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SYBILL BIDWELL-HOŁDYS (WROCLA W) 

KUPCY W SIEDEMNASTOWIECZNYM TARNOWIE 

W XVII w. w Mało�olsce istniała grupa miast średnich, nie mogących 

się wprawdzie równać z Krakowem, ale przedsiębiorczych i o szerokim 

oddziaływaniu ekonomicznym. Należał do nich Tarnów, w którym dzięki 

po-łożeniu na szlakach handlowych wschód-zachód i południe-północ 

is.tniała dobrze prosperująca grupa kupiecka. 

Warto się zastanowić, kim byli kupcy w Tarnowie, czym różnili się od 

reszty mieszczan? Odpowiedź na to pyt.anie nie jest łatwa. W Tarnowie 

bowiem, podobnie jak w zdecydowanej większości miast w Polsce 

w XVII w. nie było organizacji kupieckiej o charakterze cechu lub bra

ctwa 1. Brakuje więc kryteriów prawnych wyróżniających kupców spośród 

innych obywateli miejskich. Zajmowanie się handlem również nie stano
wiło tego kryterium, gdyż niemal każdy obywatel miasta czymś handlo

wał. Wśród mieszczan byli kramarze, oferujący szeroki wachlarz towarów, 

ale w małych ilościach, rzemieślnicy, korzystający z każdej dkazji do han

dlowa.ni.a różnorodnymi artykułami, wreszcie bogaci mieszczanie, którzy 

obok rzemiosła parali się też handlem, np. piernikarz Aleksander Schade 

handlował na wielką skalę winem, a złotnik Stanisław Zięba - korzenia

mi 2
. Nie nazywano ich jednak kupcami. W tarnowskich księgach miej

skich mianem kUipców określa się natomiast tych mieszczan, którzy loko

wali w towar.ach poważne kapitały, często przekraczające 1000 złp., i orga

nizowali wymianę ha.ndlo,wą. Mogli się oni także parać j.akimś rzemio
słem, ale z reguły było to tylko .zajęcie uboczne. W sferze zainteresowań 

1 A. C h r os z c z ows ki, Kupcy zbożowi i ha,ndel zbożem w Kazimierzu Dol

nym w drugiej połowie XVII w. (Roczniki Humanistyczne, t. IV, ·1956, z. 5, s. 102'--
103), tłumaczy to zjawisko znaczeniem, jakie kupcy zdoby[i w radach miejskich, 
poprzez które mogli lepiej zadbać o swoje interesy niż przez organizacje cechowe. 
Odnosi się to zapewne i do Tarnowa, gdzie - jak zobaczymy - w zbadanym okresie 

stanowili oni 113 składu rady. 
2 MT, ,rkps 711', k. 107; tam7.,e rkps 92, k 3116. 

, 
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kupców pozostawał wyłącznie handel hurtowy, ponieważ detalicznym zaj
mowali się kramarze i inni mieszczanie. Za kupców więc uważ.am jedynie 
hurtowników (grosistów), znajdujących się w tarnowskich księgach miej-
skich pod tą nazwą. 

Materiał źródłowy, na którym oparta jest niniejsza praca, stanowią 
tarnowskie ks.ięgi miejs:kie radzieckie i ławnicze z lat 1600-1632 3. Są to 
źródła bardzo skąpe, głównie stosunkowo nieliczne testamenty i inwenta
rze, zapis.ywane do ksiąg •przede wszystkim w związku ze sprawami spor
nymi. Materiał ten jest z pewnością fragmentaryczny i niekompletny, gdyż 
niektórzy ku,pcy żyjący i działający w owych latach w Tarnowie mogli nie 
mieć spraw przed urzędem miejskim. Mogły to też być sprawy nie związa
ne z ich zawodem. Stąd często trudno jest z akt wywnioskować o profesji 
tak oskarżycieli, jak i oskarżonych. Poważną lukę stanowi brak wiado
mości o kupcach żydowskich, którzy posiadając własną gminę i podlegając 
własnemu sądownictwu nader rzadko pojawiali' się na ratuszu 4. 

Z ksiąg miejskich Tarnowa z pierwszej polowy XVII w. wynotowałam 
nazwiska 18 kupców chrześcijańskich. Wśród nich połowę stanowili Szko
ci s. Pozycję kupca wyznaczało pos.iadanie nieruchomości w mieście. D0-
stępne nam dane wskazują, że większość kupców tarnowskich mieszkała 
w rynku. Ważną funkcją tych domów było przechowywanie towarów. 
Stąd w każdym z nich ·:majdowało się wiele szaf, komórek, i piwnic, które 
mieściły się nie tylko pod domem, ale i pod podcieniami. Dostęp do piw
nic is.tniał także bezpośrednio z rynku s. 

Zamożność torowała kupcom drogę do urzędów. Piastowali oni godności 
ławników, wójtów, rajców, byli wśród nich też prowizorowie szpitala, a na
wet opiekun klasztoru. W okresie, z którego zachowały się księgi miej
skie, czyli w latach 1621-1622, spośród 6 rajców przeciętnie dwu było 
kupcami, a .spośród 7 ławników - jeden. Jak z tego wynika kupcy mieli 
pewien wpływ na radę, a co za tym id:zie, mogli .skutecznie bronić swych 
interesów na j•ej forum. Uzyskiwaniu przez kupców wpływów we wła
d:zach miejskich sprzyjała po1ityka właścicieli Tarnowa. którzy chcieli 
mieć obsadzone urzędy naj·znamienitszymi mieszkańcami, w tym również, 
a może przede wszystkim, kupcami. Świadczy o tym dowodnie choćby 
instrukcja księżnej Teofili Ostrogskiej z 1624 r., zalecająca „aby tenże 

a Księgi miejskie Tarnowa przechowywane w MT. Do tego artylkułu wyko1-zy
stałam księgi radzieckie: rkps 92 (obejmuje lata 1621�1632). rkps 72 (obejmuje lata 
1621-1632), rkps 70 (obejmuje lata 1610-1620), księgi ławnicze: rkps 69 (obejmuje
lata 160'1--'1610). 

4 J. Sc ha 11, Historia Żydów w Polsce, Lwów 1924, s. 74 i 153.
5 Na istnienie licznej grupy Szkotów w Tarnowie zwrócił uwagę W. Cz a p 1 i ń

s ki. Dawne czasy. Opowiadania i szkice historyczne z XVII w„ Wrocław 1957, 
s. II i 235. przyp. 2.

G MT rkps 69, k. 211: tamże, k. 368. 
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wójt bel co przeszłego roku Tomasz Passer [zamożny kupiec - S.B.-H.], 
rajce też aby obrano, aby nie byli oni piekarzami ani rzeźnikami, bo to 

krzywda miasta" 1. Z drugiej strony właściciele miasta dbali o to, by 
praw kupieckich nie nadawano ludziom „ani osiadłoś�i w mieście nie ma
jącym, ani tam z towarami przebywającym", bo to ,.ku znacznej szkodzie 
i oszukaniu skarbu Rzeczypospolitej koronnej dzieje się" 8• 

W Tarnowie podobnie jak w innych miastach istniała straż nocna, 
utrzymywana przez mieszczan. W ciągu dnia w bramie Pilz.neńskiej i Kr.a
kowskiej O!I'az przy furcie pilnowali bezpiecz,eństwa „bronni" 9. Tak j.ak 
w Nowym Sączu byli i tu lunarze, do których obowiązków należało wzno
szenie i wynoszenie znaku o prawie pierwokupu. przysługującym 01bywa
telom Tarnowa 10. Pilnowali oni, aby handel odbywał się tylko w rynku 
i by nie oszukiwano przy transakcjach. 

Kupcy tarnowscy handlowali na większą skalę: bydłem, winem, su
knem i suszonymi śliwami 11. Woły kupowano we wschodnich rejonach 
kraju, np. Jerzy Petray nabywał je w Radzyminiu od lwowskiego kupca 

Jana Bona.tego 12. Następnie pędzono je albo do Krakowa, g<l2ie odsprze
dawano tamtejszym kupcom, albo też na Śląsk do Nysy i Wrocławia 13. Po 
wino jeżdżono przede wszystkim na Węgry 14. Stamtąd sprowadzano rów
nież śliwy i miód. Towary węgierskie kupowano czasem w Nowym Sączu. 
Jerzy Petray nabywał tąm miedź i spławiał ją Dunajcem do Tarnowa, 
a Baltazar Bujiako,wic wino węgierskie za 1400 zlp. 15 Z ksiąg komory cel
nej na Wiśle pod Warszawą dowiadujemy się o mieszczanach tarnowskich 
biorących udział w handlu wiślanym 16. Do Gdańska „prowadzili" towar 
nie tylko bogaci kupcy, ale i wielu innych mieszczan. Z Tarnowa do Gdań
ska wywożono: wino, miedź, śliwy, płótno. żelazo. potas, saletrę. popiół, 
konopie, powrozy konopne, zboże i piwo wareckie; jeden raz wymieniony 
jest „towar kramny". Z Gdańska przywożono sukno, a przede wszystkim 
śledzie. A więc kupcy tarno,wscy docierali na północy do Gdańska i Kró
lewca, na południe do Węgier, na zachód przez Śląsk do Lipska i do No-

1 Tamże, rkips 71, k. 36. 
8 Tamże, l'kps 300, dokument wydany przez księżnę Katarzynę Ostrogską 27 VI 

1642 r. 
-

9 Tamże, rh:ps 71, k. 25-26. 
10 J. S y gań ski, Nowy Sącz w epoce Wazów (P1-zewodnik Naukowo-Literacki, 

t. XXVIII, 1900, ,s. 367). MT, Tkps 71. k. 25-26.
11 Cz a p 1 i ń s ki. op. cit., s. 48.
12 MT, rkps 92, k. 597. 
13 Tamże, k. 701. 
14 Tamże, k. 423. 
1s Tamże, rkps 711, k. 178, i ti{!ps 92, k. 302. 
16 AGAD, Wal'Szawa Ekonomkzna, 'księgi komory celnej na Wiśle sygn. od 

1059-1077. 
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rymbergi, a na wschód do Lwowa 11• Jednakże nawet najbogatsi kupcy nie 
gardzili wyjazdami na jarmarki małopolskie, np. do Jarosławia, Przemyśla 
i Lublina 1s. 

Śledząc uważnie towary, jakimi handlowali ·poszczególni kupcy, można 
zauważyć, że istniała specjalizacja, ale nie ograniczająca się do towarów 
jednego rodzaju. Specjalizowanie się w dwóch lutb trzech rodzajach to
warów zmniejszało ryzyko, np. Tomasz Passer specjalizował się w „towa
rze sukiennym", ale kupował również w dużych ilościach wino 19. Wspo
mniany już bogaty kupiec Jerzy Petray handlował na dużą skalę wolami, 
a w mniejszym zakresie mi,ed:zią 20. Udało, się ustalić, że aż jedna trzecia 
kupców tarnowskich zajmowała się handlem winem. To ukierunkowanie 
utworzyło się zapewne pod wpływem szlaków handlowych wiodących 
przez Tarnów na Węgry, a ustabilizowało je otrzymanie prawa składu na 
wino. O posiadaniu prz·ez Tarnów tego prawa mówi S. Lewicki, ale w księ
gach radzieckich i ławniczych, jak i w księdze rachunkowej miasta, nie 
ma wzmianek, które by świadczyły o ,przestrzeganiu tego prawa w pier
wszej połowie XVII w. 21 Do Tarnawa zj.eżdżali jednak kupcy z innych 
miast po wino, jak np. kupiec zamojski. Jerzy Hencner, który parokrotnie 
zaopatrywał się tu w ten towar 22. 

Jednym ze sposobów transportu był spław. Towar. ,.stawiano na Du
najec" pod Tarnowem, gdzie prawdopodobnie była przystań używana 
przez kurpców tarnowskich 23. Niektórzy kupcy „prowadzili" towar woza
mi aż do No,wego Miasta i tam dopiero „szli na wodę" 24. Jeżeli towar 
wieziony był lądem, używano własnych wozów lub najmowano furmanów, 
którzy mieli własną czeladź, fury i konie 25. Furmanami byli chłopi, np. 
Urban z Pogwizdowa, jednego z przedmieść Tarnowa 26. OdJpowiadali oni 
za bezpieczeństwo towaru i za to, że nie zostanie uszkodzony w drodze. 
Gdy szczęście nie dopisało, jak niejakiemu Matysowi, który zamoczył to
war, trzeba było płacić odszkodowanie, w tym y.rypadku 20 zlp. 21 Przy 

11 MT, rkps 92, k. 1. Jest tam mowa o bytności w Toruniu, EJlblągu i Królewcu. 

Na Śląsk jeździł m. in. Jan Sob'kowic (MT, l'l,ps 92, k. 7•01), do Lipska - Jan Forbes 

i Jerzy Petray (tam.że, k. 198), do Norymbergi - Wi,Ihelm Kieth (tamże, r'kps 711, 

k. 20il).
1s Tamże, rkips 92, k. 544.
19 Tamże, r,kps 7rl, k. 38. 
20 Tamże, rkips �l2, k. 302 i 544. 
21 S. Le wick i, Historia handlu w Polsce, Warszawa 11920, s. 1'38. 
22 MT, rkps 9'2, k. 414 i 397.
23 Tamże, k. 302. 

24 Tamże, k. 3. 
2s Tamże, k. 434. 
26 Tamże, rkps 69, k. 1'12. 
21 Tamże, k. 247. 
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umowie uzgadniano, ile najemca ma płacić za strawę dla ludzi i koni. Do 
pędzenia wołów najmowano ludzi luźnych, którym dostarczano koni i da
wano pieniądze na strawę 2s. 

Drobny towar wożono w szkatułkach i skrzynb�h różnego typu, któ
rych duży wybór wymienia jeden z inwentaTzy: ,,szkatuła dębowa oko
wana pod.różna, szkatuła okowana podróżna tylko kałamarz w ni€j, skrzyn
ka mała podróżna z szufladkami na korzenie, skrzynka kowana wozowa" 29_ 

Podróżując kupcy zatrzymywali się w „domach gościnnych". Zdaniem 
ówczesnych pod.różnych „każde miasto ma domy gościnne". Niektóre mia
sta, jak np. LanckoTona, nakazywały „w domach gościnnych mają być izby 
ochędożne, stajnie porządne, siana, słomy i owsa z potrz-ebą mając-e" 30. 
Właściciele domów gościnnych musieli zawiadomić radę, kto się u nich 
zatrzymał. Urząd miejski miał obowiązek ostrzegać podróżującego, ,,j·eżeli 
on dom jest podejrzany albo nie", przede wszystkim powinien był ostrze
gać przed domami, w których uprawiano nierząd 31. Byli też i godni zau
fania właściciele „domów gościnnych", jak Marcin Blacharz z Biecza, 
u którego Jakub Forbes zostawił w drodze na Węgry „szaty kosztowne 
jedwabiem podszyte i prześcieradło zlotem szyte" 32. 

Ni·ewiele wiemy o ludziach, którzy służyli u kupców. Czasem byli to 
mieszczanie, mający nad.ziej,ę uprawiać na małą skalę handel przy boku 
bogatszego kupca. Takim mieszczaninem był Tomasz Piskorski, który i:dąc 
.,na wodę" do Gdańska złożył przysięgę Wojciechowi Dębowskiemu: ,,Pod
nióslwszy dwa ipa1ce ku niebu pod przysięgą ... ślubował być wi·ernym 
i s.zczerym we wszystkim przez wszystką ·drogę" 33. W zamian za służbę 
Dębowski zobowiązał się pożyczyć Piskorskiemu 200 zł:p. w Gdań.sku, To
runiu, Elblągu lub Królewcu w zależności od tego, gdzie znajdzie odpo
wiedni towar. Kupcy mieli również czeladników, będących na podobnych 
prawach, co czeladnicy rzemieślników, i podobnie jak oni po ukończeniu 
służby otrzymywali zaświadczenie mówiące o tym, jak się sprawowali. 
Tomasz Pas.ser wystawił swemu czeladnikowi takie oto świadectwo: ,,Przy 
towarze sukiennym wiernie i dobrze mi się zad.awal i szkody najmniej,szej 
przezeń nie mam" 34. Niektórzy powierzali czeladnikom towar, z którego 
musieli się rozliczyć. Czeladnik Bartosza Wodta, Adam Walwad, podobnie 
jak jego mistrz pochodzenia .szkocki€go, rozliczając się „z towarów i rze
czy kramnych kupieckich", pozostał winny swemu pracodawcy 828 zł 35. 

2S Tamże, rk,ps 71, k. 182-Jl83. 
29 Tamże, rkps 92, k. 316. 

30 BN, Księga wójtowska Lanokorony, sygn. Akc., rkps 7152.

3t MT, rkps 71, 1k. 159. 
a2 Tamże, rkps 92, k. 423.

33 Tamże, rkps 71", k. 38. 

a4 Tamże.
as Tamże, r'kps 92, k. 962.
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Energiczni€jsi kupcy korzystali z usług •pośr€dników do załatwiania 
swych inter€sów. Organizacja handlu na większą skalę wymagała licznej 
grupy ludzi zaufanych, którym można było powierzyć towar i pieniądze, 
aby zakończyli transakcję, ro7!poczętą przez 'k;upca. Nie ma jednak dowo-
dów, aby ta zaufana służba dokonywała sama zakupów. Nie był to już 
średniowieczny komisant, który miał pełnomocnictwo i mógł załatwiać 
inter€sy w imi€ni.u pracodawcy. 

Opłacalność operacji zależała przede wszystkim od wysokości nakła
dów. Aby zdobyć kapitał, a zarazem zmni€jszyć ryzyko własnych strat, 
tworzono spółki. W księgach miejskich Tarnowa występują tylk,o dwuoso
bowe spółki, mające na celu handel jednym towarem i dokonujące wspól
nie wielokrotnych transakcji. Nie znaczy to, aby nie było .s1półek związa
nych w celu przeprowadz€nia jednej transakcji, ale prawdo1podobni€ mia
ły on€ mniej konflikto,wych sytuacji i łatwi€j dawały się rozwiązać. Dla
tego też rzadziej trafiały do ksiąg miejskich. Mimo przynależności do 
spółki kupcy nadal handlowali indywidualnie. Przy tworzeniu spółki spi
sywano „intercyzę na wspólny handel, która pokazuj€ jakim· sposobem 
pieniądze ... są na wspólny handel wyłożone" 36. Wspólnicy nie musieli 
być przy każdej transakcji obecni. Często j,eden z kupców brał towar lub 
pieniądze spółki oraz „gole membrany", czyli rachunki podpisan€ in blan
co i pieczętowane przez wspólnika, za które wystawiał rewers i wyruszał 
w podróż. Przed sądami miejskimi często stawali kupcy oskarżający wspól
ników o uchylanie się przed „liberowaniem membranu'' (czyli spłacaniem 
dhlgu i procentów). 

Wśród znanych nam spółek tamo,wskich zdarzały się spółki kupców 
z bogatymi rzemieś1nikami uprawiającymi handel, jak np. Aleksandra 
Schade z Jaikubem Rossem lub Wojciecha Króla z Mateuszem Wacławowi
e-em 37. Jerzy Ennis i Henryk Ross, obaj kupcy szkoccy, zawiązali spól1kę, 
która dokonywała transakcji m. in. z kupcami wrocławskimi 38. Kuipcy 
tarnowscy zawiązywali również spółki ze szlachtą. Jan Sobkowie był 
„spólny towarzysz w handlu" wołami Jana Szydłowskiego, dworzanina 
królewskiego 39. 

Zapewne innego typu była spółka Szkotów tarnowskich Wilhelma Kie
tha, obywatela bez posesji, i Jerzego Petraya 40_ Spółkę tę zawiązali oni 
prawdopodobnie 29 XII 1622 r. Petray i Kieth wystawili wspólne „mem
brany" na wysokie sumy: 3200 talarów twardych, 4000 złp., 16 OOO tala
rów. Jest więc możliwe, że była to spółka typu bankowego. 

36 Tamże, k. 701. 

3, Tamże, k. 4�1: rkps 69. k. 114. 

38 Tamże, k. 2-66-267. 

39 Tamże, r'kps 711, k. 150. 

40 O tej spółce, tamże, rkps 92, k. rn6--211. 



Kupcy w Tarnowie 227 

W celu zdobycia kapitału na zakup towarów starano się o pożyczki, 

z których największe zaciągane były u szlachty. Jakub Ross winien był 
staroście tarnowskiemu Mateuszowi Kobierskiemu 2300 zlp. Wojciech 
Król zadłużył się na 1000 złlp. u Mateusza Z.akobielskiego, sługi księcia 

Ostrogskiego. Natura'lnie zaciągano po,życzki również u kupców. Jerzy 
Petray miał u kupca krakowskiego Wilhelma Foresta dług w wysokości 

4000 złp. ,,I-nteresa" od tej sumy wynosiły 70/o. O zobowiązaniach, jakie 

podejmowano przy zaciąganiu pożyczek, dowiadujemy się ze sprawy Ja
kuba Fyfe'a, któremu na jarmarku w Jarosławiu spłonął towar 41. Wie

rzycielką pana Jakuba była sama właścicielka Tarnowa, księżna Teofila 

Ostrogska, u której, zadłużył się on na 3000 złp. Warunki tej pożyczki nie 

były najłatwiejsze. Termin był krótki - jeden rok. Poza tym księżna żą
dała, by małżonkowie wyrzekli się ,.wszelkich ()lbTon prawnych i niepraw
nych, listów Króla Jegomości żelaznych i inszych panów monarchów, tak

że senatorów korornnych". Jak widać z tych zastrzeżeń, sposoibów na od
wleczenie terminu spłaty lub skreślenie długu było wiele - starano się 

o listy żelazne, które broniły dlu:mika i jego majątek, nie tylko u sena
torów i króla, ale i u monarchów innych krajów. Uwzględnienie w doku
mencie księżnej „inszych panów monarchów" nawiązywało zapewne do
szkockiego pochodzenia dłużnika, które mogło mu ułatwić dodatkową
ochronę. Gdyby w oznaczonym terminie Fyfe'owie nie oddali długu, mieli
razem lub osobno iść do więzienia i tam na własny koszt tak dł:ugo prze
bywać, dopóki nie zwrócą należności. I w tej klauzuli dała księżna dowody
przezorności, gdyż w większości wypadków dłużnicy pr�e'bywali w wię
zieniu na koszt wierzyciela. Jak z powyższych obwarowań wynika, księżna
obawiała się sprytu i przedsiębio1·czości kupca, a w jego słowność nie bar
dzo wierzyła.

Przy transakcjach handlowych nie zawsze płacono gotówką. Często 
znajdujemy zapis, że kupiec przyrzekł zapłacić w wyznaczonym terminie 
,,słowem kupieckim i ręki daniem. to utwierdził" 42 lub „uczyniwszy ... do
stateczny targ ... dali wszyscy membran i oblig ... pod pieczęcią ich dwie
ma i podpisem według aktu i roku jako na nim napisano" 43

• Niektórzy 

kupcy, jak np. Węgier Rudai z Preszowa, żądali a]bo całej gotówki od 
razu, albo zapisu na majętności w księgach miejskich 44. Długi odbierano 
przeważnie pod koniec jarmarku. np. w Jarosławiu osobiście lub przez 
plenipotenta 45. Czas.em przesyłano „pieniądze zapieczętowane w papierze" 

H Tamże, k. 406. 

4! Tamże, rkps 71, k. 178. 

43 Tamże, rkps 92, k. 395. 

44 Tamże, rkps 71, k. 107. 

45 Tamże, k. 120. 
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przez zaufanego człowieka 46. Mimo „słowa kupieckiego" nie zawsze pie
niądze oddawano zgodnie z umową. Dłużników, którzy się ukrywali, trze
ba było poszukiwać. 

Niedotrzymanie umowy o transakcjach handlowych narażało nieraz na 

duże straty. Dawid Cruikshank „uczynił kontrakt doskonale zawarty" 
z Janem Helcn·erem, kupcem zamojskim, na 11 beczek wina węgierskie

go 47
• Kupiec zamojski nie dał zaliczki i towaru nie wziął „ku szkodzie 

mej niemałej", jak podkreśla pan Dawid, który czekał pewien czas, jak mu 
nakazywał honor kupiecki, jednak „teraz widząc niebezpieczeństwo ... po
wietrza morowego . .. a sam będąc w Tarnowie gościem, nie mogąc dla 

tego wina dłużej mieszkać w Tarnowie, musiałem to wino komu inszemu 
acz ze szkodą przedać". 

Na podstawie tego, co zostało powiedziane o sposobach dokonywania 
transakcji, możemy wnioskować, że istniało pojęcie honoru kupieckiego. 
Kupiec powinien oddawać w terminie zaciągnięte długi i dokonywać tran

sakcji zgodnie z zawartą umową. Dbałość o honor leżała w interesie kup
ców, gdyż od tego zależało „niepsowanie kred,ytu". 

Jednym z najbogatszych kupców tarnowskich był wspomniany już To
masz Passer. Pochodził z zamożnego rodu, którego członkowie od początku 
XVII w. zasiadali w radzie 48. Był młodym chłopcem pobierającym „nau
ki", gdy umarł j,ego ojciec Jan, pozostawiając go pod opieką starszego 
brata Kaspra 49. Tomasz w latach 1624-1631 piastował urząd wójta. Han
dlował winem i suknem. 

Ciekawie rysuje się też postać Jerzego Petraya. Ten bogaty kupiec 
szkockiego pochod:zenia miał kamienicę w rynku. Handlował wolami i mie
dzią, którą przywoził z południa i spławiał do Gdańska so. O jego przed
siębiorczości mówi zatrudniony przez niego mieszczanin Kruszowic: ,,Wy
słał mnie do Opola z pieniędzmi swymi", w tym czasie „Kwaśniewskiego 
w pilnej sprawie sl:ał do Lulblina" s1. Sprawa była tak pilna, ż·e posłaniec 
w ciągu trzech dni obrócił. Po powrocie Petray wyprawił Kruszowica 
z panem chorążym do Torunia, a do Przemyśla na jarmark wóz z cze
ladnikiem, zaś do Ryglic posłał konie po piwo. W latach 1621-1623 zwią
zał się z Wilhelmem Kiethem; spól:ka ta operowała bardzo wysokimi su
mami. Fakt, iż wystawiał „gołe membrany, którychem mu był zwykł da
wać", dowodzi, że przez pewien czas wspólnicy mieli do siebie wzajemne 
zaufanie. Wówczas to Jerzy Petray „dał pieniędzy gotowych swych wła-

4G Tamże, rkips 92, k. 544. 
47 Sprawa Dawida Crui:kshanka, tamże, k. 38'7. 
,a Tamże, k 538 i 490; tamże, rkps 71, k. Fl i 344. 
o Tamże, rk,ps 69, 1k. 14'3.
50 Tamże, rkps 92, k. 302; AGAD, WE 1069, k. 6.
51 MT, rkps 71, k. 84. 
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snych talarów twardych 2000, które natenczas szły po złotych 4 do han
dlu i zysku". Wilhelm Kieth ,poj,echał z tymi pieniędzmi na Śląsk i przy
wiózł monety w półtorakach o wartości 13 333 zł. Wilhelm Kieth okazał 
się jednak zawodnym wspólnikiem i dlatego już w 1626 r. ,,dali sobie in
tercyzy albo rekognicje pewne na Arbitri", którzy rozstrzygali spory fi
nansowe. W ręce tych komisarzy oddano „mem'brany". Komisarze nie mie
li j-ednak władzy, by egzekwować swe wyroki, i Kieth zaczął się wykrę
cać od rooliczeń. Petray szukał go „przez wie1-e miejsc i wielkim kosztem", 
aż w Toruniu udało mu się namówić władze miejskie, by za długi osa
dzono Kietha w więzieniu. Jednakże Kieth uciekł z aresztu. Petray był 
zmuszony podjąć znowu poszukiwania. Pewnego razu Kieth przyjechał do 
Lublina, ale dowiedziawszy się, kto na niego czeka, ,,pokarmiwszy na przed

mieściu ujechał". Z kolei P.etray odwołał się do rady miejskiej Tarnowa, 
mając nadzieję, że zdoła ona wywrzeć na jego niesłownego wspólnika 
jakąć presję. Jednakże szanse były nikłe, gdyż Kieth, chociaż obywatel 
Tarnowa, nie miał w mieście nieruchomości, nie było więc z czego egze
kwować długu. W czasie jednego z licznych posiedzeń sądu radzieckiego 
rozwścieczony Petray zapytał Kietha: ,,Czemu się uchranial kończyć com
putu, które by był skończył, wolny by miał disces, a teraz niechaj kończy 
... skończywszy do Indiej niechaj jedzie" 52

. Tarnowska rada miejska nie 
stanęła na wysokości zadania: do ostatecznego, rozstrzygnięcia powołała 
nowych komisarzy, a Kieth tymczasem uciekł. 

Duże trudności nastręcza próba porównania tarnowskiego ośrodika ku
pieckiego z innymi miastami. Istnieje niewiele opracowań, zajmujących 
się kupcami średnich miast polskich w XVII w. Dobrze opracowany jest 
Nowy Sącz, gdzie było 35 kupców, z tym że okr,eślano ich jako kupców 
tylko na podstawie inwentarzy 53. Kupcy nowo,sądeccy mieli podobny jak 
tarnowscy zasięg kontaktów na wschodzie i południu, możliwe, że częściej 
zaglądali na Węgry. W przeciwieństwie do tarnowian bardzo sporadyczne 
były ich kontakty z Gdańskiem i Wrocławiem. A Nowy Sącz, sądząc 
z obrazu, jaki nakreślił J. Sygnański, był bardzo prężnym ośrodkiem 
handlowym 54. O wiele mniejszy zasięg miały kontakty kupców Rzeszo
wa 55. Nie wyjeżdżali oni w zasadzie poza granice Małopolsk'i. Podobnym 
towarem co kupcy tarnowscy handlowali kupcy z Biecza 56. Jeszcze jeden 

s2 Tamże , rkps 92, k. 196---211.

53 A. D u n i n - W ą s o w i cz, Kapitał mieszczański Nowego Sącza na przełomie 

XVI-XVII w., Warszawa 1967, s. 24-55.

54 S y g a ń s k i, loc. cit.
ss A. Pr z y boś, Rzeszów na przełomie XVI i XVII w. (Pięć wieków miasta

Rzeswwa XIV-XVIII w., Warszawa 1957, s. 95). 
SG T. S 1 a wski, Produkcja i wymiana tou;,a.rowa Biecza w XVI i XVII w.,

Rzesz ów 1968, s. 299. 
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dowód handlowej prężności Tarnowa na tle innych miast Mał:opolski sta

nowi zestawienie liczby mieszczan zarejestrowanych (w ciągu 15 lat) 

w pierwszej poł:owie XVII w. ,przez komorę celną na Wiśle pod Warsza

wą 57
. Przepłynęli tędy tarnowianie z towarem 62 razy. W tym samym 

czasie obywatele Jarosławia byli zarejestrowani 118 ra'Zy, a Nowego Sącza 

25 razy. Naturalnie towar do Gdańska prowadzili nie tylko kupcy, ale 

i inni mieszczanie. 

Jak widzimy kupcy tarnowscy pod względem energii i przedsiębior

czości nie dali się wyprzedzić obywatelom Biecza i Nowego Sącza, a praw

do;podoibnie i J arosla '?Jia. Korzystali �e wszystkich ,szlaków handlowych 

przechodzących przez Tarnów. Handlowali to,warem przywożonym często 

z dalekich miast, który wieźli dalej: z Węgier do Gdańska lub ze Lwowa 

do Wrocławia. Nie mamy dowodów na to, że handlowali na większą skalę 

towarem wytwarzanym w Tarnowie, nie zamierzali też zaopatrywać rynku 

miasta rodzinnego. Wyjątek mogło, tu stanowić sprzedawanie mieszczanom 

tarnowskim części wina. 

W niektórych opracowaniach spotykamy się ze stwierdzeniem, że sy

stematycznym importem towarów zajmowali się wyłącznie kupcy więk

szych miast, np. Krakowa lub Poznania ss. Wydaje się, że jest to zbyt 

daleko idący wniosek. Spółki kupców tarnowskich zawarte w celu importu 

wina węgierskiego, jak też lrnpitały w nie zaangażowane sugerują ciągłe 

transakcje; w obrocie wewnętrznym zarysowuje się handel śliwami, pro

wadzony m. in. przez Jana Jaworskiego, który spławiał je do Gdańska aż 

pięć razy w ciągu 15 lat. 

KAUFLEUTE IN TARNÓW DES 17. JABRHUNDERTS 

Der Artikel ist anhand der Stadtbilcher von Tarnów aus den Jahren 1600---'1632 

entstanden und beschaftigt sich mit der Tatigkeit der Tarnower Grosshandler. Auf 
ihren Handelsreisen gelangten sie im Osten bis Lwów, im Westen bis Ni.irnberg, im 
Norden bis Gdańsk und Królewiec (fr. Konigsberg, heute Kalliningrad), im Si.iden 
nach Ungarn. Sie handelten in erster Linie mit Vieh, Wein, Tuch und Dornpflaumen. 
Das beachtliche Handelskapital war oft Eigentum einer Gesellschaft. Bemerkenswert 
ist die Herkunft der Grossisten: etwa 500/o von ihnen stammten aus Schottland. Dank 
ihrem Unternehmungsgeist, ihrer Energie und der Hohe des engagierten Kapitals 
sind die Tarnower Kaufleute denen aus anderen Stadten Kleinpolens gleichzuset.zen, 
al1erdi:,gs mit Ausnahme der von Kraków. 

s1 Por. wyżej przyp. 16. 

ss R. Ryb a 'I' sk i, Handel i polityka handlowa Polski w XV I stuleciu, t. I, 

War6zawa 1958, s. 363.




