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Północnomorawski okręg lniarski odegrał znaczną rolę w rozwoju 
śląskich manufaktur płócienniczych jako ich baza surowcowa. W bada
niach nad powstaniem i rozwojem manufaktur płócienniczych na Śląsku 
bardzo istotne jest prześledzenie kontaktów handlowych okręgów śląs
kiego i północnomorawskiego. W XVI-XVI! w. w wyniku otwarcia 
szerokich, zagranicznych, angielsko-holenderskich rynków zbytu nastąpi
ły zmiany w strukturze ekonomicznej, które doprowadziły do_ przyspie
szenia procesu przechodzenia od prostej produkcji towarowej do następ
nej jej fazy, tzn. do produkcji przeznaczonej na wymianę. Proces ten 
pociągnął za sobą modyfikację wewnętrznej organizacji produkcji. Mię
dzy Śląskiem a północnymi Morawami nawiązały się wówczas kontakty 
handlowe, które północnomorawskiej produkcji przędzy otworzyły okno 
na świat. W niniejszym artykule pragnę naświetlić nie tylko rozwój 
stosunków handlowych między omawianymi okręgami przemysłu płó
cienniczego w XVI i XVII �-, lecz także znaczenie tych stosunków za
równo dla rozwoju płócienniczych manufaktur śląskich, jak i dla płócien
nictwa północnomorawskiego. 

Początek kontaktów handlowych między omawianymi okręgami 
lniarskimi przypada na drugą połowę XVI w., ponieważ wtedy do sto
sunków społeczno-ekonomicznych Europy środkowej przeniknęły już na 
dobre zalążki kapitalizmu, rozwijającego się w Anglii i Holandii. Spowo
dowały one wciągnięcie reszty Europy w orbitę międzynarodowej wy
miany kapitalistycznej. Kraje Europy środkowej zaczęły wychodzić poza 
ramy wymiany lokalnej. W niektórych gałęziach gospodarki rozwijała 
się produkcja na potrzeby bardzo odległego rynku. Między tymi gałęzia
mi produkcji znalazło się płóciennictwo, na rynkach bowiem światowych 
zaistniały bardzo dogodne warunki zbytu wyrobów lnianych. W ten 
sposób do kapitalistycznego, międzynarodowego procesu wymiany to-

1 - Sobótka 4/72 



532 Miloń Dohnal 

warowej zostały także wciągnięte okręgi śląski i północnomorawski, 
w których od niepamiętnych czasów ludność uprawiała len. Tutaj pro
dukcja płótna, bezpośrednio połączona z rolnictwem, była częścią gospo
darstwa chłopskiego. Tutaj również w ramach rozwoju średniowiecznej 
ekonomiki miejskiej wyrób płótna zaczął się rozwijać jako rzemiosło 
miejskie, wytwarzające na rynek lokalny, dla poszczególnych feudal
nych okręgów ekonomicznych 1

. Pod wpływem tego impulsu przemysł 
płócienniczy obszaru śląsko-saskiego zaczynał się orientować na coraz 
bardziej oddalone rynki zbytu otwierające się dla Europy środkowej. 

Popyt na płótno na dalekich rynkach światowych zaczęły wykorzy
stywać także zachodnioniemieckie domy handlowe, penetrujące w XVI w. 
teren śląsko-saski, aby tutaj opanować produkcję płótna za pomocą roz
ległego systemu nakładczego. Obcy kapitał handlowy, który za pośred
nictwem swej sieci handlowej przenikał do Saksonii, Śląska, Czech i Mo
raw, zaczął krępować producentów indywidualnych oraz wykorzysty
wać kunszt rzemieślniczy drobnych wytwórców. W ten sposób zaistnia
ły warunki do powstania nowych form produkcyjnych. Nowy, rozległy, 
zagraniczny rynek zbytu i zasięg kapitału wielkich domów handlowych 
stały się katalizatorem rozwoju produkcji płócienniczej w tych rejonach. 
W XVI w. zaczynają się więc wytwarzać warunki przechodzenia od pro
stej produkcji towarowej do prekapitalistycznej ·produkcji miejskiej. 
W związku z tym dokonuje się zmiana warunków produkcji. Kapitał 
handlowy spotyka jednak przeszkody tkwiące w zamkniętym rynku feu
dalnym oraz w organizacji cechowej w miastach i musi te przeszkody 
pokonać. W końcu zwycięża i podporządkowuje sobie całą organizację 
cechową, a narzędziem tego podporządkowania stają się umowy na do
stawy. Cech przekształca się w organizację umożliwiającą kapitałowi 
handlowemu przeniknięcie do produkcji płócienniczej. 

Kapitał handlowy zakorzenił się w XVI w. na obszarze saska-śląskim 
i przyspieszył tu rozwój płóciennictwa od formy 'rzemiosła cechowego 
do manufaktury. Na tym terenie doszło nie tylko do powstania ważnych 
ośrodków handlowych, lecz także do głębokich przemian w strukturze 
ekonomicznej i produkcyjnej tej gałęzi przemysłu tekstylnego. Zaczęła 
się rozwijać manufaktura rozproszona, oparta na systemie nakładczym. 
tak że w końcu XVII w. okręg śląsko-saski był najbardziej rozwiniętym 
ośrodkiem przemysłu płócienniczego w Niemczech i dziedzicznych kra
jach habsburskich. Rozwój handlu i produkcji płótna w okręgu śląsko
-saskim przyczynił się też do rozwoju płóciennictwa na północnych Mo
rawach. W ciągu XVI w. dochodzi tam w obrębie rynku wewnętrznego-

1 M. Do h, n a 1, Poccitky sumperskeho platenictvf. {Kul turni zivot 'Sumperska,

1959, c. 10). 
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do. znacznego rozwoju produkcji rzemieślniczej w m1esc1e i na wsi oraz 
do powstania lokalnego kapitału handlowego. W ten sposób także na 
północnych Morawach, podobnie jak w okręgu śląsko-saskim, wytwo
rzyły się podstawy rozwoju produkcji przeznaczonej na dalsze rynki. 
Na skutek przenikania obcego kapitału możliwości otwierały się przecież 
równocześnie dla wszystkich okręgów przemysłowych w Europie środ
kowej. 

Kapitał handlowy, który na terenie północnych Moraw powstał w ra
mach lokalnego rynku wewnętrznego, zaczął już w końcu XVI w. od
grywać rolę pośrednika w obrębie rynku krajowego. Z jednej strony 
pośredniczył w dostawach wyrobów rzemieślniczych na rynek krajowy 
i zagraniczny, a z drugiej zaczynał poważnie uczestniczyć w rozwoju 
handlu surowcami w ramach tego rynku. Każdą z tych ról odgrywał 
przy tym w sposób niezależny, a mianowicie kupno surowców rozwijało 
się niezależnie od sprzedaży produktów i na odwrót. Cechą charaktery
styczną tego kapitału w XVI w. jest jego małe znaczenie na zewnątrz. 
Chodzi tu głównie o handlowy kapitał lokalny, który odgrywa rolę 
pierwszego pośrednika 2

• Wraz z rozwojem handlu zagranicznego rośnie 
jednak i zyskuje coraz lepsze perspektywy szerszej inicjatywy handlo-
wej. 

Te perspektywy handlowe otworzyły się w ciągu drugiej połowy 
XVI w. Otwarcie rynków zagranicznych stworzyło szumperskim sukien
nikom i tkaczom nowe możliwości zbytu produktów, a szumperskim 
kupcom nowe źródła zysków handlowych. W końcu XVI w. kupcy ci 
nawiązali stosunki z zagranicznym kapitałem handlowym, a jako na
kładcy wciągnęli tkaczy i sukienników cechowych do światowego handlu 
płótnem i suknem. Handel szumperskim płótnem i suknem szedł głów
nie w dwóch kierunkach. Jeden zmierzał na południe do krajów austria
ckich i na Węgry, drugi na północ, na Śląsk, gdzie głównym centrum 
był Wrocław, w którym zbiegały się i łączyły z sobą drogi handlu ze 
Wschodem. O handlu kupców szumperskich z innymi miastami mamy 
przekazy źródłowe z końca XVI w., rozwój handlu zagranicznego rozpo
czyna się jednak dopiero w pierwszych dziesięcioleciach XVII w. Z lat 
dwudziestych zachowało się już parę wiadomości o handlu i długach 
kupców szumperskich w obcych miastach, zarówno austriackich, jak 
i śląskich s. Jednym z najpoważniejszych kupców szumperskich, mają
cym znaczne kontakty handlowe, był Piotr N olbeck, który należał do 

2 Rolą kapitału handlowego na rynku miejscowym i zagranicznym zajmuje się 
J. J a  n a I: e k w pracy pt. Remeslna vyroba v ćeskilch mestech v 16. stol. 2. a 3

kap., b.m. i r., s. 18-28, 30-60.
3 Kontaktami handlowymi zająłem się w artykule: Vyvoj obchodn{ho podnikani 

na Sumpersku v 16.-a 17. stol. (Sev. Morava, VI. Sb. 1964, s. 10). 
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najznaczniejszych mieszczan w Szumperku. Był on radnym oraz prze
wodniczącym sądu miejskiego. Prowadził handel płótnem i suknem pro
dukowanym przez miejscowych rzemieślników, którzy masowo byli jego 
dłużnikami, zarówno gdy chodzi o pieniądze, jak i produkty. Piotr Nol
beck utrzymywał kontakty handlowe tak z rynkami południowymi, jak 
też z rynkami okręgu śląskiego, z którymi kupcy szumperscy mieli praw
dopodobnie znacznie ściślejsze związki niż z krajami austriackimi. Kup
cy wrocławscy kupowali produkty nie tylko od sukienników w Szumper
ku, lecz także od tamtejszych tkaczy, ci zaś brali od nich wełnę dla 
rzemiosła. Wartość zawieranych transakcji świadczy o tym, że dostawy 
te były znaczne. Ponadto tkacze szumperscy byli zadłużeni u kupców 
śląskich 4• Piotr Nolbeck nie prowadził handlu na własny rachunek, 
lecz jako nakładca kupca Piotra Ferlinga 5

• 

Te kontakty handlowe świadczą o tym, że w końcu XVI i na począt
ku XVII w. utworzył się w Szumperku w ramach rozwoju rynku świa
towego system nakładczy, w którym miejscowi kupcy grali rolę pośred
nika między kupcami śląskich ośrodków handlowych a rzemieślnikami 
szumperskimi. Z braku źródeł nie możemy określić, jak bardzo ten sy
stem nakładczy był rozbudowany. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
wyroby rzemieślników szumperskich znajdowały zbyt w ośrodkach han
dlowych, których rozwój zależny był od siły rynku światowego w okrę
gu saskim i śląskim. 

W śląskim okręgu płócienniczym doszło nie tylko do powstania waż
nych ośrodków handlowych, lecz tak�e- do głębokich zmian struktury 
wewnętrznej, które wiązały się ściśle z procesem przechodzenia od pro
dukcji na rynek lokalny do produkcji przeznaczonej na szerszą wymianę. 
Wraz z rozwojem produkcji na rynki światowe zaczęła się rozwijać ma
manufaktura rozproszona i w końcu XVII w. śląski okręg płócienniczy 
był jednym z najbardziej rozwiniętych w krajach habsburskich 6

• Wraz 
z rozwojem manufaktury płócienniczej rósł na Sląsku popyt na surowiec, 
tj. len. Zapotrzebowanie nań przerastało możliwości produkcyjne w okrę
gu śląskim. Niedostatek �urowca krajowego musiał być wyrównywany 
przez import z sąsiednich terenów uprawy lnu, na których produkcja 
płótna nie była tak rozwinięta, jak na Sląsku. Z tego powodu śląskie 
i łużyckie miasta, np. Zgorzelec, ogłosiły wolny handel przędzą. Brak 
przędzy i ciągły na nią popyt spowodował skupienie się kupców śląskich 
na handlu przędzą lnianą oraz powstanie handlowego systemu pośred-

4 MA'ś, Soudni protokoły I. 49, s. 54. 
5 MAS, I, 66, s. 144, '149, 181.
G F. Ma i n us, Pld.tenictvi na Morave a ve Slezsku v XVII. a XVIII. stoleti, 

Ostrava 1959, s. 226. 
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nictwa na lniarskich obszarach południowo-wschodniego Sląska i pół
nocnych Moraw. 

Rozwijający się system manufakturowy śląskiego płóciennictwa da
wał wskutek wyższej wydajności pracy o wiele tańszy towar na rynek 
światowy niż cechowa produkcja rzemieślnicza rejonu szumperskiego. 
bardzo oddalonego od głównych ośrodków handlowych. Stąd wyroby 
szumperskie nie mogły konkurować z produkcją manufaktur śląskich. 
Dlatego w okresie, kiedy aktualny stał się problem przywozu surowca, 
bardziej opłacalne dla kupców stało się dowożenie do ośrodków handlo
wych lnianej przędzy, na którą wzrastał popyt, niż handel gotowymi 
wyrobami płócienniczymi. Z tego powodu znany nam już szumperski 
kupiec suknem i płótnem Piotr Nolbeck zajął się handlem przędzą. 
Pierwsza wiadomość o podjęciu przez Piotra Nolbecka handlu przędzą 
pochodzi z 1629 r., kiedy to Nolbeck z czterema beczkami przędzy nale
żącej do Piotra Ferlinga został w drodze na Sląsk zatrzymany w związku 
z zażaleniem złożonym na niego przez dwóch kupców holenderskich, Ph. 
Bogarta i Chr. Thiesego. Odebrano mu przędzę i sąd miejski w Ząbko
wicach Sląskich położył na niej areszt. Rada miejska w Szumperku 
złożyła skargę do rady miejskiej w Ząbkowicach Sląskich na niewłaści
we postępowanie i zażądała zdjęcia aresztu 7

• Wystąpienie Bogarta i Thie
sego przeciw Nolbeckowi nie jest przypadkowe i wynika z faktu, że 
kupcy holenderscy w systemie rozwijającej się manufaktury rozpro
szonej na Sląsku zmonopolizowali w swym ręku handel przędzą. Słyszy
my o pośrednikach holenderskich w Prudniku, Jaworze, Ząbkowicach, 
znamy też „garnpackende Niederlander" w Zlatych Horach (Cukmantl) 8

• 

Zatrudniali oni w poszczególnych miastach miejscowych faktorów, ci 
zaś zbierali, pakowali i odsyłali im przędzę. Wielu kupców holender
skich wybudowało w śląskich miastach swoje domy handlowe. 

Piotr Nolbeck utrzymywał także na terenie Sląska kontakty han
dlowe z kupcami holenderskimi, przy czym zachowane źródła mówią, 
że były one bardzo ożywione. I tak kupiec holenderski Henryk Foymans 
w liście z 22 XI 1633 r. upominał się o dostawy przędzy, które Nolbeck 
miał zrealizować za pośrednictwem kupców holenderskich w miastach 
śląskich; m. in. jest tam wymieniony Henryk van Weyerg z Ząbkowic 9• 

Dostawy te Nolbeck zrealizował w roku następnym. 15 XII 1634 r. 
Nolbeck przedłożył szumperskiej radzie miejskiej do akceptacji pokwi
towanie celne, według którego zapłacił on przy przekroczeniu granicy 

7 MAS, I 66, s. 144, 149, 181. 

s J. P fit z n er, Geschichte der Bergstadt ZuckmanteZ in SchZesien bis 1742, 

Zuckmantel, b.r.w., s. 257. 
9 List holenderskiego kupca Henryka Foymana został zaadresowany: ,,Herrenn 

Pietre Nolbeck, gunstigen Freunde zu Handen", MA'S, karton „Tkalci", bez c. j. 
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w Horni Lipce cło graniczne za 194 kopy przędzy wiezionej na 9 wozach; 
-obok Nolbecka na pokwitowaniu wymieniony jest również Krzysztof
Brauner, który zapłacił cło za 196 kóp przędzy 10. Kontakty handlowe
z kupcami holenderskimi potwierdza także list Holendra Henryka van
Weyerga z Ząbkowic z 12 V 1635 r., w którym jest mowa o dostawie
5353 sztuk przędzy (6 beczek, 2 kopy, 56 sztuk) po 24 talary cesarskie
za kopę. Zapłacił przy tym 400 talarów gotówką, a pozostałe 1741 obie
cywał uiścić Nolbeckowi lub jego spadkobiercom na jesiennych targach
lipskich 11. 

Z tych kilku wzmianek źródłowych o kontaktach handlowych Nol
becka wynika, że pośrednictwo handlowe kupców szumperskich odgry
wało już w pierwszej połowie XVII w. poważną rolę w sprzedaży du
żych ilości przędzy wyrabianej przez północnomorawskich przędzalni
ków. Te przekazy dowodzą także, że szumperski obwód lniarski w pier
wszej połowie XVII w. wciągnięty był do rynku światowego za pośredni
ctwem sasko-śląskiego okręgu przemysłu płócienniczego. Zarówno zasięg 
kontaktów handlowych Nolbecka, jak i sumy, którymi obracał, świadczą 
o tym, że w tym okresie w Szumperku powstały warunki akumulacji
kapitału handlowego, który mógł nie tylko skoncentrować w swym ręku
eksport przędzy z Szumperku, ale też stanąć na czele rozproszonej ma
nufaktury przędzalniczej w całym szerokim okręgu szumperskim. W póź
niejszych latach kapitnl kupców szumper5h:ich nie odegrał jednak tej ro
li, gdyż doszło do zmian, które spowodowały upadek gospodarczy i eli
minację kupców szumperskich z handlu przędzą. Miejsce ich zajęli wła
ściciele poszczególnych wielkich dóbr północnomorawskich, którzy sku
pili handel lnem i przędzą w swych rękach.

Ostatnia faza wojny trzydziestoletniej przyniosła spustoszenie, a na
wet całkowite zniszczenie niektórych miasteczek na północnych Mora
wach 12

. Do najbardziej poszkodowanych miast należał Szumperk. Znaj
dujące się tam w stanie rozkwitu rzemiosło i handel poniosły ciężkie 
straty. Rosnący kapitał handlowy uległ zanikowi. Tak doszło do gospo
darczego i handlowego upadku miast północnomorawskich. Z tego po-

10 MAS, karton „Tkalci", bez I':. j. 
11 List holenderskiego kupca Henryka van Veyerga z Ząbkowic Sląskich z 12 V 

1635, MAS, karton „Tkalci", bez I':. j. 
12 Kiedy w 1642 r. Torstenson wtargnął przez Sląsk na Morawy i zajął, Oło

muniec, północne Morawy były terenem stałych walk. W czerwcu 1643 r. wojska 
Torstensona przez 18 godzin pustoszyły Szumperk i okolice. W 1646 r. miasto 

zostało zajęte przez wojska cesarskie i stacjonował tu oddział dragonów. W listo

padzie 1646 r. ciągnął przez miasta północnych Moraw generał cesarski Monte

cuccoli. Kraj był tak zniszczony, że mieszkańcy nie mieli dla siebie kawałka 

chleba, a dla bydła paszy. W końcu lutego 1647 r. przybyli do Szumperku Szwedzi. 

Zdobyli miasto, zburzyli mury, wszystko pokradli i zniszczyli majątek mieszczan. 
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wodu po woJme trzydziestoletniej nie znajdujemy JUZ w Szumperku 
przedsiębiorców typu Piotra Nolbecka. Kiedy więc po zakończeniu dzia
łań wojennych w drugiej połowie XVII w. w okręgu śląsko-saskim roz
winął się przemysł i handel płócienniczy, w Szumperku nie było już 
dość mocnego kapitału, który by się podjął roli pośrednika między pół
nocnomorawskimi producentami przędzy a przedsiębiorcami śląskimi, 
stojącymi na czele rozproszonej manufaktury tkackiej. 

Gdy po stratach wojennych kapitał handlowy światowych rynków 
płócienniczych zaczął na nowo przenikać do swych poprzednich źródeł, 
napotkał w całym okręgu północnomorawskim także przeszkody wyni
kające ze zmiany gospodarki towarowo-pieniężnej na folwarczno-pań
szczyźnianą. System folwarczno-pańszczyźniany uniemożliwiał pośredni
kom kapitału handlowego przenikanie bezpośrednio do wiejskich produ
centów przędzy, a co za tym idzie - i utworzenie rozproszonej manu
faktury z sieci drobnych, wiejskich rzemieślników. Szlachta szukając no
wych źródeł dochodu sama zajęła się zarówno działalnością produkcyj
ną, jak i handlową. Skoncentrowała się zatem m. in. na sprzedaży przę
dzy. Aby uniemożliwić kupcom bezpośredni kontakt z rzemieślnikami 
ze swych majątków, zakazała ona pod karą sprzedawać im przędzę. Na 
podstawie prawa pierwokupu poddani zmuszeni byli len i przędzę od
dawać do.dworu, który sprzedawał je potem w dużych ilościach kupcom. 
W ten sposób północnomorawska przędza stała się bardzo ważnym arty
kułem w działalności przedsiębiorstw handlowych. Na podstawie rachun
ków dominialnych możemy obserwować, jak dwór zaczął się przestawiać 
z dotychczasowej gospodarki hodowlanej na uprawę i obróbkę lnu. 
Zwierzchność feudalna organizowała w tym celu specjalne urzędy do 
spraw przędzy, które w ramach poszczególnych majątków koordynowały 
prace związane z produkcją i zbytem lnu i przędzy. Swym interesom 
handlowym podporządkowywała również daniny i robocizny chłopskie 
oraz strukturę zasiewów na gruntach folwarcznych 13

. Drogą nacisk.u 
ekonomicznego i pozaekonomicznego dążyła wszelkimi środkami do skon
centrowania w swych rękach całej produkcji przędzy w majątku. Aby 
zyskać też przędzę wyprodukowaną w gospodarstwach chłopskich, wpro
wadziła prawo pierwokupu. Powołała przy tym do życia specjalne ekipy 
wykupywaczy, złożone z ludzi związanych z dworem, jak wójtowie, mły
narze itp., co do których istniała pewność, że będą prowadzić wykup 
jak najsumienniej 14. 

u Zob. rachunki za przędzę z lat 1670-1700. Stśtni archiv Opava, pobofka 
Janovice (StAO, pob. Jan.), patrim. V. Losiny, karton 61-73. 

li Wynikało to z porównania wiadomości o daninach feudalnych zawartych

w urbarzach przedbialogórskich z 1577 i 1589 r. oraz w rejestrze łanowym z 1677 r. 
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Ten system produkcji i zakupu przędzy lnianej w majątkach stwo
rzył fundamenty pod monopol zwierzchności feudalnej w handlu przę
dzą. Każdy, kto był zainteresowany w kupnie północnomorawskiej przę
dzy, musiał porozumieć się z tutejszymi posiadaczami majątków ziem
skich. Monopol produkcyjno-handlowy na przędzę z tych majątków 
stwarzał niezwykle dogodne warunki nieekwiwalentnego handlu, co z ko
lei było podstawową przyczyną ogromnych dochodów dworskich, które 
w drugiej połowie XVII i pierwszej połowie XVIII w. w związku z roz
wojem eksportu stale rosły. Feudałowie mogli w ramach pozaekonomicz
nego nacisku na poddanych, bezpośrednich producentów przędzy, zaku
pić ją po najniższych cenach. Dworscy wykupywacze płacili poddanym 
znacznie niższą cenę, niż mogli otrzymać na rynku. Szlachta nie musiała 
się obawiać konkurencji handlowej, gdyż chłop poddany, posiadacz 
sprzedawanej przędzy, nie miał prawa pod groźbą surowych kar sprze
dać jej nikomu innemu, jak tylko swemu panu. Szlachta jako monopo
lista w handlu przędzą dzięki systemowi przymusowego wykupu miała 
też wszelkie warunki do utrzymania cen sprzedaży na optymalnym po
ziomie. Jeśli śląscy kupcy chcieli uzyskać północnomorawski surowiec 
dla swych płócienniczych przedsiębiorstw, musieli z powodu braku kon
kurencji dojść do porozumienia z feudalnymi „monopolistami" i przyjąć 
wszelkie warunki wprowadzone przez nich do umów handlowych. Utrzy
manie monopolu na skup i sprzedaż przędzy w majątkach feudalnych 
było najpoważniejszym czynnikiem feudalnego, nieekwiwalentnego han
dlu. Im wyższy był stopień eksploatacji poddanych, tym niższe były ceny 
skupu, im lepsza kontrola skupu, tym pewniejszy monopol w handlu 
przędzą, tym większa rozbieżność między ceną skupu i sprzedaży, a tym 
samym wyższa stopa zysku. Dlatego panowie poświęcali całą uwagę kon
troli skupu oraz zapewnieniu optymalnych warunków do nieekwiwalent
nej wymiany. 

Działalność handlowa umożliwiała szlachcie przechwycenie większej 
części renty feudalnej z produkcji przędzy w północnomorawskich ma
jątkach ziemskich. W przeciwnym wypadku przedostawałaby się ona 
w formie zysku do rąk śląskich i północnomorawskich kupców i pośred
ników. Nic więc dziwnego, że śląscy kupcy widzieli w tej działalności 
czynnik, który zabierał im ogromną część zysku handlowego. Dlatego 
często sprzeciwiali się monopolistycznemu wykupowi przędzy przez 
szlachtę i starali się wszelkimi środkami doprowadzić do tego, by" sami 
mogli ją kupować od bezpośrednich producentów i osiągać w ten sposób 
o wiele większy zysk niż przy kupowaniu od dworu. Na początku
XVIII w. kupcy z Wrocławia, Prudnika, Nysy, Szumperku i Cukmantla,
których nazwiska znajdujemy na rachunkach w północnomorawskich
majątkach, uskarżali się wielokrotnie na przymusowy wykup przędzy



Handel przędzą na Sląsku 539 
·----------

oraz w interesie rozwoju handlu żądali jego ograniczenia. Osiągnęli tyle, 
że w 1708 r. na wniosek Urzędu Zwierzchniego (Oberamt) dwór wie
deński wydał patent zakazujący przymusowego wykupu przędzy od pod
danych. Miał on jednak obowiązywać tylko na Śląsku 1s. Dalsze patenty 
z lat 1717 i 1724, uzupełniające poprzedni, wprowadzały ład do handlu 
i produkcji przędzy. Są one dobitnym świadectwem zwycięstwa śląskich 
kupców i całkowitego złamania szlacheckiego monopolu na śląsku. 

Przykład kupców śląskich nie pozostał bez wpływu na Morawy, gdzie 
dwór wiedeński chciał także na wzór śląski poprawić stosunki w handlu 
przędzą. Kiedy Trybunał Morawski miał wystąpić z wnioskiem o wyda
nie podobnego jak na Śląsku patentu, morawscy feudałowie podnieśli 
ogromny protest. Patent śląski określili oni jako naruszenie praw stano
wych 16. Solidarny opór feudałów morawskich był tak silny, że w 1711 r. 
przeniknął też do Urzędu Starościńskiego. Okazało się bowiem, że im
puls, który pochodził od silnego kupiectwa na śląsku, nie znalazł na 
Morawach, gdzie było tylko kilku większych kupców, dostate�znego po
parcia 17

• Inaczej przedstawiała się sprawa na śląsku. Dysponujący znacz
nie większymi finansami kupcy przędzy reprezentowali poważną siłę 
gospodarczą, a fakt ten miał też swe znaczenie polityczne. Na Morawach 
za patentem opowiedziały się wprawd.zie magistraty miejskie oraz przed
stawiciele cechów powiatu ołomunieckiego, m. in. cech szumperski, ale 
ich głosy nie znaczyły nic w porównaniu z siłą feudałów, którzy w do
datku mieli po swojej stronie także wielu przedstawicieli urzędów pań
stwowych. Tak więc na Morawach monopol szlachecki w handlu przędzą. 
utrzymał się przez całą pierwszą połowę XVIII w. 

Długotrwały monopol północnomorawskich feudałów w handlu i pro
dukcji przędzy zmuszał wielkich kupcqw śląskich do utrzymywania z ni
mi kontaktów i uzgadniania warunków sprzedaży. Agenci więc poszcze
gólnych domów handlowych omawiali z administracją dworską warunki 
zakupu, a często zawierali także umowy, na mocy których zyskiwali pra
wo nabywania całej przędzy w danym majątku w ciągu jednego roku 
lub dłużej. W wypadku zawarcia takiej umowy feudał zastrzegał sobie 
odpowiednią prowizję od skupu przędzy w jego majątku. Następnie skup 
pro:wadzili ludzie dworscy pod kontrolą kupca, również otrzymując pro
wizję. Ten system handlu dawał dworowi rentę feudalną w postaci 
prowizji od kupca, a więc bez żadnego wkładu pracy. Był on dla feuda
łów bardzo wygodny, bo pozbawiony ryzyka. Ponadto kupcy śląscy ku-

1s A. zim mer ma n n, BH.ithe und Verfall des Leinengewerbes in Schlesien.

wyd. 2, Oldenburg b.r.w., s. 26. 
16 StA Brno, Gub. G-22-la.
11 StA Brno, tamże, sprawozdanie Trybunału Morawskiego z 27 VII 1711.
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powali znaczne ilości bezpośrednio. Zajmowali się tym ich agenci. 
W pewnych wypadkach handel koncentrował się w rękach handlarzy, 
którzy we własnym zakresie kupowali przędzę od feudała i sprzedawali 
domom handlowym. Oprócz tego spotykamy też tzw. dworskich handla
rzy przędzą (herrschaftlicher Garnha.ndler), dzięki którym sprzedaż 
zmagazynowanej we dworze przędzy spoczywała w gestii pana 1s. Feu
dałowie handlowali przędzą nie tylko z wielkimi kupcami śląskimi. Ad
ministracja dworska sprzedawała ją także drobnym kupcom z miast 
morawskich i śląskich, którzy nabywali ją dla mistrzów cechowych albo 
sprzedawali na jarmarkach i targach. Sprzedawano wreszcie przędzę 
handlarzom wiejskim, a ci z kolei odstępowali ją wiejskim tkaczom 19. 

Dworskie rachunki za przędzę z majątków !osińskiego i wizmberskie
go dają dokładny obraz rozwoju handlu prowadzonego przez feudałów 
obwodu szumperskiego, a także ich kontaktów z płócienniczym okręgiem 
śląsko-saskim. Od końca sześćdziesiątych lat XVII w. możemy śledzić 
działalność handlową dworu !osińskiego, który już na początku lat sie
demdziesiątych zdobył szeroki krąg odbiorców przędzy, i to w znacznych 
ilościach. W ciągu siedemdziesiątych lat dwór !osiński utrzymywał kon
takty handlowe z drobniejszymi kupcami z miast morawskich i śląskich. 
Nabywali oni po 3-60 kóp przędzy, płacąc za nią 66-1500 guldenów. 
Znajdujemy wśród nich handlarzy morawskich z Szumperku, Ołomuńca 
oraz ze wsi Losiny, Rejholtice, Nowe Losiny, śląskich z Nysy, saskich 
z 2ytawy i Zwickau. W tym czasie handel rozwijał się coraz bardziej._ 
Jeśli w 1672 r. sprzedano przędzy za 9057 guldenów, to w 1680 r. już za 
28 986 guldenów 20. W latach osiemdziesiątych w handlu tym obserwu
jemy dalszy postęp. Zyskuje on nowych odbiorców z dalszych, przede 
wszystkim śląskich miast. Jednym z głównych odbiorców przędzy !osiń
skiej był dom Schmettauów w Prudniku. Wśród odbiorców śląskich zaj
mował on pierwsze miejsce. Ponadto dom ten kupował przędzę z mająt
ków sowineckiego, janowickiego, szternberskiego i bruntalskiego 21. 

W tym okresie znaczne ilości przędzy w majątku !osińskim kupował 
także wójt książęcy, który prawdopodobnie pracował dla śląskich domów 
handlowych, zapewne Nentwigów. Podobną rolę spełniali też Winter 
z Szumperku oraz łaziebnik z Losin 22. Osoby te spotyka się często w ra
chunkach, głównie w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Obok 

1s Rachunek za przędzę z 1697 r., StAO, pob. Jan., patrim. V. Losiny, karton 70. 

19 z drobnych kupców wiejskich znamy np. Marcina Schwartze -Z Nowych Lo-

sin, Fryderyka Pelze z Rejhotic, Jerzego Bacha z Lichsdorf. 
20 StAO, pob. Jan., patrim. V. Losiny, karton 61-65. 
21 M a  i n u ś, op. cit., s. 39. 
22 Rachunki za przędzę z majątku !osińskiego z lat 1680-1689, StAO, pob. Jan., 

patrim. V. Losiny, karton 65-68. 
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nich pojawiaJą się dwa dalsze nazwiska, a mianowicie Marcina Miillera 
z Losin i Marcina Engela. W drugiej połowie dziewięćdziesiątych lat 
Milller i Engel stali się dworskimi handlarzami przędzą i pośredniczyli 
w sprzedaży całej dworskiej przędzy. Na przełomie XVII i XVIII w. byli 
-0ni głównymi pośrednikami w handlu między dworami losińskim i wizm
berskim z jednej a śląskimi domami handlowymi i kupcami morawskimi 
z drugiej strony 23. 

Od początków XVIII w. w rachunkach majątków losińskiego i wizm
berskiego stale spotykamy nazwy największych domów handlowych na 
Śląsku, nawiązujących bezpośrednie kontakty handlowe z administracją 
dworską i stających się głównymi odbiorcami dworskiej przędzy. W pier
wszym dziesięcioleciu na czoło wysunęła się kupiecka rodzina Nentwigów 
z Cukmantlu, którzy w drugiej połowie XVII w. przybyli z Niderlandów 
i zgromadzili ogromny kapitał na hąndlu przędzą 24_ Nent)Yigowie kupo
wali co roku ogromne ilości przędzy od północnomorawskiej szlachty i od 
początku XVIII w. zaczęli ją we własnym zakresie oddawać tkaczom do 
przeróbki 2s. W latach dwudziestych kontakty z !osińskimi i wizmber
skimi feudałami nawiązali kupcy z Prudnika, wśród których na pierw
sze miejsce wysunął się dom Brichtów, kupujący tam duże ilości cienkiej 
przędzy aż do początku lat trzydziestych 2s. Wśród kupców prudnickich 
spotykamy też nazwisko Leona, byłego rachmistrza, a potem właściciela 
domu Schmettauów 21. W późniejszych latach liczb11 odbiorców jeszcze 
wzrosła. Właściwie co roku spotykamy w rachunkach nowe nazwiska, 
które następnie znikają, a na ich miejsce pojawiają się inne. Są to na
zwiska kupców śląskich, morawskich i saskich 2s. Za tymi nazwiskami 
kryli się przeważnie drobni handlarze współpracujący z domami handlo
wymi w Nysie i Wrocławiu, którym sprzedawali przędzę. Niektórzy 
z nich dostarczali też przędzę bezpośrednio tkaczom. 

W eksporcie północnomorawskiej i śląskiej przędzy pierwsze miejsce 
-0d wydania wspomnianego wyżej patentu z 1708 r. do wojny o sukcesję 

23 Jako dworscy handlarze przędzą występują w rachunkach majątków !osiń

skiego i wizmbersk.iego w latach ,1697---0. 705. W rachunkach z 169!7 r. czytamy: 
„dennen beiden herschaftlichen Garnhandlern, als Martin Mi.iller n. Martin Engel 

den Sten Januar verkauft worden" 355 �óp po 23,30 guldenów = 10 952 guldeny. 

W drugiej połowie roku wymieniona jest suma 6644 guldenów. W latach 1697 i 1699 

występuje w rachunkach z Losin sam Marcin Engel, w 1698 r. zaś sprzedaje przę
dzę za 17 266 guldenów. StAO, pob. Jan., patrim. Losiny i <Vizmberk, karton 70-73. 

24 Rachunki za przędzę z lat 1700-1710, StAO, pob. Jan., patrim. Losiny. 
2s P fi t z n e r, op. cit., s. 257.

2s Rachunki za przędzę z lat 1:730-1740, StAO, pob. Jan., patrim. Losiny, kar

ton 200-204. 
27 Tamże, por. też M a  i n us, op. cit., s. 39. 

2s Rachunki za przędzę z lat 1730-1740, StAO, pob. Jan., patrim. V. Losiny. 
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austriacką zajmowali kupcy śląscy. Zgodnie z tym patentem zabraniają
cym wywozu przędzy ze Śląska każdy transport za granicę, do Saksonii 
i Łużyc, podlegał podwójnemu cłu eksportowemu i musiał być wieziony 
tylko przez Wrocław 29

. Północnomorawska szlachta znajdując dobre ryn
ki zbytu w Saksonii i Łużycach wywoziła tam przędzę, mimo że Try
bunał Morawski, chcąc zachować dobre stosunki ze śląskim Urzędem 
Zwierzchnim, zabraniał takiego handlu. W majątkach !osińskim i wizm
berskim dalej skupywali przędzę kupcy z Saksonii i Łużyc, a po drodze 
trafiała też do ich rąk przędza z majątków rudskiego i kolsztejnskiego 30, 

W pierwszej połowie XVIII w. znaczna część przędzy z majątków !osiń
skiego i wizmberskiego trafiała też prawdopodobnie do handlarzy i mi
strzów tkackich z morawskich miast i wsi. Obok kupców z Szumperku, 
jak np. Chrystian Heinrich skupujący od 12-15 kóp przędzy, byli to 
głównie drobni handlarze z miast i wsi, jak np. faktorzy z 'Szilperku, 
Karlsberku i inni, których nazwiska są często wymieniane w rachun
kach 31• 

Po utracie przez Habsburgów w wyniku wojen śląskich ważnych 
ośrodków handlowych Wrocławia i Nysy stosunki handlowe morawskiej 
szlachty z kupcami śląskimi napotkały szereg trudności spowodowanych 
nową granicą między pruskim Śląskiem i Austrią. Władze państwowe po 
utracie śląskiego przemysłu płócienniczego dążyły do rozbudowania go 
na ziemiach czeskich. Z tego względu szczególną opieką ota·czały one 
przędzalnictwo i zwróciły baczną uwagę na kontrolę wywozu przędzy 
na pruski Śląsk. Mimo wszelkich trudności, taryf celnych i niekorzyst
nych przepisów kupcy śląscy nie chcieli zrezygnować z tradycyjnych 
żródeł zakupu i partnerów handlowych. Szukali więc nowych sposo
bów nawiązania kontaktów handlowych. Nic więc dziwnego, że w drugiej 
połowie lat czterdziestych znajdujemy ciągle w rachunkach nazwiska 
kupców z pruskiego Śląska. Są to np. faktorzy z Szimperku, z których 
najważniejszy, Jurzina, skupował jeszcze w 1750 r. 152 kopy przędzy 
lnianej 32. Na uwagę zasługuje fakt, że po utracie śląska rośnie wywóz 
przędzy bielonej, której nie obejmowała zwyżka cła eksportowego. Np. 
,v 1746 r. wywieziono z majątku losińskiego na Śląsk 98 kóp bielonej 
przędzy za 2523 guldeny 33. Zjawisko to obserwujemy także w następ
nych latach. 

29 StA Brno, Gub. G-22-3. 
30 Rachunki za przędzę z majątku Losiny Wielkie z pierwszej polowy XVIII w., 

StAO, pob. Jan., patrim. V. Losiny, karton 199-206.

Jt Tamże. 
32 Tamże, lata 1746-1750.

33 Tamże, 1746 r. 
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Dzięki temu, że handel z pruskim Śląskiem utrzymał się do lat pięć
dziesiątych, możemy obserwować stały spadek handlu przędzą z tą pro
wincją 34

. Widzimy natomiast, jak coraz większe ilości przędzy lnianej 
wykupują handlarze i mistrzowie tkaccy z miast i wsi morawskich, tj. 
:z większych ośrodków tkackich, jak Szumperk i okoliczne wsie, np. Libi
na. Zjawisko to jest ściśle związane z rozwojem produkcji płótna na 
Morawach popieranym przez władze państwowe, które dążyły do rozwi
nięcia na ziemiach czeskich przemysłu płócienniczego, produkującego 
_gotowe towary, które by mogły znaleźć zbyt na rynkach zagranicznych. 

Do całkowitego upadku tradycyjnego handlu przędzą ze Śląskiem 
dochodzi po wydaniu w 1752 r. patentu celnego, który był wyrazem nie
przyjaznych stosunków między monarchiami pruską i austriacką. Na 
mocy tego patentu śląscy kupcy z Prudnika, Nysy, Głubczyc, Szimperku 
i Wrocławia nie mogli kupować przędzy na północnych Morawach i na 
austriackim Śląsku. Na eksport jej nałożono bowiem embargo. Kupcy, 
którzy niechętnie pozbywali się wygodnych rynków, początkowo łamali 
przepisy celne i wykorzystywali każdą możliwość nabycia północnomo
rawskiej przędzy. Mimo to upadek handlu nastąpił szybko, a po wojnie 
.siedmioletniej tradycyjna łączność przez Cukmantl lub bezpośrednia do 
Prudnika i Wrocławia całkowicie znikła. Utrata rynku śląskiego ozna
<Czała dla niektórych majątków wielkomorawskich zupełny upadek dwor
skiego handlu przędzą; w niektórych jednak majątkach szlachta uzyskała 
nowe rynki zbytu. Np. panowie z Janowic i Wizmbergu rozwinęli kon
takty handlowe z okręgiem północnoczeskim i saskim, dokąd wysyłali po 
parę setek kóp przędzy rocznie. 

W drugiej połowie XVIII w. w następstwie zmian gospodarczo-poli
tycznych i interwencji państwa zaczęło się rozwijać przy pomocy obcego 
kapitału tkactwo lnianych płócien na północnych Morawach, a tutejsza 
przędza staje się ważnym surowcem dla rozwijającej się tkackiej manu
faktury rozproszonej. W końcu XVIII w. manufaktura tkacka rozwinęła 
się tak dalece, że północne Morawy ze swą produkcją płótna stanęły 
w jednym rzędzie z tradycyjnymi ośrodkami przemysłu płócienniczego, 
produkując nie tylko na potrzeby rynków austriackich, ale i południo
woeuropejskich 35

. Północne Morawy, które w XVI-XVII w. oraz 
w pierwszej połowie XVIII w. były ważny.m zagłębiem surowcowym dla 
śląskiego przemysłu płócienniczego, stały się w końcu XVIII w. ważnym 
ośrodkiem przemysłowym monarchii Habsburgów. Jego wyroby lniane 
znalazły zbyt na rynkach całej monarchii habsburskiej i zagranicznych. 

34 Por. dworskie rachunki za przędzę z majątku Losiny Wielkie z lat 1745-

1754, jw., karton 206-207. 

35 M a i n u s, op. cit., s. 64. 
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DER ENTWICKLUNG DES HANDELS MIT FLACBSGARN 

IM SCBLESISCBEN UND IM NORDMliBRISCHEN LEINWANDZENTRUM 

VOM XVI.-XVIII. JABRHUNDERT 

Der Artikel ist den Handelsbeziehungen Nordbi:ihmens zu Schlesien und teil

weise zu Sachsen und der Lausitz im Bereich der Flachsgarnproduktion gewidmet. 

Die Handelskontakte spielten sich in drei Phasen ab. Der erste Zeitabschnitt be

gann zu Ausgang des 16. Jh. und dauerte bis zum Dreissigjahrigen Kriege. Kenn

zeichnend fur diese Phase war die rege Tatigkeit der Kaufleute aus Sumperk 

auf dem Gebiet des Exports von Flachsgarn, wodurch in den nordmahrischen 

Stadten Handelskapital angesammelt wurde und auf dem Lande Spinnereien ent

stehen konnten. Die Verwi.istungen des 30jahrigen Krieges und die Entwicklung 

der zweiten Leibeigenscha!t verursachten den Verfall der Sumperker Kauf

mannschaft, der Export und die Produktion von Flachsgarn wurde zum Monopol 

des nordmahrischen Adels. Ein solcher Zustand dauerte bis zum Krieg urn die 

i:isterreichische Sukzession. Nachdem Schlesien von Preussen annektiert wurde, 

konnte Nordbi:ihrrien nicht nur den Export von Flachsgarn aufrechterhalten, son

dem es wurde dari.iber hinaus ein Rohstoffzentrum fur die sich entwickelnde und 

vom Staat unterstti,tzte tschechische Leinwandindustrie. Die Handelsbeziehungen 
zu Schlesien sind in dieser Zeit betrachtlich eingeschrankt worden. 




