
Kultura materialna
gospodarka i kapitalizm
XV–XVIII wiek

FERNAND BRAUDEL

tom 3
Przełożyli
Jan i Jerzy Srzeleccy

CZAS
ŚWIATA

str tyt Kultura  t3.indd   3 2018-10-23   12:12:42



rozdział ii

dawne Gospodarki europeJskie  
zdominowane przez miasTa: przed i po weneCJi

przez długi czas europejska gospodarka-świat sprowadzała się do ciasnego 
obrębu miasta-państwa, mającego zupełną lub prawie zupełną swobodę działania, 
całkowicie lub niemal całkowicie zdanego na własne siły. aby nadrobić swoje 
słabości, będzie ono wykorzystywać spory między poszczególnymi obszarami 
i grupami; będzie jedne z nich przeciwstawiać innym; będzie się wspierać na 
dziesiątkach miast, państw lub gospodarek, które mu służą, ponieważ w służbie 
takiej są zainteresowane lub też zostały do niej zmuszone.

nasuwa się nieodparcie pytanie, w jaki sposób ośrodki zajmujące tak nie-
wielką przestrzeń zdołały narzucić i utrzymać dominację nad obszarami o tak 
olbrzymim promieniu, tym bardziej że wewnątrz tych centrów władza nieustan-
nie napotyka sprzeciwy ze strony ludności poddanej surowym rządom, często 
„sproletaryzowanej”. korzyści z owej dominacji czerpie kilka znanych każdemu 
rodzin, które są logicznym adresatem niezadowolenia i które skupiają w swym 
ręku pełnię władzy, lecz pewnego dnia mogą ją utracić. Co więcej, rody te są 
ze sobą zwaśnione1.

To prawda, że gospodarka-świat, która otacza owe miasta, sama jest jeszcze 
cienką siecią. prawdą jest również, że jeśli ta sieć ulegnie uszkodzeniu, rozdarcie 
można naprawić bez większego trudu. Jest to kwestia czujności i umiejętnego 
użycia siły. Czyż inaczej postępować będzie anglia palmerstona lub disraele-
go? aby władać zbyt rozległymi obszarami, wystarczy posiadać umocnione 
placówki (kandia zagarnięta przez wenecję w 1204 roku, korfu w 1383, Cypr 
w 1489 – czy też Gibraltar opanowany przez anglików w 1704 roku, malta, 
którą zawładnęli w 1800...); wystarczy ustanowić stosowne monopole, które 
się utrzymuje, podobnie jak my utrzymujemy nasze maszyny. monopole takie 
dość często funkcjonują same przez się, siłą rozpędu, choć oczywiście walczą 
o nie miasta rywalizujące z centralnym ośrodkiem, które, jeśli nadarzy się po
temu okazja, stwarzać mogą poważne trudności.

Czy jednak historyk nie zwraca nadmiernej uwagi na napięcia zewnętrzne, 
na wydarzenia i epizody, które je uwydatniają, a także na wypadki wewnętrzne, 
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walki polityczne i ruchy społeczne, które tak silnie zabarwiają wewnętrzne dzie-
je miast? Faktem jest, że supremacja zewnętrzna tych miast oraz wewnętrzna 
supremacja bogatych i możnych są zjawiskami trwałymi i że ani napięcia, ani 
walka o płace i zatrudnienie, ani okrutne waśnie między stronnictwami i klanami 
politycznymi nigdy nie powstrzymały zmian dokonujących się w obrębie tych 
ciasnych światów, a nieodzownych dla dobra kapitału. nawet jeśli na scenie jest 
wiele hałasu, zyskowna gra toczy się bez przeszkód za kulisami.

Średniowieczne miasta kupieckie są nastawione wyłącznie na osiągnięcie 
zysku, są ukształtowane przez ten wysiłek. z myślą o nich paul Grousset po-
suwa się do stwierdzenia: „współczesny kapitalizm niczego nie wymyślił”2. 
„nawet dzisiaj nie można wynaleźć niczego – dodaje armando sapori3– 
włącznie z income tax4*, co nie miałoby precedensu w pomysłowości którejś 
z republik włoskich”. i w rzeczy samej weksle, kredyty, bicie monety, banki, 
terminowe transakcje sprzedaży, finanse publiczne, pożyczki, kapitalizm, 
kolonializm, lecz także niepokoje społeczne, wysoko kwalifikowana siła 
robocza, walka klas, krzywda społeczna, okrucieństwa polityczne – wszyst-
ko to istnieje tu już w zalążku. Bardzo wcześnie, bo w Xii wieku, w Genui 
czy wenecji, ale i w miastach niderlandzkich wiele zobowiązań reguluje się 
w gotówce5. wkrótce jednak na scenę wkracza kredyt i zaczyna gotówce 
dotrzymywać kroku.

nowoczesne i wyprzedzające swoją epokę miasta-państwa wykorzystują za-
późnienie oraz niższość innych. To właśnie suma owych zewnętrznych słabości 
skazuje je niejako na wzrost i zmusza do rządzenia, wydaje w ich ręce wielki 
zysk płynący z handlu dalekosiężnego, wyjmuje je spod władzy powszechnie 
obowiązujących reguł. przeciwnik, który mógłby im stawić czoło – państwo te-
rytorialne, państwo nowożytne, jakiego zarysy udało się stworzyć Fryderykowi ii 
na południu włoch – rośnie słabo, a w każdym razie zbyt wolno, zaszkodzi mu 
też długotrwała recesja w Xiv wieku. wiele państw upadło wówczas i znikło 
z powierzchni ziemi, zostawiając ponownie wolne pole miastom.

miasta i państwa pozostają jednak potencjalnymi wrogami. kto zapanuje 
nad kim? Jest to wielkie pytanie początków europy, a długotrwałe rządy 
miast nie tłumaczą się łatwo. w końcu Jean Baptiste say6 nie bez racji dzi-
wi się, że „rzeczpospolita wenecka w Xiii wieku, nie mając piędzi ziemi 
we włoszech, dostatecznie wzbogaciła się na handlu, by zdobyć dalmację, 
większość wysp greckich i konstantynopol”. nie jest zresztą paradoksem 
pogląd, że miasta potrzebują przestrzeni, rynków, stref obiegu i stref ochron-
nych, a więc rozległych państw, które by mogły eksploatować. potrzebują 
zdobyczy, aby żyć. wenecja jest nie do pomyślenia bez cesarstwa bizantyń-
skiego, później bez imperium tureckiego. Jest to nie kończąca się tragedia 
„komplementarnych wrogów”.

* podatkiem dochodowym
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pierwsza europeJska Gospodarka-ŚwiaT

Czołową rolę niektórych miast wyjaśnić można tylko przez sytuowanie ich 
w ramach pierwszej gospodarki-świata, która zarysowuje się w europie między 
Xi a Xiii wiekiem. powstają wówczas dość rozległe strefy obiegu, miasta zaś 
obsługują je i stanowią ich punkty etapowe, a także czerpią z nich korzyści. 
Tak więc europa, ów potężny budowniczy historii świata, rodzi się nie w roku 
1400, od którego rozpoczynamy tę książkę, lecz co najmniej o dwa lub trzy 
stulecia wcześniej.

warto byłoby zatem wyjść poza granice czasowe naszej pracy i wrócić do 
początków, aby w sposób konkretny przyjrzeć się narodzinom gospodarki-świata 
dokonującym się wskutek niedoskonałej jeszcze hierarchizacji i powiązania 
obszarów, które wejdą w jej skład. zarysowują się już wówczas główne linie 
i punkty węzłowe dziejów europy, a rozległy problem unowocześniania się 
(choć jest to słowo niejasne) tego niewielkiego kontynentu ukazuje się w dłuż-
szej i prawdziwszej perspektywie. wraz z wyłanianiem się stref centralnych 
niemal nieuchronnie pojawia się protokapitalizm i droga ku nowoczesności 
jawi się nam nie jako proste przejście od jednego stanu faktycznego do innego, 
lecz jako szereg zmian i etapów, z których pierwsze są znacznie wcześniejsze 
od klasycznego odrodzenia z końca Xv wieku.

ekspansja europejska od Xi wieku

w tym długim procesie główną rolę grają naturalnie miasta, ale nie tylko one. 
dźwiga je na swym grzbiecie cała europa, to znaczy „europa w swoim całościo-
wym kształcie” wedle wyrażenia isaaca de pinto7, europa w całej swojej rozcią-
głości gospodarczej i politycznej. a także z całą swoją przeszłością, włączając 
w to odległy już kształt narzucony jej przez rzym, który to kształt stanowi jej 
dziedzictwo i gra swoją rolę; włączając w to również wielokierunkową ekspan-
sję, jaka nastąpiła po wielkich najazdach z v wieku. Granice rzymskie zostały 
wówczas przekroczone zarówno w kierunku Germanii i europy wschodniej, jak 
krajów skandynawskich i wysp Brytyjskich, w połowie tylko podbitych przez 
rzym. stopniowo zajęta została przestrzeń morska obejmująca Bałtyk, morze 
północne, kanał la manche i morze irlandzkie. Tu również zachód wykracza 
poza granice działania rzymu, który pomimo flot zakotwiczonych u ujścia 
sommy i w Boulogne8 nie miał większych wpływów na tym obszarze. „Bałtyk 
dawał rzymianom tylko trochę bursztynu”9.

wyczynem bardziej spektakularnym było wydarcie wód morza Śródziem-
nego spod władzy krajów islamu i Bizancjum. To, co było racją bytu i sercem 
imperium rzymskiego w pełni jego rozkwitu, owa „sadzawka wśród ogrodu”10, 
zapełnia się na nowo statkami i kupcami włoskimi. uwieńczeniem tego zwycię-
stwa jest potężny ruch wypraw krzyżowych. przed ponownym zajęciem przez 
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chrześcijan broni się jednak hiszpania, gdzie postępująca dotąd stale rekonkwista 
zaczyna zwalniać tempo (las navas de Tolosa, 1212), afryka północna lato 
sensu, od Gibraltaru do egiptu, lewant, gdzie państwa założone w ziemi Świętej 
będą miały krótki żywot, i imperium greckie, które wszakże upada w roku 1204.

słusznie jednak pisze archibald lewis, że „najważniejszą granicą ekspan-
sji europejskiej była granica wewnętrzna: lasu, bagna, wrzosowiska”11. puste 
przestrzenie ustępują przed karczownikami; coraz liczniejsza ludność zaczyna 
posługiwać się kołem i skrzydłami wiatraków; wytwarzają się więzi i znikają 
przegrody między regionami dotychczas sobie obcymi; na skrzyżowaniach dróg 
handlowych powstają lub ożywiają się niezliczone miasta i jest to z pewnością 
fakt kluczowy. europa zapełnia się miastami. Jest ich ponad 3000 w samych 
tylko krajach niemieckich12. niektóre wprawdzie pozostaną wsiami, tyle że opa-
sanymi murem, liczącymi 200 czy 300 dusz. wiele spośród nich rośnie jednak 
i są to miasta dotychczas nie znane, nowego typu. starożytność znała wolne 
miasta, grody helleńskie, dostępne wszakże dla mieszkańców okolicznych wsi, 
otwarte na ich obecność i na ich działanie. Średniowieczne miasto zachodnie 
jest, przeciwnie, zamknięte w sobie, odgrodzone murami: „mur – powiada nie-
mieckie przysłowie – dzieli mieszczucha od wieśniaka”. miasto jest światem 
samym w sobie, chronionym przywilejami („miejskie powietrze czyni wolnym”), 
światem agresywnym, upartym twórcą nieekwiwalentnej wymiany. To właśnie 
miasto, mniej lub bardziej żywotne w zależności od miejsca i czasu, zapewnia 
ogólny wzrost europy, jest zaczynem obficie rosnącego ciasta. Czy wolę swą 
zawdzięcza temu, że wzrasta i rozwija się we wcześniej zorganizowanym środo-
wisku wiejskim, nie zaś w pustce, jak miasta nowego Świata, a nawet, być może, 
miasta greckie? miasto europejskie rozporządza tworzywem, którego kosztem 
rośnie. Co więcej, niezwykle wolno powstające państwo nie krępuje miasta: 
tym razem zając bez trudu i w sposób logiczny wygrywa wyścig z żółwiem.

Byt miasta zabezpieczają jego drogi, targi, warsztaty, gromadzące się w nim 
pieniądze. Targi zapewniają miastu aprowizację wraz z napływem chłopów 
przynoszących tam swoje codzienne nadwyżki: „stwarzają ujście dla rosnących 
nadwyżek z dóbr senioralnych, dla olbrzymich ilości produktów gromadzących 
się w następstwie opłacania danin w naturze”13. według B.h. slichera van Bath 
europa, począwszy od roku 1150, porzuca „bezpośrednią konsumpcję rolną” 
(autokonsumpcję) i przechodzi do „pośredniej konsumpcji rolnej”, wywodzącej 
się z wprowadzenia do obrotu nadwyżek produkcji wiejskiej14. równocześnie 
miasto przyciąga całą działalność rzemieślniczą, monopolizuje wytwarzanie 
i sprzedaż produktów przemysłowych. dopiero później pierwociny przemysłu 
przeniosą się ponownie na wieś.

krótko mówiąc, „życie gospodarcze (...) bierze górę (...), zwłaszcza poczy-
nając od Xiii wieku, nad [dawnym] rolniczym charakterem miast”15. na rozle-
głych obszarach dokonuje się decydujące przejście od gospodarki domowej do 
gospodarki rynkowej. innymi słowy miasta odrywają się od swojego wiejskiego 
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9. daty założeń miast w europie Środkowej
wykres sygnalizuje niezwykły wzrost urbanizacji w wieku Xiii.
(wg: h. stoob w: w. abel, Geschichte der deutschen Landwirtschaft, 1962, s. 46.)
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otoczenia, sięgając odtąd poza własny horyzont. Jest to „ogromny przełom”, 
pierwszy krok ku stworzeniu społeczeństwa europejskiego i ku jego przyszłym 
osiągnięciom16. ze zjawiskiem tym porównać można jedynie, i to nie bez za-
strzeżeń, powstanie w początkach „europejskiej” ameryki bardzo licznych miast 
etapowych, połączonych ze sobą drogami i wymaganiami wymiany, zarządzania, 
obrony.

powtórzmy za Gino luzzatto i armandem sapori17: to właśnie wówczas, 
na dwa lub trzy stulecia przed tradycyjnym odrodzeniem z Xv wieku, europa 
przeżywa prawdziwe odrodzenie (mimo dwuznaczności tego słowa). wyjaśnie-
nie owej ekspansji jest jednak trudne.

dokonywał się oczywiście wzrost demograficzny, który mógł pociągnąć 
za sobą wszystko inne, lecz i ten wzrost należałoby wytłumaczyć. niewątpli-
wie tłumaczy go zwłaszcza rosnący od iX wieku postęp techniki rolniczej: 
udoskonalenie pługa, trójpolówka wraz z systemem pól otwartych (openfield) 
w hodowli bydła. lynn white18 stawia postęp rolniczy na pierwszym miejscu 
w dziele wzrostu europy. maurice lombard19 ze swej strony kładzie nacisk na 
rozwój handlu: powiązana bardzo wcześnie z krajami islamu i z Bizancjum italia 
włącza się w gospodarkę pieniężną już istniejącą na wschodzie i rozprzestrzenia 
ją w europie. miasta to pieniądz, który w sumie stanowi istotę rewolucji zwanej 
handlową. Georges duby20 i – z pewnymi drobnymi różnicami – roberto lo-
pez21 skłaniają się raczej ku opinii white’a: sprawą zasadniczą jest ich zdaniem 
nadprodukcja rolna i znacząca redystrybucja nadwyżek.

Gospodarka-świat i dwubiegunowość
wszystkie te wyjaśnienia należy w istocie zsumować. Czy może dokonywać 

się wzrost, jeśli postęp nie zachodzi mniej więcej równocześnie we wszyst-
kich dziedzinach? musiał nastąpić przyrost ludności, udoskonalenie techniki 
rolniczej, odrodzenie handlu i pierwotny, rzemieślniczy rozkwit przemysłu, 
aby obszar europy pokryła sieć miast, aby powstała miejska superstruktura, 
powiązania między poszczególnymi miastami obejmujące wszelkiego rodzaju 
działalność człowieka i prowadzące do jej włączenia w „gospodarkę rynkową”. 
Ta gospodarka rynkowa o miernych jeszcze obrotach pociągnie za sobą także 
przewrót energetyczny, jakim było szerokie zastosowanie wiatraka do celów 
przemysłowych, i doprowadzi do powstania gospodarki-świata w skali euro-
py. Federigo melis22 wpisuje ową pierwszą weltwirtschaft z końca Xiv wieku 
w wielokąt: Brugia, londyn, lizbona, Fez, damaszek, azow, wenecja, wewnątrz 
którego znajduje się 300 placówek handlowych, skąd napływa i dokąd kieruje 
się 153 000 listów zachowanych w archiwach Francesca di marco datiniego, 
kupca z prato. heinrich Bechtel23 mówi o czworokącie: lizbona, aleksandria, 
nowogród, Bergen. Fritz rörig24, który jako pierwszy nadał niemieckiemu ter-
minowi weltwirtschaft znaczenie gospodarki-świata, wytycza granicę jej pro-



rozdział ii82

mieniowania na wschodzie wzdłuż linii biegnącej od nowogrodu wielkiego 
nad jeziorem ilmen do Bizancjum. intensywna i obfita wymiana handlowa jest 
zaczynem jedności gospodarczej tego rozległego obszaru25.

w zawieszeniu pozostaje jedna kwestia: data, od której owa weltwirtschaft 
zacznie naprawdę istnieć. kwestia niemal nie do rozwiązania: gospodarka-świat 
może powstać dopiero wówczas, kiedy sieć ma dostatecznie gęste oka, kiedy 
wymiana odbywa się wystarczająco regularnie i jest dostatecznie wysoka, aby 
mogła się zrodzić strefa centralna, ale w tych odległych wiekach nic nie przybiera 
szybko wyraźnych kształtów, nic nie wyłania się bezspornie. sto lat wzrostu, 
począwszy od Xi wieku, wszystko ułatwia, lecz także powoduje równoczesne 
powstawanie różnych centrów. dopiero wraz z rozkwitem jarmarków w szam-
panii na początku Xiii wieku widoczna się staje zwartość układu położonego 
między niderlandami a morzem Śródziemnym, przy czym miasta, w których 
odbywają się jarmarki, biorą górę nad zwykłymi miastami, a długie drogi lądowe 
– nad szlakami morskimi. mamy tu do czynienia z oryginalnym prologiem czy
raczej z intermedium, bo nie jest to prawdziwy początek. Czym byłyby bowiem
spotkania w szampanii bez uprzedniego rozwoju niderlandów i północnych
włoch, dwóch obszarów, które wcześnie zgromadziły wysoki potencjał i które
siłą rzeczy były skazane na połączenie się?

u początków nowej europy należy w istocie umieścić rozwój dwóch układów: 
północy i południa, niderlandów i włoch, morza północnego wraz z Bałtykiem 
i całego morza Śródziemnego. zachód ma więc nie jeden region „biegunowy”, 
lecz dwa, i ta dwubiegunowość, która rozdziera kontynent, dzieląc go między 
północne włochy i niderlandy lato sensu, trwać będzie przez wieki. Jest to jedna 
z głównych cech charakterystycznych historii europy, być może najważniejsza 
ze wszystkich. zresztą mówić o europie średniowiecznej i nowożytnej, to zna-
czy używać dwóch różnych języków. Co jest prawdą w odniesieniu do północy, 
nigdy nie stosuje się dosłownie do południa i odwrotnie.

wszystko rozstrzygnęło się prawdopodobnie w iX i X wieku: wcześnie ukształ-
towały się dwie gospodarki regionalne o szerokim zasięgu, niemal niezależnie od 
siebie nawzajem, osadzone w niespójnej jeszcze materii europejskiej aktywności 
gospodarczej. na północy proces ten odbył się szybko, nie natrafiając na opór; 
w grę wchodziły kraje nie tylko nowe, lecz wręcz pierwotne. w regionie śródziem-
nomorskim, od wieków przeorywanym przez historię, dzieło odnowy, rozpoczęte, 
być może, później, postępowało prędzej, tym bardziej że rozkwit włoch uległ przy-
spieszeniu w kontakcie z krajami islamu i z Bizancjum. przyjmując, że wszystkie 
inne cechy właściwe obu obszarom równoważą się, północ jest mniej złożona niż 
południe, bardziej „przemysłowa”, południe zaś bardziej kupieckie niż północ. są 
to więc dwa światy różniące się geograficznie, o różnym ładunku elektrycznym, 
stworzone na to, by wzajemnie przyciągać się i uzupełniać. ich połączenie dokona 
się drogami lądowymi wiodącymi z północy na południe, a Xiii-wieczne jarmarki 
w szampanii będą pierwszym znaczniejszym przejawem tej więzi.
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więź owa nie usuwa dwoistości, lecz ją podkreśla; układ ten jakby odbija 
echem sam siebie, umacnia się dzięki wymianie i daje obu partnerom wzmożoną 
żywotność w stosunku do reszty europy. Jeśli wśród rozkwitających miast owej 
najwcześniejszej europy zdarzają się supermiasta, to wyrastają one niezmiennie 
w jednej lub drugiej strefie i wzdłuż łączących je osi: ich usytuowanie wyznacza 
zarysy szkieletu czy raczej krwiobiegu organizmu europejskiego.

ześrodkowanie gospodarki europejskiej wokół jednego centrum mogło oczy-
wiście nastąpić jedynie za cenę walki między obu biegunami. włochy utrzymały 
przewagę do Xvi wieku, dopóki morze Śródziemne pozostawało ośrodkiem 
starego Świata. około roku 1600 europa dokonuje wszakże obrotu wokół wła-
snej osi na korzyść północy. pojawienie się na scenie amsterdamu z pewnością 
nie jest zwykłym przypadkiem, prostym przeniesieniem środka ciężkości z an-
twerpii do holandii, lecz objawem głębokiego kryzysu: z chwilą kiedy morze 
wewnętrzne i olśniewającą przez wieki italię ostatecznie okryje cień, europa 

10. przemysłowy biegun europy północnej
skupisko wytwórczości tekstylnej sięga od zuider zee aż po dolinę sekwany. Co do całości 
obejmującej północ i południe por. mapę 12 odnoszącą się do miast powiązanych z jarmarkami 
w szampanii.
(wg: h. ammann w: „hessisches Jahrbuch für landesgeschichte”, 8, 1958.)
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będzie miała już tylko jeden środek ciężkości, na północy, i w stosunku do tego 
właśnie bieguna ukształtują się na długie stulecia, aż po dziś dzień, linie i kręgi 
jej głębokich asymetrii. zanim więc przejdziemy do dalszych rozważań, musimy 
przedstawić w ogólnych zarysach genezę tych decydujących regionów.

przestrzenie północy: kariera Brugii
Gospodarka północy powstała od zera. niderlandy były rzeczywiście kreacją. 

„większość wielkich miast włoch, Francji, nadreńskich niemiec, naddunajskiej 
austrii – podkreśla henri pirenne – powstała przed naszą erą. natomiast liège, 
louvain, mechelen, antwerpia, Bruksela, ypres, Gandawa, utrecht pojawiają 
się dopiero w początkach średniowiecza”26. pierwszy impuls do przebudzenia 
dali karolingowie, ustanawiając swoją stolicę w akwizgranie. zniszczenia po-
czynione przez normanów w latach 820–89127 przerywają dalszy postęp, ale 
po przywróceniu pokoju i nawiązaniu stosunków z krajami leżącymi za renem 
i nad morzem północnym niderlandy ponownie ożywają, przestają być krańcem 
świata, pokrywają się zamkami obronnymi i umocnionymi miastami. wędrowne 
dotychczas gromady kupców osiadają w pobliżu miast i zamków. około połowy 
Xi wieku tkacze rozsiani po kraju osiedlają się w skupiskach miejskich. ludność 
rozrasta się, prosperują wielkie majątki rolne, warsztaty włókiennicze powstają 
na obszarze rozciągającym się od sekwany i marny aż po zuider zee.

wszystko to doprowadzi ostatecznie do rozkwitu Brugii. od roku 1200 miasto 
to należy wraz z ypres, Thourout i messines do systemu jarmarków flamandz-
kich28, dzięki czemu zostaje niejako wyniesione ponad swój stan: odwiedzają je 
cudzoziemscy kupcy, ożywia się przemysł, stosunki handlowe łączą zaś Brugię 
z anglią i szkocją, skąd sprowadza się wełnę dla miejscowych warsztatów i na 
eksport do produkujących sukno miast Flandrii. powiązania z anglią przydają 
się Brugii także w prowincjach, które król angielski posiada we Francji; stąd 
też wcześnie zaczyna mieć do czynienia z normandzką pszenicą i winem z Bor-
deaux. wreszcie jej rozkwit potwierdzają i pobudzają zawijające do niej statki 
hanzeatyckie. powstaje wówczas przedporcie damme (już przed rokiem 1180), 
później zaś przedporcie Śluzy (sluis) u ujścia rzeki zwin. Budowa tego ostat-
niego wiązała się nie tylko z postępującym zamuleniem wód w obrębie miasta, 
lecz także z koniecznością zapewnienia głębszych kotwicowisk dla ciężkich 
hanzeatyckich kog29. występujący w imieniu poddanych Cesarstwa wysłannicy 
lubeki i hamburga otrzymali w roku 1252 przywileje od hrabiny Flandrii. hra-
bina odmówiła jednak lubeckim kupcom zgody na założenie w pobliżu damme 
kantoru wyposażonego w szeroką autonomię na podobieństwo londyńskiego 
stahlhofu, którego usunięcie kosztowało później anglików tyle trudu30.

w 1277 roku zawinęły do Brugii statki genueńskie; regularne połączenie mor-
skie między morzem Śródziemnym a północnym oznaczało, że do gry wkroczyli 
w sposób decydujący ludzie z południa, tym bardziej że Genueńczycy stanowili 
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zaledwie oddział zwiadowczy: zamykające, z grubsza rzecz biorąc, pochód 
galery weneckie pojawią się w roku 1314. przyniosło to Brugii zarazem straty 
i rozkwit. straty, ponieważ ludzie z południa przechwycili proces rozwoju, któ-
rym Brugia mogła była w gruncie rzeczy pokierować sama; rozkwit, ponieważ 
pojawienie się śródziemnomorskich żeglarzy, statków i kupców oznaczało obfity 
napływ dóbr, kapitałów, technik handlowych i finansowych. Bogaci kupcy wło-
scy osiedlają się w mieście; sprowadzają doń bezpośrednią drogą najcenniejsze 
ówczesne towary, korzenie i pieprz lewantyński, które wymieniają na wyroby 
przemysłowe Flandrii.

od tej chwili Brugia staje się ośrodkiem, w którym spotykają się ze sobą 
morze Śródziemne, portugalia, Francja, anglia, nadreńskie niemcy oraz hanza. 
miasto rozrasta się: 35 000 mieszkańców w roku 1340, około 100 000 w 1500. 
„w czasach Jana van eyck (ok. 1390–1441) i memlinga (1435–1494) jest nie-
zaprzeczalnie jednym z najpiękniejszych miast świata”31. z pewnością także 
jednym z najwyżej uprzemysłowionych. przemysł włókienniczy rozwija się nie 
tylko w Brugii, lecz opanowuje także miasta Flandrii, wśród których błyszczą 
Gandawa i ypres; jest to w sumie region przemysłowy nie mający równego sobie 
w europie. Jako ukoronowanie życia handlowego Brugii powstaje w roku 1309 
– ponad jarmarkami i obok nich – słynna giełda, która rychło stanie się ośrod-
kiem skomplikowanego handlu pieniędzmi. 26 kwietnia 1399 roku korespondent
Francesco datiniego pisze: „a Genova pare sia per durare larghezza di danari e
per tanto non rimettete là nostri danari o sarebbe a buon prezo piutosto a vinegia
o a Firenze o qui o a parigi rimettete o a monpolier, bien se ila rimesse vi paresse
miglore”. (wydaje się, że w Genui jest obfitość gotówki; toteż nie przekazujcie
naszych pieniędzy do Genui, chyba że po bardzo dobrej cenie, przekażcie je
raczej do wenecji i Florencji lub tu [do Brugii] albo do paryża czy montpellier;
albo też przekażcie je tam, gdzie wyda się to wam najkorzystniejsze)32.

niezależnie od tego, jak ważna byłaby rola Brugii, nie pozwólmy się jej 
zanadto olśnić. nie wierzmy pirenne’owi, który utrzymuje, że Brugia miała 
„znaczenie międzynarodowe” większe niż wenecja. Jest to z jego strony uleganie 
retrospektywnemu nacjonalizmowi. zresztą on sam przyznaje, że większość stat-
ków wpływających do portu „należała do obcych armatorów”, „że mieszkańcy 
brali nieznaczny tylko udział w czynnym handlu. zadowalali się rolą pośredni-
ków między przybywającymi ze wszystkich stron kupcami”33. oznacza to, że 
Brugijczycy są podwładnymi, że handel brugijski jest, jak to zostanie określone 
w Xviii wieku, „bierny”. stąd głośny artykuł J.a. van houtte’a (1952), który 
ukazał różnicę między „portem narodowym” – Brugią, a „portem międzynarodo-
wym” – antwerpią34. Być może jednak jest to opinia idąca zbyt daleko w prze-
ciwnym kierunku. mógłbym powiedzieć o Brugii (aby sprawić przyjemność 
richardowi häpke35) i o lubece (aby sprawić przyjemność Fritzowi rörigowi36), 
że są to już weltmärkte, rynki-światy, choć niezupełnie miasta-światy, to znaczy 
niezrównane słońca w centrum swoich wszechświatów.
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przestrzenie północy: rozkwit hanzy37

Brugia jest tylko jednym z punktów – z pewnością najważniejszym, ale 
punktem – rozległej strefy północnej rozciągającej się od anglii do Bałtyku. 
Ta szeroka przestrzeń morska i handlowa: Bałtyk, morze północne, kanał la 
manche, a nawet morze irlandzkie, jest obszarem, na którym rozkwita morska 
i kupiecka świetność hanzy, dostrzegalna już w chwili zakładania w roku 1158 
miasta lubeki, w niewielkiej odległości od wód Bałtyku, między chroniącymi 
ją rozlewiskami rzek Trave i wakenitz.

nie jest to jednak budowanie ex nihilo. w viii i iX stuleciu podróże, najazdy 
i wyprawy korsarskie normanów wyznaczyły, a nawet przekroczyły granice 
owego morskiego imperium północy. Ślady ich przygód rozproszyły się po zie-
miach i wybrzeżach europy, lecz coś z nich pozostało na miejscu. po normanach 
dość długo przemierzały Bałtyk i morze północne statki skandynawskie, lekkie 
i bez pokładu: norwegowie zapuszczali się do wybrzeży anglii i na morze 
irlandzkie38; łodzie chłopów z Gotlandii pojawiały się na południu, na rzekach 
i w portach aż po nowogród wielki39; od Jutlandii po Finlandię powstawały 
miasta słowiańskie, wydobywane na światło dzienne przez najnowsze badania 
archeologiczne40; kupcy ruscy przybywali do szczecina, wówczas miasta wy-
łącznie słowiańskiego41. Żadna jednak prawdziwa gospodarka międzynarodowa 
nie poprzedziła hanzy. podwójna przestrzeń morska Bałtyk–morze północne 
została powoli opanowana i zorganizowana przez miasta, kupców, żołnierzy 
lub chłopów niemieckich w drodze ugody, dzięki wymianie handlowej i poro-
zumieniom z władcami, niekiedy także siłą i przemocą.

nie należy jednak wyobrażać sobie, że miasta hanzeatyckie były od początku 
ściśle nawzajem powiązane. słowo hanza (hansa42, grupa kupców) pojawia się 
późno, po raz pierwszy prawidłowo zapisane w angielskim dyplomie królewskim 
z 1267 roku43. początkowo mamy do czynienia z gromadą kupców i rojem stat-
ków, od zuider zee po Finlandię, od szwecji do norwegii. Centralna oś ruchu 
handlowego przebiega od londynu i Brugii do rygi i rewla, skąd otwierają się 
drogi w kierunku bądź to nowogrodu, bądź witebska albo smoleńska. wymiana 
dokonuje się między słabo jeszcze rozwiniętymi krajami leżącymi nad Bałty-
kiem, dostawcami surowców i produktów żywnościowych, a rejonem morza 
północnego, gdzie zachód zorganizował już punkty etapowe i określił swoje 
wymagania. w Brugii gospodarka-świat wsparta o europę i morze Śródziemne 
przyjmuje wielkie okręty hanzeatyckie, solidnie zbudowane kogi, które poja-
wiają się z końcem Xiii wieku (i które posłużą za wzór dla śródziemnomor-
skich „naw”44). później zjawią się hourques45, inne wielkie statki transportowe 
o płaskim dnie, zdatne do przewozu ciężkich ładunków soli i kłopotliwych
baryłek wina, drewna, produktów leśnych, ziarna sypanego wprost do ładowni.
panowanie miast hanzeatyckich na morzu jest oczywiste, choć dalekie od dosko-
nałości: aż do roku 1280 ich statki unikają przebywania niebezpiecznych cieśnin
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duńskich, kiedy zaś umlandfahrt46 (żegluga przybrzeżna, której szlak wiódł przez 
te cieśniny) upowszechni się, w dalszym ciągu używana będzie wodna droga 
wewnątrzlądowa łącząca lubekę z hamburgiem, składająca się w rzeczywistości 
z odcinków rzek i kanału, gdzie żegluga odbywa się bardzo powoli47.

ów szlak stał się podstawą supremacji lubeki, jako że musiały przezeń 
nieuchronnie przechodzić towary wymieniane między Bałtykiem a morzem 
północnym. w roku 1227 lubeka uzyskała przywilej, który uczynił ją miastem 
cesarskim, jedynym tego rodzaju na wschód od łaby48. innym jej atutem była 
bliskość kopalń soli kamiennej w lüneburgu, wcześnie poddanych nadzorowi 
lubeckich kupców49. zarysowująca się już od roku 1227 (zwycięstwo odnie-
sione nad duńczykami pod Bornhöved50) przodująca pozycja miasta staje się 
oczywista wraz z przyznaniem kupcom hanzeatyckim przywilejów we Flandrii 
w latach 1252–125351, na ponad wiek przed pierwszym walnym zjazdem hanzy, 
który zbierze się w 1356 roku w lubece, aby stworzyć wreszcie hanzę miast52. 
ale już na długo przed tą datą lubeka była „symbolem ligi hanzeatyckiej (...), 
uznaną przez wszystkich stolicą kupieckiej konfederacji (...). Jej godło – orzeł 
cesarski – stało się w Xv wieku godłem całej konfederacji”53.

11. szlaki żeglugi hanzeatyckiej około roku 1400
(wg: F.w. putzger, Historischer Weltatlas, 1969, s. 57.)
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drewno, wosk, futra, żyto, pszenica, produkty leśne ze wschodu i półno-
cy miały wszakże wartość o tyle, o ile były reeksportowane dalej na zachód. 
w przeciwnym kierunku wędrowała sól, sukno, wino. Ten prosty i zdrowy układ 
napotykał jednak liczne przeszkody. i właśnie konieczność przezwyciężenia 
owych trudności spoiła w całość system miejski hanzy, odznaczający się zarazem 
kruchością i siłą. kruchość wynika z niestabilności ugrupowania obejmujące-
go ogromną gromadę miast (od 70 do 170) wzajemnie od siebie oddalonych, 
których delegaci nie potrafią zebrać się w komplecie na walnych zjazdach. 
za hanzą nie stoi żadne państwo, żadna silna liga. są tylko miasta, zazdrosne 
o swoje prerogatywy i pyszniące się nimi, niekiedy rywalizujące ze sobą, chro-
nione potężnymi murami; miasta z ich kupcami, patrycjuszami, cechami, flotą,
składami, nagromadzonymi bogactwami. siła natomiast rodzi się ze wspólnoty
interesów, z konieczności uprawiania tej samej gry ekonomicznej, ze wspólnej
kultury, której składniki ulegają wymieszaniu dzięki ruchowi żeglugowemu
ożywiającemu przestrzeń morską od Bałtyku po lizbonę, jedną z najbardziej
uczęszczanych przestrzeni w europie, ze wspólnego języka wreszcie, który
jest ważkim czynnikiem jedności. „substratem tego języka był dolnoniemiecki
(różny od niemczyzny z południa), zależnie od potrzeb wzbogacany elementami
łacińskimi, estońskimi w rewlu, polskimi w lublinie, włoskimi, czeskimi, ukra-
ińskimi, być może również litewskimi”54; był to język „elity władzy (...), elity
bogactwa, implikujący przynależność do określonej grupy społecznej i zawo-
dowej”55. Co więcej, ponieważ owi kupcy-patrycjusze byli niezwykle ruchliwi,
w rewlu, Gdańsku, lubece i Brugii odnajdujemy te same rody: angermünde,
veckinghusen, von soest, Giese, von suchten56.

wszystkie te więzi rodzą zwartość, solidarność, wspólne zwyczaje i wspólną 
dumę. reszty dokonują obiektywne ograniczenia. w rejonie morza Śródziem-
nego, z uwagi na względny nadmiar bogactw, każde miasto może uprawiać 
odrębną grę i prowadzić zaciętą walkę o pierwszeństwo z innymi. na obsza-
rze Bałtyku i morza północnego byłoby to bardzo trudne. korzyści osiągane 
w handlu ciężkimi towarami o niskiej cenie i dużej objętości są skromne, koszty 
i ryzyko – znaczne. stopa zysku wynosi w najlepszym przypadku około 5%57. 
Bardziej niż gdzie indziej trzeba tu liczyć, oszczędzać, przewidywać. Jednym 
z warunków powodzenia jest utrzymanie podaży i popytu w tym samym ręku, 
zarówno jeśli chodzi o eksport na zachód, jak i w przeciwnym kierunku, o re-
dystrybucję towarów importowanych na wschodzie. kantory, którymi dysponuje 
hanza, wspólne dla wszystkich kupców hanzetyckich, to umocnione placówki, 
chronione przywilejami i zażarcie bronione; dotyczy to w równej mierze sankt 
peterhofu w nowogrodzie, co deutsche Brücke w Bergen czy stahlhofu w lon-
dynie. Jako sezonowi goście tego czy innego kantoru niemcy podporządkowują 
się ścisłej dyscyplinie. w Bergen młodzi ludzie odbywający „naukę zawodu” 
pozostają na miejscu przez dziesięć lat, uczą się języków i lokalnych praktyk 
handlowych oraz muszą wytrwać w stanie bezżennym. w kantorze wszystkim 




