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W referacie na sesję poświęconą ziemiom polskim w X 
wieku, która odbyła się w 1999 roku w Kaliszu, Marek 
Dulinicz przygotował wystąpienie na temat Mazowsza 
w X wieku. Omówił w nim przede wszystkim procesy 
rozwojowe następujące na obszarze tak zwanego sta-
rego Mazowsza, czyli na ziemiach zlewiska środkowej 
Wisły, głównie po prawej stronie jej dorzecza, aż po Bug 
i Narew na północnym-wschodzie1. W późniejszych la-
tach rozwijał tę tematykę, ale mniej swych rozważań po-
święcił obszarom Mazowsza wschodniego, współcześnie 
zwanego Podlasiem. Dlatego dziś chciałabym uzupełnić 
Jego rozważania o te właśnie ziemie, poszerzając zakres 
terytorialny o tereny północnej Lubelszczyzny. W świetle 
przybywających danych archeologicznych mamy bowiem 
prawo sądzić, że pogranicze rusko-mazowieckie, szczegól-
nie w dorzeczu środkowego Bugu i międzyrzecza Bugu, 
Liwca i Krzny oraz Bugu i Narwi, charakteryzuje się dość 
czytelnym układem osadnictwa (ryc. 1), pozwalającym na 
przedstawienie pewnej syntezy w tym zakresie. Wpraw-
dzie stan pozyskania materiałów jest spory, ale już publi-
kacja wyników – niepełna, nie można jednak uchylać się 
od stawiania hipotez dotyczących tej części ziem później-
szego państwa polskiego.

Młodsze fazy wczesnego średniowiecza poświadczone 
są na omawianym terenie zarówno osadnictwem otwar-
tym, jak i cmentarzyskami. W dorzeczu środkowego Bugu 
pojawiają się kurhany z grobami ciałopalnymi, ze zróżni-
cowanymi formami grobów warstwowych, nakurhano-
wych i nasypowych oraz pochówkami popielnicowymi 
i bezpopielnicowymi2. Ich datowanie na czas od X do XIII 
wieku współgra ze wznoszeniem grodów, powstaje rów-
nież sporo osad otwartych. Od połowy XI wieku obserwu-
jemy również zakładanie nowych cmentarzy, z grobami 
w obstawach kamiennych.

Po powstaniu najstarszych grodów, dalszy rozwój 
budownictwa obronnego nastąpił na terenach Podlasia 
i północnej Lubelszczyzny dopiero w IX wieku, zapewne 
w jego końcu, oraz w X wieku. To jednocześnie okres for-
mowania się początków państwowości polskiej, budowy 
wielkich grodów w Wielkopolsce północno-zachodniej 

1  Dulinicz 2000: 201.
2  Kalaga 2006: 182.

(Gniezno, Poznań, itd.), wreszcie ekspansji Piastów na te-
reny ościenne. Wydaje się, że ta ekspansja nie otarła się 
w żadnej mierze o omawiane tu ziemie; przeciwnie, ob-
serwujemy raczej spokojny rozwój w obrębie nieco póź-
niej ukształtowanej rubieży między wschodnią i zachod-
nią Słowiańszczyzną. Powstały wówczas nowe założenia, 
szczególnie na terenie na północ od Krzny, jak na przykład 
datowany od IX wieku gród w Huszlewie i Dołhołęce, czy 
założony w X wieku obiekt w Niewęgłoszu. Były to grody 
nizinne, kształtu pierścieniowatego, o pojedynczej bądź 
podwójnej linii obwałowań. Jedyne większe badania wy-
kopaliskowe przeprowadzono na grodzie w Huszlewie 
(ryc. 2), za to w konsekwencji tych badań zostało ono 
całkowicie rozwiezione przez właściciela. Te grody miały 
– jak się wydaje – tylko jedną fazę użytkowania, kończą-
cą się w XI wieku. Badania w Huszlewie wykazały brak 
obiektów na majdanie, stwierdzono jedynie niewielkie 
ślady zabudowy przywałowej, co skłoniło autorów wy-
kopalisk do postawienia tezy, że obiekt ten funkcjonował 
jako obóz wojskowy3.

Pod koniec X wieku obserwujemy za to kolejne, znacz-
ne prace fortyfikacyjne w obrębie obiektów, którym pod-
dano dwa grody: w Krzesku i w Niewiadomej. Dlaczego 
do nich doszło i kto miał w tym swój cel – postaram się 
zasygnalizować w dalszej części artykułu.

W Niewiadomej, na miejscu dawnego grodu cyplo-
wego, datowanego na koniec VI-VIII wieku, wzniesiono 
potężne obwałowania, kilkakrotnie je rozbudowując 
oraz przerabiając. Nowa dyspozycja fortecy obejmowała 
przestrzeń około 250 na 230 m, z nieregularnym maj-
danem o wymiarach około 150 na 110 m i ze skompli-
kowanym układem bramnym (ryc. 3). Wał dookolny nie 
był jednolity. Od strony naturalnie niedostępnego cypla 
jedynie uczyniono stromymi jego ściany, wznosząc na 
obrzeżach pojedynczy wał ziemny, obłożony płaszczem 
kamiennym. W pozostałej części, po raz pierwszy objętej 
fortyfikacjami, dookolny wał został posadowiony na wy-
równanej warstwie humusu pierwotnego. Wzniesiono go 
w konstrukcji rusztowej, kilkakrotnie reperowanej, prze-
budowywanej i podwyższanej (ryc. 4). Drugi wał – pół-
księżycowaty, chroniący gród od strony pól – wzniesiono 

3  Bienia 1998: 22.
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Ryc. 1. Stanowiska archeologiczne z XI/XII-XIII wieku na tle granic Mazowsza: 1 – granica Mazowsza w XI wieku wg Z. Sulew-
skiego; 2 – granica Mazowsza w XII wieku wg J. Natansona-Leskiego; 3 – granica Mazowsza w XII wieku wg T. Lalika
Fig. 1. Archaeological sites from the 11th/12th to the 13th centuries on the background of the Masovia boundaries: 1 – Maso-
vian boundary in the 11th century (according to Z. Sulewski); 2 – Masovian boundary in the 12th century (according to J. Natan-
son-Leski); 3 – Masovian boundary in the 12th century (according to T. Lalik)

Ryc. 2. Huszlew, gm. loco. Plan grodziska
Fig. 2. Huszlew, Huszlew community. Plan of 
the stronghold
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Ryc. 3. Niewiadoma, gm. Sabnie. Plan grodziska
Fig. 3. Niewiadoma, Sabnie community. Plan of the stronghold

Ryc. 4. Niewiadoma, gm. Sabnie. Przekrój wału I
Fig. 4. Niewiadoma, Sabnie community. Section of the rampart No I
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z warstw gliny i kamieni, umocnionych na szczycie wielo-
krotnym kołkowaniem. Od zewnątrz i od wnętrza wał ten 
oddzielały od pozostałych umocnień dwie fosy, szerokie 
na 6-7 m i głębokie na 3 m. Razem z rowem wydzielają-
cym majdan grodu i umocnionym przejściem bramnym 
system ten tworzył potężną fortyfikację. Ale na majdanie, 
który dość dokładnie przebadano, stwierdzono w znacz-
nej części brak nawarstwień kulturowych. Odkryto na 
nim jedynie dwie naziemne chaty drewniane z moszczo-
nymi drewnem podłogami oraz kilka otwartych palenisk. 
Zachowany wymiar jednej ze ścian z tych chat to około 
2,60 m, a co istotne, to zarówno w nich, jak i na całym 
stanowisku uderzający był niezwykle skromny liczbowo 
zestaw zabytków ceramicznych i sporadycznie innych 
(noże, przęśliki) (ryc. 5). W Niewiadomej, w pobliżu gro-
du znajdowały się osady otwarte. Wiemy o co najmniej 
11 punktach osadniczych ulokowanych w najbliższej jego 
okolicy. Część z nich niewątpliwie funkcjonowała w XI-XII 
wieku, czyli w okresie największego rozwoju fortyfikacji 
grodowych. W pobliżu powstało również cmentarzysko 
szkieletowe z kilkudziesięcioma grobami w obstawach 
kamiennych, datowane na okres od połowy XI do XIII 
wieku, które w całości wyeksplorowano (ryc. 6). Kilka 
z osad poddano również sondażowym badaniom wyko-
paliskowym, stąd wiemy, że występowała na nich dość 
intensywna warstwa kulturowa, dochodząca do kilkudzie-
sięciu centymetrów miąższości. Można więc sądzić, że 
tak rozległa, zbudowana z wielkim nakładem pracy, cza-
su i materiałów forteca była zamieszkana jedynie przez 
niewielką liczbę osób, sprawujących zapewne straż nad 
okolicą, a pozostali mieszkańcy zespołu mieszkali w towa-
rzyszących grodowi osadach. Dalsze osadnictwo, między 
innymi w Kupiętynie, Sabniach, Paderewku i Szwejkach, 
głównie rozlokowało się wzdłuż biegu rzeki Cetyni – do-
pływu Bugu.

Gród w Krzesku, położony w zabagnionej dolinie nie-
wielkich strumieni spływających do źródlisk Liwca, miał 
swoje zaplecze osadnicze w postaci 27 odkrytych w jego 
pobliżu stanowisk archeologicznych, w tym dwu ciałopal-
nych pochówków z Izdebek-Błażejów (grób popielnicowy) 
i Izdebek-Wąsów (kurhan). Abstrahując od tego, ile z tych 
punktów osadniczych było współczesnych powstawaniu 
grodu, nie ulega wątpliwości, że zamieniono jedną z tych 
osad w ufortyfikowaną warownię, otoczoną podwójnym 
wałem dookolnym. Już od dawna funkcjonująca tradycja 
osadnicza zapewne i tutaj przyczyniła się do decyzji o wy-
borze miejsca pod budowę grodu. Koncentracja osadnic-
twa wokół grodu w Krzesku jest dodatkowo wsparta kil-
koma innymi, mniejszymi grodziskami w pobliżu, a także 
nazwą miejscową „Opole”, w odległości około 20 km na 
północny zachód od Krzeska. Gród miał kształt pierście-
niowaty, o średnicy około 200 m, z wałami szerokimi 
u podstawy na 15 m i wysokości 1,5 m (wał zewnętrzny) 
i 2,5 m (wał wewnętrzny) (ryc. 7). Przedzielała je płyt-
ka fosa o szerokości dochodzącej do 15 m. Od wnętrza 
widoczny jest również rów okalający majdan, z którego 
ziemią podsypywano drewnianą konstrukcję wału. Zacho-

wał się również rów odgradzający od pól wał zewnętrz-
ny. Same wały grodu w Krzesku wzniesiono w konstrukcji 
drewniano-ziemnej, o niejednolitym założeniu. W wale 
zewnętrznym częściowo były to skrzynie wypełnione 
gliną, piaskiem i otoczakami granitowymi, w części zaś 
wał ten tworzyły poziomo ułożone belki, podtrzymywane 
pionowo wbijanymi słupami. Wał wewnętrzny składał się 
z drewnianego płotu z połówek dranic, z których spalo-
ne fragmenty zachowały się do wysokości około 1,5 m. 
Układano je w stosunku do przebiegu linii tej konstrukcji 
pod kątem prostym lub pochylonych lekko do wnętrza 
i podpartych poziomymi belkami (ryc. 8). Całość osa-
dzona była na podbitce z gliny, którą zasypano starsze 
warstwy osady otwartej4. We wnętrzu majdanu odkryto 
ślady kilku półziemianek oraz jamy gospodarcze. Mate-
riał ceramiczny nie został szerzej opublikowany; z wyboru 
dokonanego we wcześniejszym przekopie przez fragment 
wału pochodzą ułamki naczyń charakterystycznych dla 
X-XI wieku, nawiązujące do wschodniosłowiańskiej tra-
dycji wytwórczej. Konstrukcje obronne Krzeska wykona-
no z wielkim nakładem pracy i środków. Dość pobieżne 
obliczenia dotyczące nakładu sił i materiału, obejmują-
cych konieczność przygotowania budulca, jego obróbkę, 
a wreszcie spożytkowanie do budowy fortyfikacji wska-
zują, że w Krzesku co najmniej 10 ludzi musiało pracować 
po kilkanaście godzin dziennie przez rok – dwa lata, przy 
czym dostarczano by im przez cały czas pożywienie oraz 
nie odrywano by ich do innej pracy. Takie dane pokazują 
więc, że wzniesienie dużego grodu o skomplikowanej linii 
obronnej nie było przedsięwzięciem łatwym.

Oba grody – w Niewiadomej i w Krzesku, a być może 
również trzeci, równie potężny, lecz prawie nie bada-
ny – w Dzięciołach (ryc. 9) – stanowią specyficzny rys 
osadnictwa wczesnośredniowiecznego tej części ziem 
polskich. Rozległe, dobrze umocnione warownie two-
rzyły centrum okolicznego osadnictwa. Kilkanaście osad 
otwartych w najbliższej ich okolicy mogło dostarczać ludzi 
potrzebnych do wznoszenia fortyfikacji, oni też zapewne 
mieli szansę by chronić się wewnątrz obwałowań w razie 
najazdów i innych zagrożeń. Nie ulega też wątpliwości, że 
w czasie, gdy owe wielkie grody rozbudowywano, musiał 
istnieć na tych terenach społeczny system podległości, 
pozwalający na zorganizowanie, a co ważniejsze, na na-
rzucenie rolniczej ludności osad otwartych wznoszenie 
silnie umocnionych grodów. Obraz kulturowy uzyskany 
w trakcie badań wykopaliskowych daje wyraźne wskaza-
nie na środowisko wschodniosłowiańskie, z którym po-
wiązane było omawiane osadnictwo. To zarówno sposób 
budowy umocnionych konstrukcji, jak i wznoszenie wa-
łów ziemnych, obłożonych na szczycie kamieniami bądź 
przekładkowych, czy stosowanie bermy (jak w jednej 
z faz istnienia grodu w Niewiadomej), kołkowań i płotów 
(jak w Krzesku) dają wyraźny obraz owych wschodnich 
nawiązań. Podobnie ceramika, pierwotnie typu Korczak 
i pochodna, później bliska typowi Łuka Rajkowiecka ma 

4  Kalaga 1980: 10.
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Ryc. 5. Niewiadoma, gm. Sabnie. Ceramika
Fig. 5. Niewiadoma, Sabnie community. Pottery
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Ryc. 6. Niewiadoma, gm. Sabnie. Drobne znaleziska z cmentarzyska
Fig. 6. Niewiadoma, Sabnie community. Small finds from the cemetery
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Ryc. 7. Krzesk, gm. Zbuczyn. Plan grodziska
Fig. 7. Krzesk, Zbuczyn community. Plan of the stronghold

również konotacje wschodnie, dnieprzańskie. Można 
więc przyjąć, że budowa rozległych grodów na Podla-
siu i północnej Lubelszczyźnie rozwijała się z inspiracji 
wschodnich. Które z plemion bużańskich czy naddnie-
przańskich było w ten proces najbardziej zaangażowa-
ne – nie wiemy. Można natomiast uznać, że duże grody 
młodszej fazy wczesnego średniowiecza najpewniej cią-
żyły gospodarczo do czoła tej ziemi i znacznego ośrodka 
handlowego owych czasów w Drohiczynie nad Bugiem. To 
nie tylko względy terytorialne, czyli stosunkowa łatwość 
komunikacji, ale i wzajemne zależności gospodarcze mo-
gły przyczyniać się do bliskich kontaktów. Świadczą o tym 
dość wyraźnie dane archeologiczne. Na majdanie grodu 
w Krzesku odkryto między innymi jamę gospodarczą, do-
słownie wypełnioną kośćmi zwierząt hodowlanych. To-
warzysząca im ceramika wskazuje, że obiekt ten należy 
datować na XI wiek. Badania archeozoologiczne dowio-

dły, że w jamie tej – prawie zupełnie pozbawionej ziemi, 
a wypełnionej kośćmi – występują wyłącznie kości głów 
i nóg bydła z niewielką domieszką kości świni. Gdzież 
więc podziały się tusze? Można sądzić, że albo je sprze-
dano, wywożąc np. do Drohiczyna lub – co bardziej praw-
dopodobne – że mamy do czynienia z archeologicznym 
odzwierciedleniem renty feudalnej, w której użytkownicy 
grodu byli zobowiązani do płacenia daniny w naturze – 
w tym przypadku w tuszach zwierzęcych.

Istotne znaczenie dla naszych rozważań mają wyniki 
badań na cmentarzyskach towarzyszącym dwóm oma-
wianym tu grodom. Cmentarzysko w Niewiadomej liczy-
ło kilkadziesiąt grobów z pochówkami wyposażonymi 
w ozdoby i przedmioty codziennego użytku. Do wyjątków 
zaliczyć trzeba znalezione przy jednym z pochówków (nr 
3) fragmenty uzbrojenia ochronnego. Analogiczna, kolista 
blaszka z nitem w środku została odkryta w okolicy przej-
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Ryc. 8. Krzesk, gm. Zbuczyn. Wewnętrz-
ny wał – płot z połówek dranic
Fig. 8. Krzesk, Zbuczyn community. In-
ner rampart – construction of half-timbers

ścia bramnego na grodzie (ryc. 6:1). Wschodnie elementy 
wyposażenia to część ozdób kobiecych, przęśliki z różo-
wego łupku, masywne żelazne gwoździe i ceramika typu 
drohiczyńskiego. Wpływy mazowieckie potwierdza forma 
grobu – skrzynia kamienna – część ozdób kobiecych i na-
czynia z cylindryczną szyjką.

Podobne cmentarzysko zapewne znajdowało się rów-
nież w Krzesku, także lokowane w niewielkiej odległości 
od grodu, ale znakomita część jego grobów została znisz-
czona przez wybieranie żwiru. Do badań J. Kalagi w latach 
90. XX wieku przetrwało jedynie kilka grobów, z resztkami 
obudów kamiennych, a zachowane wyposażenie (cera-
mika i szklane paciorki) pozwalają rozkopaną jego część 
odnieść na czas od XII aż po XVII wiek5.

Sądzę, że zapewne u progu XI wieku musiały zajść na 
omawianym obszarze poważne zmiany społeczne i po-
lityczne. Dawne podłoże wschodniosłowiańskie zyskało 
nowy impuls mazowiecki, co można łączyć ze zmianami 
politycznymi. Wiemy, że Mazowsze nie weszło początko-
wo w skład państwa polskiego. Wiemy również ze źródeł 

5  Kalaga 1980: 12.

pisanych o wypadkach zainicjowanych przez Miecława, 
dążącego do stworzenia osobnej państwowości na tere-
nie Mazowsza. Po jego śmierci w 1047 roku upadł projekt 
autonomii mazowieckiej. Znamy również relacje kronik 
ruskich o ingerencjach Jarosława Mądrego, który zaan-
gażował się w pomoc Kazimierzowi Odnowicielowi i co 
najmniej dwukrotnie wspierał zbrojnie polskie dążenia 
do zdobycia mazowieckich pertynencji. Zrozumiałe, że 
odbywało się to na zasadzie jakichś wzajemnych korzyści. 
Janusz Bieniak sądzi – wydaje się, że słusznie – iż mogło 
tu chodzić o zwierzchnictwo nad Grodami Czerwieński-
mi, może także do rozstrzygnięcia pozostawała kwestia 
pogranicza jaćwiesko-litewskiego6. Wobec takiego ukła-
du sił trzeba by uznać, że wzniesienie na początku XI 
wieku kilku potężnych grodów w dawnym środowisku 
plemiennym o tradycjach wschodniosłowiańskich mia-
ło na celu ruską kontrolę nad pogranicznym terytorium. 
Jednak zmiany polityczne spowodowały kolejne obsa-
dzenie owych ośrodków ludnością mazowiecką, która 
wprawdzie zachowała własne tło kulturowe, ale chętnie 

6  Bieniak 2010: 165.
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Ryc. 9. Dzięcioły, gm. Łosice. Plan grodziska
Fig. 9. Dzięcioły, Łosice community. Plan of the stronghold

przyłączyła się do korzyści płynących z handlu szlakiem 
bużańskim przez Drohiczyn. W rezultacie, pod względem 
kulturowym, obserwujemy zjawisko hybrydyzacji, w któ-
rym uczestniczył głównie element mazowiecki i ruski, 
ale nie można też wykluczyć mniej wyraźnych wpływów 
jaćwiesko-bałtyjskich7. Taka organizacja ziem Mazowsza 
wschodniego i północnej Lubelszczyzny powoli likwido-
wała także szeroki pas rubieży pogranicznej, wykorzy-

7  Miśkiewicz 1981: 112.

stywanej w systemie plemiennym przez napływ grup 
ludzkich i rozwój sieci osadniczej. Przechodzenie tych 
terenów z rąk do rąk zależało od okoliczności rzeczywi-
stości historycznej, w której dochodziło do walk (pożary 
i przebudowy wałów) bądź pokojowego współistnienia. 
Jego śladem stała się w końcu granica lingwistyczna, bie-
gnąca ze wschodu na zachód mniej więcej po linii Krzny 
oraz pas nazw miejscowych typu Stok Lacki – Stok Ruski, 
Lachy – Rusy, itd., oddzielająca na północnej Lubelsz-
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Ryc. 10. Grodzisko koło Liwu, gm. Liw. Plan grodziska
Fig. 10. Grodzisko near Liw, Liw community. Plan of the stronghold

czyźnie wyraźniej oba główne etnosy omawianych wyżej 
obszarów.

Na zakończenie parę słów o kolejnym wielkim założe-
niu grodowym, tym razem w środkowym biegu Liwca – 
w Grodzisku koło Liwu. Obiekt ten, rozpoznany w niewiel-
kim stopniu, badany był wykopaliskowo przez Wojciecha 
Wróblewskiego w latach 80. XX wieku. Położony na wy-
sokim brzegu Liwca miał w podstawie wałów około 180 
na 200 m, a wraz ze zniszczoną częścią mógł pierwotnie 
obejmować około 5 ha powierzchni (ryc. 10). Wewnątrz, 
na majdanie, gród był słabo zabudowany, co skłoniło W. 
Wróblewskiego do uznania go za obiekt głównie militar-
ny, chroniący ziemie Mazowsza południowego przed ata-
kami ze strony księstw ruskich8. Drugą fazę istnienia tego 

8  Wróblewski 1990: 78.

założenia omawiany autor odnosi do czasów po śmierci 
Masława w 1047 roku, może już za panowania Bolesława 
Śmiałego (zm. 1081)9. Mielibyśmy więc archeologiczną 
odpowiedź na ruskie założenia militarne w południowo-
wschodniej stronie rubieży, realizowaną przez etnos pol-
ski, ze szczegółowym wskazaniem na ludność Mazowsza. 
Wynikiem takich działań była hybrydyzacja kulturowa po 
obu stronach granicy, z infiltracją wzorów ruskich na zie-
mie polskie i mazowieckich na ziemie ruskie. Stąd rów-
nież i rozwój Drohiczyna, mimo wielu walk o jego przyna-
leżność polityczną, można uznać za sukces kulturowy we 
wzajemnych kontaktach rusko-mazowieckich.

9  Wróblewski 1990: 89.
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Maria Miśkiewicz

Great strongholds of Podlasie on the example  
of sites at Niewiadoma and Krzesk

Summary

Maria Miśkiewicz discusses the problems connected with the 
development processes of the Eastern Masovia, referred today 
as Podlasie, with particular attention to the central basin and in-
terfluves of the Bug, Liwiec and Krzna, and the Bug and Narew in 
the northern Lublin Region. In this zone the Ruthenian-Masovian 
borderland was located in the Early Middle Ages, with a variable 
political affiliation. The author draws attention to the dynam-
ics of the habitation change. Stronghold at Niewiadoma, which 
was founded at the end of the 6th-8th century, at the end of the 
10th century was expanded and modified. On a partly leveled 
layer a new earth embankment was constructed, stronghold 
was provided with another ring of high fortifications. However, 
in the courtyard of the stronghold only inconsiderable cultural 
stratification was found, two ground-sunken huts and several 
open fireplaces were discovered, and a small set of artifacts. 
Around this defensive complex numerous settlements and se-
pulchral sites were discovered, which suggests that a small crew 
inhabited the stronghold, most of the population inhabited the 
settlement beyond the walls and other open settlements.

One of the oldest open settlements at Krzesk at the end 
of the 10th century was fortified and surrounded by embank-
ments. It became the center of local habitation, with numerous 
open settlements around the stronghold. In the courtyard few 
features were found – some sunken huts and pits. Ceramic set 
consists of fragments, which have characteristics referring to 
the East Slavic production.

Taking into account, inter alia methods of construction of forti-
fications and ceramic sets it can be assumed that the construction 
of large strongholds in this area took place under influences from 
the East, and it economically gravitated towards the greatest in 

the area center of trade and economic growth: Drohiczyn on the 
Bug River. However, in this area there are also specific Masovian 
forms of burials – stone boxes, in which the dead were buried with 
equipment coming both from the East and from the Masovia.

At the dawn of the eleventh century significant social and 
political change occurred in the discussed area. Old East Slavic 
substrate has gained impetus of Masovia. Because of the po-
litical changes constructed strongholds were inhabited by the 
Masovian population, which has preserved some cultural traits, 
however, joined the trading route associated with the Bug River 
trail and site at Drohiczyn. As a result of these dependences 
cultural hybridisation occurred of Masovian and Ruthenian ele-
ments. After some time a boundary has been established in this 
area, running from East to West, more or less along the line of 
the river Krzna, visible in the northern Lublin region also in the 
naming of the village – Stok Lacki-Stok Ruski, Lachy-Rusy, etc.

As an answer to the Eastern inspired construction of the 
great complexes of the Masovia-Ruthenian boundary region 
the stronghold at Grodzisk near Liwiec can be pointed. This 
complex was developed after Masław’s death in the year 1047, 
and, like those discussed above, had insignificant building activ-
ity in the courtyard and developed and powerful defenses.

The author draws attention to the existence of visible hy-
bridisation within the archaeological sources and adopting re-
ciprocal patterns on both sides of the border, and as the best 
example of a cultural success in Ruthenian-Masovian contacts 
recognises functioning of the Drohiczyn trade center, despite 
the many battles for its political affiliation.

Translated by Katarzyna Zeman-Wiśniewska
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