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ZWI¥ZKI GOSPODARCZE WROC£AWIA Z MIASTAMI
PO£UDNIOWYCH NIEMIEC I SZWAJCARII (XIII–XV W.)*

W niniejszym artykule zamierzam przedstawiæ historiê kontaktów
gospodarczych Wroc³awia oraz wybranych miast po³udniowych Niemiec
i Szwajcarii w œredniowieczu. Zagadnienie to poruszano ju¿ niejednokrotnie w nauce polskiej, niemieckiej i szwajcarskiej. Najwiêcej miejsca
poœwiêcono wizytom nad Odr¹ kupiectwa z Norymbergi oraz Sankt
Gallen. Na plan pierwszy wybijaj¹ siê tu prace Hektora Ammanna, Marie
Scholz-Babisch, Hansa Conrada Peyera i Wolfganga von Stromera1. Na
uwagê zas³uguj¹ tak¿e prace, w których poruszono kwestiê kontaktów
z Pasaw¹ i Würzburgiem2. Zagadnienie powi¹zañ gospodarczych Wro* Badania nad omawian¹ problematyk¹ wykonano w ramach programu badawczego
„Œl¹sk na mapie kontaktów gospodarczych Europy w XIV–XV w.” (1 H01G 104 26).
1 H. A m m a n n, Die Diesbach–Watt–Gesellschaft. Ein Beitrag zur Handelsgeschichte
des 15. Jahrhunderts, St. Gallen 1928, s. 82–89; M. S c h o l z – B a b i s c h, Oberdeutscher Handel mit dem deutschen und polnischen Osten nach Geschäftsbriefen von 1444,
„Zeitschrift für Geschichte und Alterthum Schlesiens” (cyt. dalej: ZGS), LXI, 1930, s. 56-74; H.C. P e y e r, Leinwandgewerbe und Fernhandel der Stadt St. Gallen von den
Anfängen bis 1520, t. II (Übersicht, Anhang, Register), St. Gallen 1960, s. 33, 39, 43, 51,
58–59; W. v o n S t r o m e r, Die Nürnberger Handelsgesellschaft Gruber–Podmer–Stromer
im 15. Jahrhundert, Nürnberg 1963, s. 21, 32, 36, 70, 72; ten¿e, Nürnberg–Breslauer
Wirtschaftsbeziehungen im Spätmittelalter, „Jahrbuch für fränkische Landesforschung”
XXXIV–XXXV, 1974–1975, s. 1079–1100; trzeba równie¿ wspomnieæ o monograficznym
artykule F. Seybotha, który niewiele wnosi do badanej problematyki (Fränkisch-schlesische Beziehungen im 15. und 16. Jahrhundert, „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau” XXVIII, 1987, s. 7–43). Zob. tak¿e H. W e n d t,
Schlesien und der Orient. Ein geschichtlicher Überblick, Breslau 1916, s. 45, 51;
G. P f e i f f e r, Das Breslauer Patriziat im Mittelalter, Breslau 1929, s. 205, 228, 234-238, 241, 302, 318.
2 Cenny jest zw³aszcza Ÿród³owy artyku³ Huberta Prucknera o konflikcie miêdzy
pewnym kupcem Wroc³awia a mieszkañcem Pasawy (i zarazem Linzu), por. H. P r u c k n e r, Der Prozess eines Breslauer Kaufmanns gegen einen Passauer Bürger und dessen
Auswirkungen, [w:] Passauer Studien. Festschrift für Bischof Dr. Simon Konrad
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c³awia z niektórymi miastami Niemiec po³udniowych pojawia³a siê, rzecz
jasna, tak¿e w polskich pracach3. Nie bez znaczenia dla opracowywanego przeze mnie tematu s¹ przedwojenne monografie handlu Krakowa
i Poznania, których autorzy sporo miejsca poœwiêcili dzia³alnoœci zw³aszcza norymberczyków na ziemiach Królestwa Polskiego4.
Podjêcie tytu³owego zagadnienia motywujê zamiarem nakreœlenia
pe³niejszego obrazu kontaktów z miastami po³udniowych Niemiec
i Szwajcarii ni¿ uczyniono to dotychczas. Przede wszystkim lista miast,
z którymi w jakichkolwiek sposób handlowali kupcy wroc³awscy, jest
znacznie d³u¿sza i obejmuje 16 oœrodków: w Bawarii (Ratyzbona, Pasawa, Würzburg, Bamberg, Straubingen, Chamb, Öttingen, Nördlingen),
Frankonii (Norymberga), Szwabii (Augsburg, Ulm, Ravensburg), Szwajcarii (Sankt Gallen, Berno), Wirtembergii (Esslingen k. Stuttgartu),
a tak¿e Alzacji (Strasburg). Intensywnoœæ tych kontaktów bywa³a ró¿norodna. Niekiedy ogranicza³a siê do jednorazowego i to poœredniego
kontaktu z Wroc³awiem. W stosunkach handlowo-finansowych z WroLandersdorfer OSB zum 50. Jahrestage seiner Priesterweihe, Passau 1953, s. 257–272.
Wzmiankê o przywozie wina z Würzburga nad Odrê w trzeciej æwierci XIII w.
komentowano wielokrotnie w literaturze niemieckiej i polskiej, por. H. M a r k g r a f,
Zur Geschichte des Breslauer Kaufhauses, ZGS XXII, 1888, s. 269; M. S c h o l z B a b i s c h, H. W e n d t, Quellen zur Schlesischen Handelsgeschichte bis 1526, t. I,
Breslau 1940, s. 163–166 (tu dok³adny przegl¹d starszej literatury przedmiotu na temat
taryfy sprzed 1266 r. oraz wydanie Ÿród³a z wariantami pewnych sformu³owañ, których
brak w Schlesisches Urkundenbuch [t. III, wyd. W. Irgang, Köln–Wien 1984, nr 555,
s. 348]); W. K e h n, Der Handel im Oderraum im 13. und 14. Jahrhundert, Köln–Graz
1968, s. 35–39; M. G o l i ñ s k i, Podstawy gospodarcze mieszczañstwa wroc³awskiego
w XIII w., Wroc³aw 1991, s. 46.
3 K. M a l e c z y ñ s k i, Dzieje Wroc³awia od czasów najdawniejszych do roku 1618,
[w:] W. D ³ u g o b o r s k i, J. G i e r o w s k i, K. M a l e c z y ñ s k i, Dzieje Wroc³awia do
roku 1807, Warszawa 1958, s. 117, 245–246; A. K e r s t e n, Kontakty gospodarcze Wielkiego Nowogrodu z Litw¹, Polsk¹ i miastami po³udniowoniemieckimi w XV w., „Slavia Orientalis” I, 1958, s. 147, 160–161; M. G o l i ñ s k i, Podstawy gospodarcze..., s. 46–48, 53;
ten¿e, Wroc³aw od po³owy XIII do pocz¹tków XVI w., [w:] C. B u œ k o, M. G o l i ñ s k i,
L. Z i ¹ t k o w s k i, M. K a c z m a r e k, Historia Wroc³awia. Od pradziejów do koñca czasów habsburskich, Wroc³aw 2001, s. 150–151, 214; G. M y œ l i w s k i, Breslau und
die süddeutschen Städte – wirtschaftliche Beziehungen (ca. 1270–1450), „Bulletin der
Polnischen Historischen Mission”, t. III, red. P. Schumann, L. Zygner, Toruñ 2005,
s. 131–139; ten¿e, Strefa sudecko-karpacka. Miejsce Œl¹ska, Ma³opolski i Rusi Czerwonej w gospodarce Europy zachodniej (XIII–pocz. XVI w.), [w:] R. C z a j a, M. D y g o,
S. G a w l a s, G. M y œ l i w s k i, K. O ¿ ó g, Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad
rozwojem œredniowiecznej Europy (w druku).
4 S. K u t r z e b a, Handel Krakowa w wiekach œrednich na tle stosunków handlowych Polski, Kraków 1902, s. 88–105; L. K o c z y, Handel Poznania do po³owy w. XVI,
Poznañ 1930, s. 222–226, 231, 240–241.
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c³awiem uczestniczyli nie tylko pojedynczy kupcy, lecz tak¿e w³adze miejskie oraz w³adcy œwieccy i duchowni. Historii tych kontaktów nie zamierzam ograniczaæ do ostatniej æwierci XIV oraz XV stulecia, jako ¿e
jest ona znacznie d³u¿sza. I wreszcie ostatni powód podjêcia tego tematu, to koniecznoœæ uzupe³nienia oraz zweryfikowania starszych badañ.
Von Stromer5, klasyk badañ nad rol¹ Norymbergi w gospodarce europejskiej, w swych badaniach archiwaliów wroc³awskich skupi³ siê, co
prawda, na najlepszym Ÿródle do historii handlu Wroc³awia, jakim s¹
Libri excessuum et signaturarum, ale nie jest ono jedyne. Jest to zbiór
62 tomów ksi¹g radzieckich, które obejmuj¹ okres 110 lat – od 1385 do
1495 r. Jednak ju¿ w XIX stuleciu brakowa³o tomów dla lat 1386–1388
oraz dla niemal ca³ej dziewi¹tej dekady XV w. (1481–1489)6. W moich
badaniach oprócz Libri excessuum... wykorzysta³em czternastowieczne
ksiêgi ³awnicze (do 1390), ksiêgi umów czynszowych (tzw. Antiquarius)
oraz pojedyncze dyplomy. Mimo ¿e Ÿród³a te nie dorównuj¹ wartoœci¹
informacyjn¹ Libri excessuum..., to zawieraj¹ tak¿e wzmianki, które
wi¹¿¹ siê z podejmowanym przeze mnie tematem. W kilku przypadkach
przydatne okaza³y siê zasoby czeskiego archiwum narodowego w Pradze (Národní Archiv).
Pocz¹tków bezpoœrednich kontaktów miêdzy Œl¹skiem (Wroc³awiem)
a Niemcami mo¿na siê doszukiwaæ ju¿ w drugiej po³owie X w., o czym
œwiadcz¹ znaleziska po³udniowoniemieckich monet z tego czasu7. Brakuje jednak dowodów na bezpoœrednie kontakty kupiectwa z obu stron.
Nie wykluczaj¹c wiêc prawdopodobieñstwa ich tak wczesnego nawi¹zania, pewniejsz¹ genezê bezpoœredniego zetkniêcia siê kupców z Wroc³awia oraz po³udniowych Niemiec datowa³bym dopiero na XIII stulecie,
gdy pojawi³y siê wymowniejsze dane pisane. Byæ mo¿e pierwsze spotkanie wroc³awian z kupcami z Bawarii i Szwabii nast¹pi³o w 1245 r. w Kijowie. Wedle znanego przekazu Giovanniego di Pian di Carpine, to
w³aœnie kupcy z Wroc³awia byli jego przewodnikami w podró¿y do
5

W. v o n S t r o m e r, Nürnberg–Breslauer Wirtschaftsbeziehungen..., s. 1099–1100.
P. L a v a n d, Die Breslauer Stadt- und Gerichts-Bücher, ZGS IV, 1862, s. 11–12.
Dodajmy, ¿e ksiêgi „wypadków i umów” prowadzono we Wroc³awiu co najmniej od
1368 r., co poœwiadczaj¹ wypisy Samuela Beniamina Klosego z XVIII w., zob. Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu (cyt. dalej APWr.), Zbiór Klosego, t. XXVII, s. 1–3. O odpisach Klosego zob. L. H a r c, Samuel Beniamin Klose (1730–1798). Studium historiograficzno-Ÿród³oznawcze, Wroc³aw 2002, s. 127–130.
7 F. F r i e d e n s b u r g, Schlesiens Münzgeschichte im Mittelatler, [w:] Codex diplomaticus Silesiae, t. XIII, Breslau 1888, s. 6; M. G u m o w s k i, Moneta na Œl¹sku do
koñca XIV w., [w:] Historja Œl¹ska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. III, red.
W. Semkowicz, Kraków 1936, s. 569; K. M a l e c z y ñ s k i, W. H o ³ u b o w i c z, Historia
Œl¹ska, t. I, cz. 1, Wroc³aw 1960, s. 178–180.
6
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historycznej stolicy Rusi Kijowskiej i zarazem, przed 1240 r., wielkiego
punktu wêz³owego w handlu miêdzy Europ¹ Zachodni¹ a Azj¹8. Skoro
na tyle dobrze znali drogê, jest wielce prawdopodobne, ¿e bywali w Kijowie wczeœniej, byæ mo¿e jeszcze przed zniszczeniem miasta przez
Mongo³ów. W³oski podró¿nik nie stwierdzi³ tam, co prawda, obecnoœci
kupców z po³udniowych Niemiec9. Wiadomo natomiast, ¿e dla kupiectwa Bawarii, Kijów stanowi³ jeden z g³ównych celów wypraw handlowych w XII i przynajmniej jeszcze w pierwszej æwierci XIII stulecia10.
Brak wzmianki o kupcach po³udniowoniemieckich nie musi jednak oznaczaæ ich nieobecnoœci na Rusi. Po pierwsze, w³oski franciszkanin zapewne nie mia³ wiedzy o wszystkich kupcach przebywaj¹cych wówczas
w Kijowie. Nie interesowa³ go przecie¿ handel dalekosiê¿ny. Warto poza
tym zastanowiæ siê, czy pod nazw¹ którejœ z wymienionych przez W³ocha nacji kupieckich nie mogli kryæ siê przybysze z po³udniowych Niemiec. Fra’ Giovanni wymieni³ m.in. mercatores... de Austria, co jest zaskakuj¹ce. Przyjmuje siê bowiem, ¿e dopiero za panowania Przemys³a II
Ottokara (od 1251 r.) rozpocz¹³ siê rozwój dalekosiê¿nego handlu austriackiego11. Do czasu opanowania Austrii przez króla Czech naddunajska monarchia pe³ni³a rolê obszaru tranzytowego pomiêdzy Niemcami a Rusi¹. Wykorzystali to wiedeñczycy, którzy w 1221 r. uzyskali
prawo sk³adu, godz¹ce g³ównie w wymienionych w dokumencie kupców
z Ratyzbony, Pasawy i Szwabii12. Zapewne wiele jest racji w twierdze8 „Insuper testes sunt mercatores Wratislavie, qui usque in Kioviam venerunt
nobiscum [et] sciverunt quod nos manus intravimus Tartarorum”; G i o v a n n i d i
P i a n di C a r p i n e, Historia Mongalorum, wyd. E. Menesto, Spoleto 1987, s. 332,
cap. 51; t³um. pol. zob. Spotkanie dwóch œwiatów. Stolica Apostolska a œwiat mongolski
w po³owie XIII w., red. J. Strzelczyk, Poznañ 1993, s. 175.
9 „[…] et multi alii mercatores, tam de Polonia, quam de Austria, qui venerunt in
Kioviam postquam ad Tartaros ieramus. Sunt et testes mercatores de Constantinopoli
qui per Tartaros in Rusciam venerunt, et erant in Kiovia cum de terra reversi sumus
Tartarorum. Nomina autem mercatorum illorum sunt hec: Michael genuensis et Bartholomeus, Manuel veneticus, Iacobus Renerius Acre, Nicholaus pisanus, isti sunt maiores; alii minores sunt: Marchus, Henricus, Iohannes, Vasius, iterum Henricus Bonadies, Petrus Paschiani. Alii plures fuerunt, sed eorum nomina nescimus”; tam¿e.
10 R. S c h ö n f e l d, Regensburg im Fernhandel des Mittelalters, „Verhandlungen
des Historischen Vereins für Oberfpfalz und Regensburg” CXIII, 1973, s. 42.
11 Zob. Th. M a y e r, Der auswärtige Handel des Herzogtums Österreich im Mittelalter, Innsbruck 1909, s. 7–8.
12 „Nulli civium de Sweuvia vel de Ratispona vel de Patavia liceat intrare cum mercibus suis in Ungariam. Quicumque contrarium fecerit, solvat nobis duas marcas auri.
Nemo etiam extraneorum mercatorum moretur in civitate cum mercibus suis ultra
duos menses, nec vendat merces, quas adduxit, extraneo sed tantum civi, et non emat
aurum neque argentum. Si habuerit aurum vel argentum, non vendat nisi ad cameram

[5]

Zwi¹zki gospodarcze Wroc³awia z po³udniowoniemieckimi miastami

131

niach historyków, którzy oceniali wiedeñskie prawo sk³adu jako cios dla
handlu m.in. Ratyzbony13. Daleki by³bym jednak od twierdzenia, ¿e po
1221 r. ¿aden z pasawczyków, ratyzboñczyków czy Szwabów nie próbowa³ z powodzeniem omin¹æ wiedeñskiej przeszkody. Okreœlenie ich przez
fra’ Giovanniego mianem „kupców z Austrii” mog³o wynikn¹æ z b³êdnego
zrozumienia ich wypowiedzi (zw³aszcza jeœli nie pochodzi³a z pierwszej
rêki). Bawarscy albo szwabscy rozmówcy mogli powiedzieæ tylko tyle,
¿e przybyli z Austrii (w znaczeniu: przez Austriê), a franciszkanin lub
jego informator zrozumia³ to jako okreœlenie miejsca ich pochodzenia.
A mo¿e podawali siê za Austriaków, by w czasie drogi powrotnej przez
Wiedeñ unikn¹æ kary za z³amanie regu³ prawa sk³adu? Warto ponadto
zwróciæ uwagê, ¿e w swej relacji franciszkanin stwierdzi³ obecnoœæ innych, bli¿ej nieokreœlonych kupców („Alii plures fuerunt, sed eorum
nomina nescimus”). Mogli byæ wœród nich m.in. przybysze z po³udniowych Niemiec14. Dlatego te¿ sadzê, ¿e powy¿sze poszlaki pozwalaj¹ na
postawienie hipotezy o prawdopodobieñstwie pierwszego kontaktu kupców z Wroc³awia z Bawarczykami i Szwabami w 1245 r. w Kijowie.
Warto zwróciæ uwagê na jeszcze inn¹ mo¿liwoœæ ich spotkania, tym
razem w zupe³nie innej czêœci wielkiego szlaku miêdzy Wschodem a Zachodem (Hohe Strasse), tj. w Kolonii. Prawo sk³adu nadreñskiej metropolii z 1259 r. zawiera³o zakazy przekraczania linii Renu m.in. przez
kupców z Polski oraz Bawarii i Szwabii15. Wczeœniejsze kontakty Ratyzbony z Koloni¹ uwa¿ane s¹ za pewne16. Wymienienie kupców z Polski
nostram”, Die Rechtsquellen der Stadt Wien, wyd. P. Csendes, „Fontes Rerum
Austriacarum”, Abt. III, t. IX, Wien–Köln–Graz 1986, nr 4 (1221), pkt. 23, s. 37. O tym
dokumencie zob. Th. M a y e r, dz. cyt., s. 7; ostatnio Wien. Geschichte einer Stadt, t. I,
red. P. Csendes, F. Opll, Wien 2001, s. 102. O pozycji Wiednia tego czasu w literaturze
polskiej zob. treœciwa charakterystyka H. W e r e s z y c k i e g o, Historia Austrii, Wroc³aw
1986 (2 wyd.), s. 27–28.
13 R. S c h ö n f e l d, dz. cyt., s. 48; M. W a g n e r - B r o w n, Wirtschaftliches Leben
im Früh- und Hochmittelalter, [w:] Geschichte der Stadt Regensburg, t. I, red. P. Schmid,
Regensburg 2000, s. 475.
14 Trzeba wskazaæ inn¹ mo¿liwoœæ interpretacji tego zwrotu. Poniewa¿ Giovanni di
Pian di Carpine wyliczy³ kupców, którzy przybyli z Konstantynopola i przez „Tatariê”
trafili na Ruœ, wiêc byæ mo¿e w cytowanym zdaniu chodzi³o mu tylko o tê grupê, której
nie wszystkich cz³onków pozna³ z imienia.
15 „[...] nullus mercatorum de Ungaria, Boemia, Polonia, Bawaria, Suevia (...) et
quibuscunque aliis orientalibus partibus cum mercibus quibuslibet ad Renum veniens
extra atque ultra civitatem Coloniensem excepta sola causa peregrinationis procedet”,
Hansisches Urkundenbuch (cyt dalej: HUB), t. I, wyd. K. Höhlbaum, Halle 1876, nr 523
(1259), s. 183.
16 H. K e l l e n b e n z, Bürgertum und Wirtschaft in der Reichstadt Regensburg,
„Blätter für deutsche Landesgeschichte” XCVIII, 1962, s. 95.

132

Grzegorz Myœliwski

[6]

nie mog³o mieæ jedynie profilaktycznego charakteru, lecz musia³o wynikaæ z dotychczasowego doœwiadczenia. W literaturze przedmiotu przyjmuje siê, ¿e istnia³y ju¿ wówczas kontakty miêdzy nadreñsk¹ metropoli¹ a ziemiami polskimi17. Mimo ¿e dokument nie wymienia wprost
Wroc³awia, to wydaje siê, ¿e ze wzglêdu na po³o¿enie oraz stwierdzony
ju¿ udzia³ jego kupców w handlu Wschód – Zachód, peregrynacje kupiectwa œl¹skiego nad Ren s¹ prawdopodobne. Tym samym Koloniê
mo¿na hipotetycznie uznaæ za kolejne miejsce nawi¹zania kontaktów
przez kupiectwo z Bawarii i Szwabii oraz Wroc³awia.
Mimo przypuszczaj¹cego trybu powy¿szych stwierdzeñ nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e gospodarcze kontakty miêdzy centrum Œl¹ska a po³udniowoniemieckim kupiectwem zosta³y zadzierzgniête w³aœnie w trzeciej æwierci XIII w., zaœ do kontaktów ze Szwajcarami dosz³o na pewno
najpóŸniej na prze³omie XIII i XIV w. Wskazaæ tu trzeba na rodzinê
Beyerów, której nazwisko uwa¿ane jest za pochodne od miejsca pochodzenia18. Najstarszy ze znanych jej przedstawicieli, Konrad, by³ ju¿
w 1253 r. obywatelem Wroc³awia dysponuj¹cym na tyle pokaŸnym kapita³em (z handlu ?), ¿e staæ go by³o na zakup wiejskiej posiad³oœci Popowice pod Wroc³awiem19. Warto przy tym wspomnieæ, ¿e rodzina Beyerów sta³a siê jednym z najwa¿niejszych rodów wroc³awskich w XIV w.,
tak¿e pod wzglêdem znaczenia w handlu dalekosiê¿nym20. W trzeciej
æwierci XIII stulecia rozpocz¹³ siê tak¿e nap³yw towarów z po³udnia
Niemiec nad Odrê. Ju¿ wroc³awska taryfa celna z oko³o 1266 r. zawiera
wzmiankê o sprowadzaniu nad Odrê wina z Würzburga21. Zapewne przywozili je do Wroc³awia jego rodzimi kupcy, o których pobytach na terenie Bawarii informuje dowodnie inna znana taryfa celna z bawarskiego
miasteczka Chamb (dziœ: Cham), po³o¿onego blisko granicy z Królestwem
Czech. Dokument, którego najlepiej uzasadnione datowanie wskazuje
na prze³om 1270 i 1271 r.22, jest pierwszym pewnym dowodem na
17 K. M a l e c z y ñ s k i, W. H o ³ u b o w i c z, dz. cyt., s. 305; J. G o t t s c h a l k,
Ein Fürstenmantel der Herzogin Hedwig von Schlesien ( 1243) aus chinesischem
Goldbrokat? Beiträge zur Handelsgeschichte Ostens, „Zeitschrift für Ostforschung” XV,
1966, s. 428, 431.
18 Zob. R. S t e i n, Der Rat und die Ratsgeschlechter des alten Breslau, Würzburg
1963, s. 110.
19 Tam¿e.
20 Zob. tam¿e, a tak¿e G. P f e i f f e r, dz. cyt., s. 138; W. K e h n, dz. cyt., s. 101–102.
21 M . S c h o l z - B a b i s c h, H. W e n d t, dz. cyt., s. 164. Literatura przedmiotu:
zob. przyp. 2.
22 Nürnberger Urkundenbuch, t. I, cz. 2, wyd. Stadtrat zu Nürnberg, Nürnberg
1952 (cyt. dalej NüUB 1/2), s. 277. Omówienie tekstu zob. M . S c h o l z - B a b i s c h,
H. W e n d t, dz. cyt., nr 307, s. 201. W literaturze przedmiotu wystêpowa³y kontrowersje
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spotkanie siê kupców z Ratyzbony, Norymbergi i Wroc³awia23. W tekœcie,
który czêœciowo ma charakter taryfy mytniczej, zosta³o zawarte zwolnienie z op³at przewozowych kupców m.in. tych trzech miast oraz rodzimych mieszkañców, którzy dokonywaliby zakupów lub sprzedawaliby
towary w Chambie („ob di in der stat ze Chamb iht chauffent oder verchauffent, die geben niht; [...] Daz reht habent auch, daz [den] Regenspurgern ist verschriben, di purger von Nuernberch unde von Bretzlach
und in den selben steten habent auch Chamber daz selb reht”). Taryfa
celna z prze³omu 1270 i 1271 r. jest rezultatem handlowej praktyki i dowodzi czêstych podro¿y kupców z Wroc³awia, ale tak¿e Bawarii i Frankonii przez czesko-bawarskie pogranicze. Kupcy œl¹scy ci¹gnêli jeszcze
dalej na po³udnie, m.in. do Monachium (gen Muenichen), choæ w¹tpiæ
nale¿y, czy by³ to ostateczny cel ich podró¿y. Podejrzewaæ mo¿na, ¿e
wroc³awianie zmierzali do pó³nocnych W³och, by zakupiæ tam towary
orientalne i œródziemnomorskie, których nie mo¿na by³o ju¿ nabyæ
w podupad³ym Kijowie (choæ mogli je kupiæ np. w Kolonii i Flandrii).
W œwietle niewiele póŸniejszych Ÿróde³ nie mniej prawdopodobne jest
przypuszczenie, ¿e kupcy z Wroc³awia mogli przewoziæ t¹ tras¹ futra,
na które panowa³ popyt w pó³nocnej Italii. Zapiski przedstawicieli florenckiego banku Frescobaldich œwiadcz¹, ¿e pod koniec XIII w. (1299)
niejaki Dawid, kupiec z Wroc³awia, przywozi³ futra na tyrolsko-w³oskie
pogranicze, realizuj¹c zamówienie faktorów potê¿nego domu bankowego („Davidi de Wratislavia pro pellibus et pelliciis variis datis dominis
lb. 181 Venetorum pro argenti marcis 37 boni Wiennensis ponderis”)24.
Dodajmy, ¿e rok póŸniej zapewne ten sam Dawid („de Polonia”) oraz
niejaki Diemon, otrzymuj¹ zwrot kosztów za wydatki w Bolzano i Tryco do czasu powstania Ÿród³a. Datê 1270 r. proponowa³ ju¿ H. A m m a n n, Zur Geschichte
der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Oberdeutschland und dem deutschen
Nordosten im Miitelalter, „Schlesische Geschichtblätter” 1927, z. 3, s. 52. Wyjaœnienie
daty jako okresu miêdzy wrzeœniem 1269 a wrzeœniem 1271 r. zob. NüUB 1/2, przyp. 1,
s. 277. Natomiast M. S c h o l z - B a b i s c h i H. W e n d t, dz. cyt., nr 307, s. 201, przyjêli
ok. 1280 r. Podzielali ten pogl¹d K. M a l e c z y ñ s k i i W. H o ³ u b o w i c z, dz. cyt, s. 469,
oraz M. G o l i ñ s k i, Podstawy gospodarcze..., s. 53. Jednak jedyny argument przedstawili
anonimowi wydawcy kodeksu dyplomatycznego Norymbergi, st¹d podzielam ich stanowisko jako najlepiej uzasadnione.
23 H. A m m a n n, Zur Geschichte..., s. 52.
24 Auszüge aus Amtrechnungen, Hauptrechnungen der Friscobaldigeselleschaft und
Tiroler Kaufleute, [w:] F. B a s t i a n, Oberdeutsche Kaufleute in den älteren Tiroler Raitbüchern (1288–1370). Rechnungen und Rechnungsauszüge samt Einleitungen und Kaufmannsregister, wyd. F. Bastian, München 1931, nr 73 (1299), s. 76–77. O Frescobaldich
zob. O. M e l t z i n g, Das Bankhaus der Medici und seine Vorläufer, Jena 1906, s. 24-30; A. S a p o r i, Le Marchand Italien au Moyen Âge, Paris 1952, s. LII, LIV.
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dencie (zapewne na polecenie przedstawicieli Frescobaldich)25. Gdyby
uznaæ tê retrogresjê za s³uszn¹ i odnieœæ j¹ do ca³ej czwartej æwierci
XIII w., to mo¿na by powiedzieæ, ¿e ró¿ne motywy handlowe nie wyklucza³y siê nawzajem. Wroc³awianie jechali do Bawarii, a potem przez
Monachium do Tyrolu i W³och, by zakupiæ wino (w taryfie celnej z 1266 r.
mowa jest tak¿e o przywozie nad Odrê wina w³oskiego: „de vino Gallico
sive Rivali”), zapewne tak¿e dla zakupu towarów wschodnich, na pewno natomiast, by dostarczyæ W³ochom futra z Europy Wschodniej. Dodaæ tu trzeba, ¿e droga przez Chamb wiod³a prosto do Ratyzbony, gdzie
równie¿ mo¿na by³o zakupiæ towary z krajów po³udniowych i wschodnich. Naddunajskie centrum nawi¹za³o najwczeœniej spoœród miast niemieckich kontakty z Republik¹ œw. Marka i do oko³o po³owy XIV w. zajmowa³o g³ówn¹ pozycjê w tamtejszym niemieckim sk³adzie towarów
(Fondaco dei Tedeschi)26. Dziêki temu zamiast przedzieraæ siê przez niebezpieczne Alpy, wroc³awianie mogli dokonaæ zakupów w Bawarii, choæ
zapewne za znacznie wy¿sz¹ cenê. NajpóŸniej pod koniec XIII w. szlak
przez Alpy zosta³ jednak przez wroc³awian przetarty.
Wspomnia³em, ¿e taryfa mytnicza z Chamb potwierdza tak¿e podró¿e ratyzboñyczków i norymberczyków, tyle ¿e w przeciwn¹ stronê (gen
Pehaim). Drog¹ przez bawarskie miasteczko pod¹¿ali do Pragi i Pilzna.
To w³aœnie Królestwo Czech mia³o staæ siê dla nich atrakcyjnym i g³ównym obszarem dzia³ania w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Rezydowali
tu, by sprzedawaæ poszukiwane towary orientalne i zachodnioeuropejskie, jak wina, przyprawy i sukna, oraz by nabywaæ wosk i skóry przywo¿one z Europy Wschodniej27. Nie tylko jednak kupcy tych dwóch oœrodków po³udniowoniemieckich zainteresowani byli ekspansj¹ na pó³nocny
wschód. NajpóŸniej ju¿ w pocz¹tkach XIV stulecia uaktywnili siê pasawczycy. Co wiêcej, przekroczyli oni granice Królestwa Czech i dotarli
do Wroc³awia. Datowany na pierwsz¹ dekadê XIV w. statut wroc³awskich cechów rzemieœlniczych zawiera zakaz handlu detalicznego no¿ami, które przywo¿ono w beczkach w³aœnie m.in. z bawarskiego oœrodka: „Multi de Passowe et de aliis regionibus tunnas cum cultellis
[asportant ] et iacent ita diu et vendunt, sicut eis placet, et non debent
particulatim vendere sed tantum per integrum [...]”28. Zarówno cha25

Auszüge aus Amtrechnungen..., nr nr 80–81 (1300), s. 78.
H. S i m o n s f e l d, Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und die deutsch-venetianischen Handelsbeziehungen, t. II, Stuttgart 1887 (nowe wyd. Aalen 1968), s. 47.
27 F. B a s t i a n, Oberdeutsche Kaufleute..., s. 15; F. G r a u s, Die Handelsbeziehungen Böhmen zu Deutschland und Österreich im 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts, „Historica” II, 1960, s. 95–100; R. Schönfeld, dz. cyt., s. 41.
28 Breslauer Urkundenbuch, t. I, wyd. G. Korn, Breslau 1870 (cyt. dalej BUB), s. 67;
26
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rakter Ÿród³a, odzwierciedlaj¹cego praktykê, jak i sama wzmianka wydaj¹ siê potwierdzaæ doœæ regularny przywóz towarów z Pasawy przez
jej kupców do stolicy Œl¹ska. S¹dz¹c po mapie i przebiegu szlaków, nie
mogli oni dotrzeæ do Wroc³awia inaczej ni¿ przez terytorium Królestwa
Czech, które – jak widaæ – sta³o siê tranzytowym ³¹cznikiem nies¹siaduj¹cych ze sob¹ regionów – Œl¹ska, Bawarii i Frankonii.
Obecnoœæ ratyzboñczyków i norymberczyków w Królestwie Czech
stopniowo siê nasila³a29. Pasawczycy natomiast nie tylko migrowali do
Pragi, ale odgrywali wa¿n¹ rolê, zaopatruj¹c Czechy w sól30. Podobnie
kontakty œl¹sko-czeskie uleg³y zacieœnieniu. Sprzyjaj¹cym czynnikiem
by³y okolicznoœci polityczne oraz podobieñstwa w rozwoju cywilizacyjnym obu obszarów31. Byæ mo¿e równie¿ zainteresowania handlowe
wroc³awian oraz zadzierzgniête ju¿ wiêzy biznesowe w po³udniowych
Niemczech, Tyrolu oraz pó³nocnej Italii przyczyni³y siê do œciœlejszego
zwi¹zania siê przynajmniej ksiêstwa wroc³awskiego i jego stolicy z pañstwem Jana Luksemburskiego.
Podsumujmy kontakty wroc³awsko–po³udniowoniemieckie w okresie
piastowskim. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, wynik³y one z dynamicznego w³¹czenia siê Wroc³awia w handel miêdzy Wschodem a Zachodem, który
prowadzi³ œl¹skich kupów do Kijowa, Kolonii (i zapewne dalej, do Niderlandów), Bawarii, a tak¿e przez Tyrol do pó³nocnej Italii, gdzie wroc³awianie mieli swoich kontrahentów (Florencja). Zarazem kupiectwo
po³udniowoniemieckie po katastrofie Kijowa zwróci³o siê w kierunku
Wenecji oraz Królestwa Czech, gdzie a¿ do wojen husyckich bêdzie staæ
mocn¹ stop¹. Ówczesne kontakty Wroc³awia na kierunku po³udniowoniemieckim wi¹za³y siê przede wszystkim z Ratyzbon¹ i Pasaw¹, a tak¿e Norymberg¹ i Chambem, zapewne i Würzburgiem. Z miejscowoœci¹
Chamb kontakt by³ raczej tylko bierny i polega³ jedynie na przejeŸdzie
przez jego terytorium. Chambianie nie odgrywali ¿adnej roli w ówczesnym handlu dalekosiê¿nym. Odnoœnie Würzburga wspomina³em ju¿, ¿e
to raczej wroc³awianie kupowali tamtejsze wino, niekoniecznie w samym
w sprawie datacji zob. G. K o r n, Vorwort [do:] Schlesische Urkunden zur Geschichte
des Gewerberechts insbesondere des Innungswesens aus der Zeit vor 1400, [w:] Codex
diplomaticus Silesiae, t. VIII, Breslau 1867, s. VII (ad nr 7).
29 F. G r a u s, dz. cyt., s. 88, 90, 99.
30 Tam¿e, s. 96. Zob. R. L o i b l, Die Stadt im späten Mittelalter: Wirstchaftskraft
und Verfassungsstreit, [w:] Geschichte der Stadt Passau, red. E. Boshof, W. Hartinger,
M. Lanzzinner, K. Möseneder, H. Wolff, Regensburg 1999, s. 110–111.
31 Zob. ostatnio B. N o w a c k i, Czeskie roszczenia do korony w Polsce w latach 1290-1335, Poznañ 1987, s. 96–108; S. G a w l a s, O kszta³t zjednoczonego Królestwa. Niemieckie w³adztwo terytorialne a geneza spo³ecznoustrojowej odrêbnoœci Polski, Warszawa 1996, s. 55, 95.
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bawarskim centrum winiarstwa. Intensywniejsze musia³y byæ kontakty zw³aszcza z potê¿n¹ Ratyzbon¹, zapewne s³absze z nie tak jeszcze
atrakcyjn¹ jak póŸniej Norymberg¹. Jedynym miastem, z którego kupcy przybywaliby na Œl¹sk, by³aby naddunajska Pasawa. Kto wie, czy nie
nale¿a³oby tego powi¹zaæ z wczeœniejszym faktem piastowania godnoœci biskupa tego miasta przez syna Henryka Pobo¿nego, Konrada32.
Spotkania z pozosta³ymi kupcami odbywa³y siê zapewne w miastach
czeskich oraz w Bawarii. W tym okresie wymiana towarowa polega³a
na przewozie futer (zapewne ruskich) i, byæ mo¿e, sprzeda¿y ich czêœci
przez kupców z Wroc³awia Niemcom. Od nich z kolei przywo¿ono nad
Odrê wyroby metalowe (no¿e) oraz wino würzburskie. Nie mo¿na te¿
wykluczyæ, ¿e w Bawarii kupowano towary œródziemnomorskie i orientalne, sprowadzone z Wenecji. Warto jednak zapytaæ, czy niektóre z egzotycznych towarów, wymienione w obszernej taryfie mytniczo-celnej
Wroc³awia z 1327 r., nie mog³y zostaæ przywiezione przez Bawarczyków, mo¿e nawet tak¿e norymberczyków?33 Dotyczyæ to mo¿e zw³aszcza przypraw korzennych (pkt. 5), egzotycznych owoców (pkt. 8) i wina
(reinval, welsch, pkt. 19) oraz wschodnich materia³ów: jedwabiu (sidin
gewant), tafty (czindal) oraz baldekinu, czyli jedwabnego materia³u przetykanego z³otymi niæmi (brokatu) z Bagdadu (pkt. 4)34. Wœród niemieckiego kupiectwa na terenie Wenecji dominowali wówczas ratyzboñczycy, którzy prowadzili obfit¹ dystrybucjê towarów œródziemnomorskich,
orientalnych oraz zachodnich, m.in. w pobliskich Czechach35. Fakt, ¿e
w tym czasie wroc³awianie mogli zaopatrzyæ siê sami w te towary np.
w Brugii36, ale mogli te¿ uczyniæ to gdzieœ na pograniczu tyrolsko-w³oskim, nie wyklucza³by ca³kowicie po³udniowoniemieckiego poœrednictwa. Warto bowiem zwróciæ uwagê, ¿e w Ÿródle mówi siê o wwozie tych
towarów przez obcych kupców (gast).
Okres czeskiego panowania nad Œl¹skiem trudno traktowaæ jako jednolity, tak¿e gdy mowa o kontaktach handlowych miêdzy Wroc³awiem
32

W. K o r t a, Historia Œl¹ska do 1763 roku, Warszawa 2003, s. 83.
Zob. BUB, nr 122 (1327), s. 111–114. O taryfie mytniczo-celnej pisali m.in.
Th. G o e r l i t z, Verfassung, Verwaltung und Recht der Stadt Breslau, t. I, Würzburg
1962, s. 57; W. K e h n, dz. cyt., s. 68, 79–80; ostatnio G. M y œ l i w s k i, Strefa sudecko-karpacka... (w druku).
34 W. H e y d, Geschichte des Levantehandels im Mittelalter, t. II, Stuttgart 1879,
s. 686–687.
35 F. G r a u s, dz. cyt., s. 99.
36 M. M a ³ o w i s t, Le développement des rapports économiques entre la Flandre, la
Pologne et les pays limitrophes du XIIIe au XIVe siècle, „Revue belge de Philologie et
d’Histoire” X, 1931, z. 4, s. 1018–1020.
33
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a miastami po³udniowych Niemiec i póŸniejszej Szwajcarii. W nauce
czêsto spotyka siê cezurê wojen husyckich, tj. rok 1419. Jednak¿e dla
naszego zagadnienia mo¿na wprowadziæ cezurê 1393 r., gdy dosz³o do
œciœlejszej wspó³pracy wroc³awian z norymberczykami, którzy od tego
czasu bêd¹ ju¿ stale obecni w ¿yciu gospodarczym Wroc³awia i Œl¹ska
a¿ do pocz¹tków nowo¿ytnoœci. Zwraca uwagê fakt, ¿e z okresu, mniej
wiêcej, 1335–1393 zachowa³o siê niezbyt wiele przekazów Ÿród³owych
na badany temat. S¹ one jednak wymowne i œwiadcz¹ o utrzymywaniu
wczeœniejszych kontaktów, zw³aszcza z Pasaw¹ i Ratyzbon¹, a tak¿e,
choæ w innym charakterze, z Norymberg¹. Brakuje natomiast danych,
które dowodzi³yby kontynuacji importu wina z Würzburga.
Zacznijmy od kontaktów wroc³awian z ratyzboñczykami, poniewa¿
jedynie w odniesieniu do nich odnosz¹ siê ca³kowicie pewne wzmianki
o pobycie we Wroc³awiu przed 1394 r. Nie wszystkie dotycz¹, rzecz jasna, sfery handlowej, jak np. historia ratyzboñskiego banity Ulreicha
Tenkke (potomka patrycjusza), zbieg³ego do Wroc³awia ok. 1354 r.37 Nie
ulega natomiast w¹tpliwoœci dzia³alnoœæ gospodarcza nad Odr¹ przynajmniej jednego przedstawiciela ratyzboñskiego rodu Wisentów. Wiadomo, ¿e przed 1373 r. Götz Wisent prowadzi³ nad Odr¹ jakiœ interes.
Œwiadczy o tym zapiska z tego samego roku, która zawiera potwierdzenie pe³nomocnictw jego brata André przez ich dwóch pozosta³ych braci,
Ulreicha i Gilga, dokonane wobec rady miejskiej Ratyzbony. André uzyska³ dziêki nim prawo do wysuwania pretensji pod adresem wroc³awskiej rady miejskiej do spadku po zmar³ym Götzu. Bracia poprosili rajców Ratyzbony tak¿e o wsparcie ich dzia³añ i wys³anie stosownych listów
do rady miejskiej Wroc³awia38. Regest nie okreœla dok³adnie zakresu
rzeczowego spuœcizny („des Nachlassess”). Fritz Morré by³ zdania, ¿e
wszyscy bracia Wisentowie byli zaanga¿owani w handel dalekosiê¿ny39,
ów spadek móg³ wiêc obejmowaæ towary i pieni¹dze. Wzmianka z 1373 r.
dowodzi³aby wiêc niezbicie, ¿e w tym czasie przybywali przynajmniej
pojedynczy cz³onkowie ratyzboñskiego kupiectwa do Wroc³awia. Stanowi³o to najpewniej odnogê ich czeskiej dzia³alnoœci. A byæ mo¿e zale¿a³o
37 APWr., Liber scabinorum, t. I, k. 269v., zob. G. M y œ l i w s k i, Wroc³aw i Ratyzbona
– kontakty gospodarcze w XIII–XV w. (w druku). Regest z wtrêtem z tekstu oryginalnego
zob. Regensburger Urkundenbuch, t. II, wyd. F. Bastian, J. Widemann, München 1956
(cyt. dalej RUB), nr 1014, s. 404. O dokumencie tym zob. F. M o r r é, Ratsverfassung
und Patriziat in Regensburg bis 1400, „Verhandlungen des Historischen Vereins für
Oberfpfalz und Regensburg” LXXXV, 1935, s. 90–91.
38 „Und haben gepeten unser herren von der stat rat, daz si zu einer gezeuknuezz
unsers verjehen irer stat brief von Brezzla gesant haben”; RUB, nr 1014, s. 404.
39 F. Morré, dz. cyt., s. 90.
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im na wykorzystaniu odblokowanego ju¿ wówczas dojœcia do handlu
wschodniego via Kraków i Lwów?
W Pradze rezydowali faktorzy najwiêkszego kupca ratyzboñskiego
w XIV w., Matthiasa Runtingera40. Jeszcze w XIV w. zaczêli oni udzielaæ kredytów pieniê¿nych kupcom z Wroc³awia. W latach 1384–1385
wroc³awski rajca, Hans Reichel po¿yczy³ ³¹cznie 93½ kopy groszy praskich41. Jest to zarazem pierwszy potwierdzony przyk³ad kredytowania
wroc³awian przez kupców z Niemiec po³udniowych i Szwajcarii. Kontakty te nabra³y tym samym nowego wymiaru, który ju¿ od tej pory
bêdzie stale obecny we wspó³pracy obu stron. Wydaje siê tym samym,
¿e w XIV w. najwiêksze zainteresowanie regionem œl¹skim wykazywali
w³aœnie kupcy z Ratyzbony.
Brakuje tymczasem potwierdzenia kontaktów handlowych z ludŸmi
interesu z Pasawy dla wiêkszej czêœci XIV w. Wszystkie bowiem wzmianki
dotycz¹ pewnego konfliktu, który rozpocz¹³ siê na terenie Austrii oko³o
1381–1385 r. i trwa³ a¿ do pocz¹tków XV w. Spór ten wi¹za³ siê œciœle
z dzia³alnoœci¹ handlow¹ wroc³awian. Zacz¹³ siê zaœ od zaboru na
przejœciu celnym w Linzu towaru o wartoœci 10 tysiêcy grzywien srebra, nale¿¹cego do kupca wroc³awskiego Johanna Petki42. Sprawc¹ by³
Friedrich Kraft, tamtejszy mytnik, wczeœniej zaœ sêdzia miejski i burmistrz Pasawy. Wartoœæ transportu zosta³a oszacowana póŸniej przez
poszkodowanego na 20 tysiêcy grzywien z³ota, co stanowi³o zapewne
element taktyki postêpowania s¹dowego (podwy¿szenie roszczeñ w nadziei na uzyskanie wiêkszego odszkodowania)43 albo te¿ efekt kalkulacji strat wynik³ych ze zw³oki sprzeda¿y zaw³aszczonego towaru, byæ
40 Podstawow¹ prac¹ na jego temat jest pierwszy tom monumentalnej pracy
F. B a s t i a n a, Das Runtingerbuch (1383–1407), Regensburg 1944; o dzia³alnoœci
publicznej Runtingera zob. W. E i k e n b e r g, Das Handelshaus der Runtinger zu
Regensburg. Ein Spiegel süddeutschen Rechts-, Handels- und Wirtschaftslebens im
ausgehenden 14. Jahrhundert, Göttingen 1976, s. 49–58.
41 Das Runtingerbuch (1383–1407) und verwandtes Material zum RegensburgerSüdostdeutschen Handel und Münzwesen, t. II, wyd. F. Bastian, Regensburg 1935, s. 63-64. O Reichlu zob. R. S t e i n, dz. cyt., s. 128.
42 Por. dziewiêæ dokumentów z lat 1386–1408, przy czym trzeba dodaæ, ¿e ostatni
jest transumptem piêciu innych tekstów z lat 1395–1404; H. P r u c k n e r, dz. cyt., s. 257-259. Warto zaznaczyæ, ¿e jeden z dokumentów (z 1388), znany temu badaczowi w piêtnastowiecznym odpisie, zachowa³ siê w archiwum narodowym w Pradze, Národní Archiv
v Praze (cyt. dalej NAvP), Archiv Èeské Koruny (cyt. dalej AÈK), nr 1280. Ponadto
dodaæ tu trzeba publikowany, a niewykorzystany przez badacza dokument z 4 grudnia
1385 r., w którym porusza siê sprawê wroc³awskiego kupca Johanna Petki; Urkundenbuch des Landes ob der Enns, t. X, wyd. E. Trinks, Linz 1933–1939, nr 461, s. 349.
43 H. P r u c k n e r, dz. cyt., s. 266.
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mo¿e wiezionego na konkretny termin dla nieznanych nam kontrahentów. Petka z³o¿y³ doniesienie najpierw do s¹du biskupiego w Pasawie,
zaœ póŸniej do samego Wac³awa IV. Ostatecznie ju¿ w pocz¹tkach XV w.
zas¹dzono mu odszkodowanie w wysokoœci 4 tysiêcy grzywien srebra,
co w praktyce zosta³o zamienione na prawo w³asnoœci do siedmiu domów Krafta w Pasawie oraz dwie do¿ywotnie renty na dwóch miejscowych budynkach. Richard Loibl uwa¿a³, ¿e Petka przewozi³ metale szlachetne44. Pogl¹d ten wydaje siê prawdopodobny, jako ¿e Ÿród³a mówi¹
wyraŸnie o czehentausent mark silbers45, Czweinczig tausent marck
goldes minner oder mer46, a nie „w srebrze”, „w z³ocie”. W takim razie
owe 10 tysiêcy grzywien mia³oby oznaczaæ wagê wiezionego srebra, czyli
oko³o albo nieco ponad 2 tony. Zwa¿ywszy na póŸniej przywo¿one do
Wroc³awia transporty pieprzu i miedzi (zob. ni¿ej) wielkoœæ transportu
Petki nie jest nieprawdopodobna.
Nieudan¹ podró¿ Petki wi¹za³bym z handlem z Wenecj¹ i jej zapotrzebowaniem na kruszec do wybijania monet. Nie mo¿na jednak wykluczyæ i takiej mo¿liwoœci, ¿e Petka wióz³ srebro, by wymieniæ je na
dobr¹, weneck¹ monetê. Znowu wiêc, tak jak w XIII w., d¹¿enie wroc³awian do pó³nocnej Italii mia³oby doprowadziæ do kontaktu, tym razem
konfliktowego, z mieszkañcami Pasawy.
Gdyby oceniaæ czêstotliwoœæ kontaktów po samym charakterze Ÿróde³, to mo¿na by wysnuæ wniosek, ¿e w omawianym okresie wroc³awianie mieli najczêœciej do czynienia z norymberczykami. Równie¿ i te kontakty mia³y charakter sporny, co wynika³o z rozbie¿noœci interesów
i celów. Zachowany przekaz z 1347 r. na temat poselstwa z Wroc³awia
do króla Czech, Karola IV, informuje, ¿e wroc³awianie poprosili go
„[...] quod dignetur mercatoribus providere de transitu a partibus Flandrie per Nwrinberg mitigatis conductibus viarum”47. G³ównym celem
ich podró¿y by³o drugie centrum europejskiej gospodarki – Niderlandy.
Wymowa Ÿród³a dowodzi represjonowania kupców z Wroc³awia, którzy
wracali z Flandrii przez stolicê Frankonii. Norymberczycy postrzegali
wroc³awian jako konkurencjê, gdy¿ sami kupowali we Flandrii tamtejsze sukno, by sprzedawaæ je po wy¿szych cenach np. w Czechach48.
44

R. L o i b l, dz. cyt., s. 125.
H. P r u c k n e r, dz. cyt., s. 271-272.
46 NAvP, AÈK, nr 1280.
47 BUB, nr 189 (1347), s. 167.
48 F. G r a u s, dz. cyt., s. 89. Œwiadczyæ mo¿e o tym choæby ³adunek statku, który
w 1324 r. wióz³ sukno flandryjskie bêd¹ce w³asnoœci¹ wroc³awskich kupców, zob.
W. K e h n, dz. cyt., s. 82, 101. Tekst dokumentu zob. Hansisches Urkundenbuch, t. II,
wyd. K. Höhlbaum, Halle 1876 (cyt. dalej HUB), nr 416, s. 176–177.
45
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Z biegiem czasu sami skierowali swoj¹ uwagê w stronê Œl¹ska, co
nast¹pi³o z inicjatywy Karola IV. W niepublikowanym dot¹d dokumencie, który cesarz rzymski wystawi³ w Mantui (13 VII 1368), zwróci³ siê
on do w³adz Norymbergi, by nale¿n¹ mu corocznie bernê – dwa tysi¹ce
grzywien p³aconych w halerzach („czwey Tausent pfunt haller der
Leichten müncz”) – zaczêli przekazywaæ ksiêciu opolskiemu Bolkowi III49. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e norymberczycy udali siê osobiœcie na
dwór ksiêcia, by wykonywaæ polecenie Karola IV. By³by to pierwszy, Ÿród³owo wsparty dowód na obecnoœæ kupców znad Pegnitz na Œl¹sku. Mogli
te¿ w czasie swej podró¿y zawitaæ do Wroc³awia, np. dla dokonania rekonesansu czy te¿ w sprawach handlowych, o ile wi¹za³o ich z wroc³awianami coœ wiêcej ni¿ Ÿród³owo potwierdzone konflikty.
Z pewnoœci¹ tak siê sta³o w ostatniej dekadzie XIV w. Oceniaj¹c ów
drugi okres w historii kontaktów wroc³awsko-po³udniowoniemieckich
mo¿na stwierdziæ, ¿e wzros³a wówczas czêstotliwoœæ obustronnych relacji, z których znaczna czêœæ, jak mo¿na s¹dziæ, wynika³a z jeszcze dawniejszych wypraw wroc³awian do pó³nocnych W³och oraz Niderlandów.
Pierwsze konflikty miêdzy kupcami ze Œl¹ska a ludŸmi interesu z Norymbergi i Pasawy–Linzu œwiadcz¹ o konkurencyjnoœci wroc³awskiego
kupiectwa oraz o atrakcyjnoœci przewo¿onych przez nich towarów. W tym
okresie aktywniejsza w d¹¿eniu do nawi¹zania kontaktów by³a Ratyzbona, której kupcy na pewno, choæ w skromnej liczbie, pojawili siê na
Œl¹sku. Jak œwiadczy jednak przyk³ad faktorów Runtingera, ich obecnoœæ nad Odr¹ nie by³a konieczna, by zadzierzgn¹æ wiêzy z wroc³awskimi kupcami. W drugim okresie bardzo istotny by³ fakt wytworzenia siê
pierwszych powi¹zañ kredytowych miêdzy wroc³awianami a kupcami
z Bawarii (Ratyzbona). Stosunki dwustronne nabra³y tym samym nowoczeœniejszego charakteru.
Opisywane wy¿ej wydarzenia nastêpowa³y na tle szerszych przemian
w dalekosiê¿nym handlu Wroc³awia. Wspiera³a go ¿yczliwa polityka
w³adców z dynastii Luksemburgów. W drugiej po³owie XIV w. zaznaczy³a siê dalsza intensyfikacja podró¿y kupieckich wroc³awian w kierunku
zachodnim oraz po³udniowym. Zmianie uleg³a ich sytuacja prawna w klu49 „Wir Karl von gotes gnaden Romischer Keiser [...] Embieten dem Burgemeister
dem Rate und den Burgern gemeinlich der Stat czu Nuremberg unseren und des Reichs
lieben getruwen [...] umb di czwey Tausent pfunt haller der Leichten müncz di ir uns
und dem Reiche uff Sant Mertens tag Jericlich czu geben pflichtig seit enpfelhen wir
uwern truwen [...] und wellen ernstlich das ir di selben czweytausent pfunt haller von
dem nechsten Sant Mertens tage der schirst kunftig ist dem hoch geborenem Bolken
herczogen czu Opuel unserem lieben Swager und fuersten oder seinem boten genczlich
und gar vorrichten und beczalen sullet”, NAvP, AÈK, nr 1018.
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czowych krajach i miastach. Przypomnijmy znane przywileje monarsze
na swobodny przejazd wroc³awian przez Marchiê Brandebursk¹ (1349),
Pragê oraz Frankfurt nad Menem (oba z 1359)50; nawi¹zanie œcis³ych
kontaktów z pañstwem krzy¿ackim (1354)51; przywilej do¿y weneckiego dla wszystkich poddanych Karola IV (1358)52. Jedynie na odcinku
polsko-ruskim trwa³a blokada wroc³awskiego kupiectwa a¿ do pierwszej po³owy lat szeœædziesi¹tych. Gdy dodamy do tego udokumentowane
podró¿e morskie wroc³awian do Flandrii, a nawet Szkocji (1360), to
kontakty z kupiectwem po³udniowoniemieckim nie wydadz¹ siê byæ
najbardziej intensywne. Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e od 1385 r.
zachowa³y siê Libri excessuum..., w których do pewnego momentu nie
ma zbyt wielu wzmianek o nap³ywie po³udniowych Niemców na Œl¹sk
(choæ dotyczy to tak¿e innych cudzoziemców przed 1394). Wydaje siê
wiêc, ¿e to g³ównie wroc³awianie inicjowali kontakty z po³udniowoniemieckimi kupcami lub natykali siê na nich, podró¿uj¹c do jeszcze odleglejszych miast i krajów.
Sytuacja zaczê³a siê zmieniaæ pocz¹wszy od 1394 r., gdy zintensyfikowa³y siê stosunki z Norymberg¹53. Tym samym uznajê tê datê za
pocz¹tek trzeciego okresu, którego wyró¿nikiem by³a aktywna dzia³alnoœæ norymberczyków we Wroc³awiu. Liczbê wzmianek na temat ich
dzia³añ mo¿na liczyæ w dziesi¹tkach. Kontakty wroc³awsko-po³udniowoniemieckie, ale i wroc³awsko-szwajcarskie rozwija³y siê nie tylko w dziedzinie handlu towarowego i stosunków kredytowych. Kupcy z po³udniowych Niemiec i Szwajcarii prowadzili te¿ innego rodzaju dzia³ania
gospodarcze, o których bêdzie jeszcze mowa.
Zacznijmy od kwestii obecnoœci i pochodzenia kupiectwa z po³udniowych regionów Niemiec oraz Szwajcarii54. Zdecydowanie przewa¿ali
50

K. M a l e c z y ñ s k i, dz. cyt., s. 130.
BUB, nr 189, s. 170. Zob. S. K a l f a s – P i o t r o w s k a, Stosunki handlowe polsko-œl¹skie za Kazimierza Wielkiego, „Roczniki Towarzystwa Przyjació³ Nauk na Œl¹sku” V, 1936, s. 238, 242.
52 K. M a l e c z y ñ s k i, dz. cyt., s. 130.
53 W. v o n S t r o m e r, Nürnberg–Breslauer Wirtschaftsbeziehungen..., s. 1087, 1099;
APWr., Libri excessuum et signaturarum (cyt. dalej Lib. exc. sign.), t. VII, s. 9; w tym
samym roku zostaje wys³any faktor wroc³awski do Konrada Grossa z Norymbergi, który
rezyduje w Wenecji, w celu zakupu szafranu; zob. Mittheilungen aus Breslauer Signaturbüchern (cyt. dalej Mitth. Sign.), ZGS VI, 1865, z. 2, s. 339–340 (Stobbe pomyli³ siê,
gdy¿ zapiska nie pochodzi z 1393). Warto wspomnieæ, ¿e jeszcze w 1393 r. zapisano
w Lib. exc. sign. zeznanie pewego wroc³awianina, który otrzyma³ pieni¹dze od innego
Œl¹zaka, zmar³ego w Norymberdze (t. VI, s. 30).
54 Kwestiê imigracji, znaczniejszej jedynie w przypadku norymberczyków, omawiam
w osobnym miejscu.
51
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ludzie interesu z Norymbergi, których nazwiska figuruj¹ w Ÿród³ach
dopiero od 1394 r. Do koñca badanego przeze mnie okresu z Wroc³awiem
mia³o kontakt 81 osób z Norymbergi. Niektórzy nale¿eli do tamtejszego
patrycjatu (Hans i Konrad Grossowie, Konrad Pfinzig, Jacob Futerer,
Heinz Hirschvogel, Melchior i Balthasar Imhoffowie, Hans i Andreas
Reichlowie, Hans Stromer, Sebald Holzschucher)55. Inni, spoza patrycjatu, zajmowali eksponowane miejsce wœród spo³ecznoœci kupieckiej, jak
np. Hans i Ludwig Gruberowie, Lenhard Podmer (w³aœciciele spó³ki
Gruber & Podmer & Stromer)56, Ulrich Kamerer i Konrad Seiler (tworz¹cy znan¹ spó³kê Kamerer & Seiler)57, Lenhard Reutheimer i Andreas
Rudel (w³aœciciele spó³ki Reutheimer & Rudel)58 czy Kunze Guldenmund, który by³ udzia³owcem szwajcarskiej w zasadzie firmy Diesbach
& Watt59. Pozostali byli zapewne drobniejszymi kupcami, faktorami
(Mathias Scheppach, który póŸniej mia³ w³asn¹ spó³kê z bratem Aleksandrem i Hansem Hutterem60) albo w ogóle pracownikami pomocniczymi
w firmie (knecht, Hans Feldener) czy te¿ furmanami (Kunze Koppe). Zdarzali siê te¿ rzemieœlnicy, jak Fritz z Norymbergi, który wyrabia³ klingi.
Jeœli chodzi o ratyzboñczyków, to, wedle von Stromera, ostatnia
wzmianka na temat gospodarczych kontaktów wroc³awsko-ratyzboñskich pochodzi z 1464 r.61 Istnieje jednak przekaz o szeœæ lat póŸniejszy,
bêd¹cy efektem wspó³pracy handlowej ratyzboñczyka (Andris Asschnuczer von Reynspurg) i wroc³awian62. St¹d cezur¹ koñcow¹ dla obecnoœæi
ratyzboñczyków we Wroc³awiu jest 1470 r. W okresie 1394–1470 z Wroc³awiem mia³y kontakt (poœredni lub bezpoœredni) 23 osoby z Ratyzbony. Wœród nich byli rajcy (Matthias Runtinger, Stefan Laufer, Lucas
Ingolstetter, Hans Kellner)63. Czêœæ pozosta³ych pe³ni³a zapewne funkcje
55 Por. W. v o n S t r o m e r, Nürnberg–Breslauer Wirtschaftsbeziehungen..., s. 1099-1100. O sk³adzie patrycjatu Norymbergi w XIV i na pocz¹tku XVI w. zob. D.J. W e i ß.
Des Reiches Krone – Nürnberg im Spätmittelalter, [w:] Nürnberg – europäische Stadt
in Mittelalter und Neuzeit, wyd. H. Neuhaus, Nürnberg 2000, s. 31–33. O przemianach
w miejscowej elicie w³adzy z uwzglêdnieniem przetasowañ w hierarchii ludzi interesu
zob. W. v o n S t r o m e r, Wirtschaft unter den Luxemburgen, [w:] Nürnberg –
Geschichte einer europäischen Stadt, red. G. Pfeiffer, München 1971, s. 92, 98–100.
56 W. v o n S t r o m e r, Die Nürnberger Handelsgesellschaft..., passim.
57 Ten¿e, Nürnberg–Breslauer Wirtschaftsbeziehungen..., s. 1087–1088.
58 Tam¿e, s. 1085.
59 H. A m m a n n, Die Diesbach–Watt Gesellschaft..., s. 55.
60 APWr., Lib. exc. sign., t. LV, s. 110 (1477). O Scheppachu zob. W. v o n S t r o m e r, Die Nürnberger Handelsgesellschaft..., s. 35, 54–55.
61 W. v o n S t r o m e r, Nürnberg–Breslauer Wirtschaftsbeziehungen..., s. 1095.
62 APWr., Lib. exc. sign., t. XLVIII, s. 108–109.
63 F. M o r r é, dz. cyt., s. 99. O Runtingerze zob. przyp. 40.
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faktorów (Niklas, Letter, Schwarzhoffer, Heller), inni zaœ byli raczej samodzielnymi kupcami (Kellner).
Kontakty miêdzy Wroc³awiem a Pasaw¹ w tym okresie by³y znacznie rzadsze, choæ zakoñczy³y siê póŸniej (1483). Wówczas to tamtejszy
obywatel Niklas Gerlach uda³ siê z listownym wsparciem rady miejskiej
Pasawy do Wroc³awia, by uzyskaæ dobra, które zostawi³ w spadku jego
krewny z nadodrzañskiego oœrodka64. W sumie 12 pasawczyków (nie
licz¹c Krafta) mia³o jakieœ kontakty z wroc³awianami, choæ niektórzy,
jak np. krojczy Niklas Beyer z Pasawy (von passaw schereknecht), pojawili siê tylko w kontekœcie konfliktu z prawem. Z wyj¹tkiem wystawców listów nie uda³o mi siê ustaliæ, by któryœ z pasawian nale¿a³ do
patrycjatu. Mo¿na natomiast s¹dziæ, ¿e najczêœciej wystêpuj¹cy w Ÿród³ach wroc³awskich Thomas Purkener (zob. ni¿ej) z racji wielkich transakcji pieprzem nale¿a³ do elity kupieckiej miasta nad Dunajem.
Dopiero w XV w. zainteresowali siê Wroc³awiem ludzie interesu
z Sankt Gallen i Berna. Po raz pierwszy zjawili siê we Wroc³awiu
w 1418 r. i dzia³ali tu nie krócej ni¿ do 1474 r. Szwajcarzy powi¹zani
z tym miastem, pochodz¹cy g³ównie z Sankt Gallen, tworzyli grupê
11 osób. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e mimo mniejszej liczby ni¿ w przypadku ludzi interesu z Pasawy, ich gospodarcze zwi¹zki z Wroc³awiem
by³y znacznie silniejsze i d³u¿sze w okresie miêdzy 1394 r. a pocz¹tkiem
XVI w. Wymieniæ tu trzeba przede wszystkim udzia³owców i personel
s³ynnej firmy Diesbach & Watt: Petera Watta (od 1428 obywatela Norymbergi)65, jego krewnych Dawida, Andreasa, Hansa von Wattów, a tak¿e
Kaspara Wirta z Berna66. Trzeba równie¿ wspomnieæ o Niklasie von
Diesbach, tak¿e z Berna, które do 1440 r. by³o siedzib¹ firmy67. Choæ on
sam nigdy nie zjawi³ siê we Wroc³awiu, by³ z nim powi¹zany przez dzia³aj¹c¹ tu prê¿nie jego spó³kê. Czêsto pojawiali siê nad Odr¹ faktorzy
spó³ki Hans Brendel oraz Konrad i Ulrich Hörowie68. Osobn¹ dzia³alnoœæ prowadzi³ Balthasar Raunacker. Zjawi³ siê tu w interesach tak¿e
inny sanktgalleñczyk, Kaspar Hofman. Jakieœ kontakty z kupcami wroc³awskimi (choæ poza terytorium tego miasta) mia³ tak¿e faktor innej
spó³ki z Sankt Gallen (Thomasa Vogelweidera)69.
Oprócz nich wroc³awianie mieli poœredni lub bezpoœredni kontakt
tak¿e z ludŸmi interesu z wielu innych miejscowoœci z branych pod uwagê
64
65
66
67
68
69

APWr., Dokumenty miasta Wroc³awia (cyt. dalej DmWr.), nr 5727.
H.C. P e y e r, dz. cyt., t. II, s. 48.
Tam¿e, s. 48–51.
H. A m m a n n, Die Diesbach Watt–Gesellschaft..., s. 27, 30.
H.C. P e y e r, dz. cyt., t. II, s. 39.
H. A m m a n n, Die Diesbach Watt–Gesellschaft..., s. 8.
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regionów. Wymieniaj¹c ich w kolejnoœci chronologicznej, w Ÿród³ach
wystêpuje piêciu kupców z Ulm (6 wzmianek z lat 1405–1491), a tak¿e
po nie wiêcej ni¿ dwie osoby z Bambergu (1409), Esslingen k. Stuttgartu (1465), Straubingen k. Ratyzbony (1470) i Augsburga (od 1490).
Kontakt z Ravensburgiem i zwi¹zan¹ z nim Wielk¹ Spó³k¹ by³ tylko
incydentem (1448), w którym rada miejska Wroc³awia uczestniczy³a jedynie w charakterze notariusza (zob. ni¿ej). Zarazem trzeba tu wspomnieæ o nawi¹zaniu nowych kontaktów po³udniowoniemieckich przez
samych wroc³awian. Hans Dompnig odwiedzi³ oko³o 1425 r. alzacki Strasburg. Wed³ug Ammanna, w XV w. wroc³awianie odwiedzali jarmarki
w bawarskim Nördlingen70. Niestety, wymieniony odkrywca tego faktu
nie poda³ ¿adnych dodatkowych informacji. Wracaj¹c do przybyszów na
Œl¹sk, warto zauwa¿yæ, ¿e w wiêkszoœci przypadków ich obecnoœæ by³a
sporadycza. Liczba wzmianek nie przekracza³a na ogó³ dwóch jednostek na oœrodek. Przybyszów ze Straubingen i Esslingen wspomniano
jedynie po razie. Natomiast bamberczycy i augsburczycy pojawili siê
w Ÿród³ach tylko dwukrotnie. Dodaæ tu trzeba pojedyncze kontakty
z ksiêciem Bawarii (1425), burgrabi¹ Norymbergi (1411), ksiê¿n¹ (1428)
i – osobno – z grafem Öttingen (1481) oraz wysokimi duchownymi z Pasawy: jej biskupem (1420) i biskupem sufraganem (1417), o których piszê dalej nieco szerzej. Kontakty na poziomie w³adz miasta wystêpowa³y w stosunkach Wroc³awia tylko z Norymberg¹, Pasaw¹ i Strasburgiem.
Na zakoñczenie tego przegl¹du powi¹zañ trzeba wspomnieæ o pojawiaj¹cym siê doœæ czêsto mistrzu Janie z Frankonii (Meister Johannes de
Franconia), którego pobyt mia³ tak¿e aspekt gospodarczy.
Omówienie poszczególnych dziedzin dzia³alnoœci gospodarczej Niemców z po³udnia Rzeszy oraz Szwajcarów zacz¹æ nale¿y od ich w³asnego
handlu tranzytowego przez Wroc³aw. Wydaje siê, ¿e obejmowa³ on wiêkszy asortyment towarowy ni¿ wwóz na potrzeby wroc³awian oraz tranzyt towarów z Europy Pó³nocnej i Wschodniej na Zachód w wykonaniu
wroc³awian. Pomijam tu niezbyt ró¿norodny eksport towarów wroc³awskich i œl¹skich do Niemiec po³udniowych i Szwajcarii. Zagadnienie to
zosta³o ju¿ przebadane zw³aszcza przez Scholz-Babisch, a tak¿e przez
Ammanna i von Stromera. Warto zauwa¿yæ, ¿e autorzy posi³kowali siê
w znacznym stopniu zbiorem listów kupieckich z jednego roku (Briefbund der Kaufmannbriefen aus Ostdeutschland von 1444) z archiwum
70 Ten¿e, Zur Geschichte..., s. 52; ten¿e, Die Nördlingen Messe im Mittelalter, [w:]
Aus Verfassungs– und Landesgeschichte. Festschrift zum Geburtstag von Theodor
Mayer dargebracht von seinen Freunden und Schülern, t. II, Lindau–Konstanz 1955,
s. 315.
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w Norymberdze71. Wed³ug ustaleñ literatury przedmiotu Wroc³aw odgrywa³ niezwykle wa¿n¹ rolê jako punkt wypadowy na ziemie Królestwa Polskiego (w tym zw³aszcza Ma³opolski i Rusi Czerwonej), Mazowsza oraz pañstwa krzy¿ackiego72. Miasto przyci¹ga³o kupiectwo
po³udniowoniemieckie i szwajcarskie jako wa¿ny punkt tranzytowy na
szlakach handlu dalekosiê¿nego oraz jako miejsce jarmarków o znaczeniu ponadregionalnym73. W œwietle znanych ustaleñ, norymberczycy
oraz sanktgalleñczycy i berneñczycy sprowadzali przez Wroc³aw g³ównie futra (kunie, sobolowe) oraz wosk (lwowski, kijowski i krakowski),
a tak¿e czerwiec74. Via Wroc³aw trafia³y do Frankonii tak¿e len z Prus,
miód i pierze z Polski, bia³e sukno ze Œwidnicy, o³ów z Polski, miedŸ
z Wêgier, a tak¿e z³oto i witriol (chyba tak¿e z Wêgier) i skóry (irch)75.
Natomiast do Szwajcarii sprowadzano przez Wroc³aw sukna angielskie76.
Znacznie wiêkszy by³ asortyment towarów wwo¿onych wówczas przez
kupców z Norymbergi i Sankt Gallen do Wroc³awia w celu sk³adowania
i sprzeda¿y na jarmarkach wroc³awskich albo te¿ ich eksportu jeszcze
dalej na wschód i pó³noc poza Œl¹sk. W œwietle literatury przedmiotu,
ludzie interesu z Frankonii i Szwajcarii przywozili nad Odrê: przyprawy korzenne (galgant, imbir, kminek, muszkat, goŸdziki, pieprz, szafran, cynamon, cytwar), owoce (figi, rodzynki, migda³y), s³odycze (cukierki), lekarstwa (guma), s³odkie wina, tkaniny (ró¿nokolorowe p³ótno,
we³nê, zamsz, adamaszek, barchan z po³udniowych Niemiec i pó³nocnych
W³och, taftê), barwniki (brezylka), a tak¿e mosi¹dz, papier oraz tzw.
norymberszczyznê, tj. wyroby miejscowego rzemios³a metalowego.
Jednak¿e cenne ustalenia historyków z Niemiec i Szwajcarii nie obejmuj¹ ca³oœci tranzytu. Po pierwsze, ograniczaj¹ siê do lat czterdziestych
XV w., kiedy norymberczycy zajmowali ju¿ eksponowan¹ pozycjê na
71

Niektóre z tych dokumentów zosta³y opublikowane; zob. H. A m m a n n, Urkunden
und Regesten (cyt. dalej Ur.u.Reg.), [w:] ten¿e, Die Diesbach–Watt Gesellschaft..., s. 42-48 (nr 129–131, 134); W. v o n S t r o m e r, Die Nürnberger Handelsgesellschaft..., s. 160-171 (nr 4 a–8).
72 W. v o n S t r o m e r, Die Nürnberger Handelsgesellschaft..., s. 74; M. M a ³ o w i s t,
Wschód a Zachód Europy w XIII–XVI w., Warszawa 1973, s. 166; H. W e r n i c k e, Nürnbergs Handel im Ostseeraum im Spätmittelalter und in der früher Neuzeit, [w:] Nürnberg
– europäische Stadt in Mittelalter und Neuzeit, red. H. Neuhaus, Nürnberg 2000, s. 270.
73 H. A m m a n n, Die Diesbach–Watt Gesellschaft..., s. 92; o jarmarkach wroc³awskich zob. M G o l i ñ s k i, Wroc³aw..., s. 153.
74 M. S c h o l z - B a b i s c h, dz. cyt., s. 61, 63.
75 Tam¿e, s. 62, 67. D. M o l e n d a, Polski o³ów na rynkach Europy œrodkowej w XIII-XVII w., Warszawa 2001, s. 83; o witriolu G. M y œ l i w s k i, Strefa sudecko-karpacka...,
(w druku).
76 Ur.u.Reg., nr 129 (1444), s. 42.
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rynku wroc³awskim. Po drugie, dotycz¹ jedynie norymberczyków oraz
przedstawicieli sanktgalleñsko-berneñsko-norymberskiej spó³ki Diesbach & Watt. Pomijaj¹c wczeœniej ju¿ omówiony tranzyt towarów
wschodnioeuropejskich przez samych wroc³awian, trzeba zwróciæ uwagê na wczeœniejsze dzia³ania kupców z Ratyzbony. W 1404 r. faktor
Matthiasa Runtingera, Hans Schwartzhoffer, sprowadzi³ przez Wroc³aw
ponad 1100 kg wosku77. Towar ów mia³ nastêpnie trafiæ do Norymbergi. Dla okresu po 1444 r. Ÿród³a poœwiadczaj¹ sprowadzanie kminku oraz
zamszu wyszywanego z³otem (eyn Sammoth mit golde)78 i miedzi w iloœci
oko³o trzech ton79.
Jeœli chodzi natomiast o import na potrzeby czy te¿ zamówienie samych wroc³awian, to gdyby ograniczyæ siê do Ÿróde³ wroc³awskich, nale¿a³oby skonstatowaæ niezbyt du¿y w nim udzia³ kupiectwa po³udniowoniemieckiego i szwajcarskiego. Pewn¹ aktywnoœæ na tym polu
wykazali kupcy z Ratyzbony, Norymbergi, Pasawy i Sankt Gallen. Wœród
towarów wwo¿onych do stolicy Œl¹ska najwa¿niejszy by³ pieprz, który
faktor Runtingera przywióz³ po raz pierwszy w 1404 r.80 Niezbyt czêste
wzmianki o tym towarze dowodz¹ jednoczeœnie wielkiej skali poszczególnych transportów. Kupcy z Ratyzbony przywieŸli w dwóch zaledwie
transportach oko³o dwie tony (1404, 1420)81. W tym samym czasie bli¿ej nieznany Thomas Purkener z Pasawy dostarczy³ Wroc³awiowi ponad 1300 kg pieprzu (110 kamieni)82. Nieznana jest natomiast wielkoœæ
dostaw norymberskich. Warto dodaæ, ¿e odbiorc¹ owych ogromnych ³adunków by³a rada miejska Wroc³awia.
W œwietle Ÿróde³ wroc³awskich, kupcy z branych pod uwagê miast
na po³udniu Rzeszy przywozili niezbyt wiele innych towarów. Nad Odrê
trafia³ wiêc szafran pochodz¹cy z Wenecji, a tak¿e pewne iloœci p³ótna83, barchanu84 oraz bia³y jedwab (w tak niewielkiej iloœci, ¿e mo¿na
uznaæ to za próbkê)85. Krótk¹ listê trzeba uzupe³niæ przyk³adem wwozu
77

Das Runtingerbuch..., t. II, s. 148.
APWr., Lib. exc. sign., t. XXXVIII, s. 93 (1450).
79 Tam¿e, t. XXXIX, s. 68 (1452).
80 Das Runtingerbuch..., t. II, s. 148. Przywo¿ono go do koñca badanego okresu,
o czym œwiadczy skarga rady miejskiej Wroc³awia skierowana w 1504 r. do rajców Norymbergi w sprawie z³ej jakoœci tej drogocennej przyprawy, por. Przyczynki do Dziejów
Polskich z Archiwum Miasta Wroc³awia, wyd. A. Mosbach, Poznañ 1860, s. 121 (t³um.
na jêz. polski).
81 Das Runtingerbuch..., t. II, s. 148; APWr., Lib. exc. sign., t. XXIII, s. 99.
82 APWr., Lib. exc. sign., t. XXIII, s. 99; DmWr., nr 1974.
83 APWr., Lib. exc. sign., t. XVII, s. 112 (1410).
84 Das Runtingerbuch..., t. II, s. 144 (1401).
85 Tam¿e.
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bawe³ny przez kupców z Sankt Gallen86, a tak¿e wosku, który mieszkañcy tego miasta sprowadzili z Warszawy i sprzedali we Wroc³awiu87.
Trafia³y te¿ tutaj kosztownoœci, jak kilkadziesi¹t koralowych naszyjników i ró¿anców z koralu, które pod koniec XIV w. przywieŸli wys³annicy Runtingera88. Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e handel towarowy odbywa³ siê g³ównie w pierwszej po³owie XV w., przy czym w przypadku
kupców z Ratyzbony i Pasawy skoñczy³ siê na 1420 r. W drugiej æwierci
XV w. trudnili siê tym jedynie kupcy z Norymbergi i Sankt Gallen.
Powstaje pytanie o przyczyny niezbyt du¿ego wolumenu wwo¿onych
towarów na potrzeby wroc³awian (z wyj¹tkiem ogromnych, choæ rzadkich transportów pieprzu). Czy wynika³o to ze specyfiki Ÿród³a, nie tak
treœciwego jak norymberskie listy kupieckie, czy mo¿e jednak zapiski
z Libri excessuum... odzwierciedlaj¹ rzeczywist¹, niezbyt wa¿n¹ rolê
miast po³udniowoniemieckich w handlu towarowym piêtnastowiecznego Wroc³awia? Choæ u³omnoœæ Ÿróde³ trzeba braæ pod uwagê, to wydaje
siê, ¿e kupcy z Niemiec po³udniowych oraz Szwajcarii byli zainteresowani, byæ mo¿e, w jeszcze wiêkszym stopniu, sprzeda¿¹ towarów g³ównie poza granicami Œl¹ska. Oprócz tego pamiêtaæ trzeba, ¿e wroc³awianie nie byli skazani na przybyszów z po³udniowych krajów Rzeszy. Kupcy
z Wroc³awia mieli inne Ÿród³a zaopatrzenia np. w towary orientalne
i wschodnie, a tak¿e sukna z Niderlandów. Oprócz omawianej zapiski
z 1347 r. trzeba koniecznie wspomnieæ dobrze znany toruñski spis komór celnych (ok. 1350–1360), z którego wynika, ¿e czêœæ tych towarów
dochodzi³a na Œl¹sk przez Prusy krzy¿ackie (z Flandrii)89. Jak mo¿na
bowiem s¹dziæ, to kupcy œl¹scy zaopatrywali siê w zagraniczne towary,
docieraj¹c do g³ównych punktów handlowych poza Œl¹skiem. Gdy mowa
np. o towarach orientalnych i œródziemnomorskich, to prócz w³asnych
peregrynacji do Niderlandów warto pamiêtaæ m.in. o wyprawach wroc³awian do Lwowa; o ¿ywych kontaktami z miastami Prus krzy¿ackich
i Królestwa Wêgier; o wyprawach do samej Wenecji; wreszcie, o aktywnej dzia³alnoœci, tak¿e w dziedzinie handlu towarowego, rzutkiego i zamo¿nego przybysza z Florencji, Antonia Ricciego, w pierwszej po³owie
XV w.90 S¹dzê wiêc, ¿e rola kupców po³udniowoniemieckich i szwajcarskich nie by³a a¿ tak istotna w zaopatrzeniu wroc³awian w towary, jak
86

APWr., Lib. exc. sign., t. XXXVI, s. 89 (1446).
Ur.u.Reg., nr 133 (1446), s. 45.
88 Das Runtingerbuch..., t. II, s. 140 (1399, 1400).
89 S. W e y m a n n, C³a i drogi handlowe w Polsce piastowskiej, Poznañ 1938, s. 121.
Zob. HUB, t. III, wyd. K. Höhlbaum, Halle 1882–1886, nr 559 (1350/1360), s. 314.
90 J. P t a œ n i k, Kultura w³oska wieków œrednich w Polsce, Warszawa 1959 (2 wyd.),
s. 137, 146–151.
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do tej pory s¹dzono. Wroc³aw by³ dla nich g³ównie punktem wyjœcia do
dalszej ekspansji oraz miejscem do nawi¹zywania kontaktów z przybyszami z terenów po pó³nocnej i wschodniej rubie¿y Œl¹ska, czym zajmujê siê dalej.
Czy wroc³awianie mieli coœ do zaoferowania kupiectwu z Niemiec
po³udniowych i Szwajcarii? Mam tu na myœli nie tylko eksport w³asnych
(tj. tak¿e œl¹skich) towarów, lecz równie¿ produkty spoza Œl¹ska, które
sami dowoziliby do odbiorców w badanych miastach Rzeszy po³udniowej. Po 1394 r. oferta wroc³awian przedstawia³a siê stosunkowo atrakcyjnie. Wywóz towarów przez wroc³awskie kupiectwo na Zachód nie
nale¿a³ do skromnych, o czym œwiadczy nie tylko historia Johanna Petki
z poprzedniego jeszcze okresu i listy z 1444 r., lecz tak¿e przekaz z 1440 r.
By³a to skarga rady miejskiej Norymbergi, która ¿ali³a siê biskupowi
Naumburga na zrabowanie kupcom norymberskim wozów z towarami91.
Znajdowa³y siê na nich tak¿e towary nale¿¹ce do wroc³awian o wartoœci
220 kop groszy praskich. W Ÿród³ach wroc³awskich znajdziemy jednak
tak¿e przyk³ady sprzeda¿y kupcom z Norymbergi b¹dŸ Szwajcarii czerwca92, wroc³awskiego barchanu93 i sukna florenckiego94. Oprócz tego wroc³awianie zamawiali w Stralsundzie ryby morskie (œledzie, ³ososie) oraz
pstr¹gi, które nastêpnie wywo¿ono do Norymbergi95. W drugiej po³owie
XV w. nabra³ jeszcze wiêkszego znaczenia handel wo³ami z Rusi, Wêgier i Wo³oszczyzny na Zachód96. Znany jest m.in. przyk³ad zakupu wo³ów
przez Konrada Wirta z Sankt Gallen w Poznaniu97. Wydaje siê, ¿e móg³
je póŸniej prowadziæ przez Wroc³aw. A ¿e by³ to handel rozwiniêty i mia³
znaczenie dla kupiectwa z Niemiec po³udniowych mo¿e œwiadczyæ choæby
zakaz eksportu wo³ów na Œl¹sk wydany przez Jana Olbrachta w 1497 r.98
Pora przejœæ do kwestii powi¹zañ kredytowych miêdzy kupiectwem
Wroc³awia oraz miast po³udniowoniemieckich i szwajcarskich od lat
91

Ur.u.Reg., s. 32 (nr 89).
H. S i m o n s f e l d, Der Fondaco dei Tedeschi..., t. I, nr 412, s. 227.
93 M. S c h o l z - B a b i s c h, dz. cyt., s. 64.
94 APWr., Lib. exc. sign., t. XLVIII, s. 107 (1470).
95 M. S c h o l z - B a b i s c h, dz. cyt., s. 62.
96 F. L ü t g e, Strukturwandlungen im ostdeutschen und osteuropäischen Fernhandel des 14. bis 16. Jahrhunderts, „Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch – historische Klasse. Sitzungsberichte” 1964, nr 1, München 1964, s. 6–8, 29-35, 49; H. S a m s o n o w i c z, Jarmarki w Polsce na tle sytuacji gospodarczej w Europie w XV–XVI wieku, [w:] Europa – S³owiañszczyzna – Polska. Studia ku uczczeniu
profesora Kazimierza Tymienieckiego, Poznañ 1970, s. 525–526, 528, 530.
97 Akta radzieckie poznañskie, wyd. K. Kaczmarczyk, t. I, Poznañ 1925, nr 185 (1440),
s. 70.
98 F. L ü t g e, dz. cyt., s. 49.
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osiemdziesi¹tych XIV w. a¿ do koñca rozpatrywanego okresu. Warto
przypomnieæ tu podstawow¹ typologiê kredytu, a wiêc jego podzia³ na
kredyt towarowy (sprzeda¿ towaru z prolongat¹ zap³aty powiêkszonej
o ukryte odsetki) oraz kredyt pieniê¿ny. Od czasu pionierskich tekstów
Bruna Kuskego i Michaela Postana z lat dwudziestych XX w. wiadomo,
¿e kredytowanie odgrywa³o bardzo du¿¹ rolê w gospodarce œredniowiecza99. Uwagê tê odnosi siê tak¿e do ziem Europy Œrodkowej100. ród³a obrazuj¹ce kontakty wroc³awian z miastami Niemiec po³udniowych
i Szwajcarii zawieraj¹ zreszt¹ znacznie wiêcej wzmianek o powi¹zaniach
finansowych ni¿ o wymianie towarowej. Powstaj¹ przy tym dwa pytania: jak stwierdziæ, ¿e dana transakcja towarowa odbywa³a siê na
kredyt i jak odró¿niæ kredyt towarowy od pieniê¿nego, czym zajmê siê
nieco dalej.
Podejmuj¹c pierwsz¹ kwestiê, mo¿na stwierdziæ, ¿e oprócz sytuacji
oczywistych, tj. gdy wprost mówi siê o zad³u¿eniu odbiorcy z tytu³u
dostarczonego towaru, mo¿na wskazaæ na trzy oznaki wskazuj¹ce, ¿e
mamy do czynienia z kredytem towarowym: 1. sp³acanie towaru na raty;
2. sp³atê towaru w innej walucie ni¿ ta, w której okreœlono wartoœæ towaru (znaj¹c kursy walutowe mo¿na obliczyæ odsetki); 3. stwierdzenie
wprost w Ÿródle, ¿e towar nie zosta³ jeszcze sp³acony (co niekiedy mo¿e
jednak oznaczaæ zwyk³e opóŸnienie w stosunku do umowy)101. Samo
zreszt¹ zapisywanie takich transakcji raczej nie dotyczy³o przypadków,
gdy po dostarczeniu towaru odbiorca natychmiast p³aci³ zañ gotówk¹.
Od razu trzeba zaznaczyæ, ¿e wzmianek na temat zwrotu pieniêdzy za
towar w stosunkach miêdzy wroc³awianami a po³udniowymi Niemcami
i Szwajcarami jest bardzo niewiele. Najwiêcej wi¹¿e siê z dostarczaniem
pieprzu i zap³at¹ przez radê miejsk¹ Wroc³awia ratyzboñczykom oraz
Thomasowi Purkenerowi z Pasawy, o których to transakcjach ju¿ wspomnia³em. Ratyzboñczycy mieli otrzymaæ od rady miejskiej 542 grzywny
i 16 groszy102, natomiast w przypadku Purkenera sytuacja jest nieco
zawi³a. Wedle dokumentu i wspó³czesnej mu zapiski z 28 listopada 1420 r.
99

B. K u s k e, Die Entstehung der Kreditwirtschaft und des Kapitalverkehrs,
[w:] ten¿e, Köln, der Rhein und das Reich. Beiträge aus fünf Jahrzenhten wirtschaftgeschichtlicher Forschung, Köln-Graz 1956, s. 48–137 (tekst z 1927); M. P o s t a n, Credit
in Medieval Trade, [w:] ten¿e, Medieval Trade and Finance, Cambridge 1973, s. 1–27
(tekst z 1928).
100 M. B o g u c k a, H. S a m s o n o w i c z, Dzieje miast i mieszczañstwa w Polsce przedrozbiorowej, Wroc³aw 1986, s. 183.
101 Dziêkujê panu prof. Henrykowi Samsonowiczowi za udzielenie mi powy¿szych
wskazówek.
102 APWr., t. XXIII, s. 99 (1420).
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(czyli w trakcie trwania jarmarku el¿bietañskiego, od 19 XI) pasawczyk
i jego pomocnik, faktor Andreasa Tannera z Salzburga, mieli otrzymaæ
a¿ 703 grzywny i 6 groszy103. Natomiast w zapisce z 29 czerwca tego
samego roku (czyli w trakcie trwania jarmarku œwiêtojañskiego) wspomniano o znacznie mniejszym transporcie pieprzu (66 funtów, tj. oko³o
26 kg), a tak¿e o iloœci przyprawy, któr¹ mo¿na kupiæ za jedn¹ grzywnê
(oko³o 4 funtów) i ³¹cznej kwocie do zap³aty (460 grzywien)104. Nawet
gdyby uwzglêdniæ wysoki odsetek ewentualnego kredytu towarowego,
to rozziew miêdzy sum¹ do zap³aty a niewielk¹ iloœci¹ przywiezionego
towaru jest oczywisty. Stoi to zreszt¹ w sprzecznoœci z relacj¹ miêdzy
mas¹ towarow¹ a cen¹ za jednostkê i sum¹ do zap³aty, które zosta³y
zapisane w dokumencie i zapisce z listopada 1420 r. Mo¿na wiêc chyba
uznaæ, ¿e w³aœnie te Ÿród³a odzwierciedlaj¹ ca³oœæ towaru i kwoty do
zap³aty. Tak¿e w przypadku takiej hipotezy wielkoœæ dostawy pieprzu
i kwota, któr¹ mia³a zap³aciæ wroc³awska rada miejska, zdumiewaj¹ sw¹
wielkoœci¹. Przewy¿szaj¹ one tak¿e jednostkowe przyk³ady sp³aty kredytu towarowego na rzecz kupców z Sankt Gallen, którzy przywieŸli
bawe³nê (15 grzywien i 10 groszy)105, oraz norymberczyków, którzy wroc³awianom zap³acili za sukno z Florencji 141 wêgierskich florenów106.
Dodajmy tu przyk³ady podane przez Scholz-Babisch ze zbioru listów
kupieckich z 1444 r.107 Wydaje siê wiêc, ¿e zachowane Ÿród³a wroc³awskie
nie przechowa³y zbyt wielu œladów kredytu towarowego stosowanego
w stosunkach handlowych miêdzy wroc³awianami a kupcami z Niemiec
po³udniowych i Szwajcarii. Pogl¹d ten sta³by w sprzecznoœci z ustaleniami z dotychczasowej literatury przedmiotu, w której przewa¿a pogl¹d o niewielkiej roli kredytu czysto pieniê¿nego i dominacji kredytu
towarowego w powi¹zaniach miêdzy np. kupiectwem z miast po³udniowych Niemiec i Szwajcarii a wroc³awianami108. Tymczasem w Ÿród³ach
wroc³awskich znajduje siê nieporównanie wiêcej przekazów na temat,
jak s¹dzê, czysto finansowych powi¹zañ, czyli kredytu pieniê¿nego. Klasyfikujê je tak dlatego, ¿e brakuje w nich jakichkolwiek odniesieñ do
obrotu towarowego. Dodatkowym argumentem by³aby okolicznoœæ, ¿e
103 APWr., Lib. exc. sign., t. XXIII, s. 99 (1420); por. dokument z 21 listopada, DmWr.,
nr 1974.
104 APWr., Lib. exc. sign., t. XXIII, s. 99.
105 Zob. przyp. 86.
106 Zob. przyp. 94.
107 M. S c h o l z - B a b i s c h, dz. cyt., s. 69.
108 H. A m m a n n, Die Diesbach–Watt Gesellschaft..., s. 82–85; M. S c h o l z - B a b i s c h, dz. cyt., s. 69; H. K e l l e n b e n z, Bürgertum..., s. 104. W. v o n S t r o m e r, Die
Nürnberger Handelsgesellschaft..., s. 77.
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wroc³awianie, posiadaj¹cy w XV w. szerokie kontakty handlowe, byli
w stanie zaopatrzyæ siê samodzielnie w wiele towarów. Natomiast ich
niezbyt imponuj¹ca oferta handlowa w przypadku towarów w³asnych,
jak i potrzeby gotówkowe (inwestycyjne, konsumpcyjne) wymaga³y dop³ywu szerokiego strumienia pieni¹dza, który mogli znaleŸæ u innych.
Wroc³awianie byli wiêc zad³u¿eni u kupców z Norymbergi, Ratyzbony, Pasawy, Sankt Gallen, Ulm, Strasburga, a tak¿e burgrabiego Norymbergi (Fryderyka) oraz wymienionych bez imion biskupa Pasawy
i ksiê¿nej Öttingen. Po¿yczek udzielano w groszach (i grzywnach groszy), florenach wêgierskich oraz – znacznie rzadziej – we florenach reñskich. Wykorzystuj¹c tu ci¹gle aktualne ustalenia Ferdinanda Friedensburga, przyjmujê, ¿e w okresie 1400–1432 za jedn¹ grzywnê groszy
praskich p³acono 2 floreny wêgierskie, zaœ pocz¹wszy od lat czterdziestych relacja ta zmieni³a siê na: 1 grzywna = 1,71 florena109. Z³ota moneta wêgierska by³a mocniejsza ni¿ floren reñski – za 3 floreny z Wêgier mo¿na by³o nabyæ 4 floreny reñskie110, czyli relacja wynosi³aby
1 floren wêgierski = 11/3 florena reñskiego albo te¿ 1 floren reñski =
¾ florena wêgierskiego. Z tego mo¿na wywnioskowaæ, ¿e 1 grzywna groszy równa³aby siê 2 2/3 florena reñskiego, zaœ po 1430 r. – 1:2,27 reñskiej
monety.
Suma po¿yczek, które zaci¹gnêli wroc³awianie od w³adców oraz kupców
z miast Rzeszy po³udniowej wynosi³a: od ratyzboñczyków – co najmniej
1093 floreny wêgierskie (=ok. 552 grzywien)111, od sanktgalleñczyków
– ponad 1031 florenów (=ok. 553,4 grzywien)112; od ksiê¿nej Öttingen
– 900 florenów reñskich, czyli 675 wêgierskich (=ok. 395 grzywien)113;
109

Wg F. Friedensburga w latach 1400–1430 jednemu florenowi wêgierskiemu
odpowiada³o 24 gr, zaœ pocz¹wszy od czwartej dekady – na ogó³ 28 gr praskich (Schlesiens
Münzgeschichte im Mittelalter, cz. 2: Münzgeschichte und Münzbeschreibung, [w:] Codex
diplomaticus Silesiae, t. XIII, Breslau 1888, s. 67. Poniewa¿ wedle tego badacza przez ca³e
œredniowiecze dominowa³a na Œl¹sku grzywna polskiej rachuby (= 48 gr, tam¿e, s. 52), wiêc
³atwo obliczyæ, ¿e w pierwszym okresie jedna grzywna mia³a wartoœæ 2 fl. wêg., zaœ w drugim – 1,71 fl. Tak¹ te¿ wartoœæ dla drugiego okresu przyjmowa³ L. P e t r y, Die Popplau.
Eine schlesische Kaufmannsfamilie des 15. und 16. Jahrhunderts, Breslau 1935, s. 92.
110 F. F r i e n d e n s b u r g, dz. cyt., s. 67.
111 APWr., Lib. exc. sign., t. XVI, s. 71 (1407 – 21 grz.); t. XIX, s. 92 (1413 – 495 grz.);
t. XLV, s. 39 (1464 – 61 fl. wêg. + 3 wiardunki gr miœnieñskich bez 3 gr). Pocz¹tkowo
grosz miœnieñski by³ równy groszowi praskiemu. PóŸniej jednak straci³ na wartoœci;
Z. ¯ a b i ñ s k i, Systemy pieniê¿ne na ziemiach polskich, Wroc³aw 1981, s. 59, przyp. 32;
w sprawie innych wierzytelnoœci ratyzboñskich zob. przyp. 122.
112 Zob. H.C. P e y e r, dz. cyt., t. II, nr 120 (1418), s. 50 (10 kop gr); Ur.u.Reg., s. 12,
nr 17 (1418 – 113 grz. + 3 wiardunki gr), s. 13, nr 27 (1421 – 968 fl. wêg. + 13 gr).
113 APWr., Lib. exc. sign., t. XXXIII, s. 90 (1440). Warto wspomnieæ o znacznie póŸniejszych (1481) roszczeniach grafa Öttingen, Ludwiga, wobec rady miejskiej Wroc³awia
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od pasawczyków – oko³o 531 florenów (=ponad 268 grzywien groszy,
w tym a¿ 500 florenów od biskupa Pasawy)114, od mieszczan Strasburga
– 60 florenów (=30 grzywien)115, zaœ od mieszkañca Ulm – 43 floreny
(ponad 25 grzywien)116. Do grona kredytodawców wroc³awian zaliczam
te¿ wspomnianego mistrza Jana z Frankonii, lekarza, który po¿yczy³
im 15 wêgierskich florenów117. Zdecydowanie najwiêcej kredytów pieniê¿nych zaci¹gnêli wroc³awianie jednak od norymberczyków. W okresie 1398-1494 po¿yczyli prawie 197 grzywien groszy118, 1660 florenów wêgierskich119 (w tym jednorazowo a¿ 1000 jednostek z³otej monety od burgrabiego Norymbergi, Fryderyka)120 i ponad 690 florenów reñskich121. W sumie
daje to ponad 2551 i 1½ florenów wêgierskich albo oko³o 1391 i ½ grzywien groszy. Suma ta by³a z pewnoœci¹ wiêksza. W przypadku niektórych
po¿yczek nie podano ich wysokoœci albo z ³¹cznej wierzytelnoœci 876
grzywien nie mo¿na wydzieliæ czêœci norymberskiej od ratyzboñskiej122.
W sumie wiêc wroc³awianie po¿yczyli od w³adców i kupców miast
Niemiec po³udniowych i Szwajcarii ponad 7482 floreny wêgierskie (=ok.
(DmWr., nr 5615). Nie wiadomo, jakiej sumy dotyczy³y. Wroc³awianie zaprzeczyli, by
zaci¹gnêli po¿yczkê u bawarskiego grafa i zaproponowali, by zwróci³ siê w tej sprawie
do ich w³adcy, Macieja Korwina.
114 APWr., Lib. exc. sign., t. XXIII, s. 98 (1420 – 500 fl. wêg.), DmWr., nr 2333
(d. 2375) (1439 – 14 kop gr + 25 gr).
115 APWr., DmWr., nr 1620 (1425).
116 APWr., Lib. exc. sign., t. LVI, s. 93 (1479).
117 Tam¿e, t. XLIV, s. 64 (1462). O jego profesji (arczt) informuje nas inna zapiska
(t. XLVIII, s. 54, 1470).
118 Tam¿e, t. X, s. 11 (1398 – 43 grz.); Mitth. Sign., ZGS VI, 1865, z. 2, nr X, s. 353
(13 grz.); APWr., Lib. exc. sign., t. XXI, s. 27 (1416 – 12 grz. + 1 wiardunek); t. XXIII,
s. 58 (1420 – 30 grz. + 8 gr); t. XXXIV, s. 61 (1442 – 25 grz.); t. XXXVII, s. 232 (1449 –
32 grz.); t. XLI, s. 50 (1456 – 41 grz. + 2 gr); t. XLV, s. 35 (1464 – 18 gr, co stanowi
tylko czêœæ zobowi¹zañ wyra¿onych g³ównie we florenach wêgierskich).
119 APWr., Lib. exc. sign., t. XXXV, s. 234 (1445 – 40 fl. wêg.); t. XXXVII, s. 90 (1448
– 7 fl. wêg.); t. XLIII, s. 156 (1461 – 60 fl. wêg.); t. XLV, s. 35 (1464 – 111 fl. wêg. +
18 gr), które zosta³y przeze mnie wliczone do rachunku po¿yczek w grzywnach groszy
w przyp. 103; wierzytelnoœæ ta zosta³a odst¹piona wroc³awianinowi Hansowi Rindfleischowi); Ur.u.Reg., s. 60, nr 199 (1464 – 206 fl. wêg., wierzytelnoœæ norymberskiego
udzia³owca spó³ki Diesbach & Watt, Kunzego Guldenmunta), s. 61, nr 209 (1470 – 18 fl.
wêg., wierzytelnoœæ Dawida Watta, obywatela Norymbergi); APWr., Lib. exc. sign.,
t. XLVI, s. 174 (1467 – 173 fl. wêg.); t. LIX, s. 151 (1491 – 45 fl. wêg.).
120 APWr., Lib. exc. sign., t. XVIII, s. 34 (1411).
121 Tam¿e, t. XXXII, s. 102 (1438 – 495 fl. reñ. + 20 szylingów w z³ocie); t. XLIII,
s. 177 (1461 – 175 fl. reñ.); t. LIX, s. 98 (1491 – 20 fl. reñ.).
122 Np. tam¿e, t. XXIII, s. 7 (1421); t. XXXV, s. 68 (1444). 876 grz. by³ winien kupcom z Ratyzbony i Norymbergi wroc³awski iuratus cechu kramarzy z 1432 r., Wincenty
Frauendienst, zob. G. P f e i f f e r, dz. cyt., s. 236 i APWr., Lib. exc. sign., t. XXXII, s. 78
(1438). Identyfikacja Frauendiensta, tam¿e, t. XXIX, s. 36.
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4109 grzywien groszy). Warto podkreœliæ tu ró¿nicê miêdzy kapita³em
monarszo-dygnitarskim (ksi¹¿êcym, biskupim, burgrabiowskim) a kupieckim. Wysokoœæ trzech zaledwie po¿yczek udzielonych Wroc³awiowi
i wroc³awianom przez burgrabiego Norymbergi, ksiê¿n¹ Öttingen i biskupa Pasawy wynios³a 2175 florenów wêgierskich (=1145 grzywien
groszy), czyli nieco ponad 29% wszystkich po¿yczonych pieniêdzy.
Wroc³awianie nie byli jedynie kredytobiorcami. Sami równie¿ udzielali kredytów swym po³udniowoniemieckim i szwajcarskim partnerom.
Jednak¿e po¿yczane sumy ustêpowa³y znacznie pobranym kredytom od
kupców z Europy Zachodniej. Tak¿e liczba miast, z którymi wroc³awianie nawi¹zali tego rodzaju stosunki finansowe, by³a nieporównanie
mniejsza. I w tej dziedzinie najwiêcej kontaktów nawi¹zali kupcy z Wroc³awia z norymberczykami. W latach 1418–1491 przybysze znad Pegnitz
zapo¿yczyli siê na 167 grzywien i 41 groszy123, 1865 floreny wêgierskie124
i 100 florenów reñskich125. Mo¿na to przeliczyæ na blisko 2332 florenów
wêgierskich (=ok. 1303 grzywny groszy). Sanktgalleñczycy po¿yczyli
200 wêgierskich florenów, czyli oko³o 117 grzywien126; kupiec z Pasawy
wzi¹³ kredyt w wysokoœci 53 grzywien127; jego kolega po fachu z Esslingen k. Stuttgartu zaci¹gn¹³ d³ug na sumê 80 florenów wêgierskich, czyli oko³o 47 grzywien128. Natomiast ratyzboñczycy jedynie raz wziêli po¿yczkê na skromn¹ sumê 17 groszy i 1 halerz 129. Podsumowuj¹c,
wroc³awianie udzielili kredytów kupcom z niektórych miast po³udniowej Rzeszy na sumê oko³o 2702 wêgierskich florenów (=ok. 1521 grzywien). Jest to ponad dwukrotnie mniej ni¿ sami po¿yczyli w tym czasie
(ok. 36%). Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e a¿ 1152 floreny wêgierskie
(ok. 674 grzywny), czyli blisko 43% wszystkich wierzytelnoœci zosta³o
po¿yczone norymberskim spó³kom przez Miko³aja Gramisa, proboszcza
katedry wroc³awskiej i kolektora soboru w Bazylei. Jak zatem widaæ,
123 APWr., Lib. exc. sign., t. XXII, s. 82 (1418 – 5 wiardunków i 8 gr); t. XXIII, s. 36
(1421 – 117 grz.); t. XXXVIII, s. 117 (1450 – 49 grz.); t. LVIII, s. 106 (1491 – 21 gr,
które stanowi¹ koñcówkê wiêkszego d³ugu we florenach, zob. przyp. 110).
124 Ur.u.Reg., s. 33, nr 97 (1441 – 1152 fl. wêg.); APWr., Lib. exc. sign., t. XL, s. 43
(1454 – 31 fl. wêg.); t. XLIII, s. 128 (1461 – 4 fl. wêg.); t. XLVI, s. 206 (1467 – 272 fl.
wêg.); t. LV, s. 91 (1477 – 337 fl. wêg.); t. LVIII, s. 106 (1491 – 21 fl. wêg.; wymienione
tu 21 gr doliczam do rachunku groszowego, zob. przyp. 109).
125 APWr., Lib. exc. sign., t. XXXVIII, s. 221 (1451).
126 Ur.u.Reg., s. 61, nr 209 (1470); dok³adne dane (których brak u Ammanna) to
APWr., Lib. exc. sign., t. XLVIII, s. 104.
127 APWr., Lib. exc. sign., t. XXIX, s. 121 (1433).
128 Tam¿e, t. XLV, s. 151 (1465).
129 Tam¿e, t. XXXVI, s. 211 (1447). Wspomina o tym L. P e t r y, jednak bez podania
wysokoœci po¿yczki, dz. cyt., s. 106.
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najwiêksze kwoty by³y na ogó³ po¿yczane przez osoby spoza stanu kupieckiego, czyli mo¿nych œredniowiecznego œwiata.
Dla wyobra¿enia skali pobranych i udzielanych kredytów chcia³bym
podaæ kilka cen z omawianego okresu. Najdro¿sze by³y oczywiœcie nieruchomoœci. Dom z parcel¹ przy moœcie we Wroc³awu kosztowa³ a¿ nieco ponad 1056 grzywien (1432)130. Domy przy rynku wroc³awskim – od
370 do 600 grzywien (1446, 1447)131. Za zamek w Cisowie k. Wa³brzycha
(Zeisberg) zap³acono 500 grzywien (1438)132. Za kram p³acono 80 grzywien (1459)133. Cena jednego postawu wysokogatunkowego sukna
z Brukseli waha³a siê miêdzy 16 a 18 grzywien (1394, 1414, 1431)134.
Jeden kamieñ (12 kg) pieprzu kosztowa³ nieco poni¿ej 7 grzywien
(1420)135. Za cetnar o³owiu, czyli oko³o 54–58 kg p³acono 26 groszy praskich (1411)136, zaœ za tê sam¹ iloœæ wêgierskiej miedzi – 6 wêgierskich
florenów, czyli 3 grzywny i 24 grosze (1440)137. Bary³ka (logen) wina
frankoñskiego (Franckenwein) kosztowa³a 2¼ florena wêgierskiego138,
czyli oko³o 1 grzywnê i 15 groszy (1470).
Warto te¿ przytoczyæ kilka informacji o p³acach niektórych urzêdników miejskich. Wed³ug Theodora Goerlitza, pisarz miejski zarabia³
20 grzywien rocznie, celnik – 10 grzywien, wójt miejski – 9 grzywien,
zaœ celnik pobieraj¹cy c³o od transportu towarowego wod¹ (Wasserzoll)
– zaledwie 3 grzywny rocznie139.
Z punktu widzenia zarobków urzêdników miejskich, ruch kredytowy
mia³ wielk¹ skalê. Jednak¿e uwzglêdniaj¹c ceny, zw³aszcza nieruchomoœci, oraz d³ugoœæ rozpatrywanego okresu kontaktów kredytowych (ponad
100 lat), nale¿y oceniæ obrót kredytowy jako skromny. Porównajmy to
zreszt¹ z odszkodowaniem, które otrzyma³ Johann Petka w pocz¹tkach
XV w. albo te¿ z wp³ywami, które miasto uzyskiwa³o ze sprzeda¿y renty140.
130

APWr., Lib. exc. sign., t. XXVIII, s. 130.
Mitth. Sign., ZGS IX, 1868, z. 1, wyd. O. Stobbe, s. 178; por. APWr., Lib. exc.
sign., t. XXXVI, s. 60, 203.
132 APWr., Lib. exc. sign., t. XXXII, s. 105.
133 Tam¿e, t. XLII, s. 140.
134 Mitth. Sign., ZGS VI, 1865, z. 2, wyd. O. Stobbe, s. 340; por. APWr., Lib. exc.
sign., t. VI , s. 48; t. XX, s. 16; t. XXVIII, s. 103.
135 APWr., Lib. exc. sign., t. XXIII, s. 99. Waga kamienia za: Th. G o e r l i t z, dz. cyt.,
s. 73, 78.
136 Mitth. Sign., ZGS VI, 1865, z. 2, s. 349; por. APWr., Lib. exc. sign., t. XVIII, s. 28.
137 Mitth. Sign., ZGS VIII, 1867, s. 448.
138 APWr., Lib. exc. sign., t. XLVIII, s. 104.
139 Th. G o e r l i t z, dz. cyt., s. 58.
140 Np. w rekordowych latach uzyskano: 6203 grz. (1399), 6865 grz. (1407) i ponad
13 tysiêcy grz. w 1409 r., za: M. G o l i ñ s k i, Wroc³aw..., s. 172.
131
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Zarazem trzeba pamiêtaæ, ¿e kontakty finansowo-kredytowe wroc³awian nie ogranicza³y siê wówczas do kupców z Niemiec po³udniowych
i Szwajcarii.
Jawna po¿yczka pieniê¿na nie by³a jedynym sposobem transferowania pieniêdzy w nadziei na zysk z odsetek. Jak wiadomo, jego inn¹ i czêsto stosowan¹ w œredniowieczu form¹ by³a renta141. Spoœród kupców
pochodz¹cych z interesuj¹cych nas tu regionów jedynie przybysze z Norymbergi kupowali rentê w stolicy Œl¹ska. Pierwsze przyk³ady pochodz¹ ju¿ z 1407 r., czyli zaledwie kilkanaœcie lat po nawi¹zaniu regularniejszych kontaktów z Wroc³awiem. Niejaki Johann Mak i jego ¿ona
Angela nabyli do¿ywotni czynsz od miasta na ³¹czn¹ sumê 100 grzywien groszy142. Jednak¿e w przebadanych przeze mnie Ÿród³ach nie
znalaz³em zbyt wielu póŸniejszych, analogicznych przekazów143. Wiadomo natomiast, ¿e Bawarczycy i Frankoñczycy przejawili zainteresowanie
tak¿e czynszami z maj¹tków ziemskich, o czym œwiadczy jedyny zachowany na ten temat przekaz. W 1446 r. przed s¹dem we Wroc³awiu zosta³y
bowiem odrzucone roszczenia przedstawiciela zarówno ratyzboñczyków,
jak i norymberczyków, którzy domagali siê m.in. zaleg³ych czynszów ze
wsi Warzyn i Radecz ko³o Wroc³awia144. Wydaje siê jednak, ¿e kupowanie
czynszów nie stanowi³o dla kupiectwa z po³udniowych Niemiec i Szwajcarii istotnej sfery jego dzia³alnoœci w ksiêstwie wroc³awskim.
Obopólne korzyœci oraz waga oœrodka nad Odr¹ dla przybyszów z Zachodu nie ogranicza³y siê jedynie do wymiany towarowej oraz dzia³alnoœci kredytowej i kupna renty. Skala wzajemnych oddzia³ywañ by³a
znacznie szersza. Dla Bawarczyków, Szwabów, Frankoñczyków i Szwajcarów liczy³ siê Wroc³aw nie tylko jako miejsce zamieszkania ich klientów, kontrahentów i kredytodawców, i nie tylko jako wa¿ny punkt komunikacyjny, lecz tak¿e ze wzglêdu na swoje jarmarki, maj¹ce znaczenie
w miêdzynarodowym cyklu wymiany handlowej. Dziêki temu kupcy
z Niemiec po³udniowych i Szwajcarii mogli tu w³aœnie nawi¹zywaæ tak¿e
141 B. K u s k e, dz. cyt., s. 102, 108; J. T a n d e c k i, Dzia³alnoœæ kredytowa mieszczañstwa toruñskiego we Wroc³awiu w okresie konflitków polsko-krzy¿ackich w XIV
i XV w., [w:] Prace z dziejów pañstwa i zakonu krzy¿ackiego, red. A. Czacharowski, Toruñ
1984, s. 84–86.
142 APWr., Antiquarius–2, s. 278.
143 APWr. Lib. exc. sign., t. XXXI, s. 219 (1437); t. XLI, s. 229 (1457); t. XLVII,
s. 215 (1468). Hieronim Rindfleisch w testamencie z 1491 r. przyzna³ czynsz 10 grz.
klasztorowi dominikanek œw. Katarzyny w Norymberdze ze sk³adnicy chmielu (hoppenhawse, por. Th. Goerlitz, dz. cyt., s. 74).
144 Tam¿e, t. XXXVI, s. 63. Identyfikacja wsi okreœlonych w Ÿródle jako Waryn
i Seyffridsdorff (Seiffersdorf) wg: S³ownik nazewnictwa krajoznawczego polsko–niemiecki, niemiecko–polski, Wroc³aw 2004 (wyd. 6), s. 284, 291.
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kontakty finansowo-kredytowe oraz domagaæ siê uregulowania swoich
zobowi¹zañ finansowych b¹dŸ wyrównywaæ rachunki z ludŸmi interesu
z ca³ej Europy Œrodkowej, tj. Królestwa Czech, Polski i Wêgier, a tak¿e
pañstwa krzy¿ackiego w Prusach. Dla XV stulecia dysponujemy wieloma wzmiankami na ten temat.
Zacznijmy ich analizê od stosunków kredytowych kupców z po³udnia
Niemiec ze Œl¹zakami, które zawi¹zywano we Wroc³awiu. Mo¿e œwiadczyæ o nich czy to porêka Piotra z Brzegu za Konrada Pfinziga z Norymbergi (1415)145, czy to zakup kramu w Nysie przez spó³kê Gruber
& Podmer & Stromer (1437)146, jak równie¿ liczniejsze przyk³ady przejmowania poœrednictwa na terenie Wroc³awia przy regulowaniu œl¹skich
zobowi¹zañ finansowych albo wierzytelnoœci. Poniewa¿ ekspansja po³udniowych Niemców na Œl¹sku poza Wroc³awiem nie nale¿y do tematu niniejszego artyku³u, dlatego ograniczê siê do transakcji regulowanych we Wroc³awiu, a dotycz¹cych w³asnych wierzytelnoœci lub po¿yczek
po³udniowoniemieckiego kupiectwa. Co ciekawe, jedynie kupcy z Ratyzbony i Norymbergi wchodzili w tego rodzaju relacje. Ci pierwsi wy³¹cznie,
ci drudzy zaœ w mniejszym stopniu, byli d³u¿nikami. Musieli bowiem
sp³acaæ kredyt mieszkañcom podwroc³awskiej wsi ród³a (Borne)147 i Œrody Œl¹skiej148. Tak¿e pewni norymberczycy byli zad³u¿eni u mieszkañców Lwówka Œl¹skiego149 i Sarbów pod Wroc³awiem150. Pretensje finansowe pod adresem innego przybysza znad Pegnitz zg³asza³ tak¿e
mieszkaniec Gryfowa k. Lwówka151. Wydaje siê jednak, ¿e w relacjach
kupców znad Pegnitz i Œl¹zaków spoza Wroc³awia przewa¿a³y wierzytelnoœci tych pierwszych. Œwiadczy³yby o tym nie tylko doœæ wczesny (1415) przyk³ad domagania siê zwrotu po¿yczki przez Konrada Lobingera od proboszcza ze wsi Gêbczyce (Geppersdorf)152, oœwiadczenie
m.in. Ludwika Grubera w sprawie braku roszczeñ wobec ksi¹¿¹t ¿agañskich153 czy wp³ata pieniêdzy przez mieszkañca z podwroc³awskiego
Rogowa dla Reutheimera i Gartnera154. Wymowniejsze jeszcze wydaje
145

APWr., Lib. exc. sign., t. XX, s. 82 (1415).
Tam¿e, t. XXXI, s. 188 (1437).
147 Tam¿e, t. XXIII, s. 44 (1421).
148 Tam¿e, t. XXVI, s. 44 (1427).
149 Tam¿e, t. XLVIII, s. 107 (1470).
150 Tam¿e, t. L, s. 59–60 (1472).
151 Tam¿e, t. XXXV, s. 256 (1446).
152 Tam¿e, t. XX, s. 90 (1415).
153 Tam¿e, t. XXXII, s. 195 (1439). Zapewne wynika³o ono z wczeœniejszej sp³aty
d³ugów przez ksi¹¿¹t ¿agañskich.
154 Tam¿e, t. XXXVI, s. 122 (1447).
146
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siê upowa¿nienie, którego udzieli³ Hans Gartener z Norymbergi swemu bratu, Heinrichowi, by wyegzekwowa³ jego wszystkie wierzytelnoœci we Wroc³awiu i na Œl¹sku155. Zarówno czas, gdy przybysze znad Pegnitz byli ju¿ licznie i trwale usadowieni w pejza¿u gospodarczym
Wroc³awia oraz regionu œl¹skiego, jak i liczba mnoga wierzytelnoœci (alle
seine schulde hie in der Stat und in der Slezien) œwiadczyæ mo¿e o znacznie silniejszych wiêzach finansowych miêdzy norymberczykami a Œl¹zakami ni¿ konkretnie opisane w Ÿród³ach wroc³awskich.
Mimo to znacznie czêstsze i wa¿niejsze by³y oczywiœcie miêdzynarodowe transakcje finansowe kupców z po³udniowych Niemiec i Szwajcarii na terenie Wroc³awia. Kupcy z Ratyzbony otrzymywali tu swoje wierzytelnoœci od d³u¿ników z Pragi156 i Koszyc157. Co ciekawe, tu tak¿e
domagali siê zwrotu towarów od swego wspólnika z bawarskiego Straubingen158. Zarazem ratyzboñczycy regulowali tu swoje zobowi¹zania
wobec niegdyœ podopiecznego krakowianina159 i kredytodawcy z Pilzna160. Ludzie interesu z Pasawy otrzymywali nad Odr¹ zwrot nale¿noœci
od kupców z Pragi (via Johann Bank)161 i Norymbergi162. Norymberczycy natomiast zwracali nad Odr¹ po¿yczone kwoty kupcom z Pragi163,
Wieruszowa164, Krakowa165 i – jak ju¿ wspomnia³em – Pasawy. Przybysze z miasta nad Pegnitz mieli jeszcze wiêcej zagranicznych d³u¿ników,
z którymi wyrównywali rachunki we Wroc³awiu. Zatem norymberczycy
egzekwowali d³ugi od ludzi interesu z Ulm166, Chebu167, Gdañska168, Torunia169 i Warszawy170. Warto osobno wspomnieæ o œci¹ganiu nale¿noœci
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Tam¿e, t. XXXIX, s. 220 (1454).
Tam¿e, t. XX, s. 117 (1415).
157 Tam¿e, t. XIV, s. 90 (1404).
158 Tam¿e, t. XLVIII, s. 108 (1470).
159 Tam¿e, t. XXIII, s. 55 (1421).
160 Tam¿e, t. XXXI, s. 221 (1437). Istnia³o co prawda Pilzen na Œl¹sku (pol. Boleœcin).
W tym jednak przypadku s¹dzê, ¿e chodzi³o o czeskie Pilzno, które po Pradze by³o najwa¿niejszym miastem dla przedstawicieli ratyzboñskiego kupiectwa (F. G r a u s, dz. cyt., s. 97).
161 APWr., Lib. exc. sign., t. XVI, s. 50 (1406); t. XIX, s. 84 (1413).
162 Tam¿e, t. XXIII, s. 36 (1421).
163 Tam¿e, t. XVII, s. 33 (1408, dwie zapiski).
164 Tam¿e, t. XLI, s. 55 (1456).
165 Tam¿e, t. XLIII, s. 117, s. 143 (1461); t. XLV, s. 35 (1464).
166 Tam¿e, t. XV, s. 107 (1405).
167 Tam¿e, t. XXXII, s. 58 (1438).
168 Tam¿e, t. XXIV, s. 63 (1422).
169 R. S t e l m a c h, Korespondecja rady miejskiej miasta Torunia z rad¹ miasta Wroc³awia w XIV i XV w., [w:] Personae, colligationes, facta, red. J. Bieniak, Toruñ 1991,
s. 305–306 (1438); APWr., Lib. exc. sign., t. XLV, s. 13 (1464).
170 APWr., Lib. exc. sign., t. XXXIX, s. 78 (1452).
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przez norymberczyka Kiliana Auera od znanych kupców krakowskich,
m.in. Hansa Bonera i Friedricha Schillinga w 1493 r.171 Auer, rezyduj¹cy w Poznaniu, reprezentowa³ tam bowiem samego Jakuba Fuggera
z Augsburga (zwanego Bogatym)172. Wbrew opinii Gerharda Pfeiffera173,
nie wyklucza³bym automatycznie, ¿e chocia¿ norymberczyk potwierdza³
sp³atê kredytu przez krakowian w swoim imieniu i swojej spó³ki, to jego
zwi¹zek z kupcami z Krakowa nie móg³ mieæ nic wspólnego z ekspansj¹
jego potê¿nego zwierzchnika z Augsburga. We Wroc³awiu kupcy z Sankt
Gallen dochodzili swoich roszczeñ wobec kupców z Lublina174 albo te¿
zwracali pieni¹dze kontrahentom ze Zgorzelca175 i z Poznania176. Kupiec z Ulm, jak ju¿ wspomnia³em, zwróci³ d³ug norymberczykowi w³aœnie we Wroc³awiu. Inny przybysz z tego szwabskiego miasta odzyska³
od d³u¿nika z Akwizgranu kwotê nale¿n¹ za sprzeda¿ sklepu177. Przez
g³ówny oœrodek Œl¹ska przep³ynê³a te¿ pokaŸna kwota 1000 florenów
od wielkiego mistrza Zakonu Krzy¿ackiego dla ksiêcia Bawarii, Henryka, rezyduj¹cego w Norymberdze178. Warto dodaæ, ¿e w 1499 r. rezydent
zakonu krzy¿ackiego w Rzymie proponowa³, by wielki mistrz zleci³ bankowi Fuggerów przes³anie kwoty 200 dukatów, które via Wroc³aw mia³yby trafiæ do Rzymu179.
Wydaje siê, ¿e norymberczycy faktycznie d¹¿yli do przejêcia niektórych powi¹zañ finansowo-handlowych kupców z Wroc³awia i Œl¹ska. Von
Stromer twierdzi³ wrêcz, ¿e dziêki wspieraniu Zygmunta Luksemburskiego w jego dyplomatyczono-gospodarczej wojnie z Wenecj¹, przejêli
m.in. weneckie kontakty wroc³awian180. Istniej¹ rzeczywiœcie przyk³ady
z lat 1421–1423, które mog³yby ilustrowaæ tê tezê181. Jednak¿e pogl¹d
von Stromera jest przesadzony, kupcy z Wroc³awia zachowali w póŸ171

Tam¿e, t. LXI, s. 61–62.
L. K o c z y, dz. cyt., s. 243.
173 G. P f e i f f e r, dz. cyt., s. 241.
174 Ur.u.R., s. 31, nr 77 (1437); kontynuacja sprawy zob. APWr., Lib. exc. sign.,
t. XXXI, s. 141 (1437).
175 Ur.u.R., s. 31, nr 81 (1440).
176 Ur.u.R., s. 52, nr 157 (1450).
177 APWr., Lib. exc. sign., t. LVII, s. 80 (1479).
178 Regesta Historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum (1198–1525),
t. I, cz. 1, oprac. E. Joachim, W. Hubatsch, Göttingen 1948, nr 4035 (po 1422), s. 252.
179 Liv-, Est- und Kürlandisches Urkundenbuch, Abt. II, t. I, Riga–Moskau 1900,
s. 620-622, nr 822 (1499).
180 W. v o n S t r o m e r, Landmacht gegen Seemacht. Kaiser Sigismunds Kontinentalsperre gegen Venedig (1412–1433), „Zeitschrift für Historische Forschung” XXII, 1995,
z. 2, s. 181, 185. Na wzrost znaczenia norymberczyków jako poœredników miêdzy wroc³awianami a Wenecjanami wskazywa³ ju¿ H. W e n d t, Schlesien und der Orient…, s. 45.
181 Zob. np. APWr., Lib. exc. sign., t. XXIII, s. 58 (1421); t. XXIV, s. 52 (1423).
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niejszych latach bezpoœredni kontakt z Wenecjanami182. To co nie uda³o
siê norymberczykom w stosunku do silnego i wp³ywowego kupiectwa
z Wroc³awia, powiod³o siê w przypadku innych oœrodków. Kupcy znad
Pegnitz stali siê ³¹cznikiem miêdzy Republik¹ œw. Marka a ludŸmi interesu ze Œwidnicy183 i Torunia184. Stale przebywaj¹c we Wroc³awiu, poœredniczyli tak¿e w egzekwowaniu zobowi¹zañ p³atniczych miêdzy kontrahentami z Gdañska i Wroc³awia185, wroc³awianami a mieszkank¹
Nysy186 czy te¿ wierzycielem z bli¿ej nieokreœlonej osady Nosseldorf a starost¹ wêgierskiego Sopronu (Odenburg)187. Warto tu przypomnieæ, ¿e
w³aœnie we Wroc³awiu, w obecnoœci rady miejskiej, dwóch norymberczyków (Reutheimer i Gartener) poœredniczy³o w kontaktach miêdzy
g³ówn¹ firm¹ handlow¹ Niemiec, Wielk¹ Spó³k¹ Ravensbursk¹, a niejakim Heinzem Tilem z Frauenstadt, czyli najprawdopodobniej Wschowy
(1448)188. Norymberczycy zwracali Tilemu 269 florenów, które po¿yczy³
on niegdyœ g³ównym udzia³owcom Wielkiej Spó³ki, Jostowi oraz Italowi
Humpissom w dalekim Perpignan189.
Kupcy z po³udniowych Niemiec i Szwajcarii nie musieli przekraczaæ
linii murów Wroc³awia, by nawi¹zaæ liczne kontakty na terenach po³o¿onych na pó³noc od Karpat. Jednak¿e dla niektórych przybyszów z rozpatrywanych tu terenów Wroc³aw sta³ siê punktem wyjœcia do w³asnych
peregrynacji w interesach. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e tak traktowali nadodrzañski oœrodek ludzie interesu ze Szwajcarii oraz Norymbergi. Kupcy
182 Np. APWr., DmWr., nr 2535 (1440); Lib. exc. sign., t. XXXVI, s. 111 (1446); t. XLI,
s. 3 (1456). Zob. M. G o l i ñ s k i, Wroc³aw..., s. 214.
183 APWr., Lib. exc. sign., t. XXIV, s. 55 (1422).
184 Np. tam¿e, t. XXV, s. 53 (1425). O zaanga¿owanym w te kontakty Dawidzie Rosenfeldzie z Che³mna zob. K. K o p i ñ s k i, Mieszczanin Dawid Rosenfeld w dyplomatycznej i gospodarczej s³u¿bie zakonu krzy¿ackiego w Prusach w pierwszej po³owie XV w.,
„Zapiski Historyczne” LVI, 2001, nr 2–3, s. 41–43, 49–51.
185 Mitth. Sing., ZGS VI, 1865, z. 2, s. 345.
186 APWr., Lib. exc. sign., t. XXVIII, s. 37 (1430).
187 Tam¿e, t. XXXIII, s. 102 (1440). Identyfikacja nazwy za: Grosser Historischer
Weltatlas, cz. 2, red. J. Engel, s. R 54.
188 A. S c h u l t e, Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgesellschaft 1380-1530, t. I, Stuttgart 1923, s. 340. Autor przy niemieckiej nazwie podaje w nawiasie
„Posen”, co rozumiem jako okreœlenie z grubsza po³o¿enia Frauenstadt na mapie
Europy. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e Wschowa nosi³a nazwê Fraustadt, zaœ Frauenstadt by³o nazw¹ podkrakowskich Wadowic (zob. Grosser Historischer Weltatlas, cz. 2,
s. R 27).
189 „Sulch gelt unde gulde der genante Meister Hannus Tyle vormols czu Perpyan
in Cathelonien den Erben Jost Ital Humpiss von Ravensporg unde ever geselschaft in
einem Wechsel gegeben”; APWr., Lib. exc. sign., t. XXXVII, s. 83. O Humpissach zob.
A. S c h u l t e, dz. cyt., s. 175.
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z Sankt Gallen (i Berna) prowadzili przez swoich agentów z Wroc³awia
dzia³alnoœæ handlowo-finansow¹ w Poznaniu, Lublinie, Krakowie i Warszawie do lat piêædziesi¹tych XV w. (w Lublinie do 1437)190. Kwestia
analogicznej dzia³alnoœci norymberczyków jest bardziej z³o¿ona, poniewa¿ zanim pojawili siê w ogóle na Œl¹sku, otrzymali ju¿ w 1365 r. przywilej od Kazimierza Wielkiego na prowadzenie handlu ze Lwowem i Rusi¹ Czerwon¹191. Jest jednak prawdopodobne, ¿e nie od razu rozpoczêli
tê dzia³alnoœæ192. Bogactwo Wroc³awia, szersza gama powi¹zañ miêdzynarodowych ni¿ krakowska, a tak¿e rewolucja husycka, która podwa¿y³a rozmach handlu Czech i znaczenie Pragi, sprawi³y, ¿e kupcy znad
Pegnitz zwi¹zali z Wroc³awiem sw¹ ekspansjê w wiêkszym stopniu ni¿
dotychczas. Ich dzia³alnoœæ w Poznaniu oraz Prusach i w jego g³ównych
miastach, Toruniu i Gdañsku, t³umaczy siê jako konsekwencjê mocnego usadowienia siê we Wroc³awiu193. Wydaje siê, ¿e tak¿e obecnoœæ niektórych norymberczyków w Lublinie (Reutheimer) i Krakowie (Scheppach) mo¿na wi¹zaæ z ich uprzednim pobytem nad Odr¹.
Wreszcie, tylko za poœrednictwem norymberczyków z Wroc³awia
mog³o dojœæ do za³agodzenia sporu, mo¿liwe ¿e i w ogóle do nawi¹zania
kontaktu, miêdzy Brunonem Tintenem z Bambergu a Hansem Waluchsem z Wo³oszczyzny w pocz¹tkach XV w.194 oraz miêdzy kupcami z Wroc³awia a nieobecnym nad Odr¹ odbiorc¹ z Esslingen k. Stuttgartu195.
O œci¹gniêciu do Wroc³awia nies³ownego kontrahenta ze Straubingen
przez ratyzboñczyków w 1470 r. wspomnia³em ju¿ wy¿ej.
Wroc³aw stanowi³ doœæ bezpieczne i przyjazne miejsce dla ludzi interesu z Bawarii, Frankonii, Szwabii i Szwajcarii. Abstrahuj¹c od sporów
w interesach z wroc³awianami i Œl¹zakami z innych oœrodków, sporów
niemo¿liwych do unikniêcia w praktyce gospodarczej, stanowisko rady
miejskiej by³o przychylne cudzoziemskim kupcom. To do niej zwracali
siê rajcy Norymbergi, by wspar³a jej przedstawicieli i wstawi³a siê za Andreasem Zeringerem, którego towary zosta³y zarekwirowane przez starostê Otmuchowa (1448)196. Rada miejska Wroc³awia nierzadko udziela³a
190

H. A m m a n n, Die Diesbach–Watt Gesellschaft..., s. 51–53, 82, 84–85, 87, 88, 100.
J. W y r o z u m s k i, Kazimierz Wielki, Wroc³aw 1986, s. 166.
192 Zob. G. M y œ l i w s k i, Strefa sudecko-karpacka... (w druku).
193 H. W e r n i c k e, dz. cyt., s. 267.
194 APWr., Lib. exc. sign., t. XVII, s. 118 (1409). Nieznana jest przyczyna konfliktu,
choæ nie wydaje siê byæ inna ni¿ gospodarcza. Wydaje siê bardzo prawdopodobne, ¿e to
norymberczycy mogli zainicjowaæ kontakt, jak bowiem inaczej przybysz z Bawarii móg³by
spotkaæ kontrahenta z odleg³ej Wo³oszczyzny ?
195 Tam¿e, t. XLV, s. 151 (1465).
196 APWr., DmWr., nr 3330.
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gwarancji bezpieczeñstwa kupcom z Ratyzbony197, Norymbergi198 i Sankt
Gallen199, którzy, jak mo¿na s¹dziæ, mogli byæ niepokojeni np. przez
zniecierpliwionych wierzycieli.
Byæ mo¿e tak¿e i to sprawi³o, ¿e niektórzy z przedstawicieli po³udniowoniemieckiego kupiectwa zdecydowali siê osi¹œæ we Wroc³awiu.
Najwiêksz¹ migracjê stwierdzono w przypadku norymberczyków. Ich
nap³yw wzmóg³ siê po wybuchu wojen husyckich200. Wymieniæ tu wiêc
trzeba rody Hornigów, byæ mo¿e Popplauów, tak¿e Scheurleinów i Kurnów (w³aœciwie pochodz¹cych z Lavingen w Szwabii), a tak¿e Sauermannów i Heuglów201. W przypadku migracji z Ratyzbony Pfeiffer
stwierdzi³ zaledwie jedn¹ osobê i to niezbyt eksponowanej pozycji spo³ecznej, która osiedli³a siê w 1419 r.202 W przypadku Pasawy brakuje tu
imigrantów, lecz istnia³y pewne zwi¹zki rodzinne pomiêdzy jej mieszkañcami a Wroc³awiem203.
Pora zastanowiæ siê nad rol¹ i znaczeniem kupców Niemiec po³udniowych i Szwajcarii dla Wroc³awia w ca³ym okresie miêdzy XIII a XV w.
w³¹cznie. Z wczeœniejszych partii tego artyku³u wynika, ¿e byli zarówno dostarczycielami, jak i odbiorcami towarów importowanych z ró¿nych stron. Ponadto odgrywali dosyæ powa¿n¹ rolê jako kredytodawcy
i, nieco mniejsz¹, jako kredytobiorcy. W znacznie mniejszym stopniu
uczestniczyli w handlu rent¹. Wolno za³o¿yæ, ¿e obecnoœæ zamo¿nych
i wp³ywowych kupców z Bawarii, Frankonii i Szwajcarii nad Odr¹ mog³a stanowiæ dodatkowy magnes dla kupiectwa choæby z tych miast i krajów, z którymi ludzie interesu z wymienionych regionów rozliczali siê
we Wroc³awiu. Poœrednictwo ratyzboñczyków i norymberczyków sprawi³o, ¿e w kontakt z centrum Œl¹ska weszli inni, nieliczni co prawda,
kupcy z Badenii i Bawarii, którzy samodzielnie nigdy nie udaliby siê na
Œl¹sk. Mniej jednoznacznie nale¿y oceniæ poœrednictwo norymberczyków w kontaktach wroc³awian z Wenecj¹, jako ¿e robi to wra¿enie pró197 APWr., Lib. exc. sign., t. XXXIX, s. 139 (1452), s. 234, 235 (1453), s. 238 (1454).
Pomijam tu gwarancje bezpieczeñstwa w sprawach ewidentnie niewi¹¿¹cych siê z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
198 Tam¿e, t. XLIII, s. 82–83 (1442), s. 94 (1460), s. 192 (1461); t. XLIV, s. 102 (1462),
s. 210 (1463); t. XLV, s. 114 (1464); t. XLVI, s. 222 (1467); Ur.u.R., nr 210 (1470), s. 61;
APWr., Lib. exc. sign., t. XLVIII, s. 147 (1470), s. 148 (1470/1471); t. XLIX, s. 104, 126,
128 (1471); t. LV, s. 110 (1477); t. LVIII, s. 124 (1490); t. LX, s. 169 (1492).
199 APWr., Lib. exc. sign., t. XLVIII, s. 147 (1470).
200 G. P f e i f f e r, dz. cyt., s. 318.
201 Zob. tam¿e, s. 228–230, 234–237, 240–241.
202 G. P f e i f f e r, dz. cyt., s. 226.
203 APWr., DmWr., nr 1397, 5727.
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by, nieudanej co prawda w d³u¿szej perspektywie, wrogiego przejêcia
w³oskich kontaktów wroc³awian.
Na tych jednak funkcjach nie koñczy³o siê znaczenie kupców z Niemiec po³udniowych i Szwajcarii dla gospodarki Wroc³awia. Warto wspomnieæ o ich roli jako pracodawców i wspólników poszczególnych wroc³awian. Jak zauwa¿ono, firmy uczestnicz¹ce w handlu dalekosiê¿nym
pos³ugiwa³y siê systemem faktorii, czyli sta³ych przedstawicielstw, które zak³adano tak¿e we Wroc³awiu204. Na ogó³ faktorami byli krajanie
w³aœcicieli firm, czyli – z wroc³awskiego punktu widzenia – cudzoziemcy. S¹ jednak¿e wyj¹tki, które nale¿y uwzglêdniæ, gdy charakteryzuje
siê znaczenie dzia³alnoœci kupców z Niemiec po³udniowych i Szwajcarii. Interesuj¹cym przyk³adem jest kariera kobiety, jak mo¿na s¹dziæ
rodzimej wroc³awianki, Katheriny Stolz205, karczmarki (wirtynne)206,
która – z racji zajêcia wa¿nego dla cudzoziemców, a zapewne i szerszej
dzia³alnoœci gospodarczej – zosta³a w 1444 r. faktorem firmy Diesbach
& Watt207. Wedle Ammanna, pe³ni³a tê funkcjê przez 13 lat. W trakcie
swej wspó³pracy ze szwajcarsko-norymbersk¹ firm¹ sta³a siê udzia³owcem z wk³adem w wysokoœci 400 florenów, który po jej œmierci odzyskali jej spadkobiercy (1457)208.
Niekiedy zatrudnienie w firmie z po³udniowych Niemiec mog³o prowadziæ do jeszcze bardziej op³acalnych konsekwencji, nie tylko o charakterze ekonomicznym. Przyk³adem jest kariera wspominanego wy¿ej
Albrechta Scheurleina209. Nie by³ co prawda wroc³awianinem z urodzenia, lecz Szwabem z Lavingen, który z kapita³em 953 floreny zacz¹³
pracê w norymberskiej firmie Gruber & Podmer & Stromer (1439).
W 1440 r. przeniós³ siê do Wroc³awia jako jej faktor, zaœ w 1446 r. uzyska³ tamtejsze obywatelstwo. W 1449 r. Scheurlein zdecydowa³ siê na
samodzieln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, zaœ w 1455 r. za³o¿y³ firmê z kapita³em 19 tysiêcy wêgierskich florenów, z czego jego wk³ad w³asny równa³ siê kwocie 7 tysiêcy210. Ów znaczny wzrost zasobów kapita³owych
204

M. G o l i ñ s k i, Wroc³aw..., s. 214.
O Katarzynie Stolz zob. H. A m m a n n, Die Diesbach–Watt Geselleschaft..., s. 56;
M. S c h o l z - B a b i s c h, dz. cyt., s. 68.
206 Deutsches Woerterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, neue Aus. 1980, Leipzig, t. XIV, cz. 2, s. 630, 633. Okreœlenie wirtynne zob. APWr., Lib. exc. sign., t. XXXVI,
s. 89 (1446).
207 H. A m m a n n, Die Diesbach–Watt Gesellschaft..., s. 56.
208 Ur.u.Reg., s. 59, nr 192.
209 Przebieg kariery Scheurleina omawia zwiêŸle R. S t e i n, dz. cyt., s. 185–186.
O jego dzia³alnoœci zob. tak¿e G. P f e i f f e r, dz. cyt, s. 236, a zw³aszcza W. v o n S t r o m e r, Die Nürnberger Handelsgesellschaft..., s. 32, 55, 63 i n.
210 W. v o n S t r o m e r, Die Nürnberger Handelsgesellschaft..., s. 65 oraz regest
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musia³ zawdziêczaæ w du¿ej mierze pracy w odnosz¹cej sukcesy nie tylko na Œl¹sku firmie z Norymbergi211. W 1461 r. Scheurlein zosta³y wybrany do rady miejskiej Wroc³awia212.
We wroc³awskich Ÿród³ach znajduj¹ siê niezbyt liczne potwierdzenia
wypraw kupców tego miasta do m.in. interesuj¹cych nas tu oœrodków213.
W testamencie Hieronima Rindfleischa z 1491 r. hojne zapisy dla norymberskich instytucji koœcielnych, jak i mniej bogate, ale te¿ wymowne zapisy dla poszczególnych norymberczyków214, œwiadcz¹ o wiêzach,
jakie ³¹czy³y ich z miastami, z którymi handlowali. Rindfleisch przeznaczy³ drogocenne dary zw³aszcza dla klasztoru dominikanek œw. Katarzyny, obdarowa³ tak¿e koœció³ œw. Sebalda oraz klasztor augustianów. Zapisa³ tak¿e pewne podarki poszczególnym norymberczykom, jak
mo¿na s¹dziæ, nienale¿¹cym do œrodowiska kupieckiego. Musia³o to
wynikaæ ze œciœlejszych ni¿ tylko tranzytowych czy poœrednich wiêzów
gospodarczych z miastem nad Pegnitz.
Z kilkunastu wziêtych tu pod uwagê oœrodków zachodnich du¿¹ rolê
w badanym okresie i na odcinku œrodkowoeuropejskim odegra³y w zasadzie tylko Ratyzbona, Norymberga, Sankt Gallen, w mniejszym stopniu Pasawa, w raczej znikomym Ulm. Wœród kupiectwa z badanych regionów norymberczycy przejêli palmê pierwszeñstwa w stosunkach
z Wroc³awiem gdzieœ po 1420 r.215 W tym samym czasie zbli¿on¹, choæ
nie tak intensywn¹ i siln¹ kapita³owo aktywnoœci¹ wykaza³a siê tak¿e
szwajcarsko-norymberska spó³ka Diesbach & Watt. Wielkie dni Augsburga dopiero nadchodzi³y. Pozosta³e oœrodki Niemiec po³udniowych nie
odegra³y ¿adnego znaczenia w historii gospodarczej Europy Œrodkowej
(mo¿e jeszcze z wyj¹tkiem s³abo zbadanego w kontekœcie wroc³awskim,
targowego Nördlingen). W procesie tworzenia i fukcjonowania miêdzynarodowego uk³adu gospodarczych powi¹zañ Wroc³aw odegra³ istotn¹
rolê. By³ bowiem jego aktywnym uczestnikiem, który od przynajmniej
XIII w. par³ m.in. do samodzielnych kontaktów na wschodzie, zachodzie i po³udniu Europy. Zw³aszcza w drugiej po³owie XIV i w XV w. nast¹pi³y czasy gospodarczej œwietnoœci (mimo przejœciowych problemów
odpowiedniego dokumentu z list¹ wk³adów udzia³owców spó³ki Scheurleina (tam¿e,
s. 135, nr 84).
211 Tam¿e.
212 R. S t e i n, dz. cyt., s. 185.
213 APWr., DmWr., nr 1641 (Bawaria, 1425 r.), 1620 (Strasburg, 1425 r.).
214 APWr., Lib. exc. sign., t. LIX, s. 163–164. Testament zosta³ wpisany do ksiêgi
radzieckiej Wroc³awia w styczniu 1492 r.
215 Problem ten omawiam szerzej w artykule Wroc³aw i Ratyzbona – kontakty gospodarcze w XIII–XV w. (w druku).
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politycznej genezy). W tym czasie Wroc³aw sta³ siê jednym z mocnych,
gospodarczych spoiw miêdzy Europ¹ Wschodni¹, Œrodkow¹ i Zachodni¹, miêdzy stref¹ ba³tyck¹, sudecko-karpack¹, górnoniemieck¹ i œwiatem œródziemnomorskim. Miasta Niemiec po³udniowych i Szwajcarii by³y
dla niego wa¿nym ³¹czem, choæ tak¿e i konkurentem w tym uk³adze.
I vice versa, przynajmniej w odniesieniu do Norymbergi i Sankt Gallen.
Czy miasta Niemiec po³udniowych i Szwajcarii by³y najwa¿niejszymi
partnerami gospodarczymi póŸnoœredniowiecznego Wroc³awia? OdpowiedŸ na to pytanie wymaga dalszych badañ i porównania.

Grzegorz Myœliwski

Economic Ties between Wroc³aw and the Towns of Southern
Germany and Switzerland (Thirteenth-Fifteenth Century)
(Summary)
This article examines the history of the economic relations between Wroc³aw and
sixteen urban centres in south Germany and Switzerland in the thirteenth-fifteenth
century. During the Middle Ages these relations were divided into three primary periods:
1. from the 1240s and the establishment of the first direct contacts between traders
from Wroc³aw and Ratisbon (Regensburg), and possibly also Passau, to about 1335,
when Wroc³aw became de facto incorporated into the Kingdom of Bohemia; 2. the period
ending around 1394 when business exchanges between the merchants of Wroc³aw and
Ratisbon were most intense; 3. from ca. 1394, and the first influx of merchants from
Nürnberg to Silesia; gradually (from 1418) the incomers won supremacy among the
south German and Swiss merchants active in Wroc³aw.
The trade exchange consisted of natural commodities (fur, Polish cochineal, wax,
tin, gold, copper, vitriol) and products of the leather and textile industry (linen, cloth),
supplied by Wroc³aw and through the local merchants. The merchants from south
Germany and Switzerland exported numerous spices, exotic fruit, sweetmeats,
medicines, dyes, sweet wine, assorted fabrics produced in the East, north Italy and
south Germany, paper, pewter, devotional articles, jewellery and Nürnberg metal
artifacts, all to Silesia.
Credit contacts initiated in the 1380s developed throughout the fifteenth century.
During the third period in the history of contacts between the Wroc³aw, south German
and Swiss merchants, traders from the first city ran up a debt of about 7 500 Hungarian
florins (= more than 4 000 marks of Prague groschen). Their liability vis a vis merchants
from certain south German and Swiss towns totalled over 2 700 Hungarian florins
(= about 1 521 marks), i. e. only around 36% of the value of their own debts.
The origin and development of the economic contacts between Wroc³aw and the
towns of Southern Germany and Switzerland were caused by several circumstances:
the active striving of the Silesian merchants to establish contacts with Rus’, Flanders,
and the towns of north Italy (Florence, Venice) and to attain an important position as
mediators in trade between those regions and central Europe. The south German and
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Swiss towns, whose representatives had been previously present in those countries,
conducted via Bohemia and later in Silesia a commercial-financial expansion in the
Sudeten-Carpathian and Baltic regions, in which Wroc³aw, alongside Prague, acted as
a transit point as well as the site for international financial settlements and seat for
foreign firms.
In the Late Middle Ages economic contacts with those regions helped Wroc³aw to
become one of the strong junctures between the great economic spheres of Europe:
Baltic, Sudeten-Carpathian, upper German and north Italian.
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