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Lübisches Mittelalter. Festgabe zum 800-jährigen Bestehen Lübecks 
seit der Neugründung unter Heinrich dem Löw en 1159/1959, „Zeitschrift 
des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde” t. X X X I X ,  
Lübeck 1959, s. 202.

Historiografia niemiecka dotycząca .powstania Lubeki i różnych faz jej rozwoju 
oscyluje na ogół między dwiema skrajnościami: wolą i inicjatywą .panujących jedno
stek, książąt: Henryka słowiańskiego, a przede wszystkim Henryka Lwa, księcia 
saskiego, oraz gospodarczą inicjatywą kupiectwa niemieckiego, skrystalizowaną 
w  'konsorcjum przedsiębiorców F. R ö r i g a. Jedna i druga jest jakby zafascynowa
na wymową jednostronnych zestawów źródeł pisanych, z  jakich korzystały: źródeł 
historiograficznych —  kronik, kładących nacisk na osoby ksiiążąt panujących (przy
pomnieć tu należy chociażby .pochwały oddawane przez Helmolda osobie księcia 
słowiańskiego Henryka) oraz różnorodnych źiródeł miejskich, zajmujących się głów
nie rolą i znaczeniem 'kupców. Nie jest to jednak tylko kwestia korzystania ze źró
deł. O wiele bardziej łączy się to z postawą wypływającą z jeszcze XIX-w iecznego  
światopoglądu zachodnioeuropejskiego, skrzywionego przez specyficzne cechy n ie
mieckie. Liberalistyczny światopogląd zachodnioeuropejski, reprezentowany przez
H. P i r e n n e ’ a, sprusaczony przez F. Röriga, kładł nacisk na twórczą rolę kupca 
i bankiera-kapitalisty w  kolonizacji krajów zacofanych. Program junkdersko-pruski 
podkreślał również sprawę penetracji i kolonizacji krajów na wschód od Laby, jed
nak w  drodze nacisku militarnego; historycznie przeciwstawiał błędnej zachodniej 
polityce cesarskiej dążenia wschodnie książąt saskich, a potem brandenburskich. 
Sugestia tych dwóch metod badawczych i jednego programu, wypływającego z dwóch 
światopoglądów przetrwała do dzisiejszego dnia.

Łączy się z  tym  .przesadne podkreślanie roli Lubeki przez historyków tego m ia
sta, najjaskrawiej znowu występujące <u F. Röriga, Przyczyniły się do takiego ujęcia 
wspomnienia dawnej świetności miasta i Hanzy, stanowiących jakgdyby państwo 
w  państwie, a także kontrast między dawniejszą rolą miasta a dzisiejszym prowin
cjonalnym bytowaniem, w  cień zepchniętym nie tylko przez /wyrośnięcie konkuren
cyjnego Hamburga, ale przede wszystkim przez zasadnicze zmiany gospodarczo-spo
łeczne i 'polityczne u progu ery nowożytnej. Niemniej poczucie własnego znaczenia, 
szczególnie znaczenia kupców i rady miejskiej —  częściowo nawet podświadome —  
pozostało, a  prawdopodobnie istnieje nadal, tworząc specyficzny klimat lubecki, ge
nialnie odtworzony w  literaturze pięknej przez T. M a n n a .

Uwagi te nasuwają się przy lekturze specjalnego zeszytu czasopisma lubeckiego 
towarzystwa historycznego (Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde), 
poświęconego osiemsetletniej rocznicy założenia, nowej Lubeki .przez Henryka Lwa. 
Zeszyt zawiera wstęp redaktora A . v. B r a n d . t a  oraz sześć artykułów, omawiają
cych kilka problemów z dziejów średniowiecznej Lubeki, zarówno w czasach sło
wiańskich .jak i późniejszych.

Z punktu widzenia problematyki genezy miast słowiańskich szczególne zainte
resowanie budzić musi opracowanie W . N e u g e b a u e r a  („Das Suburbium von 
Alt-Lübeck”, s. 11— 28), przedstawiające dawniejsze i najnowsze wyniki badań w y
kopaliskowych podgrodzia, słowiańskiej Starej Lubeki, miasta położonego w  w i
dłach rzeczek Trawy i Schwartau. Z zachowanych źródeł pisanych (Kroniki Adam a  
bremeńskiego i Helmolda, wczesne dokumenty miejskie) dotychczasowa literatura 
ustaliła, że pomiędzy Trawą a Schwartau leżał gród słowiański książąt Gatszalka, 
Kruta i syna Gotszalka Henryka (między 1043 a  1127 r.), zwany urbs, civitas, castrum, 
municio; .wewnątrz wału grodowego znajdował się kościół. Poza gradem leżała 
otwarta osada (civitas, oppidum), port (portus), kolonia kupiecka (colonia non parva 
mercatorum) oraz kościół (ecclesia sita in colle, qui est e regione urbis trans flumen).



368 RECENZJE

Sprawa położenia części zespołu osadniczego leżących poza grodem jest wątpli
w a i spowodowała różne interpretacje ,u dotychczasowych badaczy, gdy bowiem  
W . O h n e s o r g e  przyjm ował położenie oppidum  pod grodem, a  osady kupieckiej
i ecclesia in colle na prawym  brzegu Trawy, to H. H o f m e i s t e r  przeciwnie w i
dział kolonię kupiecką i port koło grodu, natomiast urbs-civitas na prawym, przeciw
ległym brzegu Trawy. Kościół in colle, to według Hofmedstera kościół grodowy, 
a więc słowiańska Lubeka miałaby tylko jeden kościół.

Rekonstrukcja połażenia części składowych osady jest utrudniona z powodu 
daleko idących zmian topograficznych i hydrologicznych, mających miejsce już 
w  średniowieczu (podniesienie się zwierciadła rzecznego a zatopienie stąd części 
osady), jak i w  czasach najnowszych (połączenie kanałem północno-zachodniego lu
ku Trawy w  r. 1882 spowodowało zalanie części miasta na prawym  brzegu Trawy 
położonym naprzeciw grodu).

Wykopaliska przeprowadzone w  r. 1950 pozwoliły autorowi ustalić co następuje: 
gęste zasiedlenie zachodniego przedpola wału pozwoliło mu rozpoznać tu —  zgodnie 
z Ohnesorgem —  podgrodzie —  oppidum  Helmolda. Pomiędzy południową częścią 
wału grodu a Trawą wykopaliska pozwoliły odkryć zespół budynków rzemieślni
czych, datowanych n a  początki w . X II, w  szsczególraoś-ci warsatait. tokarski 1, ślady 
obróbki skóry i żelaza, wyrób grzebieni iitp. Stąd autor wnosi, że mieszkali tu sło
wiańscy rzemieślnicy, nie m ogła więc 'znajdować się kolonia obcych kupców. Poza 
tym  nad samą rzeką Trawą znajdiowała się droga o konstrukcji podobnej dio grobli 
w  Teterow; zdaje się, że w  późniejszym okresie została ona pókryta potężnym umoc
nieniem brzegu rzeki. Natomiast nie ustalono położenia .kolonii kupieckiej, prawdo
podobnie znajdowała się ona na prawym brzegu Trawy. Wykopane w  r. 1882 przy 
pracy nad kanałem zabytki (podkowa żelazna, późnosłowiańska ceramika i nieco 
drewnianych naczyń) nie pozwalają na wyciągnięcie żadnych wniosków. Autor w y
raził nadzieję, że może kwestię tę wyjaśnią systematyczne wykopaliska na utworzo
nej przez wykopanie kanału wyspie (Teerhofinsel).

Ostatnie badania wykopaliskowe pozwalają zdaniem autora na wyróżnienie 
dwóch faz rozwoju Starej Lubeki: w  pierwszej wiemy tylko o samym grodzie i o po
świadczonym przez Helmolda za Adam em  bremeńskim coenobium sanctorum viro- 
rum. W  drugiej, młodszej istniało już podgrodzie —  oppidum  oraz colonia mercato- 
rum. Starsza przypadaia na w . X I  (panowanie książąt Gotszalka i Kruta), młodsza 
na początek w. X II  (panowanie księcia Henryka). Helmold, podając wiadomość o ko
lonii kupieckiej mówi wyraźnie, że powstała ona z inicjatywy księcia Henryka, 
możliwe więc, jak sądzą Neugebauer, że śmierć księcia Henryka i zmiany polityczne 
po jego śmierci odjęły możność egzystencji kolonii kupieckiej.

Badania nad dziejami słowiańskiej Lubeki pozwoliły znacznie rozszerzyć dotych
czasową jej znajomość, wskazując na istnienie zespołu osadniczego rodzimego po
chodzenia, w  którym znalazła także m iejsce colonia non parva mercatorum, a więc 
chyba osada kupiecka. Uważana ona była przez dotychczasową literaturę, chyba na 
skutek przyjęcia przez mieszkańców wysłanych do Lubeki kapłanów saskich, za 
osadę kupców wyłącznie niemieckich *. Wobec jednak istnienia w  X I  i w  począt
kach X II w. kupców słowiańskich w  innych wczesnomiejskich ośrodkach słowiań
skich nad Bałtykiem powstaje pytanie, czy słowiańska Lubeka nie mieściła takiej 
właśnie osady, czy też osady wspólnej kupców słowiańskich i niemieckich.

1 Warsztat tokarski i wyroby z drzewa omówił W . N e u g e b a u e r  dokładniej 
w  artykule Typen mittelalterlichen Holzgeschirrs aus Lübeck, Frühe Burgen und 
Städte, 1954, s. 175— 190.

2 Helmoldi Presbyteri Chr(Mica Slavorum, Monumenta Germaniae Historica in 
usum scholarum, 1868, p. 48, s. 100.
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Poza tym (wyłania się pytanie, czy terminy: urbs, civitas, castrum oznaczają 
zawsze to samo, a  mianowicie —■ .według dotychczasowej literatury —  gród. W ydaje  
się bowiem, że w  dość nieprecyzyjnym słownictwie кш пШ  Helmoida urbs oznaczać 
może zespół osadniczy składający się z  grodu i podgrodzia, jak wskazuje na to np. 
wzmianka o napadzie Rugianów: ...supervenit exercitus Ruianorum sive Ranaro- 
rum, subvectique per alveurn Trabene urbem navibus circumdederunt, tzn. w pły
nęli na rzekę i' w  ten sposób otoczyli gród i podgrodzie3. Nie przeszkadza tej inter
pretacji także wiadomość, o której wspominano wyżej, że biskup Vicelinus misit in 
urbem Lubeke... sacerdotes..., a jeszcze bairdiziej dalsza, według której kapłani habi- 
taveruntque in ecclesia sita in colle, que est a regione urbis trans flumen, a więc poza 
półwyspem otoczonym przez rzeki Trawę i Schwartau, a  obejmującym gród i pod
grodzie. Decydujący jednak dla tej sprawy jest przekaz Helmolda o napadzie Ru- 
gian na Lubekę: Nec longum tempus effluxit et ecce Ruggiani urbem vacuam navibus 
offendentes, oppidum cum castro demoliti su n t4. Ten .przekaz mówi więc wyraźnie, 
że urbs obejm owała oppidum cum castro, czyli podgrodzie i  gród.

Tych kilka wątpliwości wysuniętych przeze mnie wydaje się wskazywać, że po
głębienie analizy źródeł pisanych jako uzupełnienie dalszych badań wykopalisko
wych mogłaby uściślić wiadomości o słowiańskiej Lubece.

Bezpośrednio ze sprawą lokacji Henryka Lwa łączy się tylko drugi artykuł pt. 
„Nordelbingen und Lübeck in der Politik Heinrich des Löwen” (s. 29— 48), napisany 
przez K . J o r d a n  a, historyka średniowiecza niemieckiego, specjalizującego się 
w  historii polityki Henryka Lwa i książąt saskich5. Jordan przedstawił historię 
Lubekii od chwili śmierci słowiańskiego księcia Henryka w  r. 1127 oraz polityczne 
przesłanki założenia nowego miasta przez Henryka Lwa na tle polityki jego na te
renie Nordelbingii —■ terytorium północno-zachodnich Słowian. Autor zastrzegł w y
raźnie, że położenie przez niego głównego nacisku na osobę Henryka Lwa nie ma 
bynajmniej oznaczać wyznawania przez niego poglądu o  decydującej roli księcia 
przy założeniu miasta, natomiast chce uzyskać nowe aspekty dla historii Lubeki 
przez wskazanie, co znaczył ten teren dla ogólnosaskiej polityki Henryka Lwa. Fak
tograficznie nie wprowadza autor nic nowego, zarówno bowiem walki Henryka 
z -książętami słowiańskimi jak i wprowadzenie nowej organizajd administracyjnej 
i kościelnej na podbitych terenach, znane ze źródeł opisowych, nie jeden raz były 
już przedstawione w  literaturze historycznej. Autor rzutuje jednäk te fakty na poli
tykę terytoriailną Henryka w e właściwej Saksonii podnosząc, że podbicie plemion 
północno-zaichodnio-słowiańskttch miało stworzyć dla księcia now*e źródło dochodów. 
W  szczególności czysto finansowymi względami spowodowane było założenie nowej 
Lubeki w  r. 1159. Konkurencja Lubeki i salin koło Oldesloe należących do hrabiego 
Adolfa z Schauenibuirg z książęcym Barťtawáek i saJimami lümebursfeimi spowodo
wała represje Henryka przeciw Oldesloe d Lubece. Po pożarze miasta w  r. 1157 roz
poczęły się układy między hrabią Adolfem  a 'księciem Henrykiem, tymczasem na
stąpiła nieudana próba założenia nowej książęcej osady zwanej Löwenstadt w  hrab
stwie Ratzebuirg. Wreszcie Adolf odistąpił teren położony między Trawą a  Wakenitz, 
zwany w źródłach Bucu '(czyli Buk) i Henryk założył w  tym  miejscu nową Lubekę.

Osoba Henryka Lwa akcentowana jest także w  artykule dotyczącym architek
tury katedry loibedkiiej {W olfgang V e n  z  m e r ,  „Der Lübecker Dom als Zeugnis 
bürgerlicher Kalonisationskunst”, s. 49— 68). Henryk był, jak wiadomo, twórcą bi

3 Helmoldi Presbyteri Chronica Slavorum, s. 36, s. 76, p. r. 1110.
4 Tamże, p. 48, s. 100.
5 Die Bistumsgründungen Heinrichs des Löwen, 1939, przedruk 1952; Heinrich 

der Löw e und Dänemark, 1954, Herzogtum und Stamm in Sachsen während des 
hohen Mittelalters, 1958.
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skupstwa lubeckiego i fundatorem katedry biskupiej. Autor stawia pytanie, czy 
analogie architektoniczne prowadzą do kościoła w Brunświku, fundacji księcia z tego 
samego roku co katedra lubecka (1173); wszak katedra biskupa w  Ratzeburgu była.do- 
kładną kopią kościoła brunświckiego. Czy też wzory nie były narzucone z góry, ale 
stanowiły odbicie i przetworzenie miejskiego budownictwa sakralnego północno-za- 
chodnio-niemieckiego? Autor wypowiada się za tą drugą możliwością i łączy katedrę 
z kręgiem budownictwa westfalskiego, wzory widzi w  romańskiej bazylice o skle
pieniu łukowym pod wezwaniem św. Piotra w  Soest, a także w  kościele pod wezwa
niem św. Patroklesa w  tym że mieście.

Badania architektoniczne, mające za cel wydzielenie części romańskich przebu
dowanej w  późniejszym średniowieczu katedry, prowadzone były po zniszczeniach 
wojennych w  r. 1942 i późniefj. Ceglana katedra romańska była bazyliką na kształcie 
krzyża, później została .przerobiona na halową ά obudowana w  stylu gotyckim. Do
kładna analiza budowy i stylistyczne porównanie poszczególnych form  pozwoliło 
na rekonstrukcję przebiegu budowy katedry i na datowanie faz budowy. Budowa 
prowadzona była według jednolitego planu, ale osobno wznoszono wschodnią, osob
no zachodnią część katedry. Zachodnia część kościoła z ołtarzem św. M ikołaja i ba- 
ptysteriium tworzyła kaplicę, która pełniła rolę kościoła parafialnego. Wschodnia 
część, a więc chór łącznie ze sklepieniem i nawa poprzeczna w dolnych częściach 
gotowe były około r. 1180. Dopieiro w  ostatnim dziesięcioleciu X II  w. zaczęto budo
wać nawę główną. Cała katedra, ale bez wież, gotowa była w  drugim dziesięcioleciu 
X III w. Między częścią wschodnią a innymi częściami można wyróżnić wykonanie 
i ornamentację. W  nawie głównej na filarach spotykamy stylistycznie nowy rodzaj 
profilowania filaru tzw. krawędzie lubeckie (lübische Kante), oraz charakterystycz
ny fryz łączący wzory z cegły zwykłej i glazurowanej.

Po tych trzech opracowaniach dotyczących okresu do końca X II w. następują 
trzy z późniejszego średniowiecza —  w. X IV . Artykuł piąty zbioru nosi charakter 
ściśle źródłoznawczy i dotyczy datowania najstarszego przekazu piśmiennego jednej 
z mów mieszczańskich (Gustav K o r l é n a ,  „Zur Datierung der ältesten Lübecker 
Bursprake”, s. 117— 121).

Stosunku króla duńskiego Eryka Menveda do Lubeki i innych miast Wenidyj- 
skiego wybrzeża Bałtyku na przełomie X III /X IV  w. i w  dwóch pierwszych dzie
siątkach lat X IV  w. dotyczy studium Ingvor Margarety A n d e r s s o n  pt. „König 
Erich Menved und Lübeck” (s. 69— 116), opracowane na podstawie przywilejów'· kró
lewskich, dokumentów miejskich oraz układów Lubeki i innych miast z królem 3.

Król Eryk dążył do eksipaosji w  północnych Niemczech zarówno ze względów  
politycznych jak i finansowych ·—■ dla korzystania ze znacznych dochodów miast 
nadbałtyckich. W  łatach 1306— 1320, w  następstwie wojny Lubeki z księciem m e- 
klemburskim i hrabią holsztyńskim, Eryk sprawował opiekę nad miastem wzamian 
za wysoką daninę roczną. Okres opieki duńskiej był —  jak zaznacza autorka —  okre
sem nieprzerwanego pokoju dla miasta; pozwolił on Lubece, w  przeciwieństwie do 
innych miast bałtyckich, wyczerpujących swe siły w  wailce z panami terytorialny
mi, umocnić swą pozycję gospodarczą i osiągnąć w następstwie stanowisko panujące 
wśród miast półnomoniemieckich.

Rozruchy lubeckie z lat 1380/84 oraz z lat 1408/16 posiadają już znaczną lite
raturę. Rozpatruje ona kwestię z różnych aspektów: opozycji warstw czynnych go
spodarczo w  stosunku do warstwy patrycjuszofwskich rentierów (ostatnio M. 
E r b s t ö s s e r ,  1956), pogłębienia się zróżnicowania społecznego w  miastach po
między producentami-rzemieślnikami a kupiectwem, szczególnie silnym w  miastach

6 W  r. 1954 autorka wydała pracę pt. Erik M enved och Venden. Studier i Dan.ik 
Utrikespolitik 1300— 1319, Lund 1954.
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hanzeatyckich (E. C i e ś l a k ,  1954), wreszcie walki o władzę, o nową ustrojową 
i prawną organizację miasta pomiędzy czynnikiem rządzącym —  wielkimi kupcami 
a grupą rzemieślników cechowych (A. v. B r a n d t ,  „Die Lübecker Knochenihauerauf- 
stämde von 1380/84 und ihre Voraussetzungen. Studien zur Sojzialgeschichte Lübecks 
in der zweiiten Hälfte des 14. Jahrhunderts”, s. 123— 202).

Sprawa rewolty lubecfciej z  lat 1380/84 nie wyczerpuje —  jak widać także z pod
tytułu —  treści rozprawy Brandta. W  polemice z dotychczasową literaturą, która od 
chwili stwierdzeń F. Röriga o zmianach gospodarki i polityki w  Hanzie, a w  szcze
gólności w  Lubece od czasu zawarcia w  .r. 1370 pokoju z Danią w Stralsundzie7 
uważała za pewnik, że już w  ostatniej ćwierci X IV  w. z wielkiego kupiectwa Lubeki 
wyłoniła się grupa rentierów, dążąca do zamknięcia, swej grupy, zajął się także spra
wą genezy i składu lubeckiego zamkniętego stanu patrycjuszowskiego, którego pow
stanie kładzie jednak dopiero na w. X V .

Szczególnie ważne było jednak ukazanie w omawianym studium nowego opra
cowania, badanej poprzednio m. in. przez F. Röriga struktury ludnościowej Lubeki 
w  w. X IV . ograniczonej co prawda do posiadających prawa miejskie, tj. do doro
słych mężczyzn —  głów rodzin. Możliwości tego stworzone zostały dzięki nowym  
wydaniom względnie opracowaniom źródeł, a także nowej literaturze, które uka>zały 
się już po wydaniu badań Röriga8. Brandt dał interesujące liczbowe i rzeczowe ze
stawienie posiadaczy praw .miejskich (3— 31/з tys. na około 20 tysięcy mieszkańców  
Lubeki w  drugiej połowie X IV  wieku) według grup: .wielkich kupców, drobnych 
handlarzy, a przede wszystkim rzemieślników zarówno produkcyjnych jak i usłu
gowych. Rzemiosło produkcyjne było bairdz» wyspecjalizowane i grupowało się 
w 22 większych d 25— 30 mniejszych cechach; oprócz tego istniało rzemiosło nieeeeho- 
we, do którego z produkcji należy zaliczyć piwowarów, oraz —■ z zastrzeżeniami —  
ogrodników i szyprów. Przodujące stanowisko Lubeki w  handlu zamorskim pociąg
nęło za sobą oprócz roziwoju warstwy kupców także rozkwit specyficznych gałęzi 
rzemiosł, związanych zarówno z budową statków (słynnych kog lubeckich), jak 
przedsiębiorcy-szyprowie, cieśle okrętowi, szkutnicy, jak i z opakowaniem tow a
ru (Kistenmacher und Sniddeker —  wyrób skrzyń, bednarze —  beczki na śledzie 
i piwo), wreszcie specjalną grupę pomocników w handlu, jak tragarze, pakarze, 
taczkarze, ładowacze węgla. Przy sposobności badań nad osobą przywódcy rewolty 
w  r. 1384 —· Hinrichem Paternostermaker, autor omówił także cech producentów 
różańców z bursztynu, zwanych paternostermaker. Był on w  Lubece jedynym może 
rzemiosłem eksportowym i grupował 40 majstrów. Rzemieślnicy —  producenci w y
robów z bursztynu sprowadzali surowiec sami, bez pośrednictwa kupców, z Prus 
krzyżackich oraz Inflamit d z tego powodu często udawało im  się —  jak właśnie 
w  przypadku ojca wspomnianego Hmrácha —  wejść do grupy kupców.

W e wstępie wspomniano o tendencjach charakteryzujących historiografię lu- 
beoką dawniejszą i nowszą. Również w omawianym przez nas zbiorze artykułów i stu
diów są one —  częściowo może nieświadomie ·—  reprezentowane, jakkolwiek sta
rano się o zachowanie obiektywnego tonu naukowego. Faktu występowania tych 
tendencji nie zmieni wydobycie nowych źródeł d korekty faktograficzne.

7 Aussenpolitische und innerpolitische. Wandlungen in der Hanse nach dem  
Stralsunder Frieden (1370), „Hansische Beiträge zur deutschen Wirtschaftsgeschichte” , 
1928.

8 G. L e c h n e r ,  Die Hansische Pfundzollisten des Jahres 1368, 1935; maszy
nopis w  archiwum lubeckim zawierający rejestr osób i miejscowości dla lubeckiego 
Mederstadtbuch; źródła do handlu Lubeki ze Szwecją wydane przy opracowaniu 
W. K o p p e ,  Lübeck-Stockholmer Handelsgeschichte im 14. Jahrhundert, 1933;
H. R e i n e k e ,  Bevölkerungsprobleme der Hansestädte, „Hansische Geschichtsblät
ter” t. L X X , 1951.
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Odnośnie do historii słowiańskiej Lubeki nowe materiały archeologiczne czy 
analogie z wczesnosłowiańskimi miastami mogą skorygować dotychczasowy obraz 
rozplanowania oraz funkcji poszczególnych części zespołu wczesniomiejskiego, jed
nak sprawa powstawania ctoiraz to noiwego miasta w  tym  samym  'mniej więcej m iej
scu, jego nagły roakwit i uzyskanie już w  pierwszych 25 latach X III w. decydującej 
roli w  NordetLbingii ikaiżą nam  zjwróeić uwagę na gospodarczą rolę zaplecza. Czy rze
czywiście nie tylko Stara Lubeka, ale i nowe Xll-w iecane miasto niemieckie pow
stały w  gospodarczo nierozwiniętym, rzadko zaludnionym regionie (jak sugerował 
Rörig), czy dopiero w  w. X III  i X IV  wraz z kolonizacją niemieckiego rycerstwa 
i niemieckich chłopów oiraz rozwojem m iasta spowodowany został wzrost produkcji 
zbożowej regionu obliczony jiuż na zbyt za granicę? Przeczy temu chociażby wyrażo
ny w  tym  zbiorze artykułów pogląd o finansowych pobudkach pod,bogu plemion 
północno-zaehodnio-słowiańskich przez Henryka Lwa. Słabo zaludniony, niezago
spodarowany kraj nie byliby w  stanie dawać dochodów panującemu.

Zdajem y soibie sprawę z tego, że precyzyjne wydzielenie przyczyn i skutków nie 
zawsze będzie możliwe, ale przedstawienie wczesnośredniowiecznej Lubeki —· trans
ponuj ąc to na obraz —  jako głowy z  ramionami wyciągniętymi w  stronę krajów  
nadbałtyckich, ale bez kadłuba i nóg, nie wydaje się słuszne. M im o więc dotychcza
sowych sumiennych, erudycyjnych, drobiazgowych badań rozwój organizmu miej
skiego Lubeki czeka jeszcze na swego historyka —  bardziej pełnego polotu i bardziej 
ogarniającego całokształt procesu historycznego.

I

Anna Rutkowska-Płachcińska

Marian B i s k u p ,  Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską 
w  połowie X V  wieku, Polska Akademia Nauk, Instytiut Historii, W ar
szawa 1959, s. 379.

Praca M. B i s k u p a  stanowi pierwsze w  polskiej nauce historycznej syntetycz
ne ujęcie wydarzeń, które doprowadziły (w  połowie X V  w. do przywrócenia jedności 
państwowej Polski z  Pomorzem Wschodnim. Autor wykorzystał obszerny materiał 
źródłowy pochodzący z archiwów w Gdańsku, Toruniu i Warszawie, dotarł również 
do archiwum Zakonu Krzyżackiego znajdującego się obecnie w  Getyndze. Opraco
wał też bardzo sumiennie wszystkie publikacje źródeł i ogromną ilość prac monogra
ficznych związanych z interesującą go tematyką.

Po zwięzłej charakterystyce dotychczasowych wyników badań nad problema
tyką polsko-krzyżacką w  pierwszej połowie X V  w. Biskup stara się przedstawić 
sytuację wewnętrzną państwa krzyżackiego: po decydującej dla dalszych losów Prus 
bitwie pod Grunwaldem. Daje tu obraz sytuacji poszczególnych grup społecznych 
słusznie przy tym  podkreślając nadrzędność i obcość Zakonu w  stosunku do wszyst
kich klais ludności Prus. Powody do rosnącego niezadowolenia mieli chłopi, których 
wolność coraz bardziej ograniczał Zakon współdziałający w  tym wypadku ze szlach
tą, z którą w  tej dziedzinie miał wspólne interesy. Niezadowoleni byli kupcy, którzy 
odczuwali ibardźo brutalną konkurencję handlową ze strony Krzyżaków oraz rosną
cy nacisk podatkowy. Rosło wzburzenie wśród rycerstwa pruskiego, /bo Krzyżacy 
starali się jego kosztem rozszerzyć dobra Zakonu, a nie byli w  stanie zrealizować 
postulatów gospodarczych szlachty godzących w interesy handlowe większych miast 
pruskich. Duchowieństwo, na ogół Wierne Zakonowi i od niiego zależne, było jednak 
bardzo niepopularne wśród mieszczaństwa i rycerstwa. A/ufar wykazuje, że w  oma
wianym okresie autorytet kleru 'był w  Prusach poważnie zachwiany, głównie zresztą


