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Zakład Historii Średniowiecznej 

Zenon Nowak 

PRZYDATNOŚĆ BADAWCZA KSIĄG MIEJSKICH CHEŁMNA 
Z X IV I XV WIEKU 

Wstęp. Dzieje Archiwum miasta Chełmna. Charakterystyka 
ksiąg miejskich Chełmna z XIV i XV w. przechowywanych 
w Tajnym Archiwum Państwowym w Berlinie-Dahlem. Zna-
czenie ich dla badań historycznych. Charakterystyka księgi 
czynszowej parafii chełmińskiej z XV w. przechowywanej 

w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie. 

Średniowieczne Chełmno nie doczekało się dotychczas wyczerpującego 
opracowania monograficznego Wprawdzie niemiecki historyk regional-
ny Franz S c h u l t z 2 poświęcił pod koniec ubiegłego stulecia aż dwie 
obszerne prace dziejom tego miasta, odgrywającego ważną rolę w życiu 
gospodarczym i politycznym państwa krzyżackiego, prace te jednak nie 
odpowiadają już dzisiejszym wymogom naukowym, krytykowane były 
zresztą także przez współczesnych 3. Pod jednym względem stanowią one 
dla nas niezaprzeczalną wartość, gdyż ich autor dysponował jesz-
cze bogatszym materiałem rękopiśmiennym z nieprzetrzebionego Archi-
wum miasta Chełmna, chociaż nie zawsze korzystał z niego umiejętnie. 
Po drugiej wojnie światowej wydawało się, że przyszły historyk nie 
będzie w stanie podjąć się na nowo napisania dziejów Chełmna, skoro 
w czasie działań wojennych w 1945 r. na terenie Gdańska wraz ze spale-
niem tamtejszego archiwum uległy dewastacji również zgromadzone w nim 
archiwalia chełmińskie, zwłaszcza w całości materiały dotyczące czasów 

1 Bibliografia prac dotyczących dziejów miasta Chełmna została przedstawiona 
w monografii, Dzieje Chełmna i jego regionu. Zarys monograficzny, pod red. Μ. В i-
s k u p a , Toruń 1968, s. 179—181. 

2 F. S c h u l t z , Geschichte der Stadt und des Kreises Kulm, Bd. 1, Danzig 1976; 
t e n ż e , Die Stadt Kulm im Mittelalter, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichts-
vereins, H. 23, Danzig 1888. 

3 Por. recenzję M. P e r l b a c h a zamieszczoną w Altpreussische Monatschrift, 
Bd. 14, Königsberg 1877, s. 340—349. 
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średniowiecza 4. Dopiero przed kilku laty okazało się, że część dawnego 
Archiwum miasta Chełmna przetrwała i znajduje się w Tajnym Archi-
wum Państwowym w Berlinie-Dahlem 5. Spośród przechowywanych tam 
akt chełmińskich do najcenniejszych należy siedem ksiąg miejskich po-
chodzących z XIV i XV w., którym właśnie poświęcony jest niniejszy ar-
tykuł informacyjny. Przed przystąpieniem do charakterystyki poszcze-
gólnych rękopisów oraz omówieniem ich treści i znaczenia dla badań hi-
storycznych warto pokusić się o przedstawienie drogi, którą przeszły te 
księgi, zanim trafiły do Berlina-Dahlem. 

O dawnym Archiwum miasta Chełmna i jego kolejach niewiele wia-
domo. W XV w. pisarz kancelarii starał się uporządkować zasób aktowy 
miasta, sporządzając także jego wykaz e. Przechowywano go w skrzyniach. 
Gdy akt nagromadziło się więcej, dla Archiwum wydzielono osobne dwa 
pomieszczenia w Ratuszu, o czym jednak dowiadujemy się dopiero 
w 1772 r. ze sprawozdania komisji pruskiej zajmującej Chełmno. Po-
mieszczenia te zostały przez nią opieczętowane, ale nie sporządzono 
szczegółowego spisu zawartości aktowej7. Archiwalia chełmińskie okresu 
staropolskiego pozostały w całości na miejscu aż do pierwszej połowy 
XIX w., choć nie ma pewności, czy już wcześniej nie uległy one częścio-
wemu rozproszeniu. W pierwszej połowie tego wieku dyrektor Archiwum 
Królewieckiego, Johannes Voigt (1817—1863) rozpoczął akcję gromadze-
nia cenniejszych archiwaliów z całego Pomorza8. Zgodnie z tendencją 
władz pruskich do Królewca powędrowały z Chełmna co cenniejsze księgi 
miejskie i dokumenty. Nigdy już nie powróciły one na pierwotne miejsce. 
W Archiwum Królewieckim stały one umieszczone pod sygnaturą A. Po 
utworzeniu w 1901 r. Archiwum Państwowego w Gdańsku, obejmującego 
swoim zasięgiem Prowincję Prus Zachodnich, zostały one przekazane tam 
w 1902/1903 r. i odtąd uchodziły za własność tego archiwum, otrzymując 
też nową sygnaturą 322 A9 . Natomiast zbiory archiwalne, które pozo-
stały w Chełmnie, również przekazano do Gdańska, ale jedynie na prawach 

4 O zawartości Archiwum miasta Chełmna mówi nam katalog, Stadtarchiv Kulm 
niedergelegt im Königlichen Staatsarchiv Danzig, Abt. 322, opracowany w maszyno-
pisie po roku 1902/1903. Obecnie znajduje się w Archiwum Państwowym w Toruniu. 

5 Übersicht über die Bestände des Geheimen Staatsarchivs in Berlin-Dahlem, 
T. 1: Provinzial- und Lokalbehörden, bearbeitet von H. B r a n i g , R. B l i s s , 
W. B l i s s , 1966, s. 124. 

0 F. S c h u l t z , Die Stadt Kulm im Mittelalter, s. 5 i n. 
7 M. B ä r , Westpreussen unter Friedrich dem Crossem, II, Leipzig 1909, s. 546. 
8 K . F o r s t r e u t e r , Das Preussische Staatsarchiv in Königsberg. Ein geschich-

tlicher Rückblick mit einer Übersicht über seine Bestände, Veröffentlichungen der 
Niedersächsischen Archivverwaltung, H. 3, Göttingen 1955, s. 57. 

9 M. Bär, Das K. Staatsarchiv zu Danzig, seine Begründung, seine Einrichtung 
und Bestände, Leipzig 1912, s. 90. 
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depozytu pod sygnaturą 322 10. Po odrodzeniu Państwa Polskiego, w wy-
niku starań rewindykacyjnych, wróciły one ponownie do Chełmna i zo-
stały złożone na Ratuszu. Nie udało się zaś wyegzekwować Polakom ar-
chiwaliów o sygnaturze 322 A. Co więcej, Niemcy w obawie przed możli-
wością rewindykacji tych i innych akt, które zgodnie z zasadą pertynencji 
terytorialnej powinny przypaść Polsce, przesłali je po kryjomu na teren 
Rzeszy, gdzie zostały złożone w Tajnym Archiwum Państwowym w Ber-
linie-Dahlemn . Archiwalia chełmińskie o sygnaturze 322 Á znajdowały 
się w Gdańsku do 1933 г., gdyż autorzy niemieccy wykorzystujący te ma-
teriały odsyłają do Archiwum Gdańskiego12. Po 1939 r. chełminiana po-
zostały nadal w Berlinie-Dahlem. Opublikowany zaś w 1966 r. przewod-
nik o zasobie Tajnego Archiwum w Berlinie-Dahlem był pierwszą infor-
macją, która zdradziła miejsce przechowywania archiwaliów chełmińskich, 
wywiezionych po kryjomu z Gdańska po 1933 r.13 W ten sposób prześle-
dziliśmy losy siedmiu ksiąg miejskich, których koleje były inne niż głów-
nego zrębu Archiwum chełmińskiego, ponieważ zostały one wywiezione 
po zajęciu Polski przez Niemców w 1939 r. do Gdańska, gdzie uległo — 
jak wspomnieliśmy — poważnej dewastacji. Szczątkowe zbiory dawnego 
Archiwum miasta Chełmna są obecnie przechowywane w Archiwum Pań-
stwowym w Toruniu. 

Przystępując do charakterystyki siedmiu ksiąg chełmińskich z Tajnego 
Archiwum Państwowego w Berlinie-Dahlem, na wstępie należy zazna-
czyć, że rozporządzając jedynie ich fotokopiami, musiano z konieczności 
w opisie rękopisu ograniczyć się do podania tylko kilku wiadomości. Głów-
ną uwagę skupimy na omówieniu zawartości tych ksiąg. 

1) Księga, sygn. 322 A nr 1, zawiera wilkierz miasta Chełmna z około 
1400 r. Jesteśmy zwolnieni od szczegółowego zajmowania się nią na tym 
miejscu, gdyż została ona opublikowana w całości przez Artura Sem-
rau'a 14. Rękopis oprawny jest w pergamin, obejmujący dwa fragmenty 
spisu czynszów z przedmieść Chełmna z około 1320 r. Zostały one także 
wydane przez Semrau'a, ale z pominięciem dwóch figurujących na dru-
gim z nich napisów, mianowicie: „Alme universitatis studii Pragensis" oraz 

« Ibid. 
i* C. Biernat, Spór archiwalny polsko-gdańsko-niemiecki w okresie między-

wojennym, 1919—1939, Warszawa 1969, s. 118. 
12 A. M e t h n e r , Die Namen der Kulmer Bürger im ersten Drittel des 15. 

Jahrhunderts, Altpreussische Geschlechterkunde, 7 Jg., Königsberg 1933, s. 38—46. 
13 Por. przypis 5. 
14 A. S e m r a u, Die Willkür der Stadt Kulm von etwa 1400, Mitteilungen des 

Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn, H. 35, Thorn 1927, 
s. 29—58. 
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„Sigismundum regem Ungarie, Dalmacie" 15. Są to ćwiczenia pisarza mie j -
skiego z późniejszego okresu, niewątpliwie z przełomu XIV i XV w., gdy 
podejmowano próby założenia uniwersyte tu w Chełmnie 16. Napis o Uni-
wersytecie Praskim potwierdza domysł o bliższych związkach Chełmna 
z tą uczelnią, drugi zaś o kontakcie z Zygmuntem Luksemburskim, cesa-
rzem rzymskim, wystawcą drugiego przywile ju uniwersyteckiego dla 
Chełmna z 1434 r. 

2) Księga, sygn. 322 A nr 3 (dawna sygn.: Archiwum Królewieckie 
A 89) liczy według paginacji z początku X X w. 196 stron. Strony 1—121 
zawierają wykazy czynszów płaconych przez właścicieli domów, ogrodów, 
szczególnie winnic, tzw. szabernaków 17, gruntów uprawnych i łąk w obrę-
bie Patr imonium miejskiego. P rzy każdym właścicielu wymienionym 
z imienia i nazwiska podano wysokość czynszu i obiekt, z którego był uisz-
czany, a niekiedy także fo rmy jego spłaty. Układ wykazu jest przejrzysty, 
płacący są spisani według miejsca zamieszkania w obrębie murów kwar -
tałami: wielkim, małym, franciszkańskim, dominikańskim i na przedmieś-
ciach: S ta rym Mieście, Rorgasse, Pantkensee i Frybińskim oraz we wsiach 
Błoty i wsiach czynszowych: Gogolin, Sztynwag, Wapcz, Grubno, Rybie-
niec i Szynych. Osobno wyliczeni są tkacze i szewcy oraz właściciele bud 
w mieście. Na dalszą część składają się rozporządzenia porządkowe wiel-
kiego mistrza z lat 1394—1397 dotyczące rzemieślników w miastach p r u -
skich, znane zresztą z publikacji : Acten der Ständetage Ost- und West-
preussen (t. 1, wyd. M. Toeppen, Leipzig, s. 66—67, 69—70, 83 i 85) oraz 
wilkierz miasta Chełmna (Willekor in der Stat) i jego przedmieść (Wille-
kor vor der Stat). Osobny wilkierz przedmiejski jest specyfiką Chełmna, 
nie spotykaną w innych miastach pruskich. Między wymienionym tu wil-
kierzem dla Chełmna w granicach murów a wilkierzem z rękopisu 322 A 
nr 1, z wyją tk iem kilku ar tykułów, nie ma większej różnicy. Nasuwają 
się poważne trudności przy określeniu dokładnej da ty powstania niniej-
szej księgi. Napisana ona została, z wy ją tk i em nielicznych partii , przez 
jedną rękę w języku niemieckim około 1410 r.18, s t a rannym i czytelnym 
pismem. Należy z tego wnosić, że część pierwsza jest czystopisem spo-
rządzonym na podstawie licznych kar tek lub tabliczek woskowych, na 

15 Tenże, Ein vorstädtisches Zinsregister der Stadt Kulm aus der Zeit von et-
wa 132Ö, ś. 24—28. 

" Z. N o w a к, Starania o założenie uniwersytetu w Chełmnie w XIV i XV w., 
Zapiski Historyczne, t. 31, 4/1966, s. 7 i n. 

17 Tj. domki z ogrodami. Nazwa szabernak została urobiona od łacińskiego wy-
razu taberna. 

18 Datację tej księgi przyjmuję za A. Semrauem (Die Willkür der Stadt Kulm 
von etwa 1400, s. 31). Natomiast Α. M e t h η e r, op. cit., s. 39, uważa, że rękopis 
powstał około 1430 r. 
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których, jak to praktykowano, czyniono bieżące zapisy, albo w oparciu na 
wcześniejszym wykazie w oelu uporządkowania rachunków miejskich. Nie-
wielka zaś liczba wykreśleń nazwisk w wypadku zmiany właścicieli grun-
tu lub domu i wpisów w to miejsce nowych nabywców dowodzi, że księga 
ta była mało używana. Na koniec wspomnieć trzeba, że dotąd była wyko-
rzystywana dość pobieżnie przez F. Schultza i A. Semrau'a 19 oraz szerzej 
przez Artura Methnera w artykule, napisanym w duchu nacjonalistycz-
nym, o narodowości mieszczan chełmińskich w latach trzydziestych 
XV w.20 

3) Księga, sygn. 322 A nr 4 (dawna sygn.: Archiwum Królewieckie 
A 53), nosząca nadany jej współcześnie tytuł: Registrum censuum civita-
tis Colmensis, umieszczony na oprawie pergaminowej, obejmuje 322 stro-
ny. Prowadzona jest w języku niemieckim, oprócz łacińskich nagłówków. 
Tytuł księgi ściśle odpowiada jej zawartości, mianowicie składa się ona 
z trzech spisów czynszów z nieruchomości i gruntów w mieście i Patrimo-
nium. Układ każdego spisu, podobnie jak ów z księgi 322 A nr 3, jest taki 
sam. Najpierw wylicza płacących czynsz z terenu miasta w obrębie mu-
rów według kwartałów, następnie z przedmieść i wreszcie ze wsi teryto-
rium miejskiego. Pierwszy wykaz obejmujący strony 1—152 zawiera czyn-
sze przeważnie z lat czterdziestych XV w. aż do 1455 г., ale na margi-
nesie f igurują też daty pisane cyframi rzymskimi z lat wcześniejszych, 
oznaczające zapłaty czynszów zaległych. W tej części jest najwięcej wy-
kreśleń nazwisk i wpisów nowych właścicieli, co· utrudnia odczytanie tek-
stu. W tej części, podobnie jak i w dwóch następnych, pojawia się sporo 
doklejonych kartek, które nie zawsze związane są z treścią księgi, np. 
kartka na s. 219 zawiera uchwały zjazdu elbląskiego stanów pruskich 
w Elblągu z 1 V 1440 r.21 Widać z tego, że wykaz ten był często i przez 
dłuższy czas używany w kancelarii miasta. Druga część (s. 153—235), pro-
wadzona staranniej, odaje czynsze za lata 1430—1433, głównie jednak 
z dwóch ostatnich lat. Wreszcie trzeci wykaz wylicza czynsze z końca lat 
dwudziestych XV stulecia, a uregulowany czynsz z poszczególnych lat 
zaznaczono wielkimi literami alfabetu ABC... Zwrócić należy uwagę, że 
w przeszłości do rękopisu zaglądali F. Schultz22, A. Semrau23, W. Kę-

19 F. S c h u l t z , Die Stadt Kulm im Mittelalter; A. S e m r a u , Die Markt-
gebäude in Kulm, Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst 
zu Thorn, H. 26, Thorn 1918, s. 28—37. 

20 A. M e t h n e r , op. cit., s. 38—46. 
21 Acten der Ständetage Ost- und Westpreussens, hrsg, von M. T o e p p e n , 

Bd. 2, Leipzig 1880, 213. 
22 F. S с h u l í z , Die Stadt Kulm im Mittelalter. 
53 A. Semrau, Die Marktgebäude in Kulm. 
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trzyński24, choć nie można powiedzieć o głębszym jego wykorzystaniu 
przez tych autorów. 

4) Księga, sygn. 322 A nr 5 (dawna sygn. Archiwum Królewieckie 
A 74, a także A 4), licząca 28 stron, zawiera wykaz czynszów, który ma 
ten sam charakter, co już wyżej omówione. Rękopis ten pisany jest prawie 
w całości jedną ręką, z wyjątkiem nielicznych zapisów naniesionych w póź-
niejszym czasie. Napisana jest starannie, stąd odczytanie je j nie stanowi 
większych trudności. Sprawa datowania tej księgi stwarza analogiczne 
wątpliwości, co w wypadku dwóch poprzednich. W nagłówkach czy tekście 
wykazu brak dat pozwalającydh określić precyzyjniej okres dokonywa-
nych wpisów czynszowych. Trudności te wynikają z formy prowadzenia 
takich ksiąg rachunkowych. Podstawą opracowania wykazu były notatki 
dokonywane na kartkach lub tabliczkach woskowych, dlatego też czysto-
pis mógł obejmować czynsze płacowe za kilka lat. Dopiero po głębszej 
analizie zapisek można ustalić chronologię księgi. Księga 322 A nr 5 do-
tyczy w zasadzie — jak się wydaje — lat 1445—1448, była jednak uży-
wana w kancelarii miejskiej także w późniejszych latach aż do 1456 r. 
Materiał czerpali z niej tylko dwaj historycy — F. Schultz 25 i A. Semrau 

5) Księga, sygn. 322 nr 6 (dawna sygn. Archiwum Królewieckiego 
A 10), która ma 138 stron, jest księgą podatkową miasta Chełmna za lata 
1434 do około 1450. Składa się ona z siedmiu spisów podatkowych, mia-
nowicie: a) s. 2—21: spis mieszczan wymienionych z imienia i nazwiska 
według zamieszkania w czterech kwartałach miasta, którzy wnieśli opłaty 
na budowę rowów melioracyjnych w 1434 i 1446 г.; b) s. 23—27: (bez 
daty) dotyczy opłat z ogrodów (chmielnika, warzywnego i sadu) w wyso-
kości 1 wiardunka z każdego morgu. Płacący wymieniani są nazwiskami 
w obrębie murów miasta (bez podziałów na kwartały), przedmieść: Ror-
gasse, Engegasse, Neuegasse i tzw. Sześciu morgów; c) s. 29—51: spis opłat 
ustalonych przez radę wraz z ławą, cechami i pospólstwem w 1437 r. „vom 
Tische" w wysokości 1 lota. Płacący są poświadczeni imieniem i nazwis-
kiem w obrębie kwartałów. Ten sam wykaz został wykorzystany w 1447 г.; 
d) s. 64—79: opłata wartowa z lat 1434—1450, uiszczający ją są uporząd-
kowani kwartałami. Spis jest trudny do odczytania ze względu na liczne 
adnotacje zachodzące na siebie; e) s. 80—81: wykaz mieszczan podzielo-
nych na kwartały, bez daty i wzmianki, w jakim celu został sporządzony; 
f) s. 83—99: spis mieszczan podzielonych na kwartały (brak daty). Nie 
wiadomo jakim celom podatkowym służył; g) s. 107—135: wykaz mieszkań-

24 W. K ę t r z y ń s k i , O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 
1882, s. 153—155. 

25 F. Schul tz , Die Stadt Kulm im Mittelalter. 
и A, Semrau, Die Marktgebäude in Kulm. 
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ców miasta kwartałami, częściowo nawet ulicami („Angulus polonicalis, 
s. 122—123) i przedmieściami, osobno są zgrupowani rybacy ze Starego 
Miasta. Nie znane jest przeznaczenie tego wykazu, brak jest także daty 
jego spisania. Księga pisana była przez kilka rąk, niełatwych do odróż-
nienia. 

6) Księga, sygn. 322 A nr 7 (dawna sygn. Archiwum Królewieckiego 
A 76), liczba stron — 174, jest księgą sądową Chełmna z lat 1330—1418, 
która — na nowo oprawiona w X I X w. — zachowała się w stanie zdefek-
towanym. Przy oprawianiu pomieszano karty, w wyniku czego tekst nie 
następuje chronologicznie. Większa część tekstu księgi (s. 60—172) zawie-
ra wyroki w sprawach kryminalnych z lat 1340—1418. Wydaje się, że jest 
to część księgi nie zachowanej w całości, libri proscriptorum. Poza tym 
znajdują się w niej odpisy przywilejów dla młyna Wabcz z 1357 r. (s. 23), 
wsi Sżynych z 1361 r. (s. 25), wsi Kolno, Podwiesk i innych na terenie 
posiadłości miasta (s. 11), rozporządzenia w. mistrza (s. 45, 47—51), sprawy 
spadkowe i inwentarze (s. 63—70, 144, 147), fragmenty wykazów czyn-
szowych (s. 2, 7, 31, 34, 37, 172—174) oraz najwięcej wpisów spłat długów 
i uiszczanych czynszów, dokonywanych przez mieszczan dla uwierzytel-
nienia tych transakcji (najstarsze sięgają 1330 г.). Trudno rozstrzygnąć na 
tym miejscu, czy ostatnie z wymienionych spisów dotyczące spraw nie-
spornych wraz z protokółami zawierającymi wyroki kryminalne, stanowiły 
od razu jedną księgę należącą do rady miejskiej; powyższe wpisy wystę-
pują także na stronach, na których są odpisy przywilejów i spisy czyn-
szów. Zagadnienie to wiąże się z kwestią zakresu kompetencji rady i ła-
wy, możliwej do sprecyzowania właśnie po analizie tej księgi. Bezwzględ-
nie większa część zapisek w księdze napisana jest w języku łacińskim. Do-
tychczas omawiana księga była wykorzystana przez F. Schultza 27, M. Toep-
pena 28 i W. Kętrzyńskiego, który czerpał z niej materiał do pracy o lud-
ności polskiej w Prusach 29. 

7) Księga, sygn. 322 nr 8 (dawna sygn. Archiwum Królewieckiego A 71), 
licząca 148 stron, jest księga ławy przedmiejskiej Chełmna za lata 1415— 
—1457. Poza brakiem pierwszych stron rękopis jest dobrze zachowany, 
pisany przez kilka rąk, wyłącznie w języku niemieckim. Księga odzwier-
ciedla działalność sądu ławniczego dla przedmieść Chełmna, na czele któ-
rego stał sędzia nazywany leśniczym (Waldmeister) rekrutujący się spo-
śród najmłodszych stażem rajców 30. Ława przedmiejska wykształciła się — 

27 F. S c h u l t z , Die Stadt Kulm im Mittelalter. 
28 M. T o e p p e n , Acten der Ständetage Ost- und Westpreussen, Bd. 1, Leipzig 

1874. 
s» W. K ę t r z y ń s k i , op. cit., s. 147—lal. 
80 Ž. N o w a к, Dzieje Chełmna do końca XVIII w., [w:] Dzieje Chełmna i jego re-

gionu, s. 130. 
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jak się zdaje — w połowie XIV w., w wyniku oddzielenia się od ławy miej -
skiej. Treścią księgi są zapiski dotyczące wykonywania przez ławę przed-
miejską jurysdykcji niespornej, tj. uwierzytelniania transakcji wieczy-
stych (sprzedaż domu, pola, ogrodu itp.), jak i doczesnych (regulacja długu, 
czynsze z nieruchomości, ustanawianie pełnomocników itp.). 

Już krótka charakterystyka zawartości omówionych ksiąg wskazuje na 
możliwości ich wszechstronnego wykorzystania w badaniach historycz-
nych. Cenny materiał zawierają szczególnie księgi pod punktem 2—δ, sta-
nowiące niezastąpione źródło dla ukazania pełnego rozwoju miasta Cheł-
mna w pierwszej połowie XV w. Wartość polega głównie na cyfrowym 
ujęciu ogromnej ilości zestawień i wykazów wpłat podatkowych i rachun-
kowych pochodzących z jednego niewielkiego okresu, co pozwala na wza-
jemną ich weryfikację. Tak szerokim materiałem o takim charakterze nie 
dysponujemy dla innych miast pruskich owego czasu. W ten sposób wiele 
ważnych zagadnień, dzięki kompletności materiału, możemy ukazać w po-
staci statystycznej. Ten typ źródła ma zasadnicze znaczenie dla przepro-
wadzenia badań nad strukturą ludnościową, narodowościową i społeczno-
-gospodarczą. Co do pierwszej kwestii niezwykle interesujące dane przy-
nosi księga podatkowa 322 A 6, zwłaszcza spis opłat od każdego stołu 
(„vom Tische") uiszczanych przez wszystkich mieszkańców Chełmna 
w 1437 r. Nie mniej ważne są spisy dotyczące ludności zamieszkującej 
przedmieścia, które po raz pierwszy pozwalają tak dokładnie określić ich 
liczbę. W nie mniejszym stopniu można będzie zrekonstruować liczbę 
mieszkańców wsi miejskich, leżących na terenie posiadłości ziemskich 
Chełmna. 

Historycy polscy, Wojciech Kętrzyński31 i Karol Górski32, zajmujący 
się stosunkami narodowośdiowymi miast pomorskich w okresie krzyżackim 
twierdzili, że wśród tych miast Chełmno zamieszkiwała największa grupa 
ludności polskiej, ale w świetle danych zawartych w powyższych księgach 
sądy ich wydają się być zbyt ostrożne, choć i w takiej formie zostały od-
rzucone przez badaczy niemieckich. Przy pobieżnym przeglądzie ksiąg oka-
zuje się, że w samym mieście ludność polskiego pochodzenia w pierwszej 
połowie XV w. w niewielkim stopniu ustępowała przybyłym Niemcom. 
Przedmieścia były natomiast prawie całkowicie zamieszkałe przez ele-
ment polski. W wykazie rybaków z przedmieścia Stare Miasto (od dru-
giej połowy XVI w. nazywane Rybakami) prawie wcale nie znajdujemy 
Niemców. W księdze 322 A nr 4 (s. 277) jest wymieniony polski kazno-
dzieja („der polnische prediger"), który zapewne obsługiwał ludność pol-

11 W. Kętrzyński , op. cit., s. 146—158. 
зг К. Górski, Polacy i Niemcy w ziemi chełmińskiej w średniowieczu, Straż-

nica Zachodnia, R. 13, 2—3/1937, s. 260—284. 
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ską. Wiadomości tego rodzaju, poza danymi umożliwiającymi ujęcie sta-
cystyczne eiemenm polskiego, jest sporo, np. spis kilkudziesięciu osób za-
mieszkuj ącycn w kwartale dominikańskim, tzw. koniec polski („angulus 
polonicalis")33. Oprócz tego była także ulica polska w pobliżu kościoła 
Sw. Marcina. Warto też wspomnieć, że księgi wyliczają nazwiska polskie 
już w wykształconej formie przymiotnikowej, np. Grabowski, Kujawski, 
Kaliski, Śackorowski, Kozelski. Nazwisko nie może być jednak dowodem 
przy określaniu pochodzenia noszącej je osoby, gdyż nazwisko znanej ro-
dziny chełmińskiej „vom Berge" pojawia się też w polskiej formie „vom 
Gore". Podobnie też rodzina „König" występuje równocześnie pod naz-
wiskiem „Król". 

Do struktury społeczno-gospodarczej Chełmna w pierwszej połowie 
XV w. przynoszą księgi niezmiernie obfity i różnoraki materiał. Najpierw 
trzeba wymienić kompletne wykazy mieszkańców według uprawianych 
zawodów, np. sukienników, szewców, piekarzy, kuśnierzy, kramarzy, właś-
cicieli bud, rybaków itp. Informacje te są cenne, najbardziej jednak inte-
resujące są przede wszystkim wykazy czynszów, wymieniające właścicieli 
nieruchomości i gruntów w mieście i poza jego murami. Dopiero te wy-
kazy bowiem pozwalają w pełny sposób uchwycić pewne tendencje zacho-
dzące w działalności gospodarczej mieszczan. Każde miasto wyróżniało się 
własną specyfiką gospodarczej struktury społecznej, dlatego też na Cheł-
mno należy patrzeć z innej pozycji niż na Gdańsk czy Toruń, aczkolwiek 
niniejszy materiał źródłowy może posłużyć do przeprowadzenia badań po-
równawczych. Chełmno, począwszy od drugiej polowy XIV w. przestało 
odgrywać znaczniejszą rolę w międzynarodowym handlu, rozporządzając 
jednak wielkim Patrimonium, liczącym około 425 łanów, mieszkańcy jego 
mogli rekompensować tę stratę dochodami na innym polu działalności, 
mianowicie przez grupowanie w swoich rękach uprawnych ogrodów, szcze-
gólnie winnic i pól uprawnych. Księgi czynszowe, ale także księga ławy 
przedmiejskiej daje możliwości przebadania renty i związanych z nią 
transakcji. Informacje dotyczące operacji pieniężnych, sprawy pożyczki 
i oprocentowania można będzie ukazać bardziej wyczerpująco niż uczynił 
to Henryk Samsonowicz 34 zwłaszcza dla Gdańska w drugiej połowie XV w. 
Spisy czynszowe pozwalają na przeanalizowanie podstaw majątkowych 
wszystkich mieszczan chełmińskich działających w opozycji antykrzyżac-
kiej. np. burmistrza Jana Sterza, jednego z najaktywniejszych opozycjo-
nistów, który był właścicielem kilkunastu działek-ogrodów (winnic, chmiel-
nika, warzywnego), łąk i pól uprawnych. W ogóle dane zawarte w księ-
gach czynszowych, jako znakomity materiał do badania majątków patry-

33 322 A nr 6, s. 122—123. 
31 H. Samsonowicz, Badania nad kapitałem mieszczańskim Gdańska w II 

połowie XV w., Warszawa 1960. 
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cjatu chełmińskiego, musimy rozpatrywać w innej skali niż gdańskiego 
czy toruńskiego, bo też inne były ich możliwości dochodów, ale tendencje 
u tych i u tamtych w zakresie formy działalności gospodarczej zmierzały 
w tym samym kierunku. Księgi czynszowe pozwalają właśnie uchwycić 
te tendencje — dążność do coraz, większego gromadzenia majątku w ziemi. 
Rozporządzając danymi przede wszystkim z okresu mniej więcej jednego 
pokolenia możemy obserwować bogacenie się niektórych jednostek, co 
uwidacznia się w spisach czynszowych wzrostem opłat z ogrodów i pól 
uprawnych. Człowiek majętny w Chełmnie, to jednocześnie właściciel 
licznych gruntów i działek ziemskich, ciągle pomnażanych, ale także i tra-
conych, gdy ich właścicielowi powodziło się gorzej. Zagadnienie zasygna-
lizowane tu tylko zasługuje na najszybsze zbadanie, na co pozwala właś-
nie obfity materiał, a także na terenie Chełmna można je uchwycić i uka-
zać lepiej niż w innych wielkich miastach pruskich. Do tego, co powie-
dzieliśmy wyżej, dodać trzeba, że w księgach spotykamy liczne informacje 
o osobach duchownych, jako właścicielach ogrodów i nieruchomości, oraz 
0 ich udziale w transakcjach finansowych. 

Z charakteru ksiąg wynika bogactwo materiału do topografii miasta 
1 jego przedmieść. Dokładniej możemy więc zlokalizować ulice i obiekty 
miejskie, np. Dwór Artusa (Kompenhaus)35, a przede wszystkim zweryfi-
kować wiele bałamutnych informacji występujących w pracach F. Schult-
za. Poza tym przynoszą one wiele różnych wiadomości z życia miasta, któ-
re zgromadzone są we wszystkich księgach, ale pod tym względem na 
uwagę zasługuje zwłaszcza rękopis 322 A nr 7, z częścią zawierającą spra-
wy kryminalne. 

Na końcu uwag o treści omawianych ksiąg wspomnieć należy, że mają 
one szczególne znaczenie dla poznania kancelarii miasta Chełmna. Odzy-
wiście wymagają one głębokiej analizy, ale już teraz można powiedzieć, że 
pozwalają wniknąć głębiej w działalność i organizację władz miejskich; 
określić precyzyjniej kompetencje rady i ławy. 

Poza wymienionymi księgami, przechowywanymi w Tajnym Archi-
wum Państwowym w Berlinie-Dahlem, zachowała się jeszcze jedna księ-
ga dotycząca miasta Chełmna, która zasługuje na omówienie. Chodzi 
o księgę czynszów parafii chełmińskiej z lat około 1435—1496, która obec-
nie znajduje się w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie pod sygn. С 83 36. 
Rękopis oprawiony w pergamin liczy 64 karty papierowe. W literaturze 
księgi tej jeszcze szerzej nie wykorzystano37. Księga ta obejmuje czynsze 

35 322 A nr 3, s. 1. 
36 A. L i e d t к e, Archiwa kościelne na Pomorzu, ich stan i potrzeby, Zapiski 

TNT, t. 11, 5—12/1945, s. 126. 
37 Przez autora niniejszych uwag rękopis został skopiowany i częściowo przy-

gotowany do druku. Z maszynopisu korzystała E. S z a n d o r o w s k a do artykułu 
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ż nieruchomości i ogrodów w mieście i poza jego m u r a m i , k t ó r e b y ł y w ł a -
snością parafii chełmińskiej . Zapiski o płaconych czynszach ułożone są 
w obrębie m u r ó w k w a r t a ł a m i , a n a zewnątrz — według przedmieść . Układ 
i t reść tej księgi jest analogiczny do opisanych ksiąg miejskich 322 A n r 
3 — 5 . W a r t o ś ć je j polega nie tylko n a t y m , że uzupełnia księgi 
czynszów miasta , lecz także o b e j m u j e szerszy chronologicznie okres niż 
t a m t e , co umożliwia prześledzenie na dłuższym odcinku czasu działalności 
gospodarczej n ie których jednostek. K s i ę g a czynszów parafii chełmińskiej 
zawiera sporo wiadomości z życia m i a s t a z końca X V w., пр. o Z g r o m a -
dzeniu B r a c i W s p ó l n e g o Życia , o k t ó r y m w i e m y niesłychanie mało. 

K o ń c z ą c powyższe uwagi o przydatności dla badań his torycznych ksiąg 
m i a s t a C h e ł m n a z X I V i X V w. należy obecnie postulować ich publikację 
w najbliższej przyszłości , zwłaszcza ksiąg czynszowych, co pozwoliłoby 
dopiero na pełne ich w y k o r z y s t a n i e przez his toryków 38. 

Zenon Nowak 

FORSCHUNGSNÜTZLICHKEIT DER STADBÜCHER VON CHEŁMNO 
AUS DEM 14. UND 15. JAHRHUNDERT 

(Zusammenfassung) 

Es wird dem Aufsatz die Forschungsnützlichkeit der seiben Stadtbücher von 
Chełmno (frühere deutsche Bezeichnung: Kulm an der Weichsel) behandelt, die sich 
heute in dem Geheimen Staatsarchiv in Berlin-Dahlem (Westberlin) befinden. Es 
sind folgende Bücher: 1. Die Willkür der Stadt Chełmno aus etwa 1400, Sign.: 
Abt. 322 A, Nr. 1; 2. Zinsbuch der Stadt Chełmno (um 1410), Sign.: Abt. 322 A, Nr. 3; 
3. Zinsbuch der Stadt Chełmno (1430—1455), Sign.: Abt. 322 A, Nr. 4; 4. Zinsbuch der 
Stadt Chełmno (1445—1456), Sign.: Abt. 322 A, Nr. 5; 5. Schoßbuch der Stadt Cheł-
mno (1434—1450), Sign.: Abt 322 À, Nr. 6; 6. Gerichtsbuch der Rates der Stadt Chełmno 
(1330—1418), Sign.: Abt. 322 A, Nr. 7; 7. Vorstädtisches Schöffenbuch der Stadt Cheł-
mno (1415—Ï457), Sign.: Abt. 322 A, Nr. 8. 

Bisher wurde nur das Buch Abt. 322 A, Nr. 1 veröffentlicht, und zwar von 
A. Semrau in den „Mitteilungen des Copernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst 
zu Thorn", H. 35, 1927, Ś. 24—54. Die übrigen Bücher wurden aber nicht vollkommen 
ausgeschöpft, obwohl einige von den Regionalgeschichtsforschern Franz Schultz, 

Czy w Chełmnie nad Wisłą drukowano inkunabuły? Rocznik Biblioteki Narodowej, 
t. 4, Warszawa 1968, s. 44. 

38 Por. artykuł F. B e n n i n g h o v e n a, Das Stadtbuch von Schweiz 1374— 
—1454, Zeitschrift für Ostforschung, 21 Jg., H. 1, Marburg Í972, s. 42—69, w którym 
autor scharakteryzował i opublikował tekst księgi miejskiej Świecia za lata 1374— 
—1454. Obecnie jest ona przechowywana, podobnie jak omówione przez nas księgi 
miasta Chełmna, w Tajnym Archiwum Państwowym w Berlinie-Dahlem. 
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Arthur Semrau und Arthur Mertens und auch der polnische Historiker Wojciech 
Kętrzyński auf oberflächliche Weise benutzt wurden. Die erwähnten Bücher wurden 
in der ersten Hälfte des 19. Jhs. von dem Archiv der Stadt Chełmno an das Staatsar-
chiv zu Königsberg in Ostpreußen überwiesen, wo sie bis zur Bildung des Staat-
sarchivs zu Gdańsk im Jahre 1903 liegen geblieben waren. Aus Gdańsk wurden sie 
nach dem Geheimen Staatsarchiv in den dreißiger Jahren transportiert, weil die 
deutschgesinnten Behörden der damaligen Freien Stadt Danzig eine Auslieferung an 
Polen nach dem Provenienz und Pertinezprinzip verhindern wollten. 

Die Staclfbücher von Chełmno enthalten unschätzbares Quelienmaterial zur 
Stadtgeschichte, vornehmlich bis zur Mitte des 15. Jhs., aufgrund dessen die Be-
völkerungs-, Nationalitäten und sozialökonomische Struktur der Stadt erforscht wer-
den könnte. Besonders hervorzuheben sind in dieser Hinsicht vier Bücher: Abt. 322 A, 
Nr. 3—6, die eine Analyse der sozialökonomischen Verhältnisse in Chełmno im 15. 
Jh. gestatten, wie sie sich für keine andere Stadt des Preußenlandes durchführen 
läßt. Unter mehreren Problemen, die mit der Geldwirtschaft der Stadt und ihrer 
Einwohner verbunden sind, sind es erst diese Bücher, die eine allseitige Darstel-
lung der gewichtigen Frage der Stadtrente zulassen. 

Am Schluß des Aufsatzes charakterisiert noch der Verfasser das Zinsbuch der 
Pfarrkirchen in Chełmno, welches sich in dem Diözesanarchiv zu Pelplin, Sign. С 83, 
befindet. Sein Quellenwert ist den erwähnten Stadtzinsbüchern ebenbürtig. 


