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Sytuacja ośrodków gospodarczych (folwarków)
państwa zakonu krzyżackiego w Prusach
oraz jego finansów w okresie procesu polubownego
Zygmunta Luksemburskiego z państwem polskim.
Czy istniały wzajemne korelacje?
Sytuacja ośrodków gospodarczych w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach
po zakończeniu wojny z lat 1409–1411 z Polską i Litwą tak, jak w każdym innym okresie jej istnienia zależała od wielu czynników wewnętrznych, w tym od makrosytuacji
państwa krzyżackiego w Prusach, jego gospodarki i ogólnego stanu finansów, a także
od czynników zewnętrznych, w tym od ogólnoeuropejskiej koniunktury gospodarczo-handlowej. Sytuacja ta podlegała również innym przemianom, w tym natury
ekonomiczno-gospodarczej oraz również – w niektórych przypadkach – wpływom
politycznym. Tak samo mogło być w okresie działalności cesarza Zygmunta Luksemburskiego jako superarbitra w procesach polsko-krzyżackich z lat 1412–1424, a jeszcze
bardziej w latach 1412–1417. Czy rzeczywiście i do jakiego stopnia? Biorąc powyższe pod uwagę możemy wyróżnić kilka okresów egzystencjonalnych gospodarki (biorąc pod uwagę kondycję ośrodków gospodarczych) w państwie zakonu krzyżackiego
w badanym czasie, a także wskazać na odmienności, które pojawiły się w trakcie ich
kształtowania, rozwoju i istnienia1. Jest to zasadniczy zespół spraw, który jest istotny
dla poruszanego w niniejszym artykule problemu badawczego i wyjaśnienia – przynajmniej w ogólnych zarysach – wpływu bitwy grunwaldzkiej na kondycję państwa krzyżackiego pod względem ekonomiczno-gospodarczo-organizacyjnym. A zatem, w jaki
sposób bitwa pod Grunwaldem wpłynęła na dalszą egzystencję korporacji krzyżackiej
i jej państwa w Prusach oraz w jaki sposób jego dalsza egzystencja różniła się od obrazu
jego funkcjonowania przed tą wojną? Czy zatem wojna z Polską i Litwą oraz klęska
1

M. Dygo, Wschód i Zachód: gospodarka Europy (dalej: Wschód i Zachód), w: Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy, pod red. Sławomira Gawlasa, Warszawa 2006, s. 117–195, gdzie autor dokładnie analizuje modele gospodarki średniowiecznej w Europie oraz na omawianym terytorium Prus. Do jego ustaleń głos przeciwny
zgłosił P. Guzowski w artykule pt.: Kryzys gospodarczy późnego średniowiecza czy kryzys historiografii?, „Roczniki Dziejów
Społecznych i Gospodarczych”, 2008, R. 68, s. 173–193; R. Czaja, Strefa bałtycka w gospodarce europejskiej w XIII–XV wieku
ze szczególnym uwzględnieniem Prus krzyżackich (dalej: Strefa bałtycka), w: Ziemie polskie wobec Zachodu, s. 195–243; J. Gancewski, Rola gospodarcza zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej od polowy XIV wieku do 1454 r. (dalej: Rola) Olsztyn 2001,
ss. 127; szczególnie zaś rozdział II, s. 23–68.
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grunwaldzka zakonu krzyżackiego była przełomem? Czy dalsze działania polityczne
i militarne, ustalenia I pokoju w Toruniu oraz późniejsze działania, w tym rozwój dalszej sytuacji politycznej, przede wszystkim w latach 1412–1414 miały wpływ na gospodarkę państwa zakonu krzyżackiego w Prusach?
Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na kilka czynników, które kształtowały sytuację gospodarczą w państwie krzyżackim w Prusach po zakończeniu wojny w 1411 r.
i z jakimiś zmiennym natężeniem działały przede wszystkim do początków wojny z lat
1419–1421, oraz również na te, które wynikają z kontekstu politycznego dalszej egzystencji państwa zakonnego nad Bałtykiem po zakończeniu wojny z Królestwem Polskim
i Litwą. Oprócz, w tym wypadku, najbardziej miarodajnych informacji pochodzących
bezpośrednio ze źródeł typu inwentarzowego i rachunkowego, które dają bezpośredni
obraz funkcjonowania ośrodków gospodarczych w państwie krzyżackim w Prusach,
należy jeszcze wziąć pod uwagę, – co było bardzo istotne – również sytuację gospodarki w Europie oraz położenie geograficzne państwa krzyżackiego nad Bałtykiem. Było
to ważne ze względu na prowadzony przez to państwo handel z Europą Zachodnią.
W tym przejawiała się przede wszystkim jego niebagatelna rola, jako pośrednika w handlu tranzytowym oraz możliwości prowadzenia handlu dalekosiężnego, odgrywającego
wówczas również ważną rolę2.
Niewątpliwie mamy tu do czynienia z kilkoma ważnymi procesami, które podlegały
swoistemu regionalnemu, gospodarczo-ekonomicznemu przeobrażeniu pod wpływem
działających specyficznych czynników ekonomicznych, przede wszystkim ze względu
na położenie państwa krzyżackiego w Prusach, czyli – w tym wypadku – na tranzytowych szlakach handlowych ze wschodu i południa na Zachód Europy i miejsca tego
państwa (krzyżackiego) w tzw. systemie gospodarczo-handlowym ówczesnej Europy.
Musimy zdać sobie sprawę z tego, że na sytuację ekonomiczną państwa krzyżackiego po 1410 r. wpływały nie tylko makro- i mikroekonomiczne czynniki gospodarczo-ekonomiczne, ale również zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza i przewartościowania w makrostrukturze europejskiej, począwszy od połowy XIV stulecia. Wobec
powyższego podczas analizy tego zjawiska musimy zadać sobie kilka zasadniczych pytań:
1.	Czy i w jaki sposób potencjał gospodarczy państwa krzyżackiego w Prusach, wytworzony w XIV w., umożliwiał funkcjonowanie tego państwa w XV stuleciu,
ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji po 1410 r., a tu szczególnie w latach
1413–1414 i późniejszych?
2.	W jaki sposób Zakon jako instytucja w pewien sposób feudalna i zarazem korporacja zakonna radziła sobie z nową,, powojenną’’ sytuacją na terytorium swojego państwa po 1410 r.?
3.	Czy wskaźniki mikroekonomiczne, wynikające bezpośrednio z funkcjonowania
państwa krzyżackiego w Prusach na jego obszarze, w drugim dziesięcioleciu XV w.,
a tu przede wszystkim stopa poboru podatków, inwestycje krzyżackie w swoich
2

Der Norske Folks Liv og Historie gjennem Tidene (dalej: Der Norske), t. 3, Oslo 1954, s. 161–163 i n.

~ 22 ~

Artykuły i rozprawy

posiadłościach oraz zatrudnianie pracowników (w tym sezonowych), do pracy
we wspomnianych posiadłościach domenalnych, skłaniają do sformułowania
twierdzenia o sytuacji kryzysowej w gospodarce krzyżackiej omawianego okresu?
4.	Czy stan hodowli oraz produkcji rolniczej, wynikający z działalności ośrodków
gospodarczych (np. folwarków) oraz ich poziom (bodajże tylko w tym wypadku
mierzalnych zapasów), bezpośrednio po zakończeniu Wielkiej Wojny oraz w kilku następnych latach po tym fakcie (w tym po wojnie głodowej z 1414 r.), upoważnia do mówienia o kryzysie w gospodarce państwa krzyżackiego nad Bałtykiem?
5.	Czy stan finansów państwa krzyżackiego wynikał bezpośrednio z kondycji gospodarki/ośrodków gospodarczych w państwie krzyżackim w Prusach, czy też
miały na niego wpływ inne czynniki?
6.	Czy międzynarodowa sytuacja polityczna, w tym postawa i polityka Zygmunta
Luksemburskiego miała wpływ na sytuację gospodarczą zakonu krzyżackiego
w Prusach?
Jest oczywiste, że makrosytuacja państwa zakonu krzyżackiego w Prusach nie była
tylko wynikiem stanu wywołanego przez skutki Wielkiej Wojny z państwem polskim
i litewskim, lecz była również zależna od ogólnej sytuacji gospodarczej, a przede wszystkim, – co już zostało wcześniej podkreślone – od europejskiej koniunktury w tym zakresie i istniejących w związku z nią kierunków handlu i poprzez to wytworzonych preferencji w prowadzeniu gospodarki w wielu państwach w Europie, nie tylko w samym
państwie krzyżackim w Prusach. Trzeba, zatem rozpatrywać stan gospodarki w państwie z punktu widzenia szerszej niż tylko lokalnej, pruskiej perspektywy3.
Wobec powyższego oczywiste jest twierdzenie, że bilans gospodarczo-ekonomiczny
państwa krzyżackiego, jak zresztą innych, nie zależał tylko od sytuacji wewnątrzpaństwowej, choć miała ona przemożny wpływ na ogólną kondycję państwa, ale również
od powiązań gospodarczo-handlowych z innym państwami, a także od wytworzonej
struktury gospodarczej i istniejących instytucji (urzędów) oraz ich funkcjonowania
w omawianym okresie. Z drugiej strony trzeba zauważyć, że sytuacja gospodarcza
podlegała ciągłym przemianom, sama tzw. wewnętrzna koniunktura gospodarcza oraz
związany z nią sposób i zakres ilościowy i jakościowy wykorzystania areału przede
wszystkim domen folwarcznych, a przez to również prowadzenia całego systemu
gospodarczo-handlowo-aprowizacyjnego, było ważnym aspektem naszej analizy.
Z innej perspektywy, w wymiarze paralelnym pod względem chronologicznym,
są widoczne charakterystyczne zmiany w zachowaniu ludności związanej bezpośrednio z gospodarką oraz tendencje zmian w podejściu do tradycyjnej jeszcze w połowie XIV w. i później pracy na tzw. własnej ziemi. Dla przykładu można podać sytuację na pobliskim Pomorzu Zachodnim w czasach Eryka Pomorskiego w 1421 r.
3

J. Sarnowsky, Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preussen (1382–1454) (dalej: Wirtschaftsführung), w: Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, wyd. W. Vogel, I. Gundermann, t. 34, Köln-Weimar-Wien 1993, passim.
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Sytuacja na tych ziemiach przypominała wówczas, rzec można,,, ucieczkę” i masowe
odejście od rolnictwa w stronę zajmowania się coraz to bardziej intratnymi powiązaniami handlowymi zarówno z Europą Zachodnią, jak i z samymi Prusami4. Wspomniany
książę narzekał, że wiele osób, które wcześniej były związane z ziemią, zaczyna odchodzić w stronę zajmowania się handlem i nie ma kto uprawiać ziemi. Świadczy to przede
wszystkim o relacjach opłacalności-nieopłacalności tego czy innego działania gospodarczego i o zachodzących – pod tym względem – zjawiskach, na wspomnianym terytorium, m.in. w pierwszych latach drugiego dziesięciolecia XV w. Czy zatem sytuacja
w najbliżej położonych tym ziemiom Prusach była podobna, a może taka sama? Na terytorium państwa krzyżackiego w Prusach istniała w ogólnopaństwowej gospodarce
podobna sytuacja, przede wszystkim w zakresie chronologii powstawania pustek, związanych m.in. ze zmianami koniunkturalnymi w całej gospodarce, ale też, jak w ziemi
chełmińskiej – skutkiem prowadzenia działań wojennych. To, co różniło te dwie wyżej
wymienione ziemie od innych państw na terenie Europy, to przede wszystkim częste
konflikty zbrojne, w dużym stopniu wyniszczające zarówno zasoby, jak i infrastrukturę,
a przez to również potencjał niezbędny dla ciągłego i dobrego funkcjonowania państwa
i jego gospodarki. Z drugiej strony Zachód Europy miał przecież swoją wojnę stuletnią,
częściowo o podłożu gospodarczym, ale wpływającą przecież przemożnie na gospodarkę ogólnoeuropejską i kształtowanie jej nurtów oraz trendów w jej koniunkturze.
Zmiana,, fachu” i rozpoczęcie prowadzenia innej działalności, była możliwa z powodu istniejącej wolności wyboru zajęcia przez miejscową ludność. Jak to określił
Wilhelm Abel, podobnie było w Prusach wśród ludności, ale tylko pochodzenia niemieckiego, w tym wśród osiadłych na tym terytorium chłopów. Pod tym względem
można się zgodzić z tym autorem, dodając jednak zastrzeżenie, że dotyczyło to tylko
tej grupy oraz działo się to już pewien czas po zakończeniu Wielkiej Wojny z Królestwem Polskim. I rzeczywiście, według tzw. Landesordnungen, szczególnie od początku
1427 r. mamy do czynienia z taką możliwością, która sprowadza się przede wszystkim
do konstatacji, jeżeli chłopi chcieli przesiedlić się (lub w domyśle zakończyć swój pobyt
i pracę związaną z rolnictwem), to mogli to uczynić pod warunkiem otrzymania zezwolenia od swojego pana i uregulowania wobec niego wszelkich należności, wynikających z nieopłaconych i zaległych lub też bieżących podatków. Takiego udogodnienia
nie miała ludność pochodzenia pruskiego5. Faktycznym uwarunkowaniem prawnym
takiej sytuacji społecznej była chęć,, zachowania” majątku korporacyjnego w rękach
4
5

Der Norske, s.163, 165 nn.
Czum ersten, das in steten unde in Deutschen dorffern, in vorsteten, in kretschmen unde oft den kewteln keyn Prewsze noch Prewskynne sulle dienen ader bier schenken, unde sie ouch nymandes mytten unde uffnemen sal; wurde ymands daruber thuu, so sal dy
busze stehen an der herschafft. [Item das man keyncn Prewszen Dewtsche erbe vorkouffe noch ufflange; ac.V. Item das keyn Prewsch
knecht ader mayt sich czu eyme andern Prewssen sulle vormitten ane irer eldern wille unde wisse, geschen ane der eldern wiszen, die
mogern die mitte brechen unde widerruffen unde ire kynder weder czu yn nemen. Desglich sal es ouch mit den Dewschen czugeheu,
die weille vater unde muter leben; wurde imand dawidder thuen, so saI die busse stehen an der herschafft – Acten der Ständetage
Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, (dalej: ASP) wyd. Max Toeppen, Leipzig 1878, t. 1, s. 470, nr 363, ac.
IIII; W. Abel, Die Wüstungen des ausgehenden Mittelalters (dalej: Die Wüstungen), w: Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, tłum. F. Luetge, G. Franz, W. Abel, t. 1, Stuttgart 1955, s. 12.

~ 24 ~

Artykuły i rozprawy

nieautochtonicznych. Przede wszystkim osoby trzecie, do których zwróciłby się taki
chłop, jako osadnik na nowym terytorium musiały wiedzieć, czy nie jest on przypadkiem,, zbiegiem” i ma,, uregulowany” stosunek do poprzedniego pana feudalnego. Wobec
czego często otrzymywali oni od tychże poprzednich, panów” tzw. Abschiedsbriefen,
które zasadniczo ułatwiały im znalezienie się w nowej sytuacji społecznej, a przede
wszystkim w nowym otoczeniu i jednocześnie przyspieszały,, wchłonięcie’’ ich ponownie do gospodarki. Nie zawsze jednak pomagały w tym, gdyż szczególnie w miastach,
istniały zapisy prawa miejskiego (wilkierze), które zabraniało przyjmowania do pracy
w miastach ludność pozamiejską. To w oczywisty sposób powodowało, iż ich wcześniej
nabyte i potwierdzone przez poprzedniego pana feudalnego (właściciela ziemskiego)
prawo do wyboru miejsca zamieszkania, a tym samym pracy, pozostawało w wielu wypadkach „nieskonsumowane”.
Sytuacja gospodarki w państwie krzyżackim w Prusach po zakończeniu Wielkiej
Wojny z Królestwem Polskim wydawała się co najmniej nadwyrężona pod względem
jej kondycji i potencjalnych możliwości dalszej egzystencji. Takie wstępne przesłanki
można byłoby przyjąć, analizując tylko wymiar polityczny (klęskę Zakonu w wojnie)
oraz związany z nią aspekt militarny, a także polityczny (ustalenia pierwszego pokoju
toruńskiego z 1411 r. i ich późniejsza realizacja). Jest to rozumowanie najprostsze, ale
już na początku jego założenia niepoprawne, gdyż przede wszystkim aprioryczne. Aby
móc nawet w największym zarysie scharakteryzować tę sytuację, należy przede wszystkim rozpatrywać ją wieloaspektowo. Tu przede wszystkim należy odnieść się do istniejących wówczas przesłanek natury finansowej oraz ogólnogospodarczej, przede wszystkim takiej, która umożliwi ukazanie np. stan zapasów towarowych, liczebność zwierząt
hodowlanych w stadach folwarcznych, stan infrastruktury gospodarczej kompleksów
zamkowych, a także centralnych ośrodków gospodarczych wraz z folwarkami przyzamkowymi i domenialnymi.
Analizę zacznijmy od charakterystyki sytuacji finansowej wybranych ośrodków gospodarczych6, oceniając wpływy z czynszu. Po pierwsze możemy tu zauważyć, ze średnie wpływy z różnych rodzajów zobowiązań, w tym z płużnego oraz wartowego, nie
odzwierciedlały stanu państwa pod względem odniesionej przez nie klęski polityczno-militarnej. Na przykład w komturstwie bałgijskim średnie wpływy z dwóch powyższych zobowiązań nie odstawały od siebie na tyle, aby móc wskazać na jakikolwiek
kryzys. O ile w 1404 r. we wskazanym wyżej komturstwie pobrany podatek wynosił
99 grzywien i 12 skojców, to w 1412 r. odpowiednio 94 i 13 ½. Stan taki utrzymywał się
do 1417 r. i dopiero wtedy nastąpiło znaczne obniżenie realnych wpływów do kasy
krzyżackiej, biorąc pod uwagę rodzaje zasygnalizowanych zobowiązań. W 1418 r.
pobory w komturstwie bałgijskim spadły średnio o ponad 17% i wynosiły 72 grzywny i 15 skojców w porównaniu do 1404 r.7 Analizując te same dane dla komturstwa
6
7

Dla tych, dla których są najbardziej dostępne najpełniejsze źródła inwentarzowe z omawianego okresu.
J. Sarnowsky, Wirtschaftsführung, s. 485–486 i n.
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pokarmińskiego istnieją podobne zależności. W przypadku wpływów z posiadłości
domenialnych należących do Elbląga widzimy utrzymywanie się ogólne wysokości
wpływów z różnego rodzaju czynszu na tym samym poziomie, co przed wojną z lat
1409–1411. Te wynosiły odpowiednio w 1404 r. 455 grzywien, a po 1426 r. i w latach
czterdziestych XV w. sięgały do 418 grzywien. Spadły przy tym realne dochody z płużnego z 276 grzywien i 13 skojców w 1384 r. do nieco ponad 183 grzywien i 3 skojców
w 1426 r., czyli o ponad 33,5%. Taki stan rzeczy z pewnością był związany z powstającymi na skutek działań militarnych z lat 1409–1410 pustkami wojennymi, ale również
migracją ludności. Jeszcze bardziej pod tym względem są wymowne dane dotyczące
długu wobec kasy krzyżackiej. W porównywalnym okresie w komturstwie bałgijskim
w 1404 r. dług wynosił 6000, a w 1412 r., tylko nieco ponad 5000 grzywien. Logiczne
było by zatem stwierdzenie, że trudno jest zauważyć proces recesji w państwie krzyżackim lub wielki kryzys, bądź też załamanie się gospodarki na tym terenie po klęsce
grunwaldzkiej. Dla komturstwa pokarmińskiego dane są następujące: w 1402 r. dług
wynosił 60 grzywien, a w 1412, 29 grzywien i 12 skojców. W następnych latach zaczął
jednak rosnąć, aby w 1416 r. osiągnąć wartość ponad 57 grzywien i 3 skojce, a rok później aż 730 grzywien. Był to jedyny taki przypadek tak dużego wzrostu tego wskaźnika
na terenie państwa krzyżackiego w omawianym okresie8.
Biorąc pod uwagę inne wskaźniki takie, jak wpływy kwot pieniężnych lub/i podatków w naturze, do kasy zakonnej z tytułu zobowiązań, wynikających z dzierżawienia i użytkowania karczm, czy tez opłat młyńskich, możemy zauważyć ciągły wzrost
wpływów, szczególnie po 1419 r. Dotyczy to przede wszystkim tzw. Krugzins9 (czynszu z działających karczm). Inaczej rzecz miała się pod względem realnych wpływów
do kasy zakonnej z tytułu albo sprzedaży produktów pochodzenia naturalnego, przede
wszystkim z hodowli zwierzęcej, albo też poboru miodu z posiadanych pasiek w obrębie
folwarków krzyżackich10. Tutaj należy odnotować spadki. W pozyskiwaniu i sprzedaży wełny z krzyżackich hodowli owiec, biorąc pod uwagę szczególnie dane dotyczące
komturstwa malborskiego, zauważamy w badanym okresie tendencje negatywne dla
tego sektora krzyżackiej gospodarki. Wpływy ze sprzedaży wełny wynosiły w 1407 r.
29 grzywien. Po czym w następnych latach zaczęły znacznie spadać, a w końcu po 1416 r.
jest brak jest danych na ten temat. Można zatem przypuszczać, że wełna w tym czasie,
jako produkt handlowy, przestała w ogóle się opłacać w obrocie handlowym zakonu
krzyżackiego. Natomiast wpływy ze sprzedaży miodu z miejscowych pasiek wynosiły
w 1406 r. 66 grzywien, rok później 50 grzywien, a w 1412 r. tylko 36 grzywien11.
8
9

10
11

Por. ibidem, s. 496–503.
Ibidem, s. 507–512. Dynamika zjawiska po wskazanym roku upoważnia częściowo do takiego stwierdzenia. Nie było
to jednak całkowicie bezpośrednim skutkiem wojny, lecz w zdecydowanej mierze przemian społeczno-gospodarczych,
jakie w tym czasie zaczęły zachodzić na terytorium państwa krzyżackiego w Prusach, częściowo w wyniku „uruchomienia”
procesu najpierw „wewnętrznej”, a później powszechnej (od końca lat 70. XV w.) prywatyzacji dóbr na ternie państwa
krzyżackiego w Prusach.
Das Marienburger Konventsbuch des Jahre 1399–1412, (dalej: MKB), tłum. W. Ziesemer, Danzig 1913, s. 189–276.
Ibidem.
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Pod względem wydatków na podniesienie poziomu funkcjonowania gospodarki i nakładów związanych z modernizacją i renowacją (oraz tzw. „dosprzętowieniem” obiektów gospodarczych na terenie kompleksów zamkowych oraz działających
w ośrodkach domenialnych lub też ich samych, rozpatrywanych jako obiektów kompleksowych), a zapewne również rozbudową lub też rekonstrukcją folwarków, ich
wielkością, przede wszystkim płac dla zatrudnianej siły roboczej, możemy zanotować
korzystną dynamikę po 1411 r. do około 1416 r. Szczególnie w omawianym ostatnio
komturstwie malborskim widzimy przyrost wydatków na inwestycje w malborskich
folwarkach domenialnych średnio pięciokrotnie, porównując lata 1411 i 1412. Również pozostałe 5 lat, czyli do 1417 r., były średnio o ok. 18% lepsze niż analizowane
lata 1411–1412. W innych komturstwach dynamika tego zjawiska nie była taka duża
(czyli około 500%) i sięgała zaledwie od kilkunastu do około 30 grzywien z rekordowym
1412 r. w malborskich folwarkach, kiedy to na opisane wyżej inwestycje wydatkowano
ponad 180 grzywien12. Mogło to być częściowo spowodowane dekoniunkturą na rynku
pracy (po okresie działań wojennych) i brakiem rąk do pracy w folwarkach na terenie
niektórych obszarów państwa krzyżackiego w Prusach. Jak jednak wytłumaczyć podobne tendencje na omawianym rynku pracy (przede wszystkim sezonowym) w różnych miejscach państwa zakonu krzyżackiego, które były z różną siłą poddane działaniom wojennym lub też w ogóle zostały przez nie „nietknięte”? Zatem przynajmniej
częściowo musiał to być rzeczywisty wzrost płac za te i podobne prace dla siły najemnej
w folwarkach domenialnych.
Tak zatem po względem dynamiki procesu wydatkowania pieniędzy na wynagrodzenie dla zatrudnianych w folwarkach pracowników, sytuacja była podobna w poddanych analizie latach, szczególnie rozpatrując lata 1411–1417. Widzimy wówczas,
przede wszystkim w komturstwie malborskim, wzrastające wydatki z 50 grzywien
w 1411 r., do ponad 97 w roku następnym, aby w 1417 r. wrócić z powrotem do poziomu nieco ponad 62 grzywien13. Nie była to jednak tendencja stała i dotyczyła tylko
niektórych ośrodków istotnych dla Krzyżaków, przede wszystkim pod względem strategicznym tak, jak już wspomniany Malbork i jego gospodarcze ośrodki domenialne
oraz wyjątkowo wówczas Starogród Chełmiński, gdzie widzimy niekiedy bardzo duże
nakłady ponoszone na pracowników w folwarkach, szczególnie w latach 30. XV stulecia, sięgające z reguły ponad 100 grzywien rocznie14.
Przechodząc do analizy zmian liczebności sztuk zwierząt w stadach hodowlanych
w folwarkach krzyżackich możemy wskazać na poniższe ukazujące to zjawisko. W odniesieniu do liczebności bydła, z okresu przed Wielką Wojną, możemy przyjąć następujące wielkości dla wybranych ośrodków (w sztukach hodowanych zwierząt): Starogród Chełmiński 242, Bałga 811, Pokarmin 570, Dzierzgoń 7l3, Gdańsk 82, Tczew 217,

12
13
14

J. Sarnowsky, Wirtschaftsführung, s. 561.
Ibidem.
Ibidem.
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Elb1ąg 756, Pokrzywno 150, Golub 776, Grudziądz 243, Królewiec 797, Kłajpeda 9
i Malbork 20815. W tych samych ośrodkach po zakończeniu wojny mamy następujące dane: Starogród Chełmiński 179, Bałga 610, Pokarmin 608, Dzierzgoń 184, Gdańsk
197, Tczew 239, Elbląg 416, Pokrzywno 44, Golub 52, Grudziądz 67, Królewiec 162,
Kłajpeda 39 i wreszcie Malbork 20616.
Natomiast w odniesieniu do hodowli trzody chlewnej, poddając analizie te same
ośrodki, mamy następujące informacje o stanie liczebnym stad hodowlanych: Starogród Chełmiński 468 (w sztukach), Bałga 1108, Pokarmin 8l0, Dzierzgoń 826, Gdańsk
134, Tczew 450, E1bląg 420, Pokrzywno 510, Golub 195, Grudziądz 1510, Królewiec
l374, Kłajpeda 13 i Malbork 54017. W tych samych ośrodkach po zakończeniu wojny
sytuacja przedstawiała się następująco: Starogród Chełmiński 597, Bałga 1158, Pokarmin 609, Dzierzgoń 367, Gdańsk 60, Tczew 526, Elbląg 570, Pokrzywno 121, Golub 31,
Grudziądz 153, Królewiec 290, Kłajpeda 30 oraz Malbork 12618.
W przypadku hodowli owiec liczebność stad hodowlanych dla tych samych folwarków krzyżackich kształtowała się następująco (w sztukach): Starogród Chełmiński 7659, Bałga 5126, Pokarmin 1150, Dzierzgoń 1950, Gdańsk 110, Tczew 541, Elbląg
1150, Pokrzywno 1200, Golub 856, Grudziądz 2293, Królewiec 3170, Kłajpeda (brak
danych w inwentarzach) i Malbork 232019. Natomiast po zakończeniu wojny mamy
dane: Starogród Chełmiński 1077, Bałga 1262, Pokarmin 890, Dzierzgoń 1066, Gdańsk
255, Tczew 391, Elbląg 804, Pokrzywno 403, Golub 120, Grudziądz 1028, Królewiec
637, Kłajpeda (brak danych) i Malbork 103020. Widzimy zatem, że jedynie hodowla
owiec przeżywała wyraźne załamanie pod względem liczebności hodowanych stad. Stąd
też i potwierdzenie naszych wcześniejszych informacji, dotyczących sprzedaży wełny
przez Krzyżaków, pochodzącej z hodowli folwarcznych własnych owiec. W przypadku
hodowli bydła i świń, przyrost i spadek rozkładają się prawie równomiernie i z pewnością nie dają możliwości do twierdzenia, że w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach
występował wówczas pod tym względem kryzys gospodarczy.
Analiza porównawcza wielkości stad w poszczególnych ośrodkach folwarcznych
wskazuje niewątpliwie na to, iż ziemie szczególnie narażone na zniszczenia w czasie
Wielkiej Wojny, a zatem i prowadzona tam działalność gospodarcza, jak na przykład
ziemia chełmińska, wykazuje tendencje w spadku stad hodowlanych. Nie można jednak i w tym przypadku mówić o kryzysie, gdyż dane te uwzględniają po pierwsze tylko
zwierzęta hodowane wówczas, a po wtóre są to przeważnie dane, pochodzące z okresu
3 do 11 lat po zakończeniu wojny. Zatem mogą odzwierciedlać również inne tendencje w tej dziedzinie gospodarki krzyżackiej, jak chociażby istniejące wówczas w Europie
15

16
17
18
19
20

Das Große Ämterbuch des Deutschen Ordens (dalej: GÄB), wyd. W. Ziesemer, Danzig 1921, s. 8, 81, 129, 153, 216, 301, 400,
500, 586 in, 597, 688, 722; MAB, s. 111; J. Sarnowsky, Wirtschaftsfürung, s.565–567; J. Gancewski, Rola, s. 41 i 42.
GÄB, s. 19, 87, 113,162, 219, 306, 503, 586 i n, 601, 694 i n, 724; MAB, s. 113; J. Sarnowsky, Wirtschaftsführung, s.565–567.
GÄB, s. 8, 81, 129, 153, 216, 301, 400, 500, 586 in, 597, 688, 722; MAB, s. 111; J. Sarnowsky, Wirtschaftsführung, s.565–567.
GÄB, s. 19, 87, 113,162, 219, 306, 503, 586 in, 601, 694 in, 724; MAB, s. 113; J. Sarnowsky, Wirtschaftsführung, s. 565–567.
GÄB, s. 8, 81, 129, 153, 216, 301, 400, 500, 586 in, 597, 688, 722; MAB, s. 111; J. Sarnowsky, Wirtschaftsführung, s.565–567.
GÄB, s. 19, 87, 113,162, 219, 306, 503, 586 i in., 601, 694 i in., 724; MAB, s. 113; J. Sarnowsky, Wirtschaftsführung, s. 565–567.
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koniunktury i trendy lub też możliwość tzw. szybkiego „odtworzenia” stad hodowlanych w wyniku sprowadzania stad ukrytych przed działaniami wojennymi w innych
regionach państwa krzyżackiego lub w niezaludnionych rejonach przygranicznych.
To jednak dotyczy okresu bezpośredniego po zakończeniu działań wojennych, właściwie jeszcze w 1411 r., i tylko częściowo w 1412 r., nie później. A zgromadzone dane
inwentarzowe pochodzą przede wszystkim z 1413 r. i lat późniejszych, czyli muszą dotyczyć miejscowych hodowli, tzw. hodowli „ciągłych”.
Na terytorium Europy Środkowo-Wschodniej, następowały w XIV i XV w. zmiany w strukturze produkcji rolniczej o wiele bardziej znaczące i dalekosiężne w swoich
skutkach. Coraz częściej uważa się również, że gospodarki krajów środkowowschodnio europejskich nie przeżywały kryzysu gospodarczego XIV i XV w. tak, jak to miało
miejsce na zachodzie kontynentu. Stąd też wniosek, że sytuacja w Prusach nie musiała
przypominać sytuacji gospodarki na zachodzie i rzeczywiście pod wieloma względami
tak było. Spadek hodowli owiec w Prusach i spadek handlu wełną z Europą Zachodnią,
to właśnie m.in. wynik rozwoju hodowli owiec w tamtej części kontynentu. Produkcja
wełny w Anglii, czy też częściowo w Hiszpanii była bardziej opłacalna i tańsza niż sprowadzanie surowca z Prus21.
Rozpatrując ogólne tendencje dla powyższych wskaźników makroekonomicznych,
odnotowanych na przykładach z całego państwa krzyżackiego w Prusach, teraz wyłącznie dla ziemi chełmińskiej, możemy zauważyć podobne tendencje. Dla zobrazowania
przeanalizujmy dane z tych samych okresów. I tak dla hodowli bydła są one następujące: ogólnie w latach 1401–1410 inwentarze obiektów gospodarczych (w folwarkach
przyzamkowych) odnotowały 5599 sztuk hodowanego bydła, zaś w latach 1411–1420
3977 sztuk, co wskazuje na prawie 30% spadek produkcji. Zaś w folwarkach domenialnych odpowiednio 953 i 3042 sztuki krów i wołów, co daje wzrost o ponad 219%.
Badając średnioroczne dla powyższych danych otrzymamy odpowiednio, w pierwszym przypadku spadek dwukrotnie większy, bo prawie 60%, a w drugim przyrost
identyczny, jak dla danych całkowitych, łącznych22. Prześledźmy, zatem dane również
dla dwóch pozostałych hodowli, tzn. trzody chlewnej oraz owiec. Dla trzody chlewnej otrzymamy odpowiednio następujące liczby 9679 i po wojnie 8204 sztuk, spadek
o ponad 15% oraz dla folwarków domenialnych: 1625 oraz po wojnie 5492, przyrost
aż o ponad 237%23. Analizując zaś dane średnioroczne otrzymamy następujące wyniki:
dla folwarków przyzamkowych: z pierwszego dziesięciolecia XV w. 345,7 oraz w latach
1411–1420 167,4 i spadek o ponad 51%, a dla folwarków domenialnych odpowiednio
58 oraz 112 sztuk na inwentarz na rok, co daje przyrost – jak już zostało wyżej wykazane – tym razem o prawie 93%24. Na koniec dane liczbowe, odnoszące się do stad
owiec. W okresie przedwojennym, analizując dane o liczebności stad, występujących
21
22
23
24

M. Dygo, Wschód i Zachód, s. 117–195. Tu też dalsza literatura przedmiotu.
J. Gancewski, Rola, s. 41, 42, tab. 9 i 10, sporządzona na podstawie inwentarzy z GÄB.
Ibidem.
Ibidem.
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w folwarkach przyzamkowych, w poszczególnych inwentarzach otrzymamy 39394
oraz dla okresu powojennego 26834, czyli spadek o prawie 32%. Dla folwarków domenialnych w tym samym okresie: 6183 oraz 9544 sztuk, czyli w sumie przyrost o ponad
35%. Badając stany liczebności stad pod względem średniorocznym otrzymamy następujące dane: dla okresu przedwojennego 1406,9 dla folwarków przy kompleksach zamkowych oraz 547,6, czyli spadek o ponad 61%, oraz 220,82 okresu 1401–1410 i l94,8,
jedyny zanotowały spadek (o niecałe 72%) dla lat 1411–1420, w stosunku do okresu poprzedzającego Wielką Wojnę, dla hodowli w folwarkach domenialnych. Wnioski nasuwają się same. Wojna z lat 1409–1411 nie załamała hodowli folwarcznej i posiadanego
potencjału gospodarczego oraz wynikających z tego stanu możliwości produkcyjnych.
Było zatem możliwe dalsze funkcjonowanie wytworzonej wcześniej infrastruktury
gospodarczej. Wystąpiło natomiast przesunięcie koncentracji produkcji gospodarczej
z folwarków, działających przy kompleksach zamkowych, na ośrodki gospodarki folwarcznej, położone na terenach domen komturstw, wójtostw i innych jednostek administracyjnych państwa krzyżackiego. Nastąpił przy tym poważny spadek stanu stad
hodowlanych owiec, co odbiło się w znaczący sposób na eksporcie i oczywiście wpływach ze sprzedaży wełny za granicę, o czym już było wyżej. O wiele jednak bardziej
negatywne konsekwencje dla gospodarki krzyżackiej, niż te ostatnio analizowane, miały tendencje ogólnopaństwowe, koniunkturalne oraz natury ekonomicznej i prawnej,
jakie zaczęły ujawniać się w okresie po 1411 r., zarówno na obszarze Prus, jak i te zaobserwowane wówczas w Europie.
W tym miejscu należy przypomnieć, że: zakon krzyżacki został obciążony olbrzymimi kwotami kontrybucyjnymi, (których nie mógł i nie chciał prawdopodobnie spłacić do końca, w wyznaczonych wielkościach, ustalonych pierwszym pokojem
toruńskim). Po wtóre: na terenie jego państwa zaczęły występować negatywne skutki przemian natury społecznej i gospodarczej, np. tzw. puste łany, stanowiły wówczas
dość znaczny odsetek tych, które mogłyby być zagospodarowane i przynosić realny dochód do kasy zakonnej. Pustki nie były jednak w całości wynikiem szkód wojennych
(co byłoby wówczas bardziej widoczne w zaniku infrastruktury folwarcznej i znacznym
spadku, a nie wzroście produkcji w tychże ośrodkach), coraz bardziej stanowiły również
rezultat migracji ludności,,, zostawiania” wsi i przenoszenia się do ośrodków miejskich
(szczególnie w kilku latach po zakończeniu wojen z lat 1409–1414) lub też opuszczania
terenów Prus w ogóle i podejmowanie emigracji zewnętrznej. Ponadto coraz bardziej
też wzrastały jednostkowe obciążenia podatkami, na co ogólnie ludności nie było stać
oraz na co nie pozwalały małe możliwości zarobkowania (np. przy koniunkturalnym
spadku cen na niektóre produkty rolne)25.
Należy wskazać, że w XV w. gospodarka strefy Bałtyku południowego, a więc
i Prus, w coraz większym stopniu stawała się zależna od produkcji w sferze rolniczej26.
25
26

M. Dygo, Wschód i Zachód, s. 117 i nn.
R. Czaja, Strefa bałtycka, s. 244 i n.
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To wskazuje także na konieczność prowadzenia i utrzymywania tego rodzaju produkcji, a również w jakimś stopniu jej rozwoju, również w okresie po bitwie grunwaldzkiej.
Wzrastało zapotrzebowanie w Europie Zachodniej na produkty rolnicze i przetwórstwa leśnego (szczególnie na zboże, drewno i jego pochodne – smołę, popiół i węgiel
drzewny), poza nielicznymi, już opisanymi przypadkami, które miały również wahania
spowodowane trendami o większym zasięgu niż tylko obszar Prus. W ramach zmieniającej się gospodarki europejskiej, gospodarka krzyżacka, jako część gospodarki regionu
bałtyckiego mogła mieć trwałą pozycję przede wszystkim, jako producent i zarazem
eksporter wyżej wymienionych produktów pochodzenia rolniczego, a niekiedy, jako
pośrednik (jak częściowo w przypadku drewna). Tym bardziej było to istotne i w jakimś sensie korzystne zjawisko dla korporacyjnej gospodarki krzyżackiej w Prusach,
gdyż w XV w. nastąpił proces stopniowego monopolizowania przez kupców z Gdańska
wywozu zboża i surowców z dorzecza Wisły na Zachód27. Rozwija się logistyczny aparat kooperacji handlowej między Zakonem a miastami w Prusach i miastami położonymi w Europie Zachodniej. Do tego służy krzyżakom m.in. rozwinięta sieć Ligierów
i Dinerów oraz własnych szafarzy królewieckiego i malborskiego28.
Działalność gospodarcza prowadzona przez Krzyżaków w ich ośrodkach gospodarczych coraz bardziej cierpiała z powodu braku rąk do pracy na roli (przynajmniej
w niektórych regionach państwa zakonu krzyżackiego). Można zgodzić się z szacunkami badaczy niemieckich, że ponad 6000 łanów czynszowych w Prusach zakonnych
około 1420 r. było opustoszałych i stanowiło to poważny odsetek ziemi rolnej29. Istniała również tendencja,, zastępowania łanów” chłopskich posiadłościami należącymi
bezpośrednio do Zakonu, jak dobra domenalne (np. tu również folwarki), prowadzone
przez osoby blisko współpracujące z Zakonem, lub bezpośrednio przez jego członków.
Pierwsze takie sygnały pojawiały się już pod koniec lat drugiego dziesięciolecia XV w.
Tendencja ta pogłębiała się, przynosząc poważne zmiany własnościowe w różnych dobrach po zakończeniu wojny trzynastoletniej. Temu też służyły regulacje prawne w wydawanych Landesordnungen, których zapisy z jednej strony utrudniały migracje ludności
wiejskiej i tym samym zapobiegały powiększaniu pustych łanów, a z drugiej rozpoczęły
również proces prawomocnego,, wydawania” majątku krzyżackiego w ręce poza zakonne, w zamian za odpowiednie czynsze i inne zobowiązania, co też bardzo dobrze było
widoczne po 1466 r., w okrojonym terytorialnie i ze zmniejszonym potencjałem gospodarczym, państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.
Wojna z lat 1409–1411 i jej bezpośrednie skutki, przede wszystkim działań militarnych, nie były zatem tak bardzo negatywne pod względem gospodarczym dla korporacji zakonnej, w wymiarze państwowym, jak można byłoby przypuszczać. Coraz gorszej
kondycji państwa krzyżackiego w Prusach należałoby szukać bardziej w konglomeracie
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Ibidem, s. 244.
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różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych – makroekonomicznych, politycznych, społecznych, z których wiele było wynikiem ogólnych trendów w europejskiej gospodarce, wiele innych było zaś spowodowanych zachodzącymi zmianami w sposobie
życia poddanej ludności w Prusach oraz jej, najprawdopodobniej również, zmianom
mentalnym (zmianie prawno-funkcjonalnej samego feudalizmu pruskiego, począwszy
od lat 30. XV w.30) oraz konsekwentnemu domaganiu się respektowania przez Zakon
wcześniej nadanych praw w procesach lokacji na prawie chełmińskim i wypełniania
jego postanowień w odniesieniu dla podległej jemu ludności.
Istniejący przed Wielką Wojną, potencjał gospodarczy zakonu krzyżackiego w postaci licznych ośrodków folwarcznych na terenie jego państwa w Prusach, działających
przy kompleksach zamkowych lub na obszarze domen, stwarzał dobrą sytuację dla
dalszego (po okresie wojennym i związanych z nim zniszczeń i ubytków w strukturze
materialnej i stadach hodowlanych) funkcjonowania gospodarki krzyżackiej. Pomimo
wielu zniszczeń (powstałych w wyniku działań militarnych przede wszystkim w ziemi
chełmińskiej) i powstałych w skutek strat w infrastrukturze i ludności związanej z gospodarką, stan gospodarki powojennej nie był zły. Pozwalał – na dość dobrym poziomie
– na dalsze funkcjonowanie, wielokrotnie o większej wydajności, niż to miało miejsce
przed wojnami z lat 1409–1414. Stąd też płynie wniosek o dobrym stanie gospodarki
krzyżackiej i braku kryzysu. Niekoniecznie to zawsze szło w parze z ogólnym stanem
finansów państwa, czy też poszczególnych jego regionów. Wytworzona wcześniej infrastruktura pozwalała na odtworzenie stad hodowlanych (lub też np. powrócenie do nich,
po uprzednim sprowadzeniu ich do ośrodków, w których istniały w okresie przed wojną), co w sumie pozwoliło prawie w każdej dziedzinie hodowli folwarcznej na takie
same lub zbliżone liczby stad hodowlanych. Taki stan nie dotyczył jedynie owiec, których liczebność spadała. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy jednak szukać w czynnikach koniunktury i dekoniunktury gospodarczej, szerzej w Europie, niż w skutkach
wojen i innych wydarzeniach politycznych na terenie Prus w latach 1409–1414.
Ponadto wzrost nakładów na infrastrukturę, w tym gospodarczą (w tym również
na jej naprawę i odtworzenie) nie uprawnia do twierdzenia o istnieniu w gospodarce,
a poniekąd również w jej finansach bieżących stanu wielce kryzysowego. Odbudowa
części umocnień, obiektów gospodarczych na przedzamczach, dworów folwarcznych
i ich zabudowań, zarówno przeznaczonych dla zarządcy folwarcznego, ale i dla prowadzenia bezpośredniej działalności gospodarczej (w tym stajni, stodół, spichlerzy
zbożowych i innych) upoważnia do wskazania na dobrą kondycję finansów bieżących
niektórych kompleksów zamkowych i ośrodków gospodarczych na terenie państwa
krzyżackiego w Prusach w latach 1412–1417. Na zakończenie należy wyrazić pogląd, iż
fakt zawarcia unii horodelskiej nie wpłynął na sytuację gospodarczą w folwarkach państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, jak i na ogólną sytuację jego gospodarki. Sytuacja
ta w latach 1412–1417 na terenie tego państwa była podobna i nie ulegała doraźnym
30
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wpływom, szczególnie natury politycznej. To też może być przesłanką do twierdzenia
o „silnym wpływie kurateli politycznej” ze strony między innymi Zygmunta Luksemburskiego. Władze państwa zakonnego w Prusach czuły się niezmiennie niezagrożone
i nie zamierzały realizować postanowień I pokoju toruńskiego. Dopiero klęska polityki
Zygmunta i Zakonu na soborze w Konstancji w stosunku do Polski oraz klęska w wojnie
1419–1421 zmieniła tą sytuację i zadziałała jak bomba z opóźnionym zapłonem na niektóre makroekonomiczne czynniki gospodarki krzyżackiej w Prusach.
Oczywiście powyższe działały z różnym nasileniem w różnych regionach państwa
krzyżackiego w Prusach. Sytuacja ośrodków gospodarczych, a poprzez to również
wpływ ich na ogólną sytuację gospodarki państwa krzyżackiego był odmienny od średniej i fluktuował w dużej amplitudzie. Przykładem może być ziemi chełmińska i kondycja ośrodków gospodarczych z tego regionu, wskazująca na duże różnice in plus np. z terenami państwa krzyżackimi położonymi w głąb jego terytorium.
Na sytuację finansową, w tym również na sytuację gospodarki miała wpływ wreszcie reforma monetarna z 1416 r. i rozliczenia w nowym pieniądzu. Ogólnie sytuacja
finansowa państwa była niekorzystna. Wydatki, wziąwszy pod uwagę również konieczność spłaty długów i odszkodowań wojennych ponad 20-krotnie przewyższały wpływy
do kasy centralnej w Malborku w omawianym okresie. Ale do tego trzeba dodać dochody własne Krzyżaków w konwentach lokalnych. To z pewnością zmniejszy wskazaną
różnicę między wpływami a wydatkami.
Wszystko to stanowi obraz niejednolity i dość skomplikowany. Sytuacja ogólnopaństwowa różniła się wielokrotnie, i to znacznie od sytuacji w poszczególnych regionach,
konwentach w państwie krzyżackim w Prusach. Działające czynniki różnej natury były
czasami stymulowane przez sytuację polityczną, finansową, makro- i mikroekonomiczną, a czasami podlegały wzmocnieniu poprzez zmiany natężenia tych czynników lub ich
kumulację, jak to miało miejsce np. w latach 1412–1414 lub też 1417–1419 i do 1421 r.
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