
PROBLEMATYKA BADAWCZA STOSUNKÓW POLSKO-NIEMIEC
KICH W OKRESIE 1320-1454.

Na czoło problematyki polsko-niemieckiej w omawianym okre
sie wysuwa się zagadnienie wzajemnego stosunku Polski i Zakonu 
Krzyżackiego. Zagadnienie to ma bardzo obszerną literaturę. Zna
lazła w niej omówienie dokumentarna kancelaryjna strona pierw
szych nadań Konrada na rzecz Krzyżaków, zagadnienia etniczno- 
osadnicze Prus i Pomorza, stosunki między Zakonem, Luksem
burgami a Brandenburgią, stosunek dyplomacji zakonnej do unii 
polsko-litewskiej, wreszcie strona militarna wojen.

W świetle olbrzymiej części opracowań stosunek Zakonu do 
Polski to jaskrawy ustęp z dziejów świadomego antagonizmu na
rodowego.

Jak i w stosunku do innych problemów tak i tu  podkreślić 
trzeba nienaukowość tego rodzaju stanowiska: brak stosowania 
do omawianych zjawisk kryteriów właściwych dla danego okresu 
dziejowego.

Ekspansja zakonna X III w. nie tylko w Prusach i na Pomorzu, 
ale również na Łotwie (w Inflantach) jest w pewnym stopniu kla
sycznym przejawem ekspansji feudalnej, na omawianym etapie 
rozwoju układu feudalnego. Junior rycerski poszukujący ziemi, ale 
niegardzący równocześnie zyskiem handlowym, bezwzględny i bru
talny tak samo jak na wschodzie w stosunku do Saracenów i tak samo 
jak tam odziany w maskę apostolstwa — oto krzyżak. U podstaw 
jego charakterystyki leży jego klasowe a nie tylko etniczne oblicze.

Badanie początkowej ekspansji zakonnej winno być tedy pro
wadzone nie tylko z punktu widzenia ekspansji politycznej, ani 
nie tylko z punktu widzenia zmian etnicznych wywołanych działal
nością osadniczą zakonu, ale w pierwszej linii z punktu widzenia 
procesu feudalizacji ziem przez zakon zagarniętych. Punktem 
wyjścia winien tu  się stać stopień ich feudalizacji w chwili opano-



wania przez Zakon, istotnym przedmiotem badania proces pogłę
biania się eksploatacji feudalnej pod rządami Zakonu. Ale nie wy
czerpuje to zagadnienia. Zakon, zwłaszcza w XIV i XV w., nie prze
stają być ekspozyturą feudalnego rycerstwa i ekspozyturą najwięk
szego feudała wieków średnich, kościoła — jest równocześnie, po
dobnie zresztą jak kuria rzymska tej epoki wielkim kupcem i ban
kierem. Problemy działalności handlowej Zakonu zostały zaledwie 
dotknięte w pracach Zajączkowskiego i Mało wista, działalność jego 
lichwiarska nie stała się dotąd przedmiotem właściwych badań. 
A jednak bez dokładnej znajomości tych spraw niepodobna zanali
zować polityki Zakonu w stosunku do Polski, Litwy czy Inflant, 
cesarstwa czy wielkich feudałów kościelnych i świeckich, a również 
w stosunku do miast.

Uwypuklenie klasowego oblicza Zakonu ułatwi obalenie mitu — 
jakoby społeczeństwo polskie przedstawiało monolit wrogości w sto
sunku do drapieżnych rycerzy krzyżowych: prokrzyżackie stano
wisko szeregu wielkich feudalnych możnowładców duchownych 
i świeckich zaledwie dotknięte w literaturze wymaga wyraźnego 
naświetlenia; nie wystarczy tu  jednak stwierdzić w tym czy innym 
wypadku fakt protekcji udzielanej Zakonowi, nie wystarczy go 
wyjaśnić ogólnikowo górowaniem magnackich interesów klasowych 
nad interesami polskiej grupy językowej, należy te interesy klasowe 
wyraźnie pokazać w ramach konkretnej analizy stosunków gos
podarczych.

Starannej analizy wymaga też rola miast polskich w XIV i XV w. 
Niemieckość ich patrycjatu jest faktem niewątpliwym. Niewątpliwą 
jest również proluksemburska polityka Krakowa czy Wrocławia 
w początkach XIV w. Ale z drugiej strony nie możemy zaprzeczyć, 
że tenże sam patrycjat Krakowa już w czasach Kazimierza Wiel
kiego współpracuje ściśle z piastowskim monarchą zjednoczonego 
królestwa; że właśnie miasta — niezależnie od ich charakteru et
nicznego dostarczają środków pieniężnych na wyprawę grunwaldzką, 
że też miasta darzą walnym poparciem Jagiełłę w jego próbach 
ugruntowania dziedzicznej monarchii, że wojna 13-letnia jest przez 
Polskę wygrana w dużej mierze wysiłkiem bynajmniej etnicznie 
nie polskich miast pruskich.

Interes klasowy miast kazał im niejednokrotnie stanąć po stronie 
krzepnącej monarchii polskiej, a nie po stronie Zakonu niemieckiego. 
Jest to dla naszego problemu podwójnie ważne: każe poważnie 
zastanowić się nad rolą miast w Polsce w dobie ich rozkwitu i po



kazuje raz jeszcze klasowe a nie tylko etniczne korzenie konfliktu 
z Zakonem.

Nie można jednak przeoczać, że równocześnie proces kształto
wania się narodowości polskiej posuwa się w XIV i XV w. znacznie 
naprzód. Nosicielem budzącej się coraz silniej świadomości odręb
ności etnicznej staje się w pierwszej mierze szeregowe rycerstwo; 
narastanie tej świadomości wymaga również starannego zbadania, 
wolnego od anachronizmów i przypisywania omawianej epoce haseł 
i ujęć, do których nie dojrzały jeszcze jej stosunki produkcyjne. 
Nie ulega mimo to kwestii, że jak z jednej strony zagrożenie ze strony 
krzyżackiej przyspieszało proces konsolidacji państwa polskiego 
i kształtowania się świadomości narodowej — tak z drugiej właśnie 
ta  narastająca świadomość etnicznej odrębności wpływała z kolei 
na kształtowanie się stosunków polsko-niemieckich.

Badania nad rozwojem ruchu husyckiego w Polsce i w Cze
chach mogą tu  rzucić wiele światła. Niepodobna w ramach tematu 
dzisiejszej dyskusji rozważać całokształtu zagadnienia ruchu hu
syckiego. Nie mniej trzeba podkreślić, że jest to dziedzina, w której 
zaniedbania naszej nauki są ogromne.

Rewizji wymaga również dotychczasowy pogląd na stosunek 
Luksemburgów do Polski. Widziano i tu  pierwotnie jedynie prze
jaw antagonizmu politycznego, konflikt o charakterze narodowym. 
Później — i to stanowisko było już o wiele trafniejsze—dostrzeżono 
politykę dynastyczną Jagiellonów. Nie da się zaprzeczyć, że względy 
dynastyczne, że zabiegi poszczególnych jednostek o budowę potęgi 
swojej rodziny, o zbieranie ziem odegrały tu  swoją rolę, ale odegrać 
ją mogły tylko dzięki istnieniu sprzyjających warunków: dzięki 
temu, że rozwój wewnętrznego rynku, rozwój miast domagał się 
scalenia większych obszarów w jeden organizm państwowy. Po
lityki tak Jagiellońskiej jak Luksemburskiej nie podobna badać 
w oderwaniu od rozwoju rynku, od dążeń miast środkowej Europy 
do jego poszerzania.

Ale i tu  jednostronność byłaby błędem. Oprócz rozwoju rynku 
elementy zagrożenia grup etnicznych polskiej i czeskiej — spra
wiały, że proces politycznego krzepnięcia państw wyprzedzał pro
ces rozwoju stosunków produkcyjnych.

Niepodobna wreszcie ujrzeć we właściwym świetle stosunków 
polsko-niemieckich X IV —XV w. bez poddania rewizji tradycyjnych 
poglądów na wzajemne stosunki Polski i papiestwa czy kościoła 
wogóle. Specjalnie dla tej epoki musimy bowiem pamiętać, że kler



ani społecznie, ani politycznie nie był monolitem. Polityka fiskalna 
kurii i jej wymogi, sprzeczne interesy prowincji kościelnej polskiej, 
Zakonu czy arcybiskupstw niemieckich — występujący wyraźnie 
antagonizm klasowy wyższego i niższego kleru — są to wszystko 
zagadnienia niemal przez naukę naszą nie przebadane. Znajomość 
ich jednak jest koniecznym współczynnikiem właściwego rozu
mienia konkretnych sytuacji we wzajemnych stosunkach Polski 
i Zakonu czy cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, które 
jest samo znów, jak wiadomo partnerem kurii w wielkich walkach 
kościelnych XIV i XV w.

W sumie wysuwam następujące postulaty badawcze:
1) Pogłębianie badań w zakresie gospodarczej działalności Za

konu Niemieckiego; zanalizowanie jego ekspansji jako jednej z form 
ekspansji gospodarczej feudalnego rycerstwa oraz procesu feudali- 
zacji ziem zakonnych; równocześnie zanalizowanie elementów aku
mulacji kapitału handlowego i lichwiarskiego w gospodarce Zakonu.

2) Zbadanie polityki miejskiej Luksemburgów i pierwszych 
Habsburgów i roli miast w ich tendencjach do jednoczenia znacz
niejszych obszarów w państwa dynastyczne, prowadzących do spo
rów o terytoria pograniczne z Polską. Niezależnie od tego zbadanie 
dążenia elementów feudalnych w monarchii luksemburskiej i habs
burskiej do ekspansji na wschód. Równocześnie zbadanie pozytyw
nej roli miast polskich (niezależnie od etnicznego składu patrycjatu) 
w konsolidowaniu się monarchii polskiej ostatnich Piastów i pierw
szych Jagiellonów.

3) Zbadanie klasowej polityki feudalnych magnatów polskich 
w stosunku do Zakonu i miast polskich. Zanalizowanie klasowego 
oblicza źródeł historiograficznych.

4) Zbadanie procesu formowania się narodowości polskiej 
w XIV i XV w. i charakteru oraz stopnia ówczesnej polskiej i nie
mieckiej świadomości narodowej.

5) Zbadanie polityki fiskalnej kurii na ziemiach polskich i nie
mieckich i wpływu tej polityki na stosunek kurii do poszczególnych 
faz konfliktu polsko-niemieckiego; równolegle zbadanie całokształtu 
gry interesów gospodarczych kleru w Europie środkowej1.

*) W obrębie konferencji wobec braku czasu odczytane były jedynie po
wyższe tezy, wobec czego dyskusją nie mogła nawiązywać do ich podanego 
w druku rozwinięcia.
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