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pewne nieśmiałe próby rewizji. I tak  na przykład autor przyznaje, że jeszcze 
w XIX wieku przewagę na' tym  obszarze m iał żywioł litewski, nie przem il
cza również zaniedbania portu kłajpedzkiego przez rząd pruski. Odchodzi on 
także w pewnym stopniu od typowego dla szowinistycznej literatu ry  n ie
mieckiej okresu międzywojennego negatywnego przedstawiania sytuacji go
spodarczej K łajpedy w obrębie Republiki Litewskiej. Wskazuje na pozytywne 
momenty te j sytuacji, a występujące w tym okresie trudności tłumaczy szer
szymi względami o charakterze koniunkturalnym, dającymi się zauważyć nie 
tylko w gospodarce litewskiej.

Kazim ierz Wajda

G uido K isch , S tud ien  zu r R ech st- u nd  Sozia lgeschichte des D eutschordenslandes, S ch rif
te n  des K o p ern ikusk re ises  F re ib u rg  im  B reisgau , Bd. 8, J a n  T horbecke V erlag  S igm a
ringen  1973, ss. 164+1 m apa.

Recenzowana praca, nawiązująca po praw ie czterdziestoletniej przerwie 
do zagadnień historyczno-prawnych, dotyczących państwa krzyżackiego podję
tych niegdyś przez autora, pozwala oczekiwać kontynuacji tych tak ważkich 
wciąż i wzbudzających najw ięcej wątpliwości i polemik problemów, by wy
mienić choćby sprawę nawiązania stosunków lennych między Polską a pań
stwem krzyżackim na mocy trak ta tu  toruńskiego, której autor zresztą w spo
sób bezpośredni nie podejmuje.

Praca składa się z dwóch oddzielnych rozpraw, z których pierwsza dotyczy 
praw nej i społecznej struk tury  ludności miejskiej w  państwie pruskim, zaś 
druga prawa młyńskiego w tymże państwie.

Obie rozprawy stanowią w sensie tematycznym i problemowym wznowie
nia dawniej napisanych rozpraw, zaopatrzonych w  przypisach w nowszą lite 
ratu rę  przedmiotu, zwłaszcza niemiecką, jedynie z pewnym zasygnalizowaniem 
polskiego dorobku naukowego, w tym  przede wszystkim prac G erarda Labu
dy. Zaletą obu rozpraw Kischa jest ich umiejscowienie w dorobku nauk h i
storycznych w  ogóle, a w niemieckich badaniach prawno-ustrojowych doty
czących państewek Rzeszy niemieckiej w  szczególności.

Asumpt do studiów nad składem społecznym średniowiecznych miast 
państwa krzyżackiego dał fak t występowania pielgrzymów (peregrini) w  przy
wileju z 1233 oraz w nieznacznie zmodyfikowanej w ersji tegoż kontraktu 
lokacyjnego z 1251 roku, wystawionych dla Chełmna i Torunia (s. 20). Nie
zwykle . precyzyjna analiza tekstu wspomnianego przywileju w zestawieniu 
porównawczym z jego najwcześniejszymi tłumaczeniami na język niemiecki 
oraz szeroko rozumianym uwzględnieniem stosunków niemieckich utwierdziła 
autora w przekonaniu, że w  Chełmnie i Toruniu istniały przede wszystkim dwie 
grupy społeczne, a mianowicie gruipa mieszczan pełnoprawnych (Bürger= cives, 
burgenses) oraz grupa mieszczan niepełnoprawnych (Inwohner'—incolae, ha
bitatores). K ryterium  wyróżniającym, według Kischa, były sprawy majątkowe, 
gdyż pierwsi posiadali między innym i własne domy i mogli być wybierani 
do rady, a drudzy, choć również należeli do społeczności miejskiej i byli 
stałym i mieszkańcami miasta, podlegającymi w pełni jurysdykcji miejskiej, 
jako niewłaściciele stanowili grupę społeczną niższego szczebla. Poglądy Kischa
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są w tym  wypadku sprzeczne choćby ze stanowiskiem F. Schultza (s. 29, przy
pis 23), któremu zarzuca on pominięcie prawnego punktu widzenia. Autor 
włącza też do tej drugiej grupy niemieszczan, na przykład duchownych za
mieszkałych w miastach, a także Prusów, podlegających sądownictwu Zakonu, 
a nie jurysdykcji miejskiej.

Sporo ciekawych uwag poświęcił Guido Kisch wymienionym w tekście 
przywileju chełmińskiego rycerzom (feodales), którzy byli zobowiązani do 
czynszu rekognicyjnego z tytułu uznania zwierzchniej władzy Zakonu (s. 30). 
W tym  mie jscu należy jednak stwierdzić, że nie we wszystkich nadaniach dóbr 
rycerskich wspomina się o tym czynszu. Jest jednak rzeczą jasną, że rycerze 
nie byli członkami społeczności miejskich, choć podlegali praw u chełmińskiemu.

Pielgrzymów, w przeciwieństwie do powyższych dwóch grup społecznych, 
zalicza autor do przybyszów nowo osiedlonych w miastach, stąd też nie po
siadających pełnych praw. F akt osiedlenia się pewnej części dawnych ucze
stników w ypraw  krzyżowych legł — zdaniem autora — u podstaw przemien- 
ności tego pojęcia. W końcowej konkluzji przenosi autor pojęcie pielgrzymów 
na obcych przybyszów, którzy skolonizowali nie tylko miasta czy wsie sta
nowiące własność miast, ale także powstałe dobra rycerskie i wsie zakonne, 
dotykając sprawy tak istotnej, jak próby ograniczenia oddziaływania praw a 
chełmińskiego przez Zakon w XV wieku tylko do miast w związku z walką 
opozycyjnie nastawionych stanów pruskich z Krzyżakami (s. 75). Kisch stw ier
dza następnie, że w ówczesnych miastach w  poważnej mierze utrzymywano 
się z rolnictwa, a pewna część mieszkańców zamieszkiwała je tylko czasowo, by 
następnie przenieść się na wieś, co — jego zdaniem — wyjaśnia, dlaczego 
przyw ilej prawa chełmińskiego unormował także sytuację ludności wiejskiej 
(s. 86)

Druga część pracy, poświęcona praw u młyńskiemu w państwie krzyżac
kim, omawia w pięciu rozdziałach kwestię regale młyńskiego w Niemczech, 
stan badań nad historią tegoż regale w posiadłościach zakonu krzyżackiego, 
udowadniając oddziaływanie niemieckich stosunków ustrojowo-prawnych 
w tym  zakresie na wykrystalizowanie się krzyżackiego regale młyńskiego od 
1233 roku poczynając (ss. 112, 120). W swoich rozważaniach Kisch nie uwzględ
nia praw a spadkowego i (prawa sprzedaży młynów (s. 135, przypis 38).

Z wieloma ustaleniam i autora można się zgodzić bez zastrzeżeń. Mimo to 
niektóre kwestie szczegółowe budzą zasadnicze wątpliwości. Już od dawna 
dyskutowana jest sprawa młynów z nadanym i gruntam i jako osobnych jed
nostek osadniczych. Kwestia ta interesuje mnie w sposób szczególny, ponie
waż w przygotowywanym do druku Słow niku historyczno-geograficznym Po
morza Gdańskiego w  średniowieczu powinno się wyraźnie oddzielić młyny 
należące do wsi od tych, które stanowią punkt osadniczy, a tymczasem próby 
takiego oddzielenia dokonuje się dość dowolnie, biorąc pod uwagę głównie 
odległość młyna od wsi. Tymczasem wprowadzone przez autora kryterium

1. M an hat sich d ie  S tä d te  des O rdenslandes im  ers ten  S tad ium  ih res B estehens  im  w e
sen tlichen  als A c kerstä d te  vo rzu ste llen , deren  B ürger v ie lfach  noch L a n d w ir tsch a ft be trieb en . 
E in  T e il ih rer  B ew ohner  ha tte  vo n  vo rn h ere in  d ie A bsich t, n u r  vo rläu fig  und  vorübergehend  
in  der S ta d t zu  b le iben , u m  sich spä ter  a u f d em  L ande anzusiedeln , sobald es d ie S icherheits
ve rhä ltn isse  g esta tten  w ürden . D ies t r i f f t  fü r  v ie le  a n ko m m en d en  N eusied ler, der  peregrin i, 
zu. So  is t es vers tänd lich , w eshalb  die K u lm er  H andfeste  n eben  B estim m ungen  s ta d trech tli
chen  C harakters ve rsch ieden tlich  auch länd liche  R ech tsverhä ltn isse  norm iert.
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prawne, wyłączające młynarza spod działania sądownictwa sołtysa jest n ie 
uchwytne, chociażby dlatego, że w ogromnej większości nadań dla młynarzy 
czy ich wznowień, zawartych bezpośrednio w przywilejach lokacyjnych wsi 
czy w osobnych dokumentach, b rak  tego odróżnienia i nie można dostrzec 
żadnych różnic merytorycznych- czy prawnych. Autor wprawdzie w części 
poświęconej dyplomatyce dokumentów nadawczych dla młynarzy podaje na
wet definicję takiego dokumentu, ale nie pozwala ona odróżnić osobnych na
dań od nadań zawartych w kontraktach lokacyjnych wsi, jeśli nadanie młyna 
nie dotyczyło na przykład sołtysa. Wszystkie te wątpliwości, a także inne 
niejasności, nie zostały przez Kischa wyjaśnione, chyba głównie dlatego, że 
nie uwzględnił on w swoich badaniach prawie w  ogóle istniejącego m ateriału 
źródłowego. W ybrane zaś dorywczo przywileje nielicznych tylko wsi kom- 
turstw  tucholskiego, gdańskiego i m iasta Lęborka oraz wsi warmińskich to 
stanowczo za mało, by pozwolić sobie na rozważania syntetyzujące.

Powyższe zastrzeżenia nie umniejszają poważnego dorobku autora, z którego 
pracą powinni się zapoznać badacze dziejów państwa i zakonu krzyżackiego.

Maksymilian Grzegorz

F ranciszek  M incer, D ziałalność Sam uela  Ł askiego na teren ie  P rus K sią żęcych , Ś ląski
K w a rta ln ik  H isto ryczny  — S obótka — R. 30, 1975, n r  2, ss. 161—188.

Wzrost Korabitów Łaskich następował jakby w zgodzie z kształtem ich 
herbowego znaku. Wszak właśnie morskie okręty lub przynajm niej morskie 
sprawy włączyły się w życie niejednego z tych na ziemi sieradzkiej osiadłych, 
szesnastowiecmych członków szlacheckiego rodu. Ksiądz Jan  Łaski (1455— 
—1531), kanclerz wielki koronny i prymas Królestwa, zasłynął jak rzecznik 
złączenia Prus Królewskich i Zachodniego Pomorza z Koroną Polską, oraz 
jako współtwórca dyplomatycznego okrążenia Brandenburgii i Zakonu Nie
mieckiego w latach 1519—1525 właśnie przez morskie państwa bałtyckie — 
Polskę, Pomorze Zachodnie, Meklemburgię i Danię. Niewątpliwie należał on 
do ścisłego grona państwowych działaczy, otwierających przed narodem szer
sze, bałtyckie widnokręgi.

Ale nie tylko rodowy Korab i monarsza wola Zygmunta Starego przesą
dzały o morskich poczynaniach księdza Jana. Zadecydowały o tym  także dą
żenia średnioszlacheckich rzesz, z których na przełomie XV і XVI wieku po
częli dźwigać się Łascy ku możnowładczej warstwie. Owe średnioszlacheckie 
dążenia, nieco później ujęte doktryną polskiego władztwa na Bałtyku, u jaw 
niły się przecież już u progu złotego stulecia, a ich związek ze sprawą pruską 
był oczywisty. Znajdywał zresztą swój symboliczny wyraz właśnie w działal
ności księdza Jana Łaskiego, który dał podwaliny pod przyszłą wielkość swej 
rodziny. Spadkobiercy pierwszego z wielkich Łaskich, w  zasadzie w iernie 
dzielili najbardziej brzemienne wydarzenia własnego środowiska, niekiedy na
w et w  sposób radykalny. Trzej bratankowie prymasa weszli już na dobre 
w skład elity władzy około połowy XVI wieku.

Przewodząc stronnictwu reform acji nie tylko w Polsce, lecz i w północnej 
Europie, czuli się swobodnie nie tylko w nadbałtyckich miastach, jak Króle


