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VIII. IN MEMORIAM

Marian Biskup (1922-2012)
Dnia 16 kwietnia 2012 roku zmar³ nestor polskich humanistów i jeden
z najwybitniejszych historyków naszego pokolenia Marian Biskup, cz³onek
rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, cz³onek czynny Polskiej Akademii
Umiejêtnoœci i profesor zwyczajny Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, wieloletni przewodnicz¹cy Komitetu Nauk Historycznych PAN, prezes
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, b. prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, redaktor kwartalnika „Zapiski Historyczne” i popularyzator wiedzy
historycznej, cz³onek wielu organizacji oraz towarzystw naukowych w kraju
i zagranic¹, doktor honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Profesor Marian Biskup nale¿a³ do poznañskiej szko³y mediewistycznej,
której prominentnymi przedstawicielami byli Kazimierz Tymieniecki, Teodor
Tyc, Leon Koczy, Karol Górski i Gerard Labuda. Jako uczeñ Karola Górskiego
zwi¹za³ siê na ca³e ¿ycie ze œrodowiskiem naukowym Torunia. Jego g³ówne
zainteresowania twórcze koncentrowa³y siê na historii Pomorza wschodniego
w XIV-XVI wieku. Bada³ j¹ w kontekœcie ogólnopolskim i nadba³tyckim, jako
czêœæ historii Polski i w œcis³ym powi¹zaniu z dziejami pañstwa krzy¿ackiego
w Prusach. Jego oparte na niezwykle szerokiej bazie Ÿród³owej studia obejmowa³y zagadnienia morskie, militarne, gospodarcze, spo³eczne, kulturalne
i prawne. Te ostatnie pozwalaj¹ Go zaliczyæ tak¿e do grona wybitnych historyków ustroju i prawa.
Najwczeœniejsze badania Mariana Biskupa dotyczy³y walk o zjednoczenie
Pomorza Wschodniego z Polsk¹ i znalaz³y wyraz w monografiach: Stosunek
Gdañska do Kazimierza Jagielloñczyka w okresie wojny trzynastoletniej
(1952) i Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polsk¹ w po³owie XV wieku
(1959). Ich ukoronowaniem by³o dzie³o: Trzynastoletnia wojna z Zakonem
Krzy¿ackim 1454-1466 (1967). Równolegle prowadzi³ Autor badania nad
przeobra¿eniami spo³eczno-gospodarczymi Prus Krzy¿ackich w XV wieku:
nad pañszczyzn¹, poddañstwem ch³opów, rozwojem handlu wiœlanego, a tak¿e
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nad ca³oœci¹ procesu dziejowego tych ziem w XIV-XVI wieku. Ich efektem
by³y tomy Historii Pomorza (1969, 1976). Du¿o uwagi poœwiêci³ Autor równie¿ miêdzynarodowym próbom sekularyzacji Prus Krzy¿ackich w roku 1525,
o czym œwiadcz¹ monografie: Polska a Zakon Krzy¿acki w pocz¹tkach XVI
wieku. U Ÿróde³ sekularyzacji Prus krzy¿ackich (1984) oraz „Wojna pruska”
czyli wojna Polski z zakonem krzy¿ackim 1519-1521 (1991). Ponadto rozwija³
Marian Biskup swe badania nad spuœcizn¹ panowania krzy¿ackiego, tj. Prusami Królewskim po roku 1466. Wi¹za³ je z nowoczeœnie traktowan¹ geografi¹
historyczn¹ i pracami atlasowymi. Zwieñczeniem tych badañ sta³o siê zaliczaj¹ce siê ju¿ dziœ do klasyki dzie³o–synteza Prusy Królewskie w drugiej
po³owie XVI wieku (1961).
Ju¿ w piêædziesi¹tych latach ubieg³ego wieku podj¹³ Marian Biskup (pocz¹tkowo wespó³ z Karolem Górskim) edycjê protoko³ów posiedzeñ i korespondencji stanów Prus Królewskich z prze³omu XV i XVI wieku Wydane
w latach 1955-1993 tomy Akta Stanów Prus Królewskich dla lat 1479-1512
(t. 1-6) oraz 1516-1525 (t. 7-8) zosta³y przez krytykê uznane za czo³owe wydawnictwo Ÿród³owe dla dziejów stanów w Europie Œrodkowej. Ich podsumowaniem sta³a siê wydana wspólnie z Gerardem Labud¹ publikacja Dzieje Zakonu Krzy¿ackiego w Prusach (1986).
Rezultatem zainteresowañ twórczych Mariana Biskupa dziejami Prus Królewskich by³y teksty obrazuj¹ce ¿ycie i œrodowisko pomorsko-warmiñskie
Miko³aja Kopernika, uznane za g³ówne osi¹gniêcie polskiej kopernikanistyki
lat siedemdziesi¹tych. Zosta³y one zaprezentowane w czasie Miêdzynarodowego Zjazdu Historyków Nauki i Astronomii w Toruniu, a nastêpnie og³oszone drukiem w wydawnictwach francuskich, w³oskich i niemieckich.
Dalszym sukcesem naukowym Mariana Biskupa by³y rezultaty badañ
nad problematyk¹ historii militarnej i polityczno-dynastycznej Polski Jagielloñskiej (por. m.in. tomy Historii dyplomacji polskiej za lata 1434-1506) oraz
studia nad histori¹ miast (por. Dzieje Inowroc³awia, Historia Gdañska, Historia Torunia).
Obraz dzie³a ¿ycia Mariana Biskskupa nie by³by pe³ny, gdyby nie podkreœliæ Jego zas³ug jako redaktora „Zapisków Historycznych”, czo³owego dziœ organu o tematyce pomorsko-ba³tyckiej w naszej historiografii, jednego z najlepiej redagowanych periodyków w ca³ej polskiej humanistyce. Jako niezrównany
redaktor swego ukochanego pisma Profesor Marian Biskup œciœle wspó³pracowa³ z redakcj¹ „Czasopisma Prawno-Historycznego”.
*
Dane o ¿yciu i twórczoœci Profesora Mariana Biskupa zamieszczono m.in.
w tomie pt. Marian Biskup. Doctor honoris causa Universitatis Studiorum
Mickiewicziana Posnaniensis. Poznañ 2002 oraz „Zapiski Historyczne”
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T. LXXII, 2007, z. 2-3. Tam¿e bibliografia M. Biskupa za lata 2002-2007 zestawiona przez Ireneusza Czarciñskiego (s. 11-14). Bibliografiê publikacji
Mariana Biskupa za lata 1949-2001 zestawi³ I. Czarciñski w: M. Biskup, Opera minora. Studia z dziejów Zakonu Krzy¿ackiego, Prus, Polski i krajów
ba³tyckich, Toruñ 202, s. 8-53.
HENRYK OLSZEWSKI (Poznañ)

