
24. Stosunki narodowościowe w Gdańsku na przestrzeni wieków. 

 

Pomorze od VII wieku zamieszkiwali Słowianie, natomiast na wschód od ujścia 
Wisły osiedlili się Prusowie. Gdańsk jako osada słowiańska istnieje od X wieku. W 
roku 1997 podczas obchodów 1000 lecia miasta wspominano o różnorodnej 
przeszłości Gdańska : niemieckiej, żydowskiej, kaszubskiej, holenderskiej, szkockiej 
itd. (z tych obchodów jest krzyż milenijny na Grodzisku). Na miejscu obecnego 
historycznego centrum miasta we wczesnym średniowieczu niewiele się działo. 
Przetrwały tu jedynie ślady osadnictwa z X wieku. Regularna zabudowa powstała 
dopiero w XII – XIII wieku – być może był to kantor lubeckich kupców. 
Mieszkańcami wczesnośredniowiecznego grodu byli prawdopodobnie Słowianie. 
Znajdowali się wśród nich książęcy czy też królewscy urzędnicy wraz z rodzinami, 
rycerze oraz spora grupa ludności służebnej. Również rybacy i rzemieślnicy żyjący 
poza obrębem osady byli Słowianami, członkami plemion pomorskich mówiących 
językiem blisko spokrewnionym z polskim (Kaszubi).  

Najwcześniejsze wzmianki o osadnikach niemieckich pochodzą z lat 20 XIII wieku, 
do tej mozaiki ludów dodać trzeba również bałtyckie plemię Prusów. Począwszy od 
lat 20 XIII wieku do Gdańska przybywały hanzeatyckie, lubeckie, kogi. Obrót 
towarami szybko wzrastał, dzięki czemu Gdańsk stawał się coraz ważniejszym 
ośrodkiem handlu międzynarodowego. Od lat 30. XIV wieku osiedlało się w Gdańsku 
bardzo wielu kupców, którzy nawiązywali i szybko rozbudowywali kontakty 
handlowe w najbliższej okolicy i na terenach bardziej odległych, położonych w 
górnym biegu Wisły. W XIV i XV wieku Gdańsk rozrastał się z zawrotną szybkością. 
Pod koniec XIV stulecia w Głównym Mieście przybywało rocznie około 172 
obywateli. Uwzględniając osoby niemające miejskiego obywatelstwa liczbę 
mieszkańców gdańskiego zespołu miejskiego szacowano na ponad 10 tysięcy. W roku 
1430 już dwa razy tyle. Ludność napływowa posługiwała się językiem niemieckim. 
25% nowych mieszkańców pochodziło z terenów Państwa Zakonnego. Podobny 
udział procentowy mieli przybysze z północnych Niemiec, za nimi plasowali się 
osadnicy z Niemiec środkowych i południowych. Polacy stanowili mniej niż 2 
procent ludności (Symbioza niemieckiego mieszczaństwa i po części nieniemieckiego 
plebsu miała pozostać aż do XX wieku cechą charakterystyczną Gdańska).  

Poczucie przynależności do regionalnej wspólnoty wzmacniała Hanza, związek miast 
i kupców sięgający od Niderlandów po Bałtyk i od Renu po Kraków. Stopniowo 
Gdańsk wyprzedzał inne pruskie miasta hanzeatyckie, Toruń i Elbląg. W pierwszej 
połowie XV wieku zintensyfikowały się kontakty handlowe z Holandią, w roku 1443 
do gdańskiego portu zawinęło 120 statków holenderskich (Główne skupisko ludności 
przybyłej w XVI wieku do Gdańska z Niderlandów znajdowało się nad Kanałem 
Raduni, w rejonie Starych Szkotów, a także przy Długich Ogrodach). Natomiast 
kontakty handlowe z o wiele bliższą nam Szwecją rozwijały się powoli. Oczywiście 
nie można zapomnieć również o kontaktach z Lubeką. Ważnym partnerem stała się 
też Portugalia, która sprowadzała nowe, kosztowne towary a miała duże 
zapotrzebowanie na dostępne w Gdańsku drewno. Awans Gdańska na pozycję 
ważnego ośrodka handlowego sprawił że w mieście pojawiło się wielu obcych. Byli 
to najczęściej Polacy i Anglicy (wielu osiedlało się z rodzinami  - Angielska Grobla). 



Społeczeństwo Gdańska było bardzo zróżnicowane. Nie chodzi tylko o to, że w 
obrębie murów miejskich mieszkali ubodzy i bogacze, kupcy, rzemieślnicy i żebracy, 
ale również o to, że przebywali tu ludzie mówiący najróżniejszymi językami. 
Wprawdzie językiem gdańskiej codzienności był niemiecki i chcąc zintegrować się z 
mieszczaństwem, trzeba go było znać. Niemniej dla wielu napływowych, zwłaszcza 
służby i mieszkańców przedmieść językiem wyniesionym z domu był polski lub 
kaszubski. Różnorodne języki można było usłyszeć przede wszystkim w porcie i 
kantorach kupieckich, gdzie mijali się w drzwiach polscy szlachcice, angielscy i 
holenderscy kupcy, można było spotkać też Szwedów, Duńczyków i Włochów. 
Przybywali do Gdańska również Żydzi, którym wolno było mieszkać tylko poza 
murami, na terenach nienależących do Gdańska, na przykład w założonej w XIV 
wieku przez szkockich tkaczy wsi – Stare Szkoty.  

Gdańsk był największym polskim miastem i przyciągał ludność z terenu całej 
Rzeczypospolitej. Przybysze z Europy Wschodniej, ukształtowanej pod wpływem 
szlachty i wiejskiej kultury chłopskiej, mieli tu okazję zapoznać się z mieszczańskim 
stylem życia. Z kolei gdańszczanie, a także ich goście z Zachodu : Niderlandczycy, 
Niemcy i Anglicy, stykali się z polską i litewską szlachtą. W XVII wieku Gdańsk 
znajdował się u szczytu swojej świetności. Przebywali tu niderlandzcy architekci 
dzięki czemu Gdańsk odróżnia się od innych miast polskich budowanych na 
wzorcach włoskich. „Złoty wiek” Gdańska do dzisiaj zachował się w pamięci miasta, 
na oficjalnej stronie magistratu można przeczytać „Tamten dawny, bardzo bogaty i 
liczący się w Europie Gdańsk – miasto wielu narodowości, odmiennych kultur, religii 
i języków, najbardziej międzynarodowe ze wszystkich miast Rzeczypospolitej, 
stanowił jedyną w swoim rodzaju wspólnotę odmienności”. Dzisiejszy Gdańsk uważa 
się za kontynuatora tej tradycji.  

 


