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MARIAN BISKUP
(19 XII 1922 — 16 IV 2012)

16 IV 2012 r. w wieku 89 lat zmarł w Toruniu prof. dr Marian Biskup, wybit-
ny polski historyk, specjalizujący się w dziejach Pomorza i strefy bałtyckiej, hi-
storii średniowiecza i nowożytnej oraz historii zakonu krzyżackiego. Urodził się 
w Inowrocławiu 19 XII 1922 r., gdzie w 1939 r. zdał tzw. małą maturę w Gimna-
zjum im. Jana Kasprowicza. Po ukończeniu Liceum dla Dorosłych w Inowrocławiu 
w 1946 r. podjął studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Magisterium uzyskał w 1949 r. W tym samym roku opublikował pierwsze 
artykuły poświęcone Janowi Cegenbergowi, współtwórcy Związku Pruskiego, i To-
warzystwu Jaszczurczemu.

W latach 1949–1951 był nauczycielem szkoły średniej w Toruniu. W 1950 r. uzy-
skał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie roz-
prawy doktorskiej „Stosunek Kazimierza Jagiellończyka do Gdańska w dobie wojny 
trzynastoletniej (1440–1466)”, napisanej pod kierunkiem prof. Karola Górskiego. 
Tytuł kandydata nauk historycznych (habilitacja) uzyskał w 1957 r. w Instytucie 
Historii PAN na podstawie rozprawy „Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Pol-
ską w połowie XV wieku”. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych 
otrzymał w 1961 r., a profesora zwyczajnego w 1971 r. Od 1954 r. pracował w Insty-
tucie Historii (w Pracowni Dziejów Prus Królewskich i Książęcych Zakładu Historii 
Pomorza), a w latach 1957–1972 w Katedrze Historii Powszechnej Starożytności 
i Średniowiecza UMK. Równocześnie, od 1955 r., działał w Towarzystwie Nauko-
wym w Toruniu, a w latach 1983–2004 był jego prezesem. Imponujący jest zakres 
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jego działalności naukowej i redakcyjnej, by wymienić kierowanie redakcją jednego 
z ważniejszych periodyków historycznych w Polsce — „Zapisek Historycznych”. Był 
również redaktorem Polskiej bibliografii historycznej oraz „Rocznika Elbląskiego”.

W wizerunku uczonego należy mocno zaakcentować jego talenty organizacyj-
ne. Był wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historyczne-
go (od 1960 r.), a w latach 1973–1978 prezesem PTH, równocześnie (od 1965 r.) 
sprawując funkcję sekretarza generalnego Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 
Zarząd Główny PTH zawdzięczał mu wiele inicjatyw dotyczących współpracy mię-
dzynarodowej i działalności edytorskiej oraz oświatowej. Dzięki niemu powoła-
no Olimpiadę Historyczną. W latach 1986–1989 był członkiem Ogólnopolskiego 
Komitetu Grunwaldzkiego, od 1990 r. członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, 
a od 1991 r. członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.

Marian Biskup przez całe życie związany był z Kujawami, gdzie się urodził i wy-
chował. Nie dziwi zatem, że pod jego redakcją wydawane były Dzieje Inowrocła-
wia. Od 1963 r. był też redaktorem naczelnym „Ziemi Kujawskiej”. W 1997 r. Rada 
Miejska Inowrocławia w dowód uznania nadała mu tytuł honorowego obywatela 
miasta. Szczególne więzi łączyły profesora z Toruniem, gdzie mieszkał od czasu 
studiów do 2012 r. Był autorem wielu książek o Toruniu i jego wybitnych miesz-
kańcach, m.in. Mikołaju Koperniku. Poświęcona astronomowi książka pt. Miko-
łaj Kopernik, uczony i obywatel (Warszawa 1972) została przetłumaczona m.in. 
na język angielski, niemiecki i rosyjski. Na szczególną uwagę w dorobku profesora 
zasługuje wielotomowa historia Torunia, której był redaktorem i autorem II tomu, 
obejmującego lata 1454–1548 (Toruń 1992). W 2000 r. profesor Marian Biskup 
został honorowym obywatelem Torunia. W swojej uchwale radni podkreślili wielki 
autorytet moralny i naukowy uczonego, wybitne zasługi prof. Biskupa dla popula-
ryzacji wielowiekowego dorobku Torunia w kraju i za granicą w książkach i arty-
kułach o historii miasta, jego nieoceniony wkład w wychowywanie wielu pokoleń 
młodzieży w duchu poszanowania rodzimej historii.

Niewielu było w Polsce badaczy, którzy byliby tak znani jak Biskup w międzyna-
rodowym życiu naukowym, zwłaszcza w niemieckojęzycznym kręgu historiografii 
europejskiej. Od 1972 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Historyków Pol-
ski i NRD. W 1985 r. został wybrany na wiceprezesa Internationale Kommission 
zur Erforschung des Deutschen Ordens, skupiającej historyków z Niemiec, Polski, 
Austrii, Belgii, Włoch. W uznaniu zasług uczonego w 1983 r. i 2007 r. ukazały się 
dedykowane mu zeszyty „Zapisek Historycznych” (t. XLII i LXXII) oraz publikacja 
pt. Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury, ofiarowane Maria-
nowi Biskupowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (Toruń 1992).

Twórczość naukowa prof. M. Biskupa obejmuje ok. 1000 prac różnego rodzaju, 
poczynając od obszernych monografii, rozdziałów zbiorowych opracowań, artykułów, 
edycji źródłowych, po hasła słownikowe i recenzje. Przez cały okres działalności na-
ukowej wiele miejsca poświęcał badaniom nad dziejami Pomorza, zakonu krzyżac-
kiego i Prus Królewskich. Na szczególną uwagę zasługuje jego pomnikowa praca pt. 
Trzynastoletnia wojna z Zakonem krzyżackim 1454–1466 (Warszawa 1967) oraz 
przygotowana wraz z Gerardem Labudą synteza Dzieje zakonu krzyżackiego w Pru-
sach: gospodarka, społeczeństwo, ideologia (Gdańsk 1986). Pod redakcją M. Biskupa 
(wspólnie z Romanem Czają) ukazała się najnowsza książka na temat Krzyżaków — 
Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo (Warszawa 2008). 
Z innych publikacji książkowych, które dotyczącą zagadnień polsko-krzyżackich, 
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należy wymienić m.in. Stosunek Gdańska do Kazimierza Jagiellończyka w okresie 
wojny trzynastoletniej 1454–1466 (Toruń 1952), Rozmieszczenie własności ziem-
skiej województwa chełmińskiego i malborskiego w drugiej połowie XVI w. (mapy 
i materiały) (Toruń 1957), Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w połowie 
XV wieku (Warszawa 1959), Polska a zakon krzyżacki w Prusach w początkach XVI 
wieku: u źródeł sekularyzacji Prus Krzyżackich (Olsztyn 1983).

Pod redakcją uczonego ukazał się I tom Historii dyplomacji polskiej. Połowa 
X w. — 1572 (Warszawa 1982), w którym omówił dzieje dyplomacji polskiej w cza-
sach: Władysława Warneńczyka, Kazimierza Jagiellończyka (wspólnie z Karolem 
Górskim), Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka. Biskup był redaktorem 
i autorem m.in. Dziejów Chełmna i jego regionu (Toruń 1968), Dziejów Inowro-
cławia (t. 1–2, Warszawa-Poznań-Toruń 1978–1982), Historii Bydgoszczy (t. 1–2, 
Warszawa-Poznań 1999) oraz współautorem wielotomowej Historii Pomorza (t. 1, 
cz. 2, Poznań 1969; t. 2, cz. 1, Poznań 1976) i Historii Gdańska (Gdańsk 1985). 
Profesor był nie tylko autorem wielu publikacji naukowych i licznych artykułów, ale 
również znakomitym wydawcą źródeł średniowiecznych i nowożytnych, zwłaszcza 
dotyczących dziejów Prus Królewskich. Szczególnym osiągnięciem jest przygoto-
wana przez niego, we współpracy z K. Górskim, a później z żoną Ireną Janosz-
Biskupową, edycja pt. Akta Stanów Prus Królewskich (t. 1–8, Toruń 1955–1993). 
Wydawnictwo to, liczące 12 woluminów, obejmuje okres od 1479 do 1526 r. Spośród 
innych publikacji źródłowych należy wymienić m.in. Źródła do inkorporacji Prus 
i wojny trzynastoletniej w archiwach polskich („Archeion”, t. 24, 1955, s. 179–192) 
oraz Materiały do stosunków habsbursko-mazowieckich z przełomie XV–XVI w. 
w archiwach austriackich („Przegląd Historyczny”, t. 59, 1968, z. 2, s. 272–279). 
Cenne są również jego recenzje z polskich i zagranicznych publikacji i wydawnictw 
źródłowych poświęconych problematyce dziejów zakonu krzyżackiego w Prusach. 
Bibliografia publikacji Uczonego za lata 1949–2007 obejmuje prawie 850 pozycji1.

Marian Biskup był uczonym w pełnym tego słowa znaczeniu — wybitnym 
znawcą dziejów Zakonu i Prus Królewskich oraz prężnym organizatorem życia 
naukowego w Polsce. Jego warsztat naukowy charakteryzował się umiejętnością 
wnikliwej interpretacji i wysokim kunsztem pisarskim. Te wszystkie zalety bu-
dziły ogromny szacunek i uznanie środowiska naukowego nie tylko w Polsce, ale 
również w Europie, zwłaszcza w krajach niemieckojęzycznych. Zdaniem Henry-
ka Samsonowicza, prof. M. Biskup za dzieło dokonane dla pożytku historiografii 
i za swoją służebną rolę historyka wobec swego społeczeństwa zasłużył na godne 
określenie, które w średniowieczu przyznawane było nielicznym: „Vir virtuosus et 
utilis populo” (mąż godny zaufania i użyteczny ludowi) — w tym przypadku uży-
teczny historykom Europy, swemu narodowi, kulturze i nauce polskiej.

Profesor Marian Biskup pozostanie zawsze w naszej pamięci.

Janusz Grabowski
(Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa)

1 Bibliografię publikacji Mariana Biskupa za lata 1949–2001 zestawił I. Czarciński [w:] M. Bi-
skup, Opera Minora. Studia z dziejów zakonu krzyżackiego, Prus, Polski i krajów nadbałtyc-
kich, Toruń 2002, s. 8–53. Najnowsze zestawienie (także autorstwa I. Czarcińskiego) znajduje 
się w „Zapiskach Historycznych” (t. 72, 2007, z. 2–3, s. 11–14), dedykowanych Marianowi Bi-
skupowi w 85–lecie urodzin i 60–lecie pracy naukowej.




