cjacie lewantyńskiej  (1217-1221),  w: Szlachta,  starostowie,  zaciężni, „Gdańskie studia z dziejów średniowiecza", red. B. Śliwiński, nr 5, 1998, s. 63-82; 
tenże, O zapomnianych polskich  krzyżowcach  — kilka  uwag na marginesie wypraw jerozolimskich  księcia Henryka  Sandomierskiego  i Jaksy  z Miechowa, 
w: Książęta,  urzędnicy,  złoczyńcy,  „Gdańskie studia z dziejów średniowiecza", red. B. Śliwiński, nr 6,1999, s. 45-64; tenże, Zapomniani  krzyżowcy.  Pol-
ska wobec ruchu krucjatowego  w XII-XIII  wieku,  Warszawa 2002. 


