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drugie. Schäftlarn's surviving books show us men and women plotting their own course between ideal and reality as they worked
together to create and maintain a living religious community during the second half of the twelfth century (s. 127).
„Konkluzja" książki jest niedługa (s. 128-134), ale nie tylko podsumowuje, lecz także podnosi lub akcentuje pewne
wnioski, które po części można traktować jako wytyczne do przyszłych badań. Autorka zajęła się bezpośrednio tylko trzema
szczególnie uprzywilejowanymi klasztorami żeńskimi, ale na s.135 zestawia dalsze przykłady, które umacniają wniosek
o szczególnym miejscu dwunastowiecznej Bawarii w dziejach pisarskiej działalności kobiet, jako poniekąd zwieńczenia czterowiekowej tradycji takiej aktywności na terenie Niemiec, poczynając od czasów misji anglo-saskich. Na rozważenie zasługuje przypuszczenie, że bodaj podstawową przyczyną względnie wysokiej roli kobiet w tej dziedzinie właśnie w średniowiecznych Niemczech było opóźnione włączenie się tego kraju w zachodnioeuropejski trend przesuwania się uczoności i nauczania z klasztorów do szkół katedralnych, co było równoznaczne z dalszą radykalną redukcją mozliwości i miejsca kobiet
w zakresie wszelkiej aktywności intelektualnej. W Niemczech (wraz z Austrią i Szwajcarią) klasztory zatem dłużej utrzymały pozycję lidera na niwie intelektualnej, jeżeli zaś dodamy wspomniany fakt dłuższego niż gdzieindziej utrzymywania się
w Niemczech instytucji klasztoru podwójnego (ewentualna likwidacja konwentu żeńskiego, odgrywającego ważną rolę społeczną w środowisku, mogłaby mieć wielce niekorzystne skutki, także majątkowe, dla zakonników), łatwiej przyjdzie nam
zrozumieć, dlaczego w trzech zbadanych pod każdym względem wzorowo przez A. I. Beach podwójnych klasztorach, mimo
dzielących je różnic, zaistniały i trwały warunki, in which women could thrive, not only as scribes, but also as shapers of and
participants in the monastic reformation of the twelfth century (s. 134).
Pracę dopełniają: tablice kodykologiczne dla wszystkich trzech klasztorów, zestawione ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich cech wskazujących lub mogących wskazywać na udział żeńskiej ręki (s. 136-140), graficzne schematy typowych dla poszczególnych klasztorów układów stronic rękopiśmiennych (s. 142-144), 24 reprodukcje istotnych dla śledzenia
szczegółowych wywodów stron bądź fragmentów rękopisów oraz bibliografia źródeł (s. 173-177) i literatury przedmiotu
(s. 177-191), a także szczegółowy indeks osób, nazw, rękopisów i ważniejszych terminów i pojęć. Bez wątpienia mamy do
czynienia z pracą nie tylko nadzwyczaj solidną warsztatową, ale także w pełni znaczenia tego słowa odkrywczą i zapewne
wytyczającą kierunki i standardy przyszłych badań.
Jerzy Strzelczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Instytut Historii

Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190-1994, hrsg. von Udo A r n o l d (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, t. 40), N. G. Elwert Verlag, Marburg 1998,
ss. VIII, 368.
Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zwany w Polsce zakonem krzyżackim,
trwale wpisał się w dzieje polskiej państwowości doby późnego średniowiecza. Zorganizowane w Prusach państwo zakonne
stało się z czasem groźnym sąsiadem monarchii ostatnich Piastów i pierwszych Jagiellonów, z którym też przyszło kolejnym
władcom toczyć zmagania orężne o niejednokrotnie niekorzystnym dla Polaków przebiegu. Stąd też pomimo sekularyzacji
wpierw pruskiej (1525), a następnie inflanckiej (1561) części władztwa terytorialnego krzyżaków, pamięć o nich przetrwać
miała w społeczeństwie staropolskim przez kolejne stulecia. W dobie zaborów, których współsprawcą było Królestwo Pruskie — „polityczny sukcesor" dawnego państwa zakonnego, wokół zakonu krzyżackiego zaczęła narastać swoista legenda,
do czego w istotnej mierze przyczynili się ówcześni luminarze kultury — w szczególności poeci i pisarze, jak Mickiewicz,
Kraszewski czy Sienkiewicz. Z upływem dziesięcioleci ich wizje literackie upowszechniły się wśród społeczeństwa, co wynikało z jednej strony z plastyczności oraz niezaprzeczalnych walorów artystycznych dzieł owych autorów, z drugiej zaś z rozbudzonej świadomości narodowej, a nie mniej i z samego faktu coraz łatwiejszego dostępu do oświaty. Nie inaczej, niestety,
jest i w czasach współczesnych, bowiem tzw. przeciętny Polak patrzy na dzieje krzyżaków przez pryzmat lektur szkolnych,
mając nadto przed oczyma Bitwę pod Grunwaldem czy Hołd pruski Jana Matejki. Co więcej, również niejeden z podręczników historii dla szkół „grzeszy" nie wolną od stereotypów i schematyczną prezentacją wybranych aspektów antagonizmu
polsko-krzyżackiego, zaś niemal „kanonem" stało się wskazywanie na rok 1525, jako kres dziejów zakonu. Zaskoczenie tedy dla wielu stanowi zasłyszana zwykle przez przypadek informacja, że krzyżacy istnieją nadal i prowadzą działalność po
dziś dzień, jakkolwiek adresowane do szerszych kręgów czytelniczych publikacje w rodzaju Zakonów rycerskich E. Potkowskiego czy zwłaszcza Krzyżaków w innym świetle. Od średniowiecza do czasów współczesnych Z. Kowalskiej, miały w założeniu
upowszechnić wiedzę w tej tematyce. Niezaprzeczalnym faktem jest natomiast, że w języku polskim ukazało się w ostatnich
kilku dziesięcioleciach wiele wartościowych i prezentujących wysoki poziom naukowy prac na temat różnych aspektów historii zakonu krzyżackiego, w szczególności — co zrozumiałe — w kontekście jego relacji z Polską i Litwą, stąd też krzywdzące byłoby generalizowanie w tym przedmiocie i przypisywanie Polakom świadomej ignorancji, gdy chodzi o tematykę
krzyżacką. Wszak i w samych Niemczech funkcjonują rozmaite, nie do końca odpowiadające rzeczywistości historycznej zapatrywania i stereotypy w odniesieniu do krzyżaków, uwarunkowane — podobnie, jak i w naszym kraju — zaszłościami
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dziejowymi i odciskającymi piętno również na historiografii doraźnymi interesami politycznymi. Przezwyciężeniu tego rodzaju negatywnej spuścizny po poprzednich pokoleniach, skorygowaniu i „wyprostowaniu" zideologizowanych wizji historiograficznych, służą przede wszystkim rzetelne publikacje — efekt badań źródłowych i krytycznej relektury starszych opracowań. W Polsce wiodącym ośrodkiem badań nad dziejami zakonu krzyżackiego od lat jest Toruń, gdzie również odbywają
się — w odstępach dwuletnich — sesje naukowe z cyklu Ordines militares. Colloquia Torunensia historica (ostatnia z dotąd
zorganizowanych, dwunasta, poświęcona była Obrazowi własnemu i tożsamości zakonów rycerskich w średniowieczu). Nazwiska „torunian" Karola Górskiego, Mariana Biskupa czy Zenona Huberta Nowaka kojarzą się historykom zarówno z Polski,
jak i z Niemiec, z doniosłymi dokonaniami na polu zgłębiania fenomenu dziejowego Zakonu Szpitala Najświętszej Marii
Panny Domu Niemieckiego, a przy tym z nacechowanymi pozytywną determinacją działaniami na rzecz owocnej i wolnej
od uprzedzeń współpracy polskich i niemieckich badaczy, w centrum zainteresowania których znajdują się sprawy krzyżackie. Od lat ważne forum tej współpracy stanowi Międzynarodowa Komisja Historyczna do Badania Dziejów Zakonu Krzyżackiego w Wiedniu, której wiceprzewodniczącym został w r. 1985 (tj. w momencie jej ukonstytuowania) wspomniany
M. Biskup. Pośród różnorodnych form aktywności, patronuje ona również wydawnictwom o charakterze źródłowym i monograficznym (także opracowaniom zbiorowym), dotyczącym szeroko pojętej problematyki krzyżackiej. Pod jej auspicjami
ukazała się też recenzowana publikacja.
Jej zamysł — o czym dowiadujemy się z przedmowy redaktora naukowego edycji, Udo Arnolda z Bonn — zrodził się
już dość dawno, niemniej dopiero zbliżający się jubileusz 800-lecia fundacji niemieckiego szpitala S. Maria Alemannorum
w Akkonie (przypadający na rok 1990), będącego macierzą zakonu, stał się bodźcem dla sfinalizowania wcześniejszych planów. Bezpośrednie prace nad przygotowaniem książki podjęto w początkach r. 1987, zapraszając do udziału w tym przedsięwzięciu dość liczne grono autorów. Niestety, nie udało się edycji przygotować, zgodnie z pierwotnym zamiarem, na rok
1990. Ostatecznie recenzowane dzieło ujrzało światło dzienne w druku dopiero w r. 1998, na który też przypadł kolejny jubileusz, mianowicie 800-lecia nadania krzyżakom reguły zakonnej i przekształcenia dotychczasowego bractwa szpitalnego
w zakon rycerski.
Jak wyżej wspomniano, recenzowany tytuł stanowi efekt współdziałania liczniejszego grona 21 autorów. Wśród zaproszonych do współpracy badaczy znalazło się też dwóch polskich historyków, wzmiankowany już Marian Biskup z Torunia
oraz Gerard Labuda z Poznania, którzy kilka lat wcześniej wspólnie wydali fundamentalną monografię Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka — społeczeństwo — państwo — ideologia (1986). W pomieszczonym na s. 367 wykazie autorów (w przeważającej większości są to Niemcy), znajdujemy nazwiska tak uznanych mediewistów, jak Hartmut Boockmann,
Sven Ekdahl czy Winfried Irgang (wydawca Schlesisches Urkundenbuch), oraz oczywiście Udo Arnold, redaktor całości.
W gronie współpracowników znalazł się także kierujący Centralnym Archiwum Zakonu Krzyżackiego w Wiedniu o. Bernhard Demel. Wspomniany powyżej U. Arnold jest zresztą aktualnie redaktorem naukowym całej serii Quellen und Studien
zur Geschichte des Deutschen Ordens, ukazującej się (pod patronatem władz zakonu) od roku 1966, w której ramach wydano m.in. monografie życia i działalności kilku spośród wielkich mistrzów (Herman von Salza, Michał Küchmeister, Paweł
von Rusdorf, Walter von Cronberg, arcyksiążęta Maksymilian i Maksymilian Franciszek Habsburgowie), „historiograficzny" tom Der Deutschordensstaat Preußen in der polnischen Geschichtsschreibung der Gegenwart (w opracowaniu U. Arnolda
i M. Biskupa) czy pokaźny wolumin z dysertacją Jana-Erika Beuttela pt. Der Generalprokurator des Deutschen Ordens an
der Römischen Kurie (1999), poświęcony instytucji krzyżackich prokuratorów generalnych przy Kurii Rzymskiej.
Praca przynosi ujęte w osobne rozdziały sylwetki 64 wielkich mistrzów krzyżackich — począwszy od Henryka Walpota,
sprawującego swój urząd od r. 1198, aż po Arnolda Wielanda, obranego na godność w r. 1988. W tytule edycji widnieje
wszakże jako terminus a quo rok 1190, faktycznie też w „zbiorczym" rozdziale Die Leiter der Hospitalgemeinschaft inAkkon
1190-1198 U. Arnold przedstawił w zarysie problematykę przełożeństwa w niemieckiej wspólnocie szpitalniczej w okresie
przed jej przekształceniem w zakon rycerski, ze wskazaniem na kolejnych mistrzów szpitala (magister/prior hospitalis Alamannorum inAccon), od Sibranda poczynając (s. 4-8). Z kolei terminus ad quem — rok 1994, to data reelekcji, tj. wyboru
na drugą kadencję wielkiego mistrza opata Arnolda Wielanda. Ponieważ czas trwania pojedynczej kadencji zwierzchnika
zakonu krzyżackiego wyznaczony jest obecnie na sześć lat, upłynęła ona wraz z rokiem 2000, kiedy to dokonano elekcji nowego, 65. z kolei wielkiego mistrza — opata Bruno Plattera, którego sylwetki w recenzowanej publikacji oczywiście już nie
znajdziemy.
Na początku omawianej edycji pomieszczony został krótki rozdział wstępny o urzędzie wielkiego mistrza krzyżackiego
— pióra U. Arnolda (s. 1-3). Biogramy kolejnych wielkich mistrzów, uszeregowane w porządku chronologicznym, mieszczą
się na stronach 9-343, po czym następuje łączny wykaz skrótów oraz częściej przywoływanej literatury (s. 344-346), dalej
zbiorczy indeks nazw osobowych i geograficznych (s. 347-364), nota odnośnie do proweniencji ilustracji (s. 365) oraz
wzmiankowany już rejestr autorów (s. 367). W recenzowanej książce przypisy w ogóle nie występują, niemniej pod każdym
z biogramów zamieszczony został wybór literatury przedmiotu, a w przypadku postaci z czasów nowożytnych i najnowszych
podano także wskazówki w przedmiocie dotyczących ich archiwaliów ze zbiorów kilku archiwów w Austrii, Czechach
i Niemczech. Na tytuły opracowań w języku polskim natrafić tu można stosunkowo rzadko (ani jednego nie ma we wspomnianym wykazie na końcu książki), w tych zaś nielicznych przypadkach zadbano o należyte oddanie właściwych polszczyźnie znaków diakrytycznych i zachowanie reguł pisowni wielkich i małych liter (s. 16, 96, 112, 122, 138 — jakkolwiek tu niewłaściwe umieszczenie dywizu, także s. 160) — z jednym wszakże, ale za to rażącym wyjątkiem (s. 29). Przy niektórych biogramach wskazówki bibliograficzne mieszczą się w zaledwie 1-2 linijkach, gdzie indziej natomiast zajmują ponad pół strony
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druku, widać, że w tym względzie pozostawiono autorom „wolną rękę", nie narzucając im jakiegoś wiążącego kryterium selekcji podawanej literatury przedmiotu.
Jakkolwiek omawiana publikacja jest dziełem wielu autorów, podział pracy między nimi nie był równy. Aż dziewięciu
badaczy napisało tylko po jednym biogramie, w której to grupie znaleźli się również obaj polscy mediewiści (obok nich:
H. Boockmann, S. Ekdahl, C. A. Lückerath, K. E. Murawski, P. G. Thielen, W. Irgang, K. Oldenhage, Ch. Sapper); Gerard
Labuda opracował biogram Anno von Sangerhausena, wielkiego mistrza z lat 1256-1273, natomiast Marian Biskup biogram Fryderyka saskiego (z dynastii Wettynów), stojącego na czele zakonu w latach 1498-1510. Znikomą liczbę życiorysów
przygotowali również: U. Nieß (2), L. Dralle (2), M. Pelech (3) i A. Herrmann (3), poniekąd również K. Militzer (4),
M. Noflatscher (4) i G. Hanusch (4). Najbardziej „płodnym" współpracownikiem okazał się natomiast o. Bernhard Demel,
który napisał aż 11 biogramów, niewiele zaś ustępuje mu redaktor tomu, Udo Arnold, z 9 biogramami (obok siedmiu postaci ze średniowiecza, także dwie z czasów najnowszych). Pośrodku „plasują się" K. Conrad i B. Jähnig, którzy opracowali po
6 życiorysów.
Nie sposób tu zagłębiać się w teksty poszczególnych życiorysów wielkich mistrzów z okresu pełnych ośmiu stuleci i poddawać ich treść merytorycznej analizie. Edycja ta ma zresztą służyć nie tyle ukazaniu pełnej wiedzy o osobach stojących niegdyś na czele zakonu krzyżackiego, co dostarczeniu jedynie najistotniejszych informacji o losach każdej z tych postaci oraz
wskazaniu na istniejącą literaturę przedmiotu. Zadanie to spełnia ona w sposób dostateczny, a może nawet z naddatkiem,
choć stopień szczegółowości opracowania poszczególnych szkiców biograficznych nie jest jednakowy. Z punktu widzenia
polskiego czytelnika, który sięgnie po tę książkę, szczególnym jej walorem jest to, że potraktowano tu na równi wielkich mistrzów sprzed roku 1525, jak i z okresu po tej dacie, zazwyczaj postrzeganej w Polsce jako moment kresu dziejów zakonu.
Tymczasem w gronie następców Albrechta Hohenzollerna na tej godności było chociażby czterech nowożytnych biskupów
wrocławskich: Karol (f 1624), Leopold Wilhelm (f 1662) i Karol Józef (f 1664) Habsburgowie oraz Wittelsbach Franciszek
Ludwik (f 1732) z linii Pfalz-Neuburg. Nie jedyni to zresztą wielcy mistrzowie krzyżaccy, wywodzący się z rodów panujących Europy, spokrewnionych również z polskimi władcami. Najwięcej na tej godności było przedstawicieli cesarskiej dynastii habsbursko-lotaryńskiej, bowiem aż dziesięciu (od schyłku XVI stulecia, po rok 1923), spośród których pierwszy —
Maksymilian (f 1618), to bratanek dwóch kolejnych żon Zygmunta II Augusta (Elżbiety i Katarzyny). Z kolei wspomniany
wyżej Karol Habsburg był bratem dwóch żon Zygmunta III Wazy (Anny i Konstancji), zaś wymienieni również Leopold
Wilhelm i Karol Józef jego znów bratankami. W latach 1684-1732 stali na czele zakonu krzyżackiego — kolejno — bracia
Ludwik Antoni i Franciszek Ludwik Wittelsbachowie, ich zaś bratową była Ludwika Karolina Radziwiłłówna (f 1695), jedyna córka sławnego Bogusława Radziwiłła (wdowa po Ludwiku Leopoldzie Hohenzollernie). Pochodzący z innej gałęzi
Wittelsbachów Klemens August bawarski (f 1761), wielki mistrz z lat 1732-1761, to syn Teresy Kunegundy Sobieskiej, a zatem wnuk zwycięzcy spod Wiednia, króla Jana III. Zapewne dotąd mało kto zwracał uwagę na tego rodzaju „polonika"
w nowożytnych dziejach zakonu krzyżackiego, jakkolwiek przecież w odniesieniu do dwóch ostatnich wielkich mistrzów
sprzed roku 1525, tj. Fryderyka saskiego i Albrechta brandenburskiego, zwykło się wyakcentowywac fakt, iż pierwszy był
młodszym bratem ożenionego z Barbarą Jagiellonką (córką króla Kazimierza IV) księcia saskiego Jerzego Brodatego (zob.
s. 156), drugi natomiast był synem Zofii Jagiellonki, siostry poprzedniej (zob. s. 160), a zatem wnukiem polskiego monarchy, który złamał siłę zakonu w wojnie 13-letniej. Tyle tylko, że właśnie te powiązania genealogiczne wyraźnie rzutowały na
politykę Królestwa Polskiego względem ówczesnego państwa zakonnego, podczas gdy wcześniej wspomniane powiązania
dynastyczne z czasów późniejszych tego „ciężaru gatunkowego" w sobie już nie zawierały, bowiem dla sterników nawy państwowej XVII- i XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów „kwestia krzyżacka" nie istniała. Dla kompletności godzi się nadto nadmienić, że przedstawicielem rodu panującego był również wielki mistrz z lat 1761-1780 (następca Klemensa Augusta bawarskiego) Karol Aleksander lotaryński (f 1780), młodszy brat ożenionego z cesarzową Marią Teresą Habsburżanką Franciszka III Stefana (od r. 1745 cesarz Franciszek I), protoplasty dynastii habsbursko-lotaryńskiej, z której wywodzić się mieli kolejni zwierzchnicy zakonu krzyżackiego, sprawujący tę godność w latach 1780-1923. Dla okresu przed
rokiem 1525 „książąt krwi" w gronie wielkich mistrzów wskazać można zaledwie czterech, mianowicie wzmiankowanych już
wcześniej Fryderyka saskiego i Albrechta brandenburskiego, oraz kierującego zakonem w latach 1331-1335 Ludera z Brunszwiku (z dynastii Welfów) i czynnego wiek wcześniej Konrada z landgrafów Turyngii (wielki mistrz 1239-1240). Warto też
zauważyć, że kilkakrotnie w dziejach krzyżaków zdarzało się, iż najwyższą godność w zakonie powierzono (sukcesywnie) po
dwóm przedstawicielom tego samego roku — czy to w pewnym odstępie czasu (Henryk von Hohenlohe 1244-1249 i Godfryd von Hohenlohe 1297-1303, Konrad von Feuchtwangen 1291-1296 i Zygfryd von Feuchtwangen 1303-1311, Henryk von
Plauen 1410-1413 i Henryk Reuß von Plauen 1469-1470), czy też nawet bezpośrednio po sobie (Konrad von Jungingen 1393-1407 i Ulryk von Jungingen 1407-1410, Konrad von Erlichshausen 1441-1449 i Ludwik von Erlichshausen
1450-1467). Dopiero jednak w czasach nowożytnych godność wielkiego mistrza krzyżackiego nabrała stopniowo charakteru
sui generis sekundogenitury dynastycznej, związanej ostatecznie z cesarskim rodem Habsburgów. Kres tej do pewnego stopnia krępującej zależności położył dopiero upadek Austro-Węgier i przeprowadzona w latach 20-tych XX w. reforma zakonu.
Zwraca uwagę wykwintna szata edytorska recenzowanej publikacji. Czytelny druk na papierze kredowym, pokaźna interlinia, stosunkowo szerokie marginesy — wszystko to korzystnie wpływa na przejrzystość tekstu. Został on przy tym urozmaicony łącznie 112 ilustracjami (w większości są to fotografie), z których 77 jest czarno-białych, a 35 barwnych. Szkoda,
że nie wzbogacono edycji o wizerunki herbów wszystkich wielkich mistrzów, jakkolwiek przy niektórych one widnieją, jest
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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 jednak 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 wolumin odznacza się charakterystyczną dla niej kompozycją okładki i obwoluty (oprawa jest bowiem twarda) z motywem herbu 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 wznowienia 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 Hohenzollerna, 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), Wydawnictwo 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 językoznawstwa. 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 Glogera, Stanisława Arnolda, Jana Natansona-Leskiego, Gerarda Labudy i Jana Tyszkiewicza.
W ten nurt badawczy wpisuje się rozprawa Elżbiety Kowalczyk, która jest poświęcona dziejom granicy mazowiecko-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 materialne, 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 (rozdziały 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. Wojciechowski, Północna granica plemienna Wielkopolsk i dalsze uwagi nad kształtowaniem się państwa Polan, „Przegląd Zachodni", 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 istniały 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 granice 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 obronnymi. Elżbieta Kowalczyk zrekonstruowała przebieg wałów podłużnych oraz budowę wewnętrzną tej części z nich, która została 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 autorki, 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 przekonywująco wykazała, że granica mazowiecko-krzyżacka, wyznaczona 8 XI 1343 r. w Bratianie, nie odzwierciedlała starych stosunków granicznych i podziałów etniczno-plemiennych. Była więc ona granicą linearną, która powstała w wyniku konkretnych wydarzeń politycznych. Drugi problem to zasięg wczesnośredniowiecznego osadnictwa mazowieckiego. W świetle jej

