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MILAN SMERDA 

SLA,SKI IMPORT ZB0:2:A W ROKU 1736/1737 

(Przyczynek do historii kontaktöw handlowych Sh1ska z sqsiednimi 

ziemia1ni) 

Zdarza si� niejednokrotnie, ze poszukujqc material6w archiwalnych do 
okreslonego tematu historycy natrafiajq na swego rodzaju unikalne zr6dla 
z innego zakresu. Do tego rodzaju znalezisk archiwalnych nalezy doku
ment daj,;cy przegl,;d importu zb6:i:, strqczkowych, kasz i mqki z W�gier, 
Czech, Moraw, Luzyc i Brandenburgii na S!,;sk w glodowym roku gospo
darczym obejmujqcym okres od 1 X 1736 do 30 IX 1737 r. Dokument ten, 
b�dqcy podstawq zr6dlowq niniejszego artykulu, stanowi jeden z za1'1cz
nik6w r�kopisu Muzeum Narodowego w Pradze. Jego anonimowy autor 
prowadzil ostr,; walk� przeciwko fiskalnej, gospodarczej i administracyjne.i 
polityce wladz na Sl,;sku, obciqzonym wedlug niego nieproporcjonalnie 
w por6wnaniu z pozostalymi czeskimi i austriackimi ziemiami dziedzicz
nymi '· Dat� powstania r�kopisu mozna w przyblizeniu ustalic na podsta
wie datacji aneks6w, z kt6rych ostatni, tj. memorial stan6w sl,;skich do 
wroclawskiego Urz�du Zwierzchniego (Oberamt) w sprawie proporcjonal
nego opodatkowania $lqska w stosunku do pozostalych ziem Czeskiej 
Korony, jest datowany z Wroclawia 2 V 1740 r. Na podstawie tresci i kon
cowego aneksu mozna sqdzic, ze na mocy oficjalnego polecenia stan6w 
sl,;skich r�kopis sporz,;dzil obrotny prawnik lub urz�dnik $1,;skiej Komory 
we Wroclawiu 2• Pismo to mialo okreslic sl,;skie stanowisko w rokowa-

1 R�kopis Muzeum Narodowego w Prradze, sygn. VI C 19, Ausweiss der in dem 
Herzogthumb Schlesien gegen die übrigen Kön. Böhmisch. und Österreichisch. 
Erb-länder fürwaltenden Praegravation und anderweither gravaminum. Nasz aneks 
nosi tytul: Extract, was bei denen Grenz-accis-ämtern· d 1. Octobris l'i 36 bis indu

sive Septembr. 1737 an nach specificirten Getreidesorten in das Hztm. Schlesien 

aus dem Kgr. Hungarn undt Böheimb, Mgt. Mähren, dann der Mark Brandenburg 

und Laussnitz vermöge Consignation eingeführet. 
2 Na okladce czytamy: ,,Mein, Christoph Anton v. Beer". Nie jest wykluczone, 

Ze chodzilo tu nie tylko o wlaSciciela, lecz i autora r�kopisu. Przemawia za tym 
fakt, Ze i ta notatka, i aneks Sc\ pisane tel samq r�kc\. W tym okresie Zyl rzeczy-
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niach o rektyfikacj<, podatkowq mi<,dzy ziemiami Czeskiej Korony zapo
cz&tkowanych juz od momentu rozpocz�cia prac nad nowym sl&skim ka
tastrem (karolili.skim). Umiej�tnie zebrane i przedstawione przez autora 
argumenty nie mogly juz byc w praktyce spozytkowane, poniewaz wy
darzenia z koli.ca 1740 r. przyniosly wi<,kszej cz�sci Slqska kres wspoliycia 
z ziemiami czeskimi i z monarchiq habsburskq. 

Omawiane pismo posiada wyraznie jednostronny, polemiczny charakter 
i ta jednostronnosc przejawia si<, rowniez w doborze aneksow. Aneks 
omawiaj&cy problem importu zboza (oznaczony sygnaturq Nn) dotyczy 

nadzwyczaj ci�zkiego roku gospodarczego 1736/37, kt6ry nastqpil po 
niezwykle deszczowym 1736 r. Slqsk musial w6wczas sprowadzic \Vi�kszq 
ilosc zboza z s&siednich kraj6w. St<1d sporz&dzony spis zarejestrowanych 
urz�dowo ilosci zboza i innych plodciw rolnych przewiezionych przez po
szczeg6lne graniczne urz<,dy celne nalezy traktowac jako obraz nietypo
wych stosunk6w. Autor zresztq byl w pelni swiadomy powszechnej w jego 
czasach znajomosci tych okolicznosci. Dlatego powolal si<, na ten aneks 
dopiero wtedy, gdy wspomnial o owych zlych dla Sl&ska latach, chc'lc 
w ten spos6b podkreslic fakt, ze oslabiony gospodarczo Sl'lsk musial w tym 
okresie zaplacic za sprowadzone arlykuly zywnosciowe 3 mln floren6w 
reli.skich, nie licz&c przemycanego zboza, kt6re w czasie glodu naplywalo 
na Sl'lsk w wi"kszych niz normalnie ilosciach. Mimo to S!&sk nie otrzy
mal w6wczas takich ulg, jak po najezdzie tureckim z 1683 r. Dolna Austria, 
kiedy to polow� dolnoaustriackiego kontyngentu podatkowego wzi<,ly na 
siebie Czechy, a polow<, pozostale ziemie austriackie '· 

Choc omawiany aneks jest tendencyjny i odzwierciedla niecodzienne, 
nadzwyczajne warunki, posiada jednak swoJq warlosc dla historyka. W do
tychczasowej literaturze poswi<,conej sla.skiemu handlowi brakuje podo
bnych wiadomosci, kt6rc mimo swej fragmentarycznosci umozliwiajq 
chociaz cz"sciowe naswietlenie niektorych problem6w. Nie zapominaj&c 
o wspomianych zastrzezeniach i og,-aniczeniach, mozna si<, w jego swietle 
pokusic O okreslenie wysokosci importu artykul6w zywnosciowych na 
S!&sk, udzialu poszczeg6Inych kraj6w w zasµokajaniu potrzeb sl&skiego 
rynku, znaczenia eksportu na S!&sk dla gospodarki kraj6w S'lsiednich itp. 
Mozna si� takze zaj&c zagadnieniami drugorz�dnymi, jak udzial poszcze
g6Inych rodzaj6w artykul6w zywnosciowych w imporcie, glciwne szlaki 
ich dowozu, rozmieszczenia stacji celnych itd. 

Juz na pierwszy rzut oka widac z aneksu, ze nie obejmuje on calego 
importu artykul6w zywnosciowych na S!qsk w r. 1736/37. Brakuje w nim 
przede wszystkim danych o imporcie przez 6wczesrn1 rozleglq granic<, 

wiscie Antoni v. Beer, kt6ry pracowal jako adwokat w dominium bielskim hr. 

Haugwitza. W 1769 r. zostal on czlonkiem Slijskiej komisji urbarialnej. 
a Cytowany rkps, fol. 16-17. 
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sl,isko-polsk,i. Fakt ten mozna by pr6bowac wyjasnic tym, ie autorowi 
argumentacji niepor�cznie bylo powolywac si� na import z kraj6w nie 
podleglych cesarzowi. W wykazie uj,il jednak import z Brandenburgii 
i Luzyc, kt6re r6wniez nie podlegaly berlu habsburskiemu, ale w prze
ciwier\stwie do Polski stan.owily cz�sc skladow11 Rzeszy Niemieckiej, 
a Luzyce w dodatku byly zwi&zane z Czeskq Korom1 zwierzchnim pra
wem lennym. Autorowi na pewno chodzilo o mozliwie najpelniejsze 
przedstawienie sl11skiego importu w omawianym roku, poniewaz jego 
calkowita wysokosc miala sluzyc za dow<id slabosci gospodarki s1'1skiej. 
Dlatego trudno jest jednoznacznie wyjasnic przyczyny braku wiadomosci 
o imporcie z Rzeczypospolitej. Autor widocznie nie m6gl zdobyc potrzeb
nych mu danych lub import z Rzeczypospolitej nie byl ewidenCJonowany 
w taki sam spos6b, jak z innych kraj6w (hantle! wymienny „baratto'\ 
W sprawie tego importu b�d� si� wi�c musiat ograniczyc do wiadomosci 
z drugiej r�ki. 

Jak si� zatem ksztaltowal udziai poszczeg6lnych kraj6w w imporcie 
sl,iskim w 1736/37 r.? Gdy chodzi o zboze, strqczkowe, kasze i m,ik�, to 
jego rozmiary ilustruje tab. 1. 

Tab. 1. Rozmiary importu zboia, str�czkowych, kasz i mtt,ki 
na Sl�sk w 1736/37 r. 

L. p. Nazwa kraju Korce Wiertele % 

1 ! W�ry 43 365 2 1/2 5,6 

2 Czechy 299180 2 1/2 39,2 

Morawy 222 227 2 1/2 29,1 

Brandenburgia 
i Lui:yce 197 846 1/2 26,1 

Razem 
762 620 100,0 

U M. Müllera znajdujemy wiadomosc, ie w 1736 r. z Rzeczypospolitej 
przywieziono na Sl,isk 85 723 korce zboza •. Jesli zaryzykujemy podsumo
wanie tych liczb z r6znych ir6del ', calkowity import artykul6w zyw
nosciowych niezwierz�cych wyniesie 848 343 korce. Udzial Rzeczypospolitej 
w tym imporcie slqskim wyniesie 10,10/o, W�gier- 5,1 %, Czech - 35,2"/o, 
Moraw - 26,20/o, a Brandenburgii i Luzyc lqcznie - 23,40/o. 

4 M. M ü 11 e r, Die Getreidepolitik, der Getreideverkehr und die Getreidepreise 

in Schlesien während des 18. Jahrhunderts, Weimar 1897, s. 26. 
5 Nai podstawie przytoczonych przez M. Müllera danych z dals·zych lat moina 

przypuszczaC, ie przy imporcie z Rzeczypospolitej chodzilo nie tylko -0 zboZe, ale 
takie o strctczkowe i mctk�. z drugiej strony nielatwo jest odpcwiedzieC na pytanie, 
czy podany przez niego 1736 r. odpowiada naszemu rokowi gospodarczemu 1736/37. 



148 :Milan Smerd� 

Dane dla W�gier, Czech i Moraw zawierajii zgloszone w urz�dach 
celnych ilosci artykul6w zywnosciowych pochodziicych niewqtpliwie 
z tych kraj6w. Wiadomo przeciez, ze za pomocii transportu kolowego nie 
przewozono zboza na wielkie odleg!osci. Trudno wi�c przypuszczac, zeby 
przywozono zboze na Sliisk np. az z Dolnej Austrii. Liczby ci'.arakteryzu
j11ce import z Brandenburgii i Luzyc uj�te Sf! l11cznie. J est mo:füwe, ze 
przez niekt6re urz�dy celne przechodzilo zboze z obu tych krajow. W od
r6znieniu od poprzednio om6wionej grupy krajciw moglo tutaj takze 
chodzic o import z odleglejszych par\stw. Byl on mozliwy dzi�ki odrzan
skiej drodze wodnej. Wydzielaj11c stacje celne na granicy z Luiycami 
(N owogrodziec, Zagan, Przew6z, Boleslawiec), zyskujemy przypuszczalne 
rozmiary importu z Luzyc. Byly one jednak nieznaczne, zaledwie 2980 
korc6w, tj. 1,50/o importu z Brandenburgii i Luzyc razem wzi�tych. Jedno
czesnie mozna si� przekona{:, ze w imporcie z Brandenburgii transport 
kolowy odgrywa! minimalnq rol�. Zdecydowana wi�kszosc artykul6w 
zywnosciowych przewozona byla Odn1 przez stacj� celn11 w Kuzni Za
borskiej. W 1736/37 r. t�dy przeszlo 192 071 korc6w, tj. 970/o calego 
importu z Brandenburgii i Luzyc. 

Przyjmuj11c na 1 korzec starej wroclawskiej miary 73,37 l 6, liczba 
762 620 korcciw odpowiadala 559 534 hl zboza, stniczkowych, kasz i m11ki, 
a po dodani u importu z Rzeczypospolitej 848 343 korce odpowiadaly 
622 319 hl. Chodzi!o wi�c o znaczne ilosci artykul6w zywnosciowych. 
St11d nieprawdziwe jest twierdzenie M. Müllera, ze siisiednie kraje nie 
staraly si� zrekompensowac niedostatku zboza na Sl11sku w niekt6rych 
latach (1693, 1700, 1714, 1726, 1732, 1736/37) zwi�kszonym eksportem 
swych produkt6w '· Jest przy tym sarno przez si� zrozumiale, ze nie 
post�powaly w spos6b altruistyczny, lecz wedlug zasad wolnego handlu 
reagowaly po prostu na gwaltown11 zwy:i.k� cen artyku!6w zywnosciowych 
na rynku sl11skim. Sytuacj� pogarsza! fakt, ze w tym okresie nie rozbudo
wano jeszcze na Sliisku systemu spichrz6w i gromadzenia zapasciw. Jedy
nie w inaj11tkach kameralnych znajdowaly si� wi�ksze spichrze, ale w mar
cu 1737 r. nie bylo w nich nie (Opawa, Namysl6w) biidz nieznaczne ilosci 
zboza (Strzelin, Bialobrzezie). Wi�ksze zapasy w Brzegu byly zarezerwo
wane dla wojska, urz�dniköw kameralnych, magistratu wroclawskiego 
oraz oddzial6w rosyjskich, kt6re w6wczas przechodzily przez Sl:isk. Na 
skutek glodu zwi�kszyla si� smiertelnosc. Umarlo wtedy o 50 000 ludzi 
wi�cej, niz wynosila zwykla roczna przeci�tna. Wiosn:i 1737 r. cena korca 
zyta podskoczyla do 4-4 1/2 floren6w reöskich. R6wniez ceny pozostalych 

6 B. In d r a, Mfry a vcihy ve S!ezsku a jejich redukce {SlezskY sbornik, R. 60, 

1962, s. 476). 

7 M ü 11 er, o.p. cit., s. 12. 
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gatunk6w zb6z ustalily sie na jednym z najwyzszych w XVIII w. pozio
mow s. 

Autor naszego aneksu pokusil si<, o obliczenie importowanych towar6w, 
przyjmuj,ic nast<,puj,ice ceny za 1 korzec: :i:yto - 4 floreny reiiskie, psze
nica - 5, j<,czmien - 3, owies - 1 1/2, groch - 5, proso - 4, gryka -
3, kasza - 6, m,ika - 4. Globalne wartosci importu artykul6w :i:ywno
sciowych niezwierz<,cych na Sl<1sk ilustruje tab. 2. 

Tab. 2. WartoSC importowanych artykulOw 
iywnoSciowych w r. 1736/37 

Lp. Nazwa kraju WartoSC we flore· 

nach rei\skich 

W�gry 173 554 

Czechy 1 170 275 

Morawy 828 763 

Brandenburgia 

i Lutyce 783 120 

Razem 2955712 

Autor nie prdb.owal obliczyc, ile kosztowalo pochodz,ice z przemytu 
zbo:i:e. Ograniczyl si<, tylko do wyra:i:enia s,idu, :i:e przy tak wielkim za
potrzebowaniu naplyn<,lo go na Sl,isk duzo. 

Wedlug aneksu gl6wnymi dostarczycielami zbo:i:a na Sl,isk byly oba kraje 
czeskie - Czechy i Morawy. W dotychczasowej literaturze prz�dmiotu 
fakt ten nie byl brany pod uwag<,. Np. M. Müller scharakteryzowal zagra
niczne powi,izania sl,iskiego rynku zbozowego w nast"puj'!CY spos6b: 
„Najwazniejszymi krajami, kt6re w6wczas (przed 1740 r. - M. $.] mogly 
byc brane pod uwag<, w sh1skim handlu zagranicznym zbo:i:em, byly obok 
pozostalych austriackich ziem dziedzicznych Polska i Lu:i:yce. I chocia:i: 
zwykle wymiana towar6,v i zbo:i:a miGdzy poszczeg6lnymi prowincjami 
panstwa byla dozwolona, w latach n"dzy byla surowo zabroniona; chodzilo 
w6wczas o to, aby w ka:i:dej ziemi zostala zachowana jej produkcja" 9. 
Ta opinia jest dosc typowa dla pruskieJ historiografii, kt6ra tradycyjnie 
ju:i: starala si<, stworzyc obraz beznadziejnej stagnacji S1'1ska przed za
borem przez Prusy i pomniejszyC wszelkie ,iego dotychczasowe osiagni�cia. 

Do kategorii politycznych sofizmat6w mo:i:na r6wnie:i: zaliczyc pogl'!dy 
M. Müllera na udzial Rzeczypospoiitej w slqskim imporcie zbo:i:a. Ju:i: 
w6wczas jest ona dla niego „spichrzem zboZowym" wschodnich Niemiec. 

Wedlug M. Müllera ju:i: w 1726 r. z Rzeczypospolitej wywieziono na Sl'lsk 
63 254 korce zbo:i:a, a w 1736 r. - 85 723, Du:i:'l rol<, w imporcie zbo:i:a 

e Tamie, s. 15-22. 
8 Tarnte, s. 26. 
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na Shisk przypisywal te:i: Li::i:ycom, kt6re mialy zaopatrywac ca!& p6lno
cno-zachodni& cz"sc tej prowincji. Na poparcie tej tezy nie podal jednak 
zadnych danych liczbowych 10: 

Tendencyjnosc M. Müllera byla do pewnego stopnia zamierzona. GI6w
nym dostarczycielem zboza na Sl&sk byly wedlug wszelkich oznak kraje 
czeskie. SprzyJala temu tak:i:e polityka celna, kt6ra liczyla si� z importem 
zbo:i:a na Sl&sk jako ze zjawiskiem trwalym. Wprowadzala ochronne cla 
wywozowe, ale import zbo:i:a byl w zasadzie bezclowy. Wprawdzie w prak
tyce pobierano pewne oplaty celne na granicy, lecz w latach zwi"kszonego 
popytu na zboze (1726, 1736) byly one znoszone. Mandat celny z 1718 r. 
postanawial doslownie, :i:e import zboza z kraj6w czeskich, W"gier 
i z Rzeczypospolitej jest bezclowy "· Przewodni& mysl& czeskich taryf 
celnych z lat 1658 i 1737 byla d&znosc do uzyskania udogodnieri ekspor
towych przez pozostale kraje dziedziczne. Cla wywozowe na zbo:i:e byly 
w nich przy eksporcie do krajciw dziedzicznych o polow� nizsze ni:i: przy 
wywozie do innych paristw, np. przy eksporcie na Sl&sk ni:i:sze niz przy 
eksporcie do Saksonii 12. Tendencje do stworzenia og6lnoaustriackiego 
rynku wewn�trznego byly reaiizowane mimo istniej&cych przeszk6d i nie
konsekwencji 13• Np. patent cesarski z kwietnia 1737 r. zezwalal na swo
bodny import zboza na Sl&sk, zwracajqc uwag", ze do maja mozna bez 
ograniczeri kupowac j"czraien i owies na W"grzech i bez cla wywozic na 
Sl&sk 14. Jeszcze w pierwszych latach po zaborze Sl&ska przez Prusy kraje 
habsburskie zajmowaly pierwsze miejsce w globalnych obrotach han
dlowych Sh1ska 15. 

Dopiero od zaboru Sl&ska przez Prusy i rozpocz"cia wojny celnej 
mi"dzy monarchi& habsburskq a Prusami wi"ksz'l rol" w sl&skim imporcie 
zboza zacz&l odgrywac rynek polski. W 1764/65 r. przywieziono juz 
z Rzeczypospolitej 126 800 korc6w zbo:i:a, a w 1765/66 r. - 146 729 kor
c6w. Import z Rzeczypospolitej zwi"kszyl si" po pierwszym rozbiorze, gdy 
Prusy zyskaly kontrol" nad polskim eksportem i Polacy musieli sprzeda
wac zboze pruskim kupcom po nizszych cenach 16. 

10 TamZe, s. 26-27. 
11 Tami:e, s. 10. 
12 0. W eber, Der Zolltarif fiir Böhmen vom J. 1737 (Mittheihmgen des Verei

nes für Geschichte der Deut schen i n  Böhmen, R. XXXI, Praha 1892, s. 376-377). 
13 Wyplywa to CZE:Sciowo r6wniei: z propr uskiej pracy A. Ker n a, Des Zoll

wesen Schlesiens von 1623-1740 (Zeit schr ift des Verei n s  für Geschichte Schlesien s, 
R. 44, 1910, 5. 1-17). 

u M ü 11 er, op. cit., a neks. 
1s H. Fe s c h  n er, Der Zustand des schlesischen Handels vor der Bes�tz

ergreifung des Landes durch Friedrich den Grassen (Jahrbücher für National

ökonom ie und Stati stik, Neue Folge 10, Jena 1885, s. 236). 
IG M ü 11 er, op. cit., s. 35. 
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Znaczenie eksportu zboza dla kraju eksportujqcego w 1736/37 r. po
staram si� ocenic na przykladzie najwi,;kszego eksportera -- kraj6w 
czeskich. Pragn,: si� jeszcze raz zastrzec, ie chodzilo tu o wyjqtkowo wy
soki eksport, nie spotykany. w pozostalych latach. Swiadcz'I o tym nast�
puj,ice liczby: w 1736/37 r. z Czech wyeksportowano tylko na Slqsk 
pszenicy za 79 795 floren6w rer\skich, a zyta za 912 336, natomiast. 
w 1732 r. wywieziono w ogole z Czech pszenicy za 179 574, a zyta za 
181 047 floren6w rer\skich. W 1735 :-. eksport pszenicy dal Czechom 
255 018, a zyta - 469 510 floren6w rer\skich "· W nieurodzajnym 1768 r. 
wywieziono z Czech pszenicy zaledwie za 108 180, a zyta za 138 108 flo
ren6w rer\skich "· W 1716 r. wartosc calego eksportu czeskiego na Sl11sk 
(bez hrabstwa klodzkiego) wynosila 2 2 l3 679 floren6w reüskich. Sl11sk 
zajmowal wi�c pierwsze miejsce w eksporcie towar6w czeskich "· 

W historiografii czeskiej mozna dotqd obserwowac niemal powszechne 
zainteresowanie eksportem czeskiego zbo:Za do Saksonii, zapewne z uwagi 

na transport wodny Labq. M. Wolf zebral jednostkowe dane o eksporcie 
zboza do Saksonii z niekt6rych majqtk6w nadlabskich, zwracaj&c jednocze
snie uwag� na eksport transportem ko!owym do Zytawy, Budziszyna 
i Freibergu 20. Jednakze V. Sadovä na podstawie analizy rejestr6w celnych 
z Litomierzyc doszla do wniosku, ze w XVI i w pierwszej polowie XVII w. 
rozmiary nadlabskiego eksportu zboza pochodz,icego gl6wnie od poddanych 
nie byly duze; nie stanowil wi�c on powazniejszego czynnika ani w gospo
darce czeskiej, ani saskiej 21. Dla p6zniejszego okresu podobne wnioski 
wyplywaj'I z rozprawy D. Tfestika "· W por6wnaniu z eksportem do 
Saksonii czeski eksport zboza na Slqsk byl w zasadniczy spos6b wyzszy 
i dlatego zasluguje na baczniejsz11 uwag� historyk6w. M6gl on miec 
jeszcze wi�ksze znaczenie dla rozwoju struktury gospodarczej Moraw, 

17 Stätni Ustfedni archiv Praha., dzial IV., Bohemica KinskYch, fascykul II i IV; 
A. K 1 im a, Manufakturni obdobf v Cechcich, Praha 1955, s. 429. 

1s V. G o  e h  1 e r  t, Histor-isch-stat-istische Notizen aus Böhmen (Mittheilungen 
des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, H. XI, Praha 1872, s. 293). 

11 Par. J. $ m i d a, K hospodcifske poHtice vlcidy v Cechcich v l. l'/00-1730 

(Casopis Spolecnosti pfätel staroiitnosti
1 

R. LVIII, Praha 1950, s. 58). 
20 M. V o l f, Labskl/ zahran1Cni, obchod pfed Bilou horou a po ni. (tami.e, 

R. LXVI, Praha 1958. s. 218--227). 
r1 W latach 1597-1621 przeciE:tna roczna wynosila 18 667 korc6w (korzec posia

dal obj�toSC 93,6 litra)1 
w latach 1629-1643 zaS 13 045 korc6w. Por. V. Sä d o w ä, 

Eksport czeskiego zboia do Niemiec a rozw6j produkcji tawarowej w Czechach 
w okresie przedbialog6rskim. (Roczniki Dziejöw Spolecznych i Gospodarczych, 
R. XXII, 1960

1 
s. 31-52); t a Z, Bbhmisches Getreide auf dem sächsischen Markt 

am Ende des 16. und in der ersten Hätfte des l'I. Jahrh. (Aus 500 Jahren deutsch
-tschechoslowakischer Geschichte, Berlin 1958, s. 79--97). 

n D. T f e � t i k, Obchod obilim v Hfensku v 17. a 18. stoleti (Zäpisky Katedry 
�eskoslovenskYch dejin a archivniho studia, t. 11 Priaha 1956, z. 4, s. 26--35}. 

2 - Sob6tka 2/71 



Tab. 3. Import niezwierzt:cycb artykulöw ZywnoSciowych na SI.:1:sku wedlug zapisöw urz�döw celnych od 1 X_ 1736 do 30 IX 1737 r. 

M iasta graniczne 

I. Z W�gier:
1. Jablonka 
2. Bielsko 
3. Pszczyna 
4. Bytom 

Razem 

ll. Z Czech: 
1. Bardo 
2. Mirsk 
3. Srebrna G6ra 
4. Zloty Stok 
5. Lubawka i okrCrg 
6. Janowa Göra 
7 .. Okrzeszyn 
8. Gryf6w 
9. Jelenia Göra 

10. Kowary 
11. Dittersbach (?) Razem 
lll. Z Moraw
1 . Brllfil.il i okr�g 
2. Andelska Hora 
3. Bilovec i okr�g 

' PszCnica i:yro J�czmieii Owies Groch Proso 

I 

Gryka 

I 

Soczewica Kasza M<lka 

12 12 12 12 12 1
2 

12 12 12 1
2 
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4. Vitkov 10 2 
5. Opava 720 1 6. Homi Ben�v 3780 3 7. Glubczyce 560 1 8. Jakartovi ce 3243 2 9. Habartice 370 1 10. Klimkc,vice 172 1 11. Jesenik 631 3 

- ----- Razem 20054 2 [V. Z Brandenburp-i i i Luiyc: 1. Kufaia Zaborska 14148 -2. Nowogrodziec 492 -3. Nowogr6d BobrzallSki 7 -4. Zagait 10 -
5. Konotop - -6. Przew6z 21 -7. Boleslawiec 52 -8. Skijpe 22 -9. Müstichen (?) 2 -10. Czernina - -II. G6ra 405 3 12. Stpszyce - -Razem l 15159 I 31 

442 2062 27327 1693 13558 779 1406 3128 145001 
150050 848 49 180 60 113 194 30 

90 

-1588 27 
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154 Milan Srnerda 

gdzie gospodarstwa produkujiice zboze na eksport byly skupione na mniej
szym tet'enie "· Eksport w,:gierskiego zboza na Sliisk byl znacznie trud
niejszy ze wzgl,:du na odleglosci dziel&ce prowincj,: sliisk'I od W,:gier. 
Import z Luzyc nie odgrywat w 1736/37 r. wielkiej roli. Natomiast jesli 
chodzi o import z Brandenburgii, nalezaioby najpierw zbadac spraw,: 
pochodzenia zboza transportowanego Odr&, by mozna bylo wysnuc jakies 
wnioski na jego temat. 

Rodzaj importowanych na Sliisk artykulow zywnosciowych w 1736/37 r. 
wskazuje, :i:e chodzilo glownie o zapobieganie glodowi. J ego trzon stanowilo 
zyto - 585 044 korce, tj. 7ü,7% ogolu importowanych artykulow zy·1v

nosciowych. Daleko za nim znajdowaly si,: dwa dalsze waine mdzaje 
zboz, tj. j,:czmien i pszenica. J,:czmienia importowano 72 434 korce, tj. 
9,4% ogolu importowanych artykulow zywnosciowych, a pszenicy 54 582 
korce, tj. 7,10/o. Import stri.czkowych, kasz i miiki byl znacznie nizszy. 
Jedynie z niektorych krajow dochodzil do tysi,:cy korcow, np. grochu 
z Brandenburgii i W,:gier, prosa z W,:gier , Moraw, kasz z Brandenburgii 
i Luzyc oraz miiki z Czech. 

Nasze zrodlo rzuca istotne swiatlo na problem drog dowozowych na 
Sliisk. Na pierwszy rzut oka widac z niego, ze dla utrzymania l&cznosci 
mi,:dzy Sliiskiem a W,:grami lub Brandenburgiii wystarczal jeden szlak 
handlowy, natomiast liicznosc z Czechami i Morawami utrzymywana byla 
przez szereg mniej wi,:cej tej samej klasy linii komunikacyjnych. Liicznosc 
z W,:grami zabezpieczal przede wszystkim szlak przez Przel,:cz Jablon
kowskii, ktorii uzupelnial szlak przez Przel,:cz Zwardonskii ze stacjami 
celnymi w Bielsku, Pszczynie lub Bytomiu. Z Brandenburgii iowary prze
chodzily niemal wyliicznie przez stacj,: celnii w Kuzni Zaborskiej. Niedu:i:a 
ilosc produktow z Luzyc przewozona byta przez wymienione cztery stacje 
pograniczne, Natomiast z Czechami i Morawami Sl&sk byl polqczony 
calym szeregiem waznych szlakow biegn.:icych przez Sudety. Najbardziej 

ucz,:szczany byt szlak z Trutnowa na Lubawk,:, Kamiennq Gor� i Kowary. 

Dla eksportu z Czech mialy dalej wi,:ksze znaczenie szlaki z Frydlantu 
na Mirsk oraz z Nachodu i Klodzka na Bardo i Srebrrni Gor,:. Z Moraw 

glowny szlak wiodl od Bramy Morawskiej na Bilovec i Opaw,:, a nast,:pnie 

wedlug waznosci szly szlaki Sternberk-Bruntal, Dvorce--Hor. Benesov, 

Dvorce--Jakartovice itd. lmportowi z Czech i Moraw sprzyjal niev,11tpliwie 

fakt, :i:e najg,:sciej zaludniona cz,:sc Slqska - Pogorze Sudeckie - le:i:ala 

w ich bezposrednim siisiedztwie. 

u W 1736/37 r. z Czech przywieziono na Sl.:tsk 219 508 hl zboia, strctczkowych 
i mqki. Przyjmujqc, Ze 1 hl odpowiadal okolo 70 kg, otrzymamy 153 655 q. Z Moraw 
przywieziono 163 048 hl, tj. okolo 114 132 q. 
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DIE SCHLESISCHEN GETREIDEIMPORTE VON 1736/37 

(Beitrag zur Geschichte der Handelsbeziehungen zwischen Schlesien 
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Anhand eines den Historikern bisher unbekannten Verzeichnisses von pflanz
lichen Nahrungsmitteln (Getreide, Schotengewdchse, Grütze und Mehl), die im 

Wirtschaftsjahr 1736/37 durch die Grenzzollstellen offiziell eingeführt worden sind, 

sowie auf Grund der Fachliteratur versucht der Verfasser die Frage zu beantwor
ten, welche Länder bei der Versorgung Schlesiens mit diesen Produkten die 

Hauptrolle gespielt haben. Unter Vorbehalt, dass das genannte Verzeichnis polemi
schen und parteiischen Charakter trägt, da es als Argument in den Bemühungen 

der schlesischen Stände um Steuerermässigungen diente, und dass es ferner ein 

untypisches, ein Hungerjahr betrifft, als der Bedarf an Nahrungsmitteln in Schle

sien besonders gross war, versucht der Verfasser anhand dieses Verzeichnisses zu 
beweisen, dass als Hauptlieferanten von Nahrungsmitteln für Schlesien die tscfi.e

chischen Länder waren: Böhmen und Mähren: weitere Lieferanten waren Bran

denburg und die Lausitz, schliesslich Ungarn. Da das Verzeichnis keine Angaben 

über den Umfang der schlesischen Importe aus Polen enthält, stellt der Verfasser 
auf Grund der deutschen Fachliteratur fest, dass dieser Import nicht hoch war 

und weit hinter den Importen aus den tschechischen Gebieten, ja sogar hinter 
dem aus Brandenburg lag. Für die böhmische und mährische Wirtschaft hatte der 

Export von pflanzlichen Nahrungsmitteln nach Schlesien eine weit grössere Bedeu
tung als der Export nach Sachsen. Den grössten Anteil hatte an diesem Export 
das Getreide, vor allem Korn. Der Verfasser befasst sich auch mit den Handels
wegen, die Schlesien mit Böhmen, Mähren, Ungarn, Brandenburg und der Lausitz 

verbanden. 




