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POCZĄTKI BANKÓW PRYWATNYCH W POLSCE 

Celem nm1eJszego przyczynku jest zamrcJowanie dyskusji nad poja
wieniem się na ziemiach polskich u schy�ku średniowiecza instytucji 
banku. Jej początki wiążą się z rozwiniętym systemem gospodarki kre
dytowej i wskazują na zaawansowany rozwój stosunków pieniężnych 
u progu gospodarki kapitalistycznej. Badanie historiografii współczesnej 
nad stosunkami pieniężnymi we Włoszech 1, we Flandrii 2, w Katalonii :t 

i innych rozwiniętych ośrodkach gospodarczych Europy ukazały kształto
wanie się banków nowożytnych. Tu chciałbym odpowiedzieć natomiast 
na pytanie, czy rozwijające się powiązanie bankowe Europy 4 pozwoliły 
na przeniesienie instytucji banków na obszary mniej rozwinięte gospo
darczo: do krajów nadbałtyckich, Polski, Litwy i na Śląsk. W grę wcho
dzić tu mogą dwa zjawiska: pojawienie się i rozpowszechnienie tych 
instrumentów kredytu, którymi posługiwały się banki, oraz same insty
tucje. Rola weksli w relacjach między Niderlandami a wielkimi mias-

' F. ::VI e 1 is, Note di storia della bance pisana nel trecento, Pisa 1955; te n i; e, 
Aspetti della vita economica medievale, t. I, Siena 1962; History of the principal 
publice banks, wyd. G. van Dillen La Hague 1934, rozprawy H. Sieveckinga i G. 
Luzza, 15--45; J. G. de Si 1 va, Banque et credit en !talie ml XVII, t. I. Paris 
1969; R. S. Lope z, La prima crisi della bance di Genova (1250-1259), Milana 1956; 
R. de Ro over, G!f antecedenti del banco Mediceo et l'azienda bancara di messer

vieri di cambio de Medici (Archivio storico Italiano, t. 123, 1965): te n że, The

Rise and Deciining of the Medici Bank, N. York 1964; F. N as se, Das Venetianische

Bankwesen im 14., 15, und 16. Jh. (Jahrb. f. Nationaloekonomie und Statistik, t. 34,

1879. s. 329).
2 R. de Ro over, Money, Banking and Credit in Mediaeval Bruges, Italian 

Merchant - Bankers, Lombards and Money Changers. A Study in the Origins of 

Banking, Cambridge Mass. 1948 s. 29; R. Ehrenberg, Makler, Hosteliers und 

Borse in Brilgge von 13. bis 16. (Jh. Zeitschr. f. d. ges. Handelsrechte, t. 30, 1884, 
s. 425).

3 A. E. Sayous, Banque de depots a Barcelone (1300-1700) (Annales d'Histoire
Econ, et Soc. V, 1933, s. 498); A. P. Usher, The Ear!y History of Deposit Banking·

in Mediterranean Europe, Cambridge Mass. 1943. 
� M. Mało wist, The Problem fa the Inequality of Economic Deve!opment

in Europe in the Luter Middle Ages {The Econ. Hist., Rev., 2 nd Ser., t. XIX,

nr 1, 1966, s. 15); te n że, Z zagadnień popytu na produkty krajów nadbałtyckich

w Europie Zachodniej w XVI w. (Przegl. Hist., 1959, s. 720); H. Samson o w i cz�
Późne średniowiecze miast nadbaituckich, Warszawa 1968, s. 109. 
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tarni, Wrocławiem, Gdańskiem czy Krakowem, nie ulega wątplhvości 

i poświadczona jest już w XV w. w wielkiej wymianie Europy wschod
niej 5, natomiast niewiele wiadomo o istnieniu w Polsce banków. Co 
prawda wielu historyków pisało o bankowości w Polsce, sądzę jednak, że 
mieli na myśli raczej kantory lichwiarskie. Za bank bowiem uznać 
trzeba przedsiębiorstwa prowadzące działalność kredytową, nie polega
jącą jedynie na udzielaniu lichwiarskich pożyczek. Jak wiadomo, opera
cje bankowe dzielą się na trzy grupy: bierne - polegające na gromadze
niu środków pieniężnych przez zaciąganie zobowiązań, czynne - udzie
lanie kredytu, finansowanie inwestycji itp., wreszcie usługowe � prze
prowadzane na rachunek i zlecenie klienta w zamian za określoną pro
wizję. Rzecz prosta, stosunki kredytowo-pieniężne nie były tak rozwi
nięte nad Wisłą i Odrą, jak nad Skaldą czy Arno, ale istniały jednak prze
słanki, umożliwiające rozwój bankowości. Widziałbym trzy czynniki, 
które to umożliwiały. Po pierwsze - wielką koncentrację kapitałów 
w warunkach kształtowania się rynku europejskiego w XV-XVI w.; 
po drugie - rozwinięte na wielką skalę operacje kredytowe, posiadające 
na ziemiach polskich rozbudowaną formę i dawne tradycje, po trzecie 
wreszcie - istnienie form organizacyjnych (spółek), których przedmio
tem działania były operacje krędytowe, przede wszystkim lichwiarskie, 
a które posiadały bliskie kontakty z przedsiębiorstwami w zachodniej 
Europie. Eksport surowców i półproduktów (cerealiów, bydła, futer) 

z ziem polskich wzrastał od połowy XV w. do połowy XVI w. bardzo 
szybko, co zapewne wiązało się z rozwojem przemysłu w zachodniej 
Europie. Jeśli wartość produktów wywożonych przez Gdańsk w r. 1470 
przyjąć za 100, w końcu stulecia oznaczone być może przez 700, a w sto 
lat później (1583 r.) za 3000 6, przy ośmiokrotnym wzroście liczby stat
ków. Ilość towarów wywożonych z Królewca w latach 1549-1588 wzro
sła ponad 7 razy 7• Analogiczna struktura i tendencja rozwojowa handlu 

s Na temat wędrówki nowych instrumentów kredytu por. F. Me 1 is, i.:na Gir

cata Cambiaria deL 1410 neU Archivio Datini di Prato (Economia d Stol'ia, 
3, 1958), gdzie analiza transakcji przeprowadzonych za pomocą weksli z indosem 

między Montpellier a Barceloną w imieniu firmy z Prato. R. de Ro o'° er., The

Development of Accounting prior Luca Paccio[i, Studies in the history of .4ccoun

ting, London 1956; te n że, L'evotution de La Lettre de Change XIV-XVIII s., Paris 

1953. Rolę tych instrumentów kredytu nad Bałtykiem omówili: M. Ne u ma n n,

Geschichte des Wechsels im Hansagebiete bis zu.m 17 Jh., Erlangen 1863; G. Mi ck

w i t z, Au.s Revais Hand[ungsbiicher. Zur Technik des Ostseehandels in der I 1Ial-

1te des XVI Jh., Helsingfors 1937: H. Samson o w i cz, Untersuch1rnge·: iiber

das Danziger Biirgerkapital in der zweiten Hcitfte de 15 Jh., Weimar 1969, s. 93. 
s Na podstawie ksiąg celnych Gdańska, Województwa Archiwum Państwowe

w Gdai1Sku (daleJ WAP Gd.) 300.19.1,4,7,11. lata 1460, 1470, 1492, 1583. Por. także: 
Samson o w i cz, Untersuchu.ngen ... , tabl. I; J. Sc hi l dh a u er, Zur 1/erlage

Tung des See-und HandeLsverkehrs im nordeuropaischen Raum wa.hrend des 15, und

16. Jh. (Jahrbuch fur Wirtschaftsgeschichte, t. IV, 1968, s. 187-211).

7 P. Je a n n i n, L'activite du port de Koenigsberg dans la seconde moi tie du
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lądowego pozwala przyjmować, że silny wzrost obrotów był charakte
rystyczny dla handlu ziem Polski w XV-XVI w. s Stan ten prowadził 
do zaobserwowanej przez wielu badaczy koncentracji kapitałów 9. Obok 
działalności handlowej również i inwestycje przemysłowe, głównie 
w kopalnictwie, prowadziły przy sprzyjających okolicznościach do wie
lokrotnego wzrostu obrotów. Ten stan rzeczy wpływał na rozwój sto
sunków kredytowych w Polsce tak na wsi, jak i w mieście. System wiel
kiego eksportu płodów rolnych oparty był w dużym stopniu na systemie 
zaliczek udzielanych pod zastaw przyszłych zbiorów i dostarczeniu tran
sportu zboża, ryb, bydła czy futer 10• Ponad 40% wszystkich transakcji do
konywanych na wielkich jarmarkach i wpisywanych do ksiąg miejskich 
oraz niemal 1000/o wszystkich wielkich, międzynarodowych operacji do
konywanych było na zasadach kredytu u. Podobnie często występowało 
kredytowanie inwestycji górniczych i obrotów ziemią (ok. 360/o wszyst
kich tr:msakcji) 12. Należy podkreślić też dużą rolę lichwy w systemie 

XVI«: (Bull. de ia Societe d hist. moderne, 12 serie, Xr :1, Paris 1953); J. Sc h i  J d
h a u er, Der Anteil der Wendischen Stadte am Konigi;beroer See- und Handels
verkehr im 16. Jh. auf der Grundlaoe der Konigsberger Pfundzollregister (Neue 

Hansische Studien, Berlin 1970, s. 286). 
8 H. Samsonowicz, Vber Fragen des Landhanclels Polens mit Westeuropa im

15/16 Jh. (Neue Hansische Studien s. 311, 322). 

G G. Str ie der, KarteHe, Monopole und Akticngesellschaften im Mittelalter 

und zu Beginn der Neuzeit, Miinchen 1925; R. Ehrenberg, Le siecze de Fugger, 
Paris 1955, s. 184 nn.; G. v. Po I n i t z, Anton Fugger, Tubingen 1967, szczeg. t. l, 
s. 333; R. Ha p k e, Die Entstehung grosser bilrgerlicher Vermogen im Mittelalter
{Schmollers Jahrb., 1905, s. 252). W związku z pracami J. Stricdera i W. Sombarta
por.: A. Sc hu l te, Geschichte der grossen Rai:ensburger Handelsgesellschaft, t. I,

Stuttgart 1923, s. 29. Ostatnio na ten temat w dziejach pieniężnej gospodarki euro
pejskiej XVI-XVII w.: J. G. da Si I va, Banque et credit en !talie, s. 27!"l. Dla
Europy Wschodniej por.: M. Mało wist, Uwagi o roli kapital1i kupieckiego w Eu
ropie Wschodniej w późnym średniowieczu (Przcgl. Hist., 1965).; E. V-..1 c ster

m a n n, Das „Leipziger Monopolprojekt" als Symptom der mitteleuropii.ischen Wirt
schajtskrise um 1527/28 (Vierteljahrschr. f. Soz. u. Wirtschaftgeschichte, t. 58, 1971,
z. 1, s. 3 nn., 15); D. Mo 1 end a, Górnictwo kruszcowe na terenie złóż śląsko-kra
kowskich do pol. XVI w., Wrocław 1963, s. 279.

10 WAP Gd. 300. 43, 2b, s. 270, 544; 3b, s. 10 249, lata 147<>-1501 - gł. żyto, da
lej drewno, chmiel, smoła. Na ten temat: M. Malowist, Studia z dziejów rzemiosła 

w okresie kryzysu feudalizmu, Warszawa 1954, s. 416; Samson o w i cz, Późne 
średniowiecze miast nadbałtyckich ... , s. 181. Dla Sląska - por. transakcje notowane 

m. in. w Libri excessum, Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej
WAP Wr.) 26, s. 50, 48, s. 47, 48, 85.

tt H. Samson o w i cz, Handel Lublina na przełomie XV i XVI w. (Przegl. 
Hist., 1968, s. 626). Dla ziem nadbałtyckich por. M. Neumann, Geschichte des Wech
sels im Hansagebiete, s. 2 nn. 

12 Samson o w i cz, Późne średniowiecze ... , s. 20, 211; te n że, Untersuchun
gen ... , s. 92 nn.; M. U n g ehe u e r, Stosunki kredytowe w ::iemi przemyskiej 

w pot. XV w., Lwów 1929, s. 189; B. Lesiński, Les rentes com me instrument de 

credit dans la Poloone medievale (Studia Historlae Oeconomicae, t. 3, 1968, s. 47 nn). 

9 - Sobótko IJ81 
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dość prymitywnej gospodarki pieniężnej w Polsce w XV/XVI w. Jako za
jęciem pobocznym zajmowali się lichwą wszyscy finansiści: kupcy, ren
tierzy, przedsiębiorcy okrętov,:i i górniczy. Pożyczek udzielano na 25-
500/o. Transakcje wpisywano do ksiąg wieczystych już z doliczeniem 
ustalonych odsetków. Niekiedy zysk kalkulowany był przez konieczność
pożyczki w określonym miejscu - przez wypłatę należności w lepszej, 
ustalonej walucie. Ten system przypominający „Cambium ad vene
tas" 13 - a więc stosowanie możliwie powszechnego przelicznika w mo
necie uznawanej za najmocniejszą - związany był przede wszystkim 
z włączeniem ziem polskich w orbitę wielkiej europejskiej wymiany. 
W obrocie wewnętrznym lichwą trudniły się głównie gminy żydowskie 
i bogaci żydowscy finansiści. Jeden z największych lichwiarzy w XV w.� 
Abraham z Opola, zamieszkały we Wrocławiu, w chwili spisywania jego 
aktywów w 1453 r. miał 35 dłużników, rekrutujących się głównie spo
śród bogatych posiadaczy ziemskich 14_ Przede wszystkim mieli swe kon
ta w księdze długów książęta legniccy, cieszyńscy, brzescy, dalej przed
stawiciele szlachty z okolic Trzebnicy, Bolesławca, Świdnicy, Wołowa, 
Niemodlina, występowali też mieszczanie - kupcy i rzemieślnicy z Wro
cławia, Otmuchowa, Oławy, Legnicy, Środy, Ziębic, Zgorzelca, Hradca 
i Lipska. Podobna sytuacja miała miejsce w Poznaniu, gdzie polem 
działania dla finansistów żydowskich były operacje prowadzone na wsi. 
głównie wśród .szlachty, C7'GtlClOWO magnaterii, oraz. w 1-;;rakowie 15• 

W miastach zresztą ich działalność była mniej widoczna. Korporacje: 
mieszczańskie ograniczały bowiem działalność finansistów spoza swego 
grona. Jak pokazuje przykład największych ośrodków miejskich z terenu 
dzisiejszej Polski, Wrocławia i Gdańska udzielanie pożyczek stanowiło 
stały punkt działalności bogatego mieszczaństwa 16. Analizy operaCJl 
lichwiarskiej wykazują, że uzyskiwano 12-400/o pożyczonej sumy 11. 

1s R. de Ro over, Cambium ad venetas (Studi in onore di A. Sapori, t. I, Mi1 
lano 1957, s. 631); S a m son o w i cz, Untersuchungen ... , s. 102.

u WAP Wr., E. 10, 3. 1453. 

15 L. Koc z y, Studia nad dziejami gospodarczymi poznańskich Zyd6w (Kronika 

miasta Poznania, t. 12, 1934, s. 262); T. N oż y ń ski, Żydzi poznańscy w XV w.

(tamże, t. 10, 1932, s. 249); M. Bał ab a ,1. D:::icjc Zydów w Krakowie i na Kazimie

rzu, Kraków 1912. 
ie WAP Gd., 300. 43. 2. 2a, 4, 4a; WAP Wr., por. m. in. działalność Antoniusa

z Florencji, G. 5 26, s. 67, 74, 76. 77, 1426 r. 

11 Sam s o n o w ·i c ,., Untersuchungcn ... , �. 98, 110. Jak się wydaje, stanowi ta

wysokość regułę ogólnoeuropejską, G. Lu z at to, Storia economica di Venezia daU.

XI al XVI seco!o, Venezia 1961, s. 390. Związki finansistów żydowskich ze szlachtą 

i książętami poświadcwne są i dla Niederlandów: Pl. Le fe v re, A propos du

trafie de l'argent exerce par les juifs de Bruxelles au XIVe s., (Revue Belge de

phil. et d'hist., 1930. �- 904). We Włoszech było nieco inaczej: żydzi działali na ob
�zarach miast (condotta), ale i tam prowadzili operacje nie tylko z mieszczaństwem.
L. Po 1 i a ko w, Les Brrnchie1t Juifs et le Saint-Siege du XIIIe au XVIIe s., Paris.

1965, s. 67, 87 nn.
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W dłuższej skali czasu uzyskiwano blisko 200/o zysku, niekiedy pomnaża
nego przez wykorzystywanie zastawów użytkowych. Te ostatnie stano
wiły pierwsze próby wykorzystania zysków lichwiarskich celem doko
nywania inwestycji 1s. Tak więc ponad 12°/o wszystkich zastawów 
w Gdańsku w drugiej połowie XV w. dotyczyła towarów, które wierzy
ciel na własny koszt i ryzyko przewoził do celu przeznaczenia. Blisko 
100/o zastawów dotyczyło statków, udziału w ich eksploatacji 19_ Już 
w XV w. rozwijał się też zastaw użytkowy hipoteki. Analiza zapisów 
kredytowych w małych miastach, Sieradzu, Radziejowie, Kowalu, Cięż
kowicach 20, pokazuje też, że ponad 500/o pożyczek podzielonych było na 
czas powyżej pół roku - zapewne - wiązała się z inwestycjami rolnymi 
oraz handlowymi. Ten stan rzeczy ułatwiał z kolei rozwój operacji pienięż
nych, tym bardziej że szedł w parze z rozpowszechnieniem się podstawo
wych instrumentów kredytu. W XV w. obok weksla własnego funkcjono
wał już weksel trasowany, a także awizo, pokwitowanie, zlecenie wypłaty 
i przelewu. Od schyłku stulecia wraz z pogłębiającymi się związkami 
z Niderlandami pojawiać się zaczęły weksle z indosem, a nawet czeki 21_ 

Wreszcie podkreślić trzeba rolę spółek, których zróżnicowane cele i for
my organizacyjne stwarzały dogodne pole działania dla różnych operacji 
finansowych. W wielkich miastach istniały stowarzyszenia mające na 
celu udzielanie pożyczek, spółki 22, które zajmowały się dzierżawą ubez
pieczeń 23, nie licząc już tych wszystkich, które prowadziły najróżniejsze 
transakcje handlowe w dużym stopniu oparte na kredycie. Spółki te, 
zwane „wedderleginge", spełniać musiały jeden z warunków decydują
cych o istnieniu banków - musiały gromadzić środki pieniężne. 

Wszystkie te przesłanki pozwalają na poszukiwanie początków ban
ków na ziemiach polskich już w XV w. Należy też zwrócić uwagę na te 
zjawiska, które można podciągnąć pod miano pierwszych publicznych 
banków. W Polsce i w krajach sąsiednich u schyłku średniowiecza wy
stępowały trojakie instytucje spełniające przynajmniej częsc czynnosc1 
bankowych. Były to rady miejskie, bractwa religijne i konfraternie 
zawodowe, wreszcie instytucje kościelne. 

Warto tu podkreślić funkcje organizacji miejskiej w życiu zawodo
wym mieszczaństwa. Gminy miejskie stworzone przez bogatych finan-

1a Por. A. Sap or i, La crisi delle compagnie Mercantili dei Bardi e dei Pe

ruzzi, Firenze 1926, s. 39. 

19 WAP Gd., 300. 43. 212, 1477-1484. 
20 Na podstawie ksiąg miejskich tych miast w Archiwum Głównym Akt Daw

nych. 
21 M. Neum a n n, Geschichte des Wechsels ... , s. 84, 99 nn.; Samson o w i cz. 

Untersuchungen ... , s. 94. 

22 WAP Gd. 300. 59. 7, s. 3, 14, 1456, 1458; Samson o w i cz, Untersuchungen ... , 

s. 46.
2a WAP Gd. 300. 19. 72, 1464.
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sistów istniały w celu zorganizowania i ułatwiania im pracy. Na ,vschód 
od Lubeki - po Rygę, Lublin, Kraków, Wrocław - rady miejskie peł
niły funkcje urzędów notarialnych i hipotecznych. One właśnie prowa
dziły księgi wieczyste, oraz organizowały wyodrębnione urzędy zajmu
jące się sprawami finansowymi. Była to jedna z najważniejszych funk
cji miejskich: celem uniknięcia ryzyka gmina występowała jako osoba 
prawna przy ważniejszych operacjach kredytowych prowadzonych przez 
przedstawicieli patrycjatu. Skarb miejski skupiał szukające zabezpiecze
nia kapitały prywatne. ,,Nie miasto poszukiwało pieniędzy, lecz pieniądze 
miasta" - jak stwierdził H. Reincke 24. W tym też upatrywał różnicę 
w stosunku do instytucji bankowych. Ale i pierwsze instytucje banków 
publicznych powstały w ramach organizacji miejskiej. Obroty podatka
mi, finansowanie rozbudowy obiektów handlowych, stoczni, zakładów 
produkcyjnych leżały u podstaw form bankowości, które miały się póź
niej wykształcić 2s. Instytucje publiczne wystawiały i uwierzytelniały 
weksle, gwarantowały terminowość spłat, czuwały nad wykonaniem 
zobowiązań 2s. Rada miasta Gdańska udzielała pożyczek pod zastaw hipo
teki, wypuszczała w dzierżawę prywatnym przedsiębiorcom ubezpieczenia 
morskie. W 1464 r. Rada wydzierżawiła za 9°/o wartości obrotów prawo 
do prowadzenia przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego spółce dwóch oby
wateli, Jakuba Songernicht i Symona Lubelow 21. Wreszcie, poczynając 
od lat dwudziestych XV w., miasta organizowały publiczne banki depo
zytowe, które lokowały następnie duże sumy w zabudowę parcel, po
życzki hipoteczne itp. Znamy działalność takich banków głównie z terenu 
największych miast hanzeatyckich z Lubeką na czele 28. 

Obok tych form miejskich rozwijały się inne oparte na istnieniu dzia
łalności związków korporacyjnych. Częstą formą związków kupieckich 

u H. Re i n ck e, Die a!te Hamburger Stadtschv.ld der Hansezeit (1300 bis 1563), 

Stiidtewesen und Biirgertum als geschichtliche Kriifte (Gedachtnisschrift f. F. Rorig, 
Lilbeck 1953); Us her, The Early History ... s. 155. 

!5 R. Spr a n de 1, Der Stadtische Rentenmarkt in Nordwestdeutsch!and im

Spiitmittelalter (Forsc'hungen zur Sozial- und W:irtschafts-Geschichte, t. 16, 1971); 
Die iiJtesten Kiimmereibiicher der Stadt Reva!, wyd. O. Greiffenhagen, Reval 1927, 
s. 92. Por. analogie włoskie: C. F. Lane, Venetian Merchant Galleys 1300-1334, 

Private and Communa!e operation (Specu lum, 38, 1963, s. 179); M. M. P ostan, Cre
dit in Mediaeval Trade (The Econ. Hist. Review, I, 1928, s. 248-298). W przeciwień
stwie np. do stosunków niderlandzkich nad Bałtykiem nie znano odrębnego notaria
tu: J. A. Gori s, Etudes sur les colonias marr:handes meridiona!es, Louvain 1925,
s. 88.

111 Por. M. Neumann, Geschichte des Wechse!s, s. 140 nn.; C. W. Pa u 1 i, LiL
beckische Zustande im Mitte!a!ter, t. II, Lubeck 1872, s. 149 nn. Por. też W. E be 1, 
Lii.bisches Kaufmannsrecht, Gottingen 1952, s. 7 nn. 

21 WAP Gd., 300. 1979, 1464; tamże, 300. 43, 4b s. 201-203, 1500.

�s Pa u 1 i, Lii.beckische Zustiinde ... , t. II, s. 109 nn. Por. także R. de Ro over,
The 01ganization of Trade (The Cambridge Economic History of Europa, Vol. III,
Cambridge 1963, s. 96). 
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były stałe stowarzyszenia, bractwa, posiadające szerokie podstawy orga
nizacyjne. Stowarzyszenia te, w których obowiązywała roczna składka, 
miały formalnie na celu wspólną działalność dobroczynną i religijną. 
Jak wynika jednak z analizy materiałów brackich, działalność stowarzy
szenia koncentrowała się przede wszystkim na polu gospodarczym. 
Udzielało ono pożyczek hipotecznych, inwestowało w obroty handlowe, 
zajmowało się ubezpieczeniem itp. Tak było w spółce szpitala św. Ducha 
w Lubece i św. Jakuba w Gdańsku, w lubeckim bractwie św. Leonarda, 
czy w gdańskim bractwie Dworu Artusa 29. Wielokrotnie bractwa stano
wiły tzw. Societates certae pecuniae 3°. 

Wreszcie warto wspomnieć o roli, jaką w przygotowaniu obrotów 
bankowych odegrały instytucje kościelne. Literatura przedmiotu niejed
nokrotnie podkreślała znaczenie, jakie miała koncentracja dóbr material
nych, rent, dziesięcin w rękach papiestwa, klasztorów czy biskupstw s1. 

We Francji XIII w. właśnie klasztory stały się bankami rolnymi, prowa
dzącymi określoną politykę ekonomiczną na wsi 32• Na ziemiach nadbał
tyckich podobną rolę w zakresie gromadzenia kapitału i inwestycji han
dlowych i lichwiarskich odgrywał Zakon Krzyżacki. Znamy wypadki 
ściągania przez konwenty krzyżackie wysokich, lichwiarskich 32,5-pro
cento\\'Ych zysków. Wiemy także, że był rozpowszechniony tzw. ,,erkauf
te Zins", który Krzyżacy umieszczali na różnych dobrach ziemskich33

• 

Kościół wchodził też - co ważniejsze - w kontakty z przedsiębiorcami 
świeckimi. Udzielał mianowicie koncesji kupcom na ściąganie dziesięciny, 
która w ten sposób była u finansistów deponowana. Depozyt ten stano
wił przedmiot operacji handlowych, lichwiarskich, które przynosiły 

przedsiębiorcom pokaźne zyski, a jednocześnie zmuszały do stosowania 
różnych instrumentów kredytu: weksli, zobowiązań, kwitów, zleceń 
itp. 34 Kościół sprawował też patronat nad przeróżnymi bractwami reli
gijnymi. Skupiając ludzi pokrewnych zawodów, o zbliżonej pozycji spo-

29 M. He fe nb rok, Lubecker Kapitalsanlagen im Mecklenburg bis 1400, Diss., 
K,iel 1929, s. 43. WAP Gd., 300. 61. 67; G. Fi n k, Die Li1.becker-Leonhardbruder

schaft in Handel und Wirtschaft bis Reformation (Liibeckische Forschungen, Lii
beck 1921, s. 332 nn.); P. Simson, Der Artushof und seine Banke, Danzig 1900,
s. 47; por. Samson o w i cz, Późne średniowiecze ... , s. 192.

3D Y. Re n o u ar d, Les relations des Papes d' Avignon et des compagnies com

merciales et bancaires de 1316 a 1378, Paris 1941. 
a1 F. G. A. Schmidt, HandelsgeseUschaften in der deutschen Stadtrechts

quellen des Mittelalters, Breslau 1883, s. 39. 
32 G. Ja n os z - Biskup o w i cz, Materiały do dziejów lichwy w Prusach

Krzyżackich w pol. XV w. (Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza,
t. IV, 1958. s. 357). M. To e pp en, Die Zinsverfassung Preussens unter der Herr

schaft des deutschen Ordens, Berlin s. a, s. 25.
as l'vI. Neumann, Garschichte des Wechse!s, s. 22.
34 R. Ge n est a I, Role des Monasteres comme etablissements de credit, Paris 

1901, s. 211.
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lecznej i zawodowej, zajmowały się one także finansowaniem inwestycji, 
działalnością kredytową, co niejako sankcjonowane były przez autory
tety kościelne. Gdańska Gildia św. Jana w drugiej połowie XV w. zajmo
wała się udzielaniem pożyczek różnym osobom, pobierając prowizję 9,40/o 
pożyczki. Podobnie działały władze szpitala św. Jakuba 35_ We Wrocławiu 
bractwo altarystów przy kościele św. Marii Magdaleny poza wydatkami 
na konsumpcję przyjmowało spore kwoty pieniężne, które wydawało i na 
konsumpcję rozszerzoną i na inwestycje 36_ Więcej nawet � bractwa 
religijne stanowiły jak gdyby szkoły finansistów, którzy w następnym 
stuleciu wykorzystwani byli przy organizacji Montes Pietatis. Te insty
tucje dobroczynna-kredytowe, typowe dla gospodarki Włoch, od połowy 
XVI w. pojawiały się też w Polsce, zakładane z powodzeniem w Kra
kowie, Wilnie, Warszawie 37. 

Ten stan rzeczy sprzyjał rozwojowi prywatnych przedsiębiorstw, 
które miały na celu gromadzenie środków pieniężnych, lokowanie ich 
w najróżniejszych imprezach dochodowych, ewentualnie dokonywanie 
różnych, płatnych usług, przelewów, transakcji sprzedaży, skupu itp. 
Stwierdzono już dawniej występowanie finansistów, którzy się tym zaj
mowali w kantorach hanzeatyckich w Brugii, a także w Lubece as. W ma
teriałach gdańskich {Księgi zadłużeń), można znaleźć wiele informacji 
o różnych formach udzielania kredytu. Charakter ich nie wskazuje jed
nak na gromadz.enie środków celem dals2.ego obrotu. Tak jeat np, przy
zadłużeniu właścicieli statku, którzy zaciągali długi niekiedy u kilku
bogatych kupców 39 lub w wypadku pożyczek zaciąganych przez właści
cieli dóbr. Jeśli niejaki Olinghover podjął pożyczkę na sumę 2540 grzy
wien i 622 reńskich guldenów, zapewne uczynił to w celu dokonania
inwestycji rolnych lub na poczet przyszłych zbiorów. Trudno tu jednak
coś pewniejszego powiedzieć o przeznaczeniu tych pieniędzy 4o_

Liczne zadłużenia kupców w gotówce i towarze wskazują na kredy
towy charakter obrotów handlowych, ale nie na istnienie banków. Hans 
Ruckesberg zaciągnął od pięciu osób pożyczkę tak w towarze - 20 łasz-

35 WAP Gd., 300. 43, 2. s. 1. 1455 (pożyczka 21 grzywien, do zwrotu - 23 grz.) 
.300. 43. 212, s. 79, 1484. Rachunki szpitala św. Jakuba t. 1494 i 1507 r. WAP Gd., 

300. 61. 67
se WAP Wr., P. 79°0 s. 109, 1489 r.
37 A. S z e I ą g o w s ki, Pieniądz i przewrót cen w XVI i XVII w. w Polsce,

Lwów 1902, s. 26. Por. ostatnio D. Cors i, n Secondo Monte di Pieta di Lucca 
(Archivio storico ltaliano t. 126, 1968, s. 389 nn.).

se H. de Roover, Money, Banking and Credit, s. 373; C. W. Pa u I i, Lii.beckische

Zustande, t. II, s. 99. 
as Claus Sasse,. który na statek zaciągnął pożyczki od 8 finansistów, biorąc 349 

grzywien pruskich i 106 guldenów reńskich, WAP Gd., 300. 43, 212., s. 3-4, 1477. 
Już w 1471 r. ten:le 8Zyper winien był 1400 grzywien, proceder pożyczek uprawiał 
więc stale, ale nie były to formy bankowe.· W AP Gd., 300. 43. 2b, s. 497. 

40 WAP Gd., 300. 43. 212, s. 44, 1481 r. 
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tów smoły -- jak i w gotówce - 613 grzywien - potrzebnych zapewne 
do pokrycia kosztów transportu i dokonania dalszych transakcji. Długi 
jego wydają się zresztą rosnąć - w ciągu roku zwiększają się o blisko 
400 grzywien 41 - tak że widoczne są tu trudności kupca w związku 
z niewywiązywaniem się kontrahentów ze zobowiązań. 

Ruckesberg bowiem sam dokonywał pożyczek i prowadził stałe in
teresy kredytowe na rozległych obszarach nadbałtyckich. Dokładnie 
w czasie zaciągania długów wystąpił on przeciw Jakubowi Hoppe o sumę 
516 grzywien, które ten ostatni winien był za sukno, wino, bursztyn, 
a będąc faktorem (lieger) w Pułtusku nad Narwią miał kontraktować 
drewno, smołę i żyto na sumę powyżej 2 tys. grzywien 42. 

System zaliczek, jak wspomniałem wyżej, był w końcu XV w. silnie 
rozwinięty. Hans Tzanow, wielki kupiec handlujący na szlaku Rewel
Lubeka suknem, towarami leśnymi, a od lat siedemdziesiątych zapusz
czający się do Anglii, i Baie de Bourgneuf, uczestnik spółek kupieckich 
(sendeve), organizujący po kilkanaście transportów do i z Gdańska, stop
niowo coraz więcej uwagi zaczynał pośYvięcać operacjom kredytowym, 
spekulując na hipotekach ziemskich i miejskich, udzielając pożyczek itp. 
Od 1459 r. działała też kierowana przez niego spółka, która zajmowała 
się pożyczkami pod zastaw hipoteki i której działalność absorbowała go 
przynajmniej przez następne dwadzieścia lat 43• Jak wynika z różnych 
danych istniały jeszcze inne spółki, założone przez kupców, które zajmo
wały się głównie pożyczkami pieniędzy oraz konkurujące z nimi różne 
instytucje publiczne. Podobny stan rzeczy miał miejsce we Wrocławiu 
w spółkach H. Bera, N. Schulta i S. Reymana, S. Stocke i S. Clettendor
fa, A. Zeidelera i P. Schroppe 44. 

W spółce gdańskiej Lemborge, sam kierownik czy firmant spółki, 
należał do mniej znanych osobistości w życiu miasta. Herman Ilhorn czy 
Hinrich Eggerd zaliczani byli do elity władcy i do najmożniejszych kup
ców Gdańska 45, Niekiedy - jak w wypadku Reynolda Feldstede - kie
rownik firmy był jednocześnie jej najbogatszym członkiem. Specjalizo
wał się w udzielaniu kredytu handlowego kupcom działającym w ostat
niej dekadzie XV w. na trasie Gdańsk-Amsterdam 46. Martin Hagenow, 
który sam korzystał z pożyczek udzielanych przez spółkę Tzanowa, prze
znaczał je na organizację handlu, przywożąc z Francji i Niderlandów 

41 WAP Gd., 300. 43. 212, s. 66, 76, 77, 1483, 1484. 

4i WAP Gd., 300. 59, 8, s. 29, 1483. 

43 Na podstawie WAP Gd., 300. 19. 1, 3, 4, 5, 5a, 300. 57, 7, s. 43, 1459; 300.4:�.212, 

s. 15, 1479. Posiadał on nadto trzy parcele na terenie Gdańska - 300. 12. 661. 662.

Wiadomo, o czym niżej, że prowadził interesy finansowe jeszcze w latach 80-tych

XV w., 300. 43. 212, s. 80, 1484.

44 WAP Wr., G. 5, 26, s. 6, 12, 55. 
45 Samsonowicz, Untersuchungen ... , :;. lA4; WAP Gd., 300. D. 71, nr 51, 1460. 

40 WAP Gd., 300. 43. 4b, s. 64, 1499. 
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sól, sukno, skóry, śledzie i rozprowadzając swoJ towar w dorzeczu 
Wisły 47. Poza Tzanowem brał on pieniądze od największych kupców 
Gdańska: Hansa Eggerda, Petera Strufuncka, Tidemana Valandta, Luca
sa Kammermanna 4.8

• Maj,1tek i znaczenie wszystkich 5 wierzycieli sta
nowią informację o kierunkach lokaty kapitału mieszczańskiego w dobie 
rozwoju przedkapitalistycznych stosunków. 

Wydaje się, że działalność \Vylącznie banko\vą zaczęły prowadzić 
w różne firmy od połowy XV w. Proces ten, który miał miejsce we Wro
cła\viu, Krakowie, Lwowie, Poznaniu i Toruniu, można przykładowo 
prześledzić w Gdańsku, w największym mieście Korony. Jeszcze w 1476 r. 
niejaki Hans Bolis dorabiał się majątku jako kramarz, handlując deta
licznie najrozmaitszymi produktami przemysłowymi. Uzyskał też god
ność starszego cechu 49, ale w nastc;pnej fazie działalności zajął się już 
czym innym. W 1484 r. był on już dłużnikiem 19 finansistów na łączną 
sumc� 2316,5 grzywien °0, przy czym znowu do jego wierzycieli należeli 
m. in. znani przedstawiciele elity finansowej miasta: Johan Ferber, Johan
Tutung, Lukas Kammermann, rodziny Helman, Bardeman, Tzanow,
pisnrz miejski Lubbe, rentierzy Eye, Osnebrugge, Wale, posiadacze par
cel miejskich i dóbr ziemsk:ch. Do \vierzycieli Bolisa należeli także znani
kramarze, a ponadto --- i to \vydaje się godne podkreślenia - wdowa po
zmarłym kupcu, opiekun nieletniej sieroty i kilku ludzi, których nazwis
ka nie występują nigdzie wic;cej ani w księgach celnych i podatkowych,
ani w:;ród starszych cechowych, ani wśród posiadaczy gruntów, ani
wśród szyprów. Rzecz o tyle ciekaw:l, że sam Hans Bolis nie należał do
władz miasta, nie posiadał nieruchomości, a \V tymże 1484 r. udzielał
pożyczek innym, raczej uboższym mieszkańcom Gdańska ,;i. 

Biorąc pod uwagę to \Vszystko, co można stwierdzić o działalności 
innych, Hildebranda Schrinera 5�, Petera Bemmelen s1, wzmiankowanych 
w podobnych okolicznościach jak Bolis, można by zaryzykować wstępnie 
nast�pujący opis kierunkóv.: i form ich działalności: bankierzy skupiali 
drogą pożyczki spore sumy (Bolis 2317 grzywien. Schriner 2475 grz., 
Bemmelen prawie 1000) od wielu wierzycieli (Bolis od 19, Schriner 10, 
Bemmelen 4). Pożyczanie im pieniędzy było niewątpliwie zarówno przez 
bogatych, jak i ubogich traktowane jako korzystna lokata kapitału. Jak 
zdaje się wskazywać przykład Schrinera, pożyczki były długotermino
we - na 4 lata - i spłacane z zyskiem 7--100/o. Warto też jeszcze wspo
nmieć, że na podobnych chyba zasadach działał Zv„iązek Pielgrzymów -

17 WAP Gd., 300. 19. 3, s. 26, 1468; 300. 19. 2, s. 1, 1465. 
-is WAP Gd., 300, 43. 212, s. 15, Hi, 147fJ. 
4D WAP Gd., 300. 59. 8, s. 2, 1476. 
so WAP Gd., 300. 4:3. 212, �. 79�82. 
si Tamże, �- 34.
s2 WAP Gd., 300. 43. 2b, �. 492, H7l, 1475.
s� Tamże, 300. 43. 213, s. 39, 1431. 
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Pilgrim Bund - który zajmował się także zaciąganiem pożyczek (m.in. 
wysokiej kwoty powyżej 1000 grzywien od Johana AngermUnde), a któ
ry organizował kwatery, wyżywienie, przewozy pielgrzymów, szczególnie 
w niebezpiecznym okresie wojen 54. W jaki sposób ci bankierzy pomna
żali swoje zasoby? Sami udzielali pożyczek krótkoterminowych, pod za
staw, wysoko oprocentowanych (Bolis). Włączali się jako wspólnicy przy 
finansowaniu handlu (Bolis, Schriner) i - na co nie ma bezpośrednio 
wyraźnych dowodów - zapewne zajmowali się też usługami finanso
wymi. Wiadomo, że już od XIV w. pośrednicy-maklerzy w rejonie Hanzy 
wymieniali monetę, za co brali prowizję, podobnie jak od pośrednictwa 
przy transakcjach handlowych ss. W tym ostatnim wypadku zysk wyno
sił ok. 0,250/o w stosunku do wartości obrotu (2 fenigi od 1 grzywny). 
Warto podkreślić, że najpoważniejsza konkurencja bankierstwa, rady 
miejskie też zajmowały się usługami finansowymi, biorąc prowizję za 
dokonywanie przelewów długów ss i za wymianę różnej stosowanej mo
nety. \V wypadku wymiany funtów sterlingów angielskich na grzyw
ny, - \V relacji 1 funt = 10 grzywien - prowizja wynosiła niespełna 
2°/o wartości 57. Wymienianie - przeliczanie - monet pruskich na gul
deny węgierskie, nadreńskie, grzywny lubeckie, floreny, grosze polskie 
i czeskie. guldeny norymberskie było stałym zjawiskiem w transakcjach 
nadbałtyckich, przynoszącym zbliżoną prowizję, każdorazowo chyba, aż 
do początku XVI w., ustaloną w umowie ss. 

Trudną jest rzeczą obliczenie wielkości dochodów bankierów. Zgod
nie z podanymi wyżej danymi założymy, że kapitał obrotowy każdego 
z nich wynosił ok. 3 tys. grzywien i umożliwiał uzyskanie dochodu, czę
ściowo z handlu, z lichwy krótkoterminowej, z prowizji. Znając ogólne 
wskaźniki zysku 59 i zakładając dowolnie podział tej sumy na trzy równe 
części (handel, lichwa, usługi) możemy obliczyć, że dochód w ciągu 4 lat 
wynosiłby ok. 600 grz. Biorąc pod uwagę konieczność spłaty 100/o po
życzki, czysty zysk wyniósłby ok. 300 grz., tj. 100/o obracanego kapitału. 
Nie było to dużo i w XV w. jeszcze nie dawało bankierom możliwości 
wejścia do patrycjatu miejskiego. Znaczenie ich polegało natomiast na 
tym, że przyśpieszali oni bieg pieniądza i wprowadzali nowe możliwości 
praktyk monetarnych, które w XVI w. miały już odegrać dużą rolę 
w skali Europy 60. 

s� W AP Gd., 300. 43. 195, s. 262, 1463 r. 

s� R. Ro over, Money ... , s. 171; F. Fr ens do r ff, Der Makler im Hansage

biete (Festschrift f. F. Regelsberger, Leipzig 1901, s. 282). 
sB WAP Gd., 300. 43. 4b, s. 5, 1499. Por. także wykaz spraw prowadzonych przez. 

Radę Miejską, WAP Gd., 300. R. M. M., nr 6. 

57 WAP Gd., 300. 43. 2b, s. 4, 1466; tamże, 300. 43. 195, s. 170, 1462. 

sa WAP Gd., 300. 43. 195, s. 77, 1458; 300. 43. 2b, s. 57, 1466; 300. D. 82A, nr 1� 

1524, nr 6-pocz. XVI w. Por. też Ehrenberg, Makler ... , s. 424. 

s� sam son o w i cz, Untersuchungen ... , s. 119 nn.

so D a Si 1 va, Banque et credit ... , s. 450 nn. 
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DIE ANFXNGE DER PRIVATEN BANKEN IN POLEN 

Der Verfasser zeigt die Entstehung der Banken als Konsequenz der Entwicklung 
der Geldbeziehungen unter den Bedingungen: 1. einer grossen Geldkonzentration 
zur Zeit der Begrundung eines europaischen Marktes im 15. - 16. Jh., 2. der Entfal
tung von Kreditoperationen in Polen, 3. der Existenz von Gesellschaften, die ln West
europa Kontrahenten besassen. Bei Gelegenheit bespricht der Autor den von den Ju. 
den betriebenen Wucher, die Entwicklung der Wechsel und der Formen von Gesell
schaften. Die ersten Institutionen offentlicher Banken entstanden im Rahmen der 
stadtischen Organisation und in Anlehung an stadt-ische Selbstverwaltungsorgane. 
Dann entwickelten sich ahnliche Institutionen im Zusammenhang mit der Tatig;-· 
keit von Korporationen und kirchlichen lnstitutiunen. Schliesslich LJ.i...chtea in 
den grBssten Stadten Firmen, die Ende des 15. Jh. ausschliesslfch Bankgeschlifte 

.abgewickelt haben. Eine Analyse ihrer Tatigkeit bringt Einblick in die Dienstlei
stungen (Umtausch von Mlinz.en, Uberweisungen), Institutionen (Handel, Schiffart, 
<Grundbesitze) sowie in die Darlehen, die bis w 100/o Gewinn brachten. 




