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MATERIAŁY DO STOSUNKÓW LUBLINA Z WROCŁAWIEM W WOJEWÓDZKIM 
ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W LUBLINIE (XV—XVIII W.)

Materiały do stosunków Lublina z Wrocławiem i innymi miastami śląskimi 
w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lublinie znajdują się w wielu zespo
łach, lecz przede wszystkim w aktach staropolskich miasta Lublina, na które 
składają się księgi wójtowsko-ławnicze (1465—1795), radzieckie (1535—1797), akta 
dochodów i rozchodów miasta (1530—1796), księga przyjęć do prawa miejskiego 
(1605—1640), dyplomy i przywileje miasta. Wśród tych ostatnich źródła do oma
wianego zagadnienia dotyczą XV i XVI w. (1450, 1453, 1454, 1503, 1555). Materiały 
nieliczne, lecz ciekawe, można też znaleźć w księgach m. Zamościa (1583—1786) 
i bardzo fragmentaryczne w księgach m. Kraśnika (1606—1791), Bełżyc (1570—1792) 
i Lubartowa (1545—1795), a także w księgach grodzkich chełmskich, krasno
stawskich i lubelskich, zawierających jednak jednolity materiał dotyczący handlu 
wołami prowadzonymi z województw południowo-wschodnich na Śląsk, głównie 
do Wrocławia.

Materiały znajdujące się w księgach lubelskich dotyczą wielu różnych dzie
dzin ówczesnego życia miejskiego, nade wszystko spraw majątkowych, handlowych 
i handlowo-finansowych, głównie w postaci pretensji pieniężnych. Znajdziemy tu 
problemy z zakresu stosunków handlowych między Lublinem a Śląskiem (głównie 
Wrocławiem), i to zarówno w dziale eksportu, jak i importu, a także wynikające 
ze stosunków handlowych sprawy pieniężne, jak długi czy plenipotencje w celu 
prowadzenia procesów o odzyskiwanie należnych sum. W wielu wypadkach sprawy 
majątkowe wynikały z pokrewieństwa czy powinowactwa mieszczan lubelskich 
i wrocławskich; sądzić należy, że stosunki handlowe często miały swe źródło 
w powiązaniach rodzinnych.

Dziedzinę handlu reprezentują zagadnienia asortymentu towarów przywożo
nych ze Śląska do Lublina oraz towarów w postaci surowców i półfabrykatów 
wywożonych z Lublina, ich cen, gatunków, a także wiadomości o osobach działa
jących, tj. o kupcach i ich faktorach, kontraktach handlowych i miejscu ich za
wierania i realizowania (jarmarki). Z handlem związane są przedmioty pochodze
nia śląskiego w inwentarzach mieszczan lubelskich i posiadane przez tych ostat
nich śląskie pieniądze.

Inne dziedziny, do których danych dostarczają nam omawiane źródła — to 
osiedlanie się Ślązaków w Lublinie, przyjmowanie przez nich prawa miejskiego 
i angażowanie ich do służby. Są też, co prawda bardzo skąpe, wiadomości o ślą
skich miejscowościach leczniczych oraz polityczne (wiadomości o wojnie trzy
dziestoletniej). Największy procent omawianych tu materiałów dotyczy Wrocławia. 
Sądząc po ilości zapisek, był on najbardziej ze wszystkich miast śląskich odwie
dzanym przez kupców i najbardziej ekspansywnym handlowo miastem. Obok 
niego spotyka się nieliczne wzmianki o innych miastach — Głogowie, Żaganiu,



Legnicy. Wrocław jednak odgrywał główną rolę w stosunkach handlowych Śląska 
z Lublinem.

Scharakteryzowawszy tak pokrótce interesujące nas materiały, należy przy
pomnieć, że są one przeważnie źródłami pochodzenia sądowego, jako wynik jakiegoś 
przestępstwa, wykroczenia, np. przeciwko kontraktom handlowym, najczęściej 
z racji niedotrzymania warunków umowy, nieuiszczenia długu, gdy transakcja han
dlowa była dokonana na podstawie kredytu. Procesy sądowe jednak, wynikłe 
przypadkowo, przygodnie, nie mogą dać pełnego obrazu omawianego zagadnienia. 
Na ich podstawie nie można ustalić, ile zostało zawartych i jaki był procent do
trzymywanych kontraktów, ile transakcji handlowych zostało dokonanych w pew
nym określonym okresie czasu, np. w roku, jak się przedstawiał obrót towarami 
i jaki był ich asortyment. Co do ostatniego, można stwierdzić, że rodzaj towarów 
jest najbardziej uchwytny, w skargach bowiem przedkładanych sądowi to jest 
zwykle pozycją kluczową. Brak jest w omawianym materiale obiaty kontraktów, 
testamentów, intercyz, a więc materiałów, które stwierdzają faktyczny stan kul
tury materialnej mieszczan w XVI—XVIII w. i ich działalności handlowej.

Materiał zawarty w księgach dochodów miejskich to zapiski wypłacanych 
sum od towarów przy wjeździe do miasta. Niestety, materiał ten nie jest pełny, 
gdyż pominąwszy luki w czasie zapiski podają tylko wzmianki ogólne o towarze 
wrocławskim, bez wyszczególnienia jego gatunków, rodzajów, ilości.

Wiadomości o szlachcie i je j handlu, głównie wołami, są minimalne, tak że 
rozprawka niniejsza głównie zajmuje się stanem mieszczańskim.

Szczegółowe materiały dotyczące handlu odnoszą się do eksportu z Lublina 
i importu do Lublina. Eksport w ogólności obejmował surowce i półfabrykaty, 
natomiast import — artykuły przemysłowe. Transakcje handlowe przeważnie do
chodziły do skutku na jarmarkach w różnych miejscowościach, terminami dostaw 
towarów były natomiast jarmarki lubelskie (import) i wrocławskie (eksport).

Przy charakterystyce ogólnej materiałów do stosunków Lublina z Wrocławiem 
pominięte zostało, ze względu na bogatą literaturę przedmiotu, omówienie zna
czenia obu tych miast w naszych dziejach, a między innymi i okoliczności sprzy
jających rozwojowi ekspansji handlowej Wrocławia. Od jak dawna ta ekspansja 
sięgała Lublina, trudno jest ustalić. Że w XIV w. obejmowała tereny znajdujące 
się w pobliżu granicy wschodniej państwa polskiego, świadczy mandat Kazimierza 
Wielkiego wydany w myśl interesów Lwowa, zabraniający wrocławianom wstępu 
w granice ówczesnej Polski1. Źródła potwierdzają istnienie stosunków rodzinnych 
i pieniężnych między Lublinem a Wrocławiem w XIV 1 2, a także w XV w .3 Z tego

1 K. M y ś l i ń s k i ,  Lublin a handel Wrocławia z Rusią w XIV i XX w. (Rocz
nik Lubelski, III, 1960, s. 5—36). ,

2 Hans Tylhie z Wrocławia w 1399 r. winien był Michałowi Veninge i jego 
bratu z Lublina 392 grzywny. Ks. m. Wrocł., s .-3. Ten sam Michał Veninge z Lu
blina kwituje Piotra Pezelera ze 150 grzywien pożyczonych od syna tego ostatniego. 
Mikołaj Peseler i Stefan Tilchen zeznają w 1400 r., iż winni są małemu Michałowi 
z Lublina 295 grzywien. Tamże, s. 4, 26, 27.

3 Stosunki majątkowo-handlowe rodziny Creydlarów: Klemens Creydlar pro
wadzi handel skórami — zapiska z 1436 r., Ks. m. Wrocł., s. 31; Jan i Jakub 
Creydlarowie zapisują w Lublinie w 1453 r. na swych ogrodach czynsz na rzecz 
szpitala Sw. Ducha, Dok. m. Lubi.; Marcin Cloceman z Lublina winien jest 
w 1453 r. 134 grzywny Mikołajowi Bunalaw z Wrocławia za sukno i inne wyroby 
tekstylne na jarmarku po niedzieli Laetare, który to dług ma oddać we Wrocła
wiu na jarmarku na św. Elżbietę. Ks. m. Wrocł., s. 53, 58. — Przywileje Kazi
mierza Jagiellończyka z 1450 i 1454 r. potwierdzają drogę handlową ze wschodu 
przez Hrubieszów, Lublin do Wrocławia. Dok. m. Lubi.



wynika, że twierdzenie Leona Koczego, jakoby wrocławianie pokazali się w Lubli
nie dopiero w drugiej połowie XVI w., jest mylne4.

Po ogólnym przedstawieniu materiałów archiwalnych dotyczących stosunków 
Lublina z Wrocławiem należy przejść do szczegółów. Na czoło wysuwają się tu 
sprawy handlowe. Źródła z tej dziedziny można podzielić na materiały dotyczące 
importu artykułów wrocławskich do Lublina i eksportu z Lublina. Na pierwszy 
plan (co do ilości materiałów źródłowych) wysuwają się tu zapiski o przywozie 
artykułów żelaznych, głównie kos i noży, w mniejszym stopniu strzelb i białej 
blachy. Ze względu na fragmentaryczność omawianych źródeł trudno jest ustalić 
wielkość obrotu tymi towarami. Mamy natomiast więcej szczegółów o miarach 
poszczególnych towarów: fasy kos i noży, a także beczki i łagwie noży, cetnary 
blachy itd. Uderzają skąpe wiadomości o cenach i gatunkach towarów. Jedna 
tylko zapiska mówi o obowiązującym standardzie5. Z wielu zapisek można dowie
dzieć się natomiast o sposobie zawierania transakcji handlowych przy pomocy 
spisywania kontraktów. Te właśnie kontrakty w wypadku ich niedotrzymania 
stały się dla nas materiałem źródłowym. Mówią nam o kontrahentach — produ
cent czy kupiec wrocławski oraz nabywca. Ci ostatni, to najczęściej Żydzi, i to 
nie z Lublina, lecz z Szydłowca, Krakowa, Poznania itd. Kupców lubelskich repre
zentuje w 1643 r. Jerzy Cybona, nabywca strzelb na Śląsku. Wspomniani Żydzi 
byli pośrednikami między kupcami wrocławskimi a nabywcami w Lublinie. Często, 
jak wynika ze źródeł, Lublin był tylko miejscem tranzytowego przewozu towarów, 
które tu przechodziły z rąk wspomnianych już pośredników do kupców z innych 
miast.

W aktach lubelskich spotyka się nazwiska następujących wrocławskich kup
ców artykułami żelaznymi: Daniel Frosth, Gasper i Jerzy Ridel (1622), Samuel 
Rydel (1629), Marcin Tabel.

Materiały do handlu artykułami żelaznymi pochodzą z lat 1606—1695.
Jeśli chodzi o tekstylia, to mamy dość dużo wiadomości dotyczących rodzaju 

wyrobów tekstylnych, i to zarówno pochodzących z Wrocławia, jak i z innych 
miast Śląska, o cenach ich natomiast brak jest wiadomości. Nie ma też wiado
mości o lubelskich kupcach sprowadzających tekstylia do Lublina. I w tym wy
padku spotykamy się z nazwiskami Żydów (z Olkusza, Poznania, Lublina). Ucze
stniczą też w handlu szkoci zamojscy. Spośród kupców wrocławskich na uwagę 
zasługują: Krzysztof Sax (1609) i Konrad Kelnisz.

Materiały do handlu tekstyliami pochodzą z lat 1608—1695.
Wrocław jako miasto przemysłowe poszukiwał surowców i znajdował je w du

żym procencie w Lublinie. Były to surowce lub półfabrykaty pochodzenia rolni
czego, wosk, skóry, rogi, ryby, bydło. Wiadomości o nich czerpiemy głównie 
z protestacji składanych przez furmanów o niedotrzymanie terminów przewozu. 
Furmani, prawdopodobnie przedsiębiorcy przewozowi, rekrutowali się z różnych 
miast (z Radomia, Szydłowca, Lelowa, Bełżyc, Ryk, Nowega Miasta, Ostalowa 
i innych). Handel wspomnianymi artykułami odbywał się głównie przy pomocy 
Żydów pochodzących z Lublina lub innych miast (Kraków, Pińczów). W handlu 
skórami uczestniczył też kupiec zamojski Franciszek Walandz. Brak jest wiado
mości o dostawcach wosku, skór i innych surowców do Lublina. W związku 
z istnieniem w Lublinie woskobojni miejskiej sądzić możemy, że wosk był wy

4 L. K o c z y ,  Związki handlowe Wrocławia z Polską do końca XVI wieku. 
Katowice 1938, s. 30: „nie było . . .  wrocławian w Lublinie w pierwszej połowie 
XVI wieku, byli tu prawdopodobnie później”.

5 Protest powodu przysłania nierównych kos, gdy kontrakt był zawarty na do
stawę kos równej długości.



wożony z tego właśnie przedsiębiorstwa, i traktować go w tym wypadku należy 
jako półfabrykat. O nabywcach z Wrocławia też jest mało wiadomości, wyjątek 
stanowi Antoni Schoff (1546), zajmujący się handlem skórami, rybami i woskiem, 
oraz Baltazar Weigman (skóry).

Materiały dotyczące handlu woskiem pochodzą z ksiąg miejskich lubelskich 
z lat 1546—1655, skórami z lat 1546—1670, rybami — 1546. Materiały do handlu 
wołami znajdują się głównie w księgach grodzkich lubelskich, i to w pewnej 
ilości z XVIII w.

Gdy mowa o eksporcie, to należy wspomnieć o wywozie z Lublina do Wrocła
wia w poł. XVII w. złomu srebra. Uczestniczyli w tym mieszczanie lubelscy: Mi
chał Scherer, Paweł Czajnowicz i Zrubscy. Kto był nabywcą z Wrocławia, nie 
wiadomo.

Materiałów mówiących o wpływie wojny trzydziestoletniej na rozwój han
dlu — poza jedną zapiską z 1622 r. o zabraniu wosku w Babinicach przez ra j
tarów — nie ma.

Informacja o materiałach do stosunków handlowych między Lublinem a Wro
cławiem nie byłaby pełna, gdyby nie wspomnieć o jarmarkach. Spotykamy 
w aktach wiadomości o jarmarkach wrocławskich (na św. Elżbietę), lubelskich, 
jarosławskich, toruńskich i kontraktach tam zawieranych, z których częstokroć 
wynika, że Lublin był targowiskiem, na które przybywali kupcy grosiści z całej 
Polski i z zagranicy w celu zawierania umów handlowych, a Wrocław to centrum 
wywozu artykułów przemysłowych.

Na jarmarkach lubelskich spotykamy takich kupców wrocławskich, jak Mar
cin Tayfel (1626), Georgius Jan (1613), Krzysztof Sax (1609).

Materiały do jarmarków pochodzą z lat 1614—1670.
Najliczniejszą grupę źródeł do stosunków Lublina z Wrocławiem tworzą ma

teriały dotyczące zobowiązań pieniężnych. Są to przeważnie protestacje o niedo
trzymanie umów lub o nieoddane długi, wnoszone do ksiąg wójtowskich lub 
radzieckich lubelskich, a dotyczące kupców i furmanów z wielu miast polskich 
utrzymujących handlowe stosunki z Wrocławiem.

Zobowiązania pieniężne wrocławian i lublinian znane są od XIV w., Lublin 
jednak posiada te materiały dopiero od 1647 r. O dużej ilości tego rodzaju ma
teriałów świadczy następujący wykaz nazwisk kupców i mieszczan wrocławskich 
z ksiąg miasta Lublina:

W i e k  XV

Jakub Guthlar i jego dwaj bracia, Mikołaj Opat i Piotr, mieszczanin lu
belski (1467).

Jan Forhynsth (1468) — stosunki z Janem Trzęsitobołą i Smarlo Marschowi- 
czem z Tork, z Jakubem Creydlarem, mieszczanami lubelskimi.

Jan Stodolnik (1470).
Neke Czermerman (1470).

W i e k  XVI

Antoni Schoff (1546) — z Marcinem Maturlą, furmanem z Radomia.
Maciej Babik (1547) — z Janem Philipem z Warszawy.
Hilary Kropidło (1545) — z Niekielhabem z Poznania i z Kasprem Gucci 

z Krakowa.



W i e k  XVII

Jan Bartel (1602) — z Andrzejem Calmerem, szkotem abredomskim.
Daniel Forst (1604).
Andrzej Schubarth (1604) — z Żydem z Poznania.
Łukasz Clement (1604) — z Henrykiem Rogaim, cyrulikiem lubelskim.
Izrael Rajchel (1605) — z Tomaszem Forsterem, mieszczaninem lubelskim.
Gotard Szmitel (1605).
Jerzy Zacheilon — z Wojciechem Raszką ze Skrzynna.
Andrzej Semfert.
Krzysztof Sax (1609) — z Janem Kin z Zamościa.
Hieronim Czoan (1612) — ze Stanisławem Koczanem z Nowego Miasta nad 

Pilicą.
Jerzy Jon (1613) — z Jakubem Enean, szkotem zamojskim.
Jakub Burkath — z Andrzejem Hunterem, mieszczaninem krakowskim.
Zachariasz Agarth — z Michałem Ulrichem z Łucka.
Marcin Feywel (1645) — z Samuelem Edwerte, mieszczaninem zamojskim.
Daniel Reysz (Rensch, Reys) (1665) — z Wilhelmem Argilem, mieszczaninem 

lubelskim, i Danielem Gumbelem.
Maciej Gundelfingier (1668) — z Gotfrydem Krelą, mieszczaninem warszaw

skim, i Baltazarem Smitte z Łańcuta, z kupcami z Wiednia i Jakubem Wolfem 
z Włodzisławia.

Frydeka Ohll (1668) — z Wilhelmem Gretem.
Leonard Eberst (1671) — z Aronem Markowiczem z Lublina.
Jan Mierchem (1671) — z Wojciechem Opolskim z Lublina.
Michel Sol (1673) — z podkomorzym bełskim.
Christian Hun (1677) — z Henrykiem Doringh, sekretarzem królewskim.
Adam Kaldenbach — z Henrykiem Lehmanem z Lublina.
Henryk Abfelder (1687).
Jak już wspomniano, na uwagę zasługuje udział Żydów z Lublina i innych 

miast w handlu z Wrocławiem. Materiały do tego zagadnienia dotyczą XVII w., 
są to głównie protestacje z racji niedotrzymania kontraktu, niezapłacenia należ
nych sum za towary i transport.

Pośrednią styczność z handlem mają, a jednocześnie tworzą osobne zagadnie
nie początkowe stosunki rodzinne między mieszkańcami Lublina i miast śląskich. 
Materiały z tej dziedziny są bardzo obfite, zwłaszcza w księgach lubelskich i za
mojskich, i dochodzą aż do końca XVIII w. Dotyczą kupna-sprzedaży domów 
(Jan Forhengst w 1461 r. sprzedaje dom Jakubowi Creydlarowi z Lublina), dzie
dziczenia majątku po krewnych we Wrocławiu, Głogowie i w innych miastach 
śląskich itp.

Uzupełnieniem silesianów w WAP w Lublinie są wiadomości o Ślązakach 
przyjmujących prawo miejskie w tym mieście. Z tego rodzaju materiałów wynika, 
że ze Śląska do Lublina ciągnęli rzemieślnicy lub ludzie bez zawodu. Na przestrzeni 
lat 1591—1684 mamy 17 zapisek o przyjętych do prawa miejskiego w Lublinie, 
wśród których był tylko jeden kupiec. Ludzie ci pochodzili z różnych miast ślą
skich, nie ma natomiast wrocławian przyjmujących prawo miejskie w Lublinie.

Omówione tu materiały świadczą o ożywionych kontaktach między Lublinem 
a Śląskiem, co dowodzi zachowania ścisłej łączności między Rzecząpospolitą a jed
ną z dzielnic odpadłych w wyniku niepomyślnej dla Polski koniunktury politycznej.


