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Migracje ludności do Torunia w średniowieczu 
i na progu czasów nowożytnych

Janusz Tandecki

Problem  m igracji ludności do m iast pruskich oraz -  co jes t z tym 
ściśle związane — istniejących w tych ośrodkach stosunków  narodo
w ościowych od daw na budzi) zainteresow anie historyków. W arto 
w tym m iejscu podkreślić, że na rozm iar tego zjaw iska wpływ m iały 
zarów no w ładze państw ow e i m iejskie prow adzące z reguły politykę 
sprzyjającą uzupełnianiu naturalnych, często bardzo dużych w om a
wianym okresie strat ludnościow ych, działania różnych miejskich 
korporacji zaw odow ych w alczących jed n ak  przede wszystkim  o nie
dopuszczenie do pow stania na m iejscu zbyt silnej konkurencji ze stro
ny nowych przybyszów , jak  i kataklizm y, na które ludzie nie mieli 
w iększego w pływu, takie ja k  wojny, zarazy czy okresy nieurodzaju 
i głodu, które rów nież często były powodem  m asowego przenoszenia 
się ludności z jednego  ośrodka m iejskiego lub w iejskiego do innego1.

Jednym i z pierw szych historyków , którzy szerzej zajęli się tą  te 
m atyką w odniesieniu do Prus, byli A rthur Sem rau — interesow ał się 
pochodzeniem  m ieszczan elb ląskich2 -  i E rich Keyser, badający za

1 Szerzej na ten temat zob. R.Gerber, Die Einbürgerungsfrequenzen spätmittel
alterlichen Städte im regionalem Vergleich, [w:] Neubürger im späten Mittelalter. 
Migration und Austausch in der Städtelandschaft des alten Reiches (1250-1550), 
Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 30, Berlin 2002, s. 254-255.

2 A. Semrau, Die Herkunft der Elbinger Bevölkerung von der Gründung der Stadt 
bis 1353, Mitteilungen des Coppemicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu 
Thom (dalej cyt. MCV), 32, 1924, s. 9-62.
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ludnienie G dańska w XIII i XIV w. W swych badaniach oparli się oni 
m.in. na analizie zachowanych z tego czasu nazwisk odm iejscow ych3. 
Jeżeli idzie o Toruń, to zagadnienia te pierwsi szerzej poruszyli m.in. 
Georg B ender i Karol Górski4. Później studia nad ludnością m iejską i 
je j m igracjami do Prus i Torunia były kontynuow ane również przez 
innych badaczy, wśród których wym ienić należy przede wszystkim 
Theodora Pennersa, Tom asza Jasińskiego i Krzysztofa M ikulskiego5.

Pierwsi osadnicy, którzy przybyli do Torunia, wywodzili się ze 
Złotoryi i leżącej w je j pobliżu Legnicy6. Generalnie brak jednak 
z okresu średniow iecza dla interesującego nas ośrodka m iejskiego 
bezpośrednich przekazów o pochodzeniu osiedlających się w nim 
obywateli (listy osób przyjętych do prawa m iejskiego zachow ały się tu 
-  podobnie z resz lą jak  w części innych m iast z tego reg ionu7 -  znacz

3 E. Kcyscr, Die Bevölkerung Danzigs und ihre Herkunft im 13. und 14. Jahrhun
dert, Pfingstblätier des Hansischen Geschichtsvereins. 15, 1924. s. 1-93. Po II wojnie 
światowej badacz ten częściowo podsumował dyskusję na lemat pochodzenia miesz
czan państwa zakonnego w Prusach w artykule Die Herkunft der städtischen Bevöl
kerung des Preußenlandes im Mittelalter, Zeitschrift für Ostforschung, 6, 1957, 4, 
s. 539-557.

4 G. Bender, Archivulische Beiträge zur Familicn-Geschichte des Nikolaus 
Coppernicus. Nebst Beilagen, MCV. 3, 1881, s. 63-126; K. Górski, Historia politycz
na Torunia do roku 1793 ( nadbitka z Dzieje Torunia). Toruń 1933, s. 6-13.

5 T. Penners, Untersuchungen über die Herkunft der Stadtbewohner im Deutsch- 
Ordensland Preußen bis in die Zeit um 1400, Deutschland und der Osten. Quellen und 
Forschungen zur Geschichte ihrer Beziehungen, Bd. 16, Leipzig 1942: T. Jasiński. 
Przedmieścia średniowiecznego Torunia i Chełmna, Poznań 1982. s. 71 n.. który' też 
podsumował wyniki badań wymienionych wcześniej autorów, oraz tegoż, Początki 
Torunia na tle osadnictwa średniowiecznego, Zapiski Historyczne, t. 46, 1881, z. 4, 
s. 5-34; K. Mikulski, Struktura etniczna mieszkańców i status społeczny ludności 
pochodzenia polskiego w Toruniu od końca XIV w. do połowy XVII wieku, Roczniki 
Historyczne, 63, 1997, s. 111 n. Por. też J. Małlek, Migracje ludności niemieckiej, 
polskiej i litewskiej na ziemie pruskie w XIII-XVIII wieku, Komunikaty Mazursko- 
Warmińskie, nr 4. 2003, s. 431-441.

6 T. Jasiński. Początki, s. 28-29.
7 Z miast pruskich z okresu średniowiecza zachowały się księgi przyjęć obywateli 

do prawa miejskiego m.in. z Braniewa (1345-1599), Głównego Miasta Gdańska 
(1364-1433), Malborka (1398-1769), Młodego Miasta Gdańska (1400-1455), Kwi
dzyna (od 1480 r.) i Barcian (Bartenstein, 1397-1533), E. Kcyser, Die Herkunft,
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nie później, gdyż dopiero od 1627 r. i nie zaw ierają  one danych
0 m iejscu pochodzenia przybyszów )8. Th. Penners znalazł potw ierdze
nie w źródłach, że w latach 1300-1350 przybyły do Starego M iasta 
T orunia 52 osoby, przede wszystkim  z ziem niem ieckich, pruskich
1 Śląska9. Z  kolei E. Keyser, wykorzystując również m.in. badania 
Th.Pennersa, ustalił, że w następnym  okresie, to je s t  od 1351 do 
1400 r., w iększość osób przybyła do Starego M iasta Torunia w yw o
dziła się z terenów  państw>a zakonnego w Prusach (28 % ) oraz środ
kow o-w schodnich  N iem iec (23), Śląska (12), W estfalii (4), Saksonii 
i Turyngii (2). a także Czech i M oraw (2), a tylko pojedynczy m iesz
kańcy m iasta pochodzili wów czas z terenów' nadbałtyckich, Polski czy 
H oland ii10. Dane te w  zasadzie są  zgodne z liczbam i, które podał 
B. R istau, autor m apy ilustrującej pochodzenie mieszczan toruńskich 
do 1425 r., opublikow anej w wydanym  w 1988 r. historycz- 
no-geograficznym  atlasie Prus. W edług ustaleń tego badacza do 
1425 r. osiedliło  się w mieście 954 m ieszkańców spoza Prus, w tym 
228 osiadło tu przed dżum ą 1348/1349 r.. a 726 przybyło tu ju ż  po tej 
epidem ii. W  tym drugim  okresie, co zgodne jes t z ustaleniam i 
E. Keysera. najw ięcej nowych m ieszkańców Torunia w yw odziło się -  
ciągle nie uwzględniając w tych obliczeniach przybyszów z terenu 
państw a zakonnego -  z obszarów Rzeszy (156 osób) oraz wschodnich 
(60) i zachodnich N iem iec (39), Rusi (15) i W estfalii (1 3 )" . Z kolei 
dla czasów nowożytnych udało się ustalić na podstaw ie spisów  opra

s. 540-541. Szerzej na ten temat zob. S. Gierszewski, Obywatele miast Polski przedro
zbiorowej. Warszawa 1973, s. 16 n., oraz R. Cli. Schwinges, Neubürger und Bürger- 
bücher im Reich des späten Mittelalters: Eine Einführung über die Quellen, [w:] 
Neubürger im späten Mittelalter, s. 17 n.

8 Por. A. Semrau, Die Bürgerlisten der Stadt Thorn aus dem 17 Jahrhunderte, 
MCV, 27, 1919, s. 66-82; 28, 1920, s. 40-70.

9 Th. Penners, Untersuchungen, s. 62.
10 E. Keyser. Die Herkunft, s. 553. Dane le nieco różnią się od liczb podawanych 

przez T. Pennersa. Untersuchungen, s. 62.
11 B. Ristau, Stadtbewohner des Ordenslandes Preußen bis 1425 nach bezeugten 

Herkunftsangaben Stadt Thorn. Einzugsbereich aus Orten ausserhalb Preußens, [w:] 
Historisch-geographischer Atlas des Preußenlandes, Lieferung 12, hrsg. v. 
G. Mortensen, R. Wenskus, H. Jäger, Wiesbaden-Stuttgart 1988.
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cowanych przez A. Sem raua, że od 1627 do 1660 r. obywatelstwo 
Torunia osiągnęło w sum ie 789 osób obcych i 417 m iejscowych, czyli 
że w tym okresie co roku liczba m ieszkańców tego ośrodka zwiększała 
się o około 8 0 -1 0 0  osób. Te ostatnie dane m ogą być jednak  trochę 
mylące, gdyż w tym czasie w Toruniu naw et ludzi tu urodzonych, j e 
żeli ojciec nie byl pełnoprawnym  obywatelem  miasta, traktowano jako  
zam iejscow ych1'.  Osoby z pełnym  prawem  miejskim, czyli patrycjat 
i posiadające prawo m iejskie pospólstwo, stanowiły wów czas około 
jednej czwartej zaludnienia m iasta (28 %). O prócz tego niektórzy 
mieszkańcy przedm ieść posiadali tzw. małe prawo m iejskie, bez obo
wiązku składania przysięgi, które pozwalało im m.in. na prowadzenie 
określonej działalności gospodarczej w m ieście13.

W nioski poszczególnych badaczy na tem at zam ieszkujących w śre
dniowiecznym  Toruniu lub przybywających do tego m iasta osób, wy
ciągane przede w szystkim  ze źródeł pośrednich, nie zawsze były je d 
noznaczne i -  w zależności od narodowości i nastaw ienia historyków 
-  często budziły gorące dyskusje. Przykładem tego m ogą być prace 
w spom nianego ju ż  G eorga Bendera i Stanisław a Kujota, oparte 
w praw dzie na identycznych archiw aliach, ale zaw ierające ju ż  zupełnie 
odm ienne liczby torunian narodow ości niem ieckiej i polskiej. Roz
bieżności te w ynikały przede wszystkim  m.in. z tego, że najczęściej 
głównym  źródłem  przy takich badaniach były imiona i nazwiska 
m ieszczan, a podstawę obliczeń stanow iło tzw. kryterium  imionowe, 
które używane bezkrytycznie, bez uw zględnienia stosunków ustrojo
wych i społecznych panujących w średniowiecznym  Toruniu, m usiało

12 S. Gierszewski, Obywatele, s. 51.
13 T. Jasiński, Przedmieścia, s. 48 n.; S.Gierszewski, Obywatele, s. 32; 

S. Cackowski, Terytorium, ludność, władze miejskie, [w:] Hisloria Torunia, t. 2, cz. 2: 
W czasach renesansu, reformacji i wczesnego baroku (1548-1660), red. M. Biskup, 
Toruń 1994, s. 16. Szerzej na ten temat zob. E. Isenmann, Bürgerrecht und Bürger
aufnahme in der spätmittelallerlichen und frühneuzeitlichen Stadt, [w:] Neubürger im 
späten Mittelalter, s. 203-249; U. Meier, Gemeinnutz und Vaterlandsliebe. Kon
troversen über die normativen Grundlagen des Bürgerbegriffs im späten Mittelalter, 
[w:] Neubürger im späten Mittelalter, s. 53-51, i G. Dilcher, Bürgerrecht und Bür
gereid als städtische Verfassungsstruktur, tamże, s. 83-97.
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prow adzić do tak rozbieżnych konkluzji14. Dlatego też ju ż  na początku 
tych rozważań trzeba podkreślić, że nie w szystkie om aw iane tu zjaw i
ska dem ograficzne, kształtujące w efekcie zaludnienie Starego i N o
wego M iasta Torunia oraz jego  przedm ieść, dadzą się do końca okre
ślić ilościowo.

Liczba m ieszkańców poszczególnych m iast w średniow ieczu zale
żała najczęściej od stopnia rozwoju gospodarczego danego ośrodka, 
jeg o  położenia geograficznego i usytuowania przy jak im ś bardziej 
znaczącym  szlaku handlowym, a także -  co było szczególnie w ażne ze 
względu na w ysoką śm iertelność ów czesnego społeczeństw a m iejskie
go -  od imigracji z zewnątrz. Należy pam iętać, że średniow ieczne 
m iasta pruskie m iały w zasadzie ujem ny bilans przyrostu naturalnego 
i z tego powodu mogły się rozwijać przede w szystkim  dzięki napły
wowi nowych m ieszkańców  z zewnątrz. Podobnie było w Toruniu. 
W  tym ośrodku całkow icie precyzyjne określenie liczby m ieszkańców  
Starego i Now ego M iasta -  ze względu na brak bezpośrednich przeka
zów historycznych — nie je s t możliwe; dlatego też w ielkość tę ustala 
się z reguły jedynie  szacunkowo. Sprawa ta jes t o tyle istotna, gdyż 
dopiero na tle tych danych m ożna ocenić rozm iary migracji do ośrodka 
toruńskiego.

W przeszłości badacze tego zagadnienia, opierając się zresztą  na 
dość różnorodnych źródłach, operowali tu różnymi liczbam i. N ajm niej 
w ątpliw ości wzbudzało zaludnienie Now ego M iasta Torunia. N a przy
kład w spom niany ju ż  G eorg Bender był zdania, że w  połowie XIV w. 
ośrodek ten liczył 2000-3000  m ieszkańców 15. R ów nież późniejsze 
badania dotyczące ludności toruńskiego ośrodka now om iejskiego naj
częściej przyjm ują, że na przełom ie XIV /X V w. m ieszkało w  nim 
około 2000 m ieszkańców 16. Jeżeli idzie o zaludnienie Starego M iasta

14 Więcej na ten temat zob. J. Tandecki, Przemiany w strukturze ludnościowej, [w:] 
Historia Torunia, t. I: W czasach średniowiecza (do roku 1454), red. M. Biskup, 
Toruń 1999, s. 204 n.

15 Die ältesten Willküren der Neustadt Thorn lc. vom Jahre 1300) nebst einigen 
Urkunden und einem Zinsregister, hrsg. v. G. Bender, Zeitschrift des Westpreussi- 
schen Geschichtsvereins (dalej cyt. ZWG), 7, 1882, s. 105.

16 J. Przeracki, Pospólstwo Nowego Miasta Torunia w lalach 1330-1410, Rocznik
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Torunia najbardziej praw dopodobne w ydają się liczby podane przez 
Tom asza Jasińskiego. Opar! on sw oje obliczenia na wykazach szosu 
z 1394 r. Byl to podatek nadzwyczajny, uchwalany przez Radę, a pła
cono go wów czas zarów no od majątku (4 denary- od grzywny), jak  i od 
rodziny (pół w iardunku). W edług ustaleń tego badacza ju ż  pod koniec 
XIV w. w Starym M ieście m ieszkało 4776 osób, na Kępie Bazarowej 
-  308 (liczba ta budzi jednak  najw iększe w ątpliw ości) oraz na pozo
stałych przedm ieściach -  2672 osoby. W  sum ie -  według obliczeń 
T. Jasińskiego -  Stare M iasto Toruń liczyło w tym czasie 7750 osób, 
z których praw ie 3000 zam ieszkiw ało przedm ieścia. Do liczby tej do
dać należy rów nież franciszkanów , dom inikanów, benedyktynki, be- 
ginki, m ieszkańców  dwóch szpitali, przedstawicieli rycerstwa przeby
w ających wów czas w Toruniu oraz część tzw. ludzi luźnych. N ależa
łoby więc, w edług tego badacza, ludność całego Torunia (Starego 
i N ow ego M iasta w raz z przedm ieściam i) szacować w tym okresie na 
około 10 000 m ieszkańców, a razem z załogą i m ieszkańcami zamku 
krzyżackiego na około 10 300 osób17. Z kolei Edmund C ieślak na pod
stawie wpisów do ksiąg podatkow ych ludność Starego M iasta ocenił 
nieco skrom niej, na 4195 osób, a jego  przedm ieść na 3245 (ale doty
czyło to połowy XV w.). W spom niany Tom asz Jasiński, badając ten 
sam przekaz (spis szosu), doszedł jednak  do wniosku, że Toruń 
w 1455 r. liczył łącznie z Nowym  M iastem  jedynie  9000 m ieszkań
ców, a  ich liczba — w efekcie kryzysu gospodarczego państw a zakon
nego w Prusach i zaraz -  zm niejszyła się w stosunku do 1394 r. o 
15 %18.

Dane te nie do końca przekonały wszystkich historyków. N a przy
kład Antoni Czacharow ski uważał, że w powyższych obliczeniach nie

Toruński. 13, 1978, s. 234; T. Jasiński, Przedmieścia, s. 63; A. Czacharowski, Toruń 
średniowieczny (do roku 1454), [w;] Toruń dawny i dzisiejszy. Zarys dziejów, red. 
M. Biskup, Warszawa-Poznań-Toruń 1983, s. 73. Należy podkreślić, że E. Cieślak 
obliczył zaludnienie ośrodka nowomiejskiego w połowie XV w. na 1726 osób. 
E. Cieślak, Walki ustrojowe w Gdańsku i Toruniu oraz w niektórych miastach hanze- 
atyckich w XV w,, Gdańsk 1960, s. 160, przypis 13.

17 T. Jasiński, Przedmieścia, s. 63.
18 E. Cieślak, Walki, s. 160, przypis 13; T. Jasiński, Przedmieścia, 64.
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doceniono m.in. liczebności najuboższych m ieszkańców  Starego 
i N ow ego M iasta Torunia, dużej liczby „gości” przebyw ających okre
sowo w obu tych ośrodkach, a także znacznej liczby duchow ieństw a 
św ieckiego i zakonnego. U w zględnienie w szystkich tych czynników  
pozw oliło tem u badaczowi postawić tezę, że na przełom ie XIV /X V w. 
ośrodek toruński m ógł w sum ie liczyć nawet ponad 15 000 m ieszkań
ców , co w ydaje się jednak  liczbą m ocno zaw yżoną19. Tym bardziej, że 
jeszcze na przełom ie XV/X VI w. Toruń liczył tylko 11 000 m ieszkań
ców 20, w drugiej połowie XVI w. (około 1570 r.) pełne zaludnienie 
T orunia szacuje się na 12 000 osób21, a liczbę 15 000 m ieszkańców 
m iasto osiągnęło dopiero w połowie XVII w .22

O bserw ow any na przestrzeni w ieków w zrost zaludnienia T orunia 
pow odow any był zarów no przyrostem  naturalnym , jak  i napływem  
ludzi z zewnątrz. N iestety, zarówno w ielkość obu wym ienionych 
czynników, jak  i ich wzajem ne relacje są  w św ietle zachow anych źró
deł trudne do ustalenia. W spom inano już , że przyrost naturalny w śre
dniow ieczu oraz na progu czasów nowożytnych nie był wysoki, czego 
powodem  były przede wszystkim  liczne epidem ie oraz niski stan sa
nitarny ów czesnych miast. Zarazy, szczególnie dżum a, dziesiątkow ały 
m ieszkańców  ośrodków m iejskich, często doprow adzając do śmierci 
znaczącej części ich populacji oraz wyw ołując ucieczkę w ielu innych 
m ieszczan z  zagrożonych terenów. Szczególnie duże straty w śród lud
ności T orunia i innych m iast pruskich spowodowały' w średniow ieczu 
epidem ie z lat 1373, 1382, 1416, 1427 i 1439. N a progu czasów  now o
żytnych Toruń został dotknięty szczególnie w latach 1564-1570,

19 A. Czacharowski, Toruń średniowieczny, s. 73; zob. też wcześniejszą pracę tego 
autora, Ze studiów nad strukturą społeczną mieszczaństwa toruńskiego na przełomie 
XIV/XV wieku, Acta Universitatis Nicolai Copemici (dalej cyt. AUNC), Historia, 9, 
1973, s. 96, gdzie badacz ten ustalił liczbę mieszkańców Starego Miasta Torunia w 
końcu XIV w. na 13 000.

20 M. Biskup, Historia Torunia, t. 2, cz. 1, U schyłku średniowiecza i w począt
kach odrodzenia (1454-1548), Toruń 1992, s. 80.

21 Atlas Historyczny Polski. Prusy Królewskie w drugiej połowie AT/ w., opr. 
M. Biskup, L. Koc, Warszawa 1961, s. 67 n.

22 S. Cackowski, Terytorium, s. 15.
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1579, 1597-1588, 1591, 1600, 1602, 1624-1625, 1629-1630, 1656 
i 1660. Zgadzając się z sądem, że niekiedy przekazy o stratach ludno
ściowych ponoszonych przez m iasta w wyniku tych zaraz były nieco 
przesadzone (np. w Gdańsku w 1564 r. m iały umrzeć aż 14 942, a w 
T oruniu w 1656 r. 8962 osoby), to jednak  bez wątpliwości ich efektem  
było częściow e pustoszenie pruskich ośrodków  m iejskich lub przy
najm niej znaczne zm niejszenie stanu ich zaludnienia23.

Również w przypadku napływ u do Torunia ludności z zewnątrz 
trudno w om awianym  okresie o ścisłe ustalenie ich liczby. Składała się 
wów czas na nią z jednej strony łatw iejsza do uchw ycenia imigracja 
legalna, kończąca się przyjm ow aniem  prawa m iejskiego, zw iązana 
z reguły z podejm owaniem  działalności kupieckiej lub rzem ieślniczej, 
zawieraniem  m ałżeństw  czy napływem  uczniów  na naukę zawodu lub 
zatrudnianiem  czeladników  z zew nątrz w m iejscow ych warsztatach 
itp., jak  i im igracja nielegalna, przede wszystkim  osób, które żyły na 
m arginesie feudalnego system u społecznego i nie występow ały w żad
nych oficjalnych rejestrach (Prusow ie, ubodzy Polacy, wyrobnicy 
i robotnicy najem ni, tragarze, służba najem na, zbiegow ie ze wsi, wę
drowni grajkow ie, różni włóczędzy, złodzieje, żebracy, prostytutki 
itp.). Ludzie ci są bardzo trudni do uchw ycenia w zachowanych archi
waliach. Osiedlali się oni przede wszystkim  na przedm ieściach, które

33 Thomer Denkwürdigkeiten von 1345-1547, hrsg. v. A. Voigt, MCV, 13, 1904, 
s. 9, II, 49, 62; J. Tandecki, Pozazawodowe funkcje i powinności korporacji rzemieśl
niczych w miastach Prus Krzyżackich i Królewskich w XIV—XVIII wieku. Zapiski 
Historyczne, t. 60, 1995, z. I, s. 13; S. Cackowski, Terytorium, s. 15. Więcej na temat 
zaraz w średniowieczu i w czasach nowożytnych na terenie Europy i Niemiec zob. 
m.in. K. Lechner, Das grosse Sterben in Deutschland 1348-1351, Innsbruck 1884; 
J. Nohl, Der schwarze Tod. Eine Chronik der Pest 1348-1720, Potsdam 1924; 
Th. Penners, Fragen zu Wanderung in den Hansestädten des späten Mittelalters, 
Hansische Geschichtsblätter, 83, 1965, s. 13 n.; M. Vasold, Pest, Not und schwere 
Plagen. Seuchen und Epidemien von Mittelalter bis heute, München 1991; 
K. Bergdolt, Der Schwarze Tod in Europa. Die Grossie Pest und das Ende des Miltei
alters, München 1994; D. Williman, The black death: the impact o f the fourteenth- 
century plague, Binghampton-New York 1982; R. S. Gottfried, The black death. 
Natural and Human Disaster in Medieval Europe, London 1982; The Black Death, 
translated and edited by Rosemary Horrox, Manchester and New York 1994.
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charakteryzow ały się najw iększą zm iennością składu i liczby m iesz
kańców.

Najwięcej informacji zachow ało się o napływ ie do Torunia przed
stawicieli warstw y w yższej, czyli bogatego kupiectw a, które w śre
dniow ieczu w znacznej części rekrutow ało się z Lubeki (Pape, Pful, 
von der M ersche) oraz przede w szystkim  z terenów  W estfalii. Św iad
czy o tym m.in. fakt, że w obrębie starotoruńskiego patrycjatu W est- 
falczycy byli naw et liczniejsi niż wszyscy razem pozostali przedstaw i
ciele tej grupy społecznej, pochodzący z terenu państw a zakonnego, 
Pom orza i Śląska. Z tego ostatniego regionu, konkretnie z W rocław ia, 
w yw odził się m.in. Herm ann von Essen, rajca i burm istrz Starego 
M iasta T orunia (1331-1342) oraz -  być m oże -  Konrad Sebinwirt, 
pełniący te same godności w Nowym  M ieście T oruniu24. Ludzie zali
czeni do tej grupy, a wyw odzący się z W estfalii, przeważali w latach 
1300-1400 (33 osoby) rów nież nad osadnikam i przybywającym i do 
T orunia z innych prow incji niem ieckich, np. z Turyngii (I) ,  Hesji (1), 
N adrenii (2) czy H olsztynu (2). O dużym  znaczeniu tej imigracji do 
toruńskiego ośrodka m iejskiego w XIV w. i je j bezpośrednim  charak
terze św iadczy znane postanow ienie Rady Starego M iasta Torunia 
z 1389 r., dotyczące nadaw ania obyw atelstw a m iejskiego oraz obo
wiązku dostarczania listów dobrego urodzenia, które brzmiało: „lm  
dem selben Jahre am Sonntag vor Agnetis [17 I, haben] der rath und 
die ältesten Herrn eintrachtiglich geschlossen, dass man forthin nie- 
mandt, er sey ein W estpfälinger oder sonst was Lands jem andt kom 
me, B ürgerrecht soll m ehr geben, er bringe vorher satsam e Briefe sei
ner G ebührt und wo er gew onet hat, von Stettin oder anderer H err
schafft und das w issentlich sey und Zeugniss, das er frey und ehrlich 
gebohren und nicht eigen sey und sich auch sonst erbahrlich in seiner 
H andlung verhalten habe, als ein from m er B iederM annn herkomm e 
und w onne”25.

24 K. Kopiński, Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia z Wrocławiem w późnym 
średniowieczu, praca doktorska, Toruń 2004, mps w Archiwum UMK, s. 242-243.

25 Thomer Denkwürdigkeiten, s. 16; T. Penners, Untersuchungen, s. 64; K.- 
O. Ansehl, Thoms Seehandel und Kaufinanschafi um 1370, Marburg 1961, s. 121-125;
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O siedlający się w T oruniu W estfalczycy -  podobnie jak  to było 
także w wypadku G dańska i Elbląga -  wywodzili się w tym czasie 
przede wszystkim  z obszaru llellw egu, starej drogi ludów łączących 
Ren z W ezerą, głównie z Soestu i Dortmundu. Udow odnił to m.in. 
K arl-O tto  Ansehl, au tor znanej monografii o toruńskim  handlu i ku- 
piectw ie około 1370 r., który zidentyfikow ał ponad 20 rodzin pocho
dzących pośrednio lub bezpośrednio z pierwszej z wym ienionych 
m iejscow ości (m .in. von A llen, Bycoln, Kywe, von Linden, von Loo, 
Rebber, Toddinchusen, W ale i inni). Zbliżone rezultaty dały też jego  
badania dotyczące kupców wyw odzących się z Dortmundu (von Dat
teln, von Hengstenberg, Kam m enata, von Ponte, von Putten i inni)26.

D opiero po 1411 r. -  w wyniku wzrostu pozycji ekonom icznej 
i społecznej części nowych obyw ateli, w tym pochodzenia polskiego -  
dochodzi do pewnych zmian w strukturze tej grupy ludności miejskiej. 
Pojaw ia się tu m.in. Szymon Belkaw, który przybył do Torunia z Pol
ski przed 1434 r. i dzięki ożenkom  z kobietami wywodzącym i się 
z m iejscow ego patrycjatu (jego pierwsza żona pochodziła z rodziny 
von Kam m enatc, druga była w dow ą po burm istrzu Janie I iuxerze) 
oraz w łasnej przedsiębiorczości w stosunkow o krótkim czasie aw an
sow ał najpierw  do ławy, a potem rady27. Również wywodzący się z 
rycerstw a kujaw skiego, a wzbogacony na handlu z Polską Pietrasch 
Cziras dość szybko w szedł do elity rządzącej Starego M iasta, uzysku
jąc  w 1407 r. godność ław nika, a w roku 1409 aw ansując do rady28.

T. Jasiński, Imigracja westfalska do Prus w okresie późnego średniowiecza (XII1-XV w.), 
[w:] Niemcy-Potska w średniowieczu, red. J. Strzelczyk. Poznań 1986, s. 109.

26 K.-O.Ansehl, Thorns, s. I 15-120 n. Por. tc i  Liber scabinorum Veleris Civitatis 
Thoruniensis 1363-1428, wyd. K. Kaczmarczyk. Toruń 1936. nr 505, 659 n.

~7 K. Mikulski, Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XII' do początku 
XVIII wieku, Toruń 1999, s. 155; Z. H. Nowak, IV okresie kryzysu pańshva krzyżackie
go, [w:] Historia Torunia, t. 1, s. 256; R. Czaja, Urzędnicy miejscy Torunia do roku 
1454, Toruń 1999, s. 196.

28 J. Bieniak, Piotr Szeliga, mieszczanin toruński, wierzyciel szlachty, [w: j Studia 
nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, red. R. Czaja, J. Tandecki, To
ruń 1996. s. 221-233; Z. H. Nowak. W okresie krvzysu, s. 256; R. Czaja, Urzędnicy, 
s. 199.
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Kolejne zm iany wśród elity rządzącej w Toruniu obserw uje się po 
1466 r., kiedy w śród m iejscow ego patrycjatu zachodzą duże zm iany 
natury generacyjnej i m igracyjnej. Z jednej strony w idać w ygaśnięcie 
niektórych starych rodzin patrycjuszow skich (von Loe, Reusopp, Rus
se, Theudenkus i inni), z drugiej zaś obserw uje się pojaw ienie nowych 
osób, które w yw odziły się z zachodnich i północnych N iem iec, 
w m niejszym  zakresie z terenu N iem iec W schodnich, Dolnego Śląska 
czy K rólestw a Polskiego. W śród tych ostatnich przykładow o wym ie
nić należy pochodzącą z Kolonii nad Renem rodzinę Kriigerów, zasia
d a jącą  od 1473 r. w radzie, przybyłych z Fryzji Eskenów (1484), po
chodzących z Sulechow a na pograniczu prusko-brandenburskim  Ko- 
yów  (1491), wyw odzących się z K rakowa G ertnerów  (przedstaw iciel 
tego rodu pełnił jednak  tylko funkcję ław nika), pochodzących z  Dol
nego Śląska Beutlów (1494) i Seusów (1501) czy przybyłych do T oru
nia via G dańsk, a  w yw odzących się z Frankfurtu nad O drą  Strobandów  
(1527)M.

Sytuacja ta nie zm ieniła się w latach następnych. Rów'nież w okre
sie 1548-1660 spośród członków  rady toruńskiej przynajm niej 12 
urodziło się poza Toruniem , a 8 z nich osiągnęło godność burm istrza. 
Część pochodziła z  Prus, pozostali przede w szystkim  z  terenu N ie
miec. W śród nich wym ienić m ożna urodzonego w Ham burgu Bernarda 
Pulm ana (członkiem  rady został w 1549 r.), M ichała Siw erta z G dań
ska (1567), M ichała Herzoga z V ogelsang (1591), G odfryda Krivesa 
z Lubeki (1630), Fryderyka G am eta z G oleniow a na Pom orzu Z a
chodnim  (1647), grudziądzanina Jana N epsa (1648), K onrada M oliera 
z Hesji (1579), pochodzącego ze Śląska Jerzego am Ende (1575) czy 
w yw odzących się ze szlacheckich rodzin: Idziego L ichtfussa ze Staro
gardu (1601) i Jakuba A ustena z Lem m nitz (1643)30.

O bok w ystępujących w Toruniu m ieszczan-patrycjuszy  pochodze
nia szlacheckiego od przełomu XV /XVI w. obserw uje się rów nież 
proces osiedlania się w tym  m ieście lub kupow ania tu nieruchom ości

29 M. Biskup, U schyłku, s. 81; K. Mikulski, Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy, 
Część II: 1454-1650, Toruń 2001, s. 33 n.

30 S. Cackowski, Terytorium, s. 17, K. Mikulski, Urzędnicy, s. 186 n.
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przez  szlachtę polską. Jednym  z je j przedstaw icieli był Jerzy M odlibóg 
z Kujaw, który w 1512 r. kupił tu dom, w którym za zgodą rady mógł 
m ieszkać aż do śm ierci. Kobiety z jego  rodu zaw arły potem m ałżeń
stwa z przedstaw icielam i toruńskiej patrycjuszow skiej rodziny Rudi- 
gerów 31. W raz z upływem  czasu liczba szlachty w m ieście coraz bar
dziej w zrastała, aż konstytucja sejm owa z 1550 r. praw nie dopuściła 
osiedlanie szlachty w miastach. Część z niej osiągnęła później oby
w atelstw o Torunia. W iadom o na przykład, że w 1568 r. prawo m iej
skie otrzym ali lu polscy szlachcice M arcin Zakrzew ski i W iktoryn 
Dzięgielewski. W 1600 r. ju ż  10 przedstawicieli szlachty z Prus Kró
lewskich oraz 11 z Kujaw i W ielkopolski posiadało sw oje dom y 
w m ieście, a jeden  z  nich -  Baltazar R ochocki -  był lekarzem i stale 
m ieszkał w Toruniu. M imo że w Prusach dopiero po zaw ziętych dys
kusjach na sejm ikach w 1633 r. oficjalnie potw ierdzono praw o 
szlachty do budowania spichrzy czy nabyw ania nieruchom ości w 
wielkich m iastach z tego terenu, w tym w Toruniu, od lat czterdzie
stych XVII w. liczba szlachty w m ieście -  w efekcie św iadom ej poli
tyki prowadzonej przez luterańskie w'ładze m iejskie — stopniow o za
częła ulegać zm niejszeniu32.

W Archiwum  toruńskim  zachowało się rów nież sporo przekazów  
dotyczących m igracji w om aw ianym  okresie przedstaw icieli pospól
stwa, szczególnie rzem ieślników. W ynikło to m.in. z faktu, że każdy 
m istrz chcący prow adzić w arsztat w m ieście m usiał u zyskać najpierw  
prawo m iejskie. W śród tego rodzaju archiw aliów  na czoło w ysuw a się 
zbiór 2678 dokum entów i listów, zatytułow any jak o  „Listy cechow e” . 
W zbiorze tym um ieszczono nie tylko listy polecające osób przyjm o
w anych do cechu, listy dobrego urodzenia, w yuczenia oraz św iadec
tw a pracy czeladników  czy św iadectw a m istrzow skie, ale rów nież 
różnego rodzaju św iadectw a m oralności i chrztu przedkładane zarów 

31 Thomer Denkwürdigkeiten, s. 143; M. Biskup, U schyłku, s. 86. Por. też H.- 
J. Gilomen, Städtische Sondergruppen im Bürgerrecht, [w;] Neubiirger im späten 
Mittelalter, s. 165-166.

32 S. Mikulski, Przestrzeń, s. 131; S. Gierszewski, Obywatele, s. 92—93; S. Cac
kowski, Terytorium, s. 21.
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no w cechach, jak  i radzie m iejskiej przy staraniach o uzyskanie oby
watelstw a, a także różne listy polecające do w ładz toruńskich. Począt
kowo zapewne dużą rolę w śród toruńskich rzem ieślników  odgrywali 
przybysze z N iem iec (D ortm und, Luneburg), chociaż z czasem  sytu
acja ta uległa zm ianie33. N a podstaw ie tych archiw aliów  wiadom o, że 
np. w 1399 r. przetrw ało przynajm niej 35 różnych listów  dobrego uro
dzenia, w yuczenia i polecających, z  których osiem  dotyczy przybyłych 
do m iasta czeladników. Z przekazów  tych wynika, że wywodzili się 
oni wów czas w większości z ziem polskich (K oronow o, Poznań, Py
zdry) i Śląska (dwie osoby z N ysy, po jednej z W rocław ia i Św idnicy), 
a tylko jed en  pochodził z  terenu państw a krzyżackiego (Działdowo). 
Ludzie ci reprezentowali głów nie rzem iosła m etalow e (kowalstwo, 
konwisarstwo, nożow nictw o i ślusarstw o) oraz kołodziej stwo, łazieb- 
nictwo i szew stw o34.

Także archiw alia dotyczące następnych lat m ają niekom pletny cha
rakter. N a przykład spośród zachow anych z 1400 r. 65 analogicznych 
listów tylko 11 dow odnie dotyczy przybyłych do m iasta rzem ieślni
ków (czeladników). Przyw ędrowali oni wów czas do Torunia również 
przede wszystkim  ze Śląska (5 osób), Czech (2), z Prus (2) oraz po 
jednej osobie z Poznania i W iednia35.

Pierwsze w miarę kom pletne dane dotyczące tego zagadnienia 
m ożna uzyskać dopiero od lat czterdziestych XVI w., kiedy to na szer
szą  skalę zaczęto wpisyw ać takich przybyszów do ksiąg cechowych. 
Prześledźm y to na podstaw ie toruńskiego cechu złotników , w którym 
w latach 1548-1600 zarejestrow ano 383 nazw iska czeladników , przy

33 S. Herbst, Toruńskie cechy rzemieślnicze. Zarys przeszłości, Toruń 1933, s. 68. 
Szerzej na ten temat zob. K. Schulz, Identität im Handwerk des spätmittelalterlichen 
Thom, [w:] Ständische und religiöse Identitäten in Mittelalter und früher Neuzeit, 
hrsg. v, S. Kwiatkowski, J. Małłek, Toruń 1998, s. 131-146; tenże, Handwerkerwan- 
derungen und Neubürger im spätmittelalter, [w:] Neubürger im späten Mittelalter, 
s. 448-454.

34 J. Tandecki, Struktury administracyjne i społeczne oraz formy życia w wielkich 
miastach Prus Krzyżackich i Królewskich w średniowieczu i na progu czasów nowo
żytnych. Toruń 2002, s. 134.

35 Ibid.
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których w 204 przypadkach podano m iejsce ich pochodzenia. W arto 
zaznaczyć, że zlotnictw o toruńskie przeżyw ało w tedy swój rozkwit. 
Analiza zachow anych przekazów pozw ala stw ierdzić, że w tym okre
sie najczęściej przybywali do toruńskich w arsztatów  złotniczych cze
ladnicy z  G dańska (16 osób), K rólew ca (9) i Augsburga (7). Po sze
ściu czeladników  złotniczych przyw ędrow ało wów czas rów nież z 
Bremy i N orym bergi, po pięciu z Ham burga, po trzy osoby z Brunsz- 
wiku, Drezna, L iineburga, Rygi, W arszaw y i W ilna. Po dw ie osoby 
przyjechały w analizow anym  okresie do Torunia z takich m iast jak  
Głogów, Groningen w H olandii, Dobre M iasto, Kraków, Krems w 
Austrii, Lubeka, M etz, M albork, Strasburg, Trew ir, W rocław  i Zgo
rzelec. Pojedyncze zapisy dotyczyły m.in. czeladników  złotniczych z 
Antw erpii, Bam bergu, Berlina, D elft w H olandii, Erfurtu, Giistrow, 
Lipska, Osnabriick, Paderborn, Paryża, Schwerina, U Im, W ittenbergi 
i Zurychu, a także -  i tych było najw ięcej -  ludzi przybyłych z ośrod
ków m iejskich położonych w Prusach lub regionów albo krajów 
ościennych, takich jak  Braniewo, Brześć Litewski, Dąbrówno, Debrz
no, Elbląg, Ełk, G rudziądz, G ubin, K łajpeda, Kołobrzeg, Lidzbark 
W arm iński, Łowicz, O lsztyn, O rneta, Płock, Poznań, Rewal, Staro
gard, Szczecin itp. O prócz wym ienionych, w źródłach zanotowano 
również czeladników  wyw odzących się z W ęgier i Siedmiogrodu 
(5 osób), Holsztynu (3) oraz pojedynczych reprezentantów  Bawarii, 
Czech, Łużyc, N ow ej M archii i Styrii. Pozostali czeladnicy (179), przy 
których nie zam ieszczono żadnej informacji o pochodzeniu, wywodzili 
się zapewne w  znacznej m ierze z Torunia oraz m iast pruskich36.

N a podstaw ie przedstaw ionych danych w ydaje się, że m ożna 
uogólnić -  uw zględniając jed n ak  fakt, że złotnictw o było zawsze bar
dzo specyficznym  zawodem , w ym agającym  szczególnych um iejętno
ści, a wędrujący czeladnicy przenosili rów nież w iele innowacji zaw o
dowych -  że w iększość rzem ieślników  przybyw ających w om awianym  
okresie do toruńskich warsztatów  złotniczych wyw odziła się z obszaru

36 Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej cyt. APT), Księga protokołów mistrzów 
cechowych z lat 1540-1749, Cech złotników, sygn. 4, passim; APT, Katalog III, pas
sim.
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Prus, Inflant, Pom orza, Śląska oraz krajów  niem ieckich, w mniejszym 
zakresie z  terytorium  Polski, W ęgier, Austrii, Holandii czy Francji. 
N iew ątpliw ie jednak  duży w pływ na rekrutow anie się tych ludzi z tak 
dużego obszaru (od Francji na zachodzie, Litwę na w schodzie, po 
Siedm iogród i A ustrię na południu) m iał bardzo wysoki poziom arty
styczny m iejscow ego rzem iosła37. N ie bez znaczenia było też położe
nie T orunia  na dawnym  pograniczu po lsko-krzyżackim  i spraw y ję z y 
kowe. T oruńscy złotnicy, będący w większości pochodzenia niem iec
kiego, nie m ieli nie tylko trudności z porozum ieniem  się z ludźmi 
znającym i ten język , ale ze względu na sw oje kontakty oraz przyna
leżność po 1454 r. tej części Prus do Polski znali zapewne przynaj
mniej częściow o języ k  polski, co także m ogło przyciągać do m iasta -  
jak  na to w skazują zachow ane po polsku wpisy do ksiąg cechowych -  
czeladników  nie znających niem ieckiego, a wyw odzących się z ziem 
polskich i litew skich38.

Znacznie m niejszy krąg rekrutacyjny m iały wów czas pozostałe ce
chy toruńskie. N a podstaw ie zachow anych listów cechowych z drugiej 
połowy' XVI i pierw szej połowy XVII w. ustalono nazwy 73 m iejsco
w ości, z których wyw odzili się członkow ie innych korporacji zaw o
dowych, przede w szystkim  kuśnierzy (18 osób), garncarzy (10) oraz 
innych zaw odów , reprezentow anych w tych przekazach z reguły przez 
1 -2  osoby (aptekarz, bednarz, cieśla, krawiec, łaziebnik, młynarz, 
nożownik, pasam onik, rymarz, szewc, zdun itp.). Pochodzili oni 
przede w szystkim  z  Prus K rólewskich (np. z G dańska aż 14 osób), 
Kujaw  i ziemi dobrzyńskiej (najw ięcej z Solca) oraz w mniejszej licz
bie z M azow sza, M ałopolski, W ielkopolski, Prus K siążęcych, Pom o
rza Zachodniego i Śląska. Tylko nieliczne osoby przybyły do tych 
cechów  z innych regionów , a m ianowicie z W iednia, H eidelbergu i

37 Szerzej na ten temat zob. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Zlotnictwo toruńskie. 
Studium o wyrobach cechu toruńskiego od wieku XIV do 1832 roku, Warszawa 1988, 
s. 43 n. Por. też B. Koch, Quare magnus artificus est: migrierende Berufsleute als 
Innovationsträger im späten Mittelalter, [w:] Neubürger im späten Mittelalter, 
s. 409-443.

38 J. Tandecki, Struktury, s. 136.
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M ińska39. Dane te dodatkow o potw ierdzają rów nież postępującą od 
połowy XVI w. polonizację niektórych cechów toruńskich (m urarzy, 
cieśli, garncarzy), której nie zapobiegały wydaw ane przez poszczegól
ne korporacje zakazy przyjm ow ania na naukę Polaków  (np. 1478 r. 
cech bednarski, 1537 r. płócienników , 1540 r. piw ow arów )40.

Zachow ane archiw alia -  poza spisami podatkow ym i z 1394 i 
1455 r. -  nie zaw ierają  prawie żadnych bezpośrednich przekazów  o 
pochodzeniu toruńskiego plebsu. W ynikało to m.in. z faktu, że ich 
przedstaw iciele rzadko posiadali w łasne domy lub inne n ieruchom o
ści. M ożna jedyn ie  przypuszczać, że skład etniczny tej grupy był rów 
nież m ieszany, z tym że od drugiej połowy XV w. obserw uje się także 
tutaj coraz w iększy w zrost elem entu polskiego. W ielkość tej grupy 
zw iększała się m.in. z  powodów trudności gospodarczych, jak ie  prze
żyw ało m iasto u schyłku średniowiecza. O tym, że była to tendencja 
w zględnie stała  może św iadczyć w zrost liczby partaczy oraz rozbudo
w a w T oruniu w pierwszej połowie XVII w. zakładów opiekuńczych 
i dobroczynnych dla ubogich, których powstanie m ogło być m.in. 
skutkiem  zarów no dalszej pauperyzacji m ieszkańców  Torunia, jak  
i rosnącego napływ u do m iasta z pobliskich terenów  ludzi biednych41.

N a zakończenie tych rozważań w spom nieć należy rów nież o sto
sunkow o licznej ju ż  w średniow ieczu, a wyodrębniającej się ze spo
łeczności m iejskiej grupie duchow ieństw a św ieckiego i zakonnego, 
skupionego głów nie w okół kościołów  parafialnych w Starym i Now ym  
M ieście T oruniu oraz klasztorów  franciszkanów , dom inikanów  i bene
dyktynek. Początkowo było to duchow ieństw o przede wszystkim  ka
tolickie, a po zw ycięstw ie reform acji rów nież luterańskie. Od założe
nia m iasta prawo patronatu gwarantow ało obsadzanie stanow iska pro

39 APT, Katalog III, passim; S. Cackowski, Zycie gospodarcze, [w:] Historia To
runia, t. 2, cz. 2, s.91.

40 M. Biskup, U schyłku, s. 83. Szerzej na te temat zob. J. Tandecki, Polacy i tzw. 
cechy polskie w rzemiośle Torunia i Chełmna w XIV-XVIII w., Rocznik Toruński, 21, 
1992, s. 237-257.

41 Księgi szosu i wykazy obciążeń mieszkańców Starego Miasta Torunia z lat 
1394-1435, wyd. K. Mikulski, J. Tandecki, A. Czacharowski, Toruń 2002, s. 1-86; 
M. Biskup, U schyłku, s. 84; S. Cackowski, Terytorium, s. 20.
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boszcza w Starym M ieście zakonowi krzyżackiem u, później królowi 
polskiem u. D opiero od 1505 r. rada toruńska za zgodą króla uzyskała 
prawo, aby przem iennie m ianować swoich kandydatów  na to stanow i
sko. Z kolei fara now om iejska była pod patronatem  benedyktynek, ale 
tam  też początkow o funkcje plebanów często pow ierzano duchownym  
krzyżackim . Taki sposób obsady rzutow ał także na pochodzenie osób 
m ianow anych na te stanowiska. N a przykład probostw o starom iejskie 
Krzyżacy nadawali z reguły księżom szczególnie zasłużonym  dla Za
konu, pochodzącym  zarówno z różnych ośrodków  m iejskich w Pru
sach, jak  i zagranicy (np. Andrzej P faffendorf z L idzbarka W arm iń
skiego, Andrzej Ruperti z Pruszcza Gdańskiego, Jan von Ast w yw o
dzący się z włoskiej rodziny osiadłej w Kolonii). Po 1454 r. coraz 
częściej funkcja ta była nadawana m ieszkańcom  T orunia (Jan Smolle, 
Jan M atz). Później część duchownych katolickich -  ja k  św iadczą o 
tym przekazy od przełom u XV/X VI w. -  oraz luterańskich była rów
nież pochodzenia polskiego (np. przybyły z  W ielkopolski kaznodzieja 
luterański Piotr A rtom iusz czy pastor Jan T urnow ski, m ający korzenie 
czeskie, ale urodzony w Polsce), chociaż przew ażająca część tego 
duchow ieństw a była N iem cam i. N iektórzy z nich znali jednak  język  
polski. Już 22 XII 1558 r. król polski Zygm unt August zezw olił m iesz
kańcom  Torunia na słuchanie kazań głoszonych przez luterańskich 
kaznodziejów  oraz przyjm ow anie kom unii św. pod dw iem a postaciam i 
(pierw szym  predykantem  luterańskim  m ianowanym  przez radę został 
Stefan Bilau, były kaznodzieja gdański). Duchowni i w yznaw cy in
nych wyznań w ystępowali w Toruniu tylko okresow o (np. braćmi cze
skimi opiekow ał się w połowie XVI w. kaznodzieja poznański Jerzy 
Izrael) lub w niewielkiej liczbie (kalw iniści). R eprezentanci pozosta
łych religii (np. Żydzi, Szkoci) mieli -  z powodu obow iązującego w 
m ieście prawa -  m niejsze szanse na osiedlenie się w Toruniu. W iado
mo jednak , że podczas zarazy w latach 1564-1570  zatrudniono tu 
lekarza -  Żyda, a w cześniej, w 1653 r. nadano prawo m iejskie Szko
towi Sam uelowi Edwardsow i, który w krótce potem , w następstw ie 
swojej działalności handlow ej, doszedł do sporego m ajątku42.

42 A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog dokumentów i listów królewskich z Archi-
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Podsum ow ując te rozw ażania m ożna wyciągnąć następujące w nio
ski:

1. W średniow ieczu m igracje do T orunia odbyw ały się w ramach 
szerszego ruchu kolonizacyjnego, który obejm ow ał tereny nadbałtyc
kie praktycznie aż po Rewal. Z naczącą część ludności osiedlającej się 
wów czas w m ieście stanow iła im igracja ludności w estfalskiej, przede 
wszystkim  z m iast Hellw egu. M igracja ta miała głównie charakter 
kupiecki. Sytuacja ta tylko w niew ielkim  stopniu zm ieniła się na progu 
czasów nowożytnych, kiedy wśród toruńskiego patrycjatu pojaw iły się 
nowe osoby pochodzące przede wszystkim  z zachodnich i północnych 
N iem iec, Śląska i K rólestw a Polskiego.

2. Początkowo rów nież w śród toruńskich rzem ieślników dużą rolę 
odgrywali przybysze z N iem iec oraz obszarów  graniczących bezpo
średnio z Prusam i. Później -  przynajm niej w niektórych zawodach, np. 
z łotników  -  ich krąg rekrutacyjny rozszerzył się na teiytoria rozcią
gające się praktycznie od Francji na zachodzie, Litwę na wschodzie po 
Siedm iogród i Austrię na południu. W okresie nowożytnym  w części 
cechów  stopniow o w zrastała liczba rzem ieślników  pochodzących z 
terenów  Polski.

3. Zebrane archiw alia  nie pozw alają na dokładne ustalenie pocho
dzenia toruńskiego plebsu. M ożna tylko przypuszczać -  opierając się 
głównie na kryterium  im ionowym  -  że znaczna część ludzi z tej grupy 
społecznej w yw odziła się wów czas z obszarów  wiejskich, położonych 
w  niezbyt dużej odległości od Torunia.

wum Państwowego w Toruniu (1345-1789), Warszawa 1999, s. 143; Z. H. Nowak, 
W okresie państwa krzyżackiego, [w:] Historia Torunia, t. 1, s. 286 n.; M. Biskup, 
U schyłku, s. 84 n.; S. Cackowski, Terytorium, s. 21 n.; K. Maliszewski, Stosunki 
religijne w Toruniu w latach 1548-1660, [w:] Historia Torunia, t. 2, cz. 2, s. 259 n.; 
J. Wojtowicz, Toruńskie przedsiębiorstwo handlowe Samuela Edwardsa w XVII w.. 
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 14, 1954, s. 203-244.
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The Migration o f  the Toruń Population in the Middle A ges 
and M odem Tim es

The mediaeval migrations to Toruń were parts o f  the broad colonisation 
covering the Baltic areas up to Rewal (nowadays Tallinn). The significant part 
o f the population settling down in the town consisted o f  the immigrants from 
W estphalia, predominantly from the Hellweg cities. The migration was mainly 
o f merchant character. The situation was vaguely changed when the new per
sons coming mostly from the western and northern Germany, Silesia and the 
Kingdom o f Poland, emerged among the Toruń nobility.

At the beginning, the newcomers from Germany and border Prussian areas 
played a significant role within the Toruń craftsmanship. Subsequently, at least 
within some professions, e.g. goldsmiths, craftsmen were recruited from the 
broad territories reaching France in the West, Lithuania in the East, and T ran
sylvania and Austria in the South. In the modem times, the number o f  crafts
men from the Polish territories increased in some guilds.

The collected sources do not let to analyse the origin o f  the Toruń popula
ce. Taking into consideration the preserved names, one can assume that signi
ficant amount o f  people from this social group came from rural areas located 
not far from Toruń.

Einwanderung nach Thom im Mittelalter und an der Schw elle  
der Neuzeit

1. Im Mittelalter fand die Einwanderung nach Thom  im Rahmen einer 
breiteren Kolonisationsbewegung statt, die die Ostseegebiete bis praktisch 
nach Reval erfasste. Einen bedeutenden Teil derer, die sich damals in der 
Stadt ansiedelten, stellten Einwanderer aus W estfalen, vor allem aus der Stadt 
Hellwege. Diese Einwanderung hatte vor allem kaufmännischen Charakter. 
Diese Situation änderte sich nur in geringem Maß an der Schwelle zur Neu
zeit, als im Thom er Patriziat neue Personen auftauchten, die vor allem aus 
W est- und Nordeutschland, Schlesien und dem Königreich Polen kamen.

2. Unter den T hom er Handwerkern spielten am Anfang ebenfalls Zuwan
derer aus Deutschland und aus den Gebieten an der Grenze zu Preußen eine 
große Rolle. Später erweiterte sich der Bereich ihrer Rekrutierung -  zumindest 
in einigen Berufen, z.B. bei den Goldschmieden -  auf Gebiete, die sich prak
tisch von Frankreich im W esten und Litauen im Osten bis nach Siebenbürgen
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und Österreich im Süden erstreckten. In der Neuzeit wuchs in einem Teil der 
Zünfte auch langsam die Zahl der Handwerker die aus Gebieten Polens ka
men.

3. Die gesammelten Archivalien erlauben es nicht, die Herkunft der An
gehörigen der Thom er Unterschichten genau zu bestimmen. Man kann nur 
vermuten -  indem man sich hauptsächlich auf das Kriterium der Namen stützt 
-  dass ein bedeutender Teil der Menschen aus dieser gesellschaftlichen 
Gruppe damals aus den ländlichen Gebieten stammte, die in nicht allzu großer 
Entfernung von Thom  lagen.
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