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Streszczenie dysertacji doktorskiej 

Patterns of the Recruitment for the Crusades and the Crusaders’ Social Networks, among 

the Flemish Crusaders (1096-1201) – a Prosopographical Study. 
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 Przedmiotem rozprawy są flamandzcy krzyżowcy, którzy wzięli udział w krucjatach w 

latach 1096-1201, to jest od początku Pierwszej Krucjaty, aż do czasów poprzedzających 

Czwartą Krucjatę, włączając w to również inne mniejsze ekspedycje z tego okresu. Obszar 

badań to hrabstwo Flandrii wraz z otaczającymi je oraz zależnymi terytoriami (hrabstwo 

Hainaut, hrabstwo Boulogne itd.). Głównym celem badań jest przedstawienie i omówienie 

czynników związanych z procesem rekrutacji krucjatowej wśród flamandzkiego rycerstwa 

(rekrutacja jest tutaj rozumiana jako elementy stymulujące i zachęcające do wzięcia udziału w 

krucjacie oraz do wyboru konkretnego kontyngentu zmierzającego do Lewantu). Główną 

metodą badawczą jest analiza sieci społecznych flamandzkich krzyżowców, a kluczowym jej 

elementem wskazanie szczególnych prawidłowości zachodzących w sieciach społecznych 

oraz w procesie rekrutacji. Ukazanie różnych elementów życia społeczno-politycznego 

flamandzkich krzyżowców pozwala na wskazanie jak wiele złożonych czynników wpływało 

na podjęcie decyzji o włączeniu się w ruch krucjatowy. Co więcej, analizowanie tych 

elementów na przestrzeni lat pozwala wskazać na zmienny charakter omawianych zjawisk. 

 Praca składa się ze wstępu, czterech głównych rozdziałów, wniosków, trzech aneksów 

(dwóch tabeli konkordancji i jednego katalogu prozopograficznego) oraz bibliografii. We 

wstępie zostały omówione przedmiot oraz cele badań, aktualny stan wiedzy, źródła i 

metodologia. Rozdział I zawiera ogólną statystykę grupy badawczej, a Rozdziały II, III i IV 

odpowiadają trzem obszarom analizy grupy badawczej: rozłożeniu geograficznemu, rodzinom 

oraz sieciom społecznym. Tekst główny jest obficie wzbogacony dodatkowymi materiałami, 

takimi jak mapy, tabele i wizualizacja danych (grafy sieci społecznych). Każdy rozdział 

kończy się krótkim podsumowaniem omawianych w nim kwestii. Wnioski zawierają 

podsumowanie wszystkich rozdziałów oraz zestawienie ze sobą poszczególnych elementów 

analizy, ukazujące dodatkowe prawidłowości wraz z komentarzem na ich temat. We 
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wnioskach znajdują się również pewne uwagi dotyczące możliwych motywacji flamandzkich 

krzyżowców oraz dalsze postulaty badawcze. Wiele przypisów w pracy odsyła Czytelnika do 

baz danych dostępnych online, głównie Database of the Crusaders to the Holy Land, 1095-

1149 (zawiera ona ogólne informacje o krzyżowcach oraz odsyła do źródeł i opracowań) oraz 

Diplomata Belgica (jest ona repozytorium źródłowym zawierającym akty dotyczące 

średniowiecznych Niderlandów – jest to narzędzie kluczowe dla tej rozprawy). W związku z 

tym, dwa aneksy zawierają tabele konkordancji, które zestawiają ze sobą dane dostępne 

online (podane w przypisach) z drukowanymi wydawnictwami źródłowymi oraz 

opracowaniami. 

 Badania zostały przeprowadzone głównie na podstawie źródeł dyplomatycznych, 

dostępnych w przeważającej części w Diplomata Belgica. Celem ich analizy było 

poszukiwanie wzajemnego występowania różnych osób w swoich aktach (w różnych rolach). 

Dzięki temu, została sporządzona autorska baza danych zawierająca ponad 3000 rekordów. 

Została ona sporządzona na podstawie ponad 1600 aktów dotyczących 130 flamandzkich 

krzyżowców (różnica pomiędzy 1600 aktami, a 3000 rekordów wynika z faktu, że wiele 

aktów dotyczy więcej niż jednego krzyżowca, a każdy rekord jest oparty na relacji 

krzyżowiec-dokument). Na tej podstawie, została przeprowadzona analiza jakościowo-

ilościowa, w celu ustalenia i przedstawienia prawidłowości zachodzących w grupie 

badawczej. Narracyjna część pracy to komentarz historyczny na temat zebranych danych. 

 


