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WROCŁAWSCY KUPCY W ANTWERPII OD DRUGIEJ  
ĆWIERCI XV DO POŁOWY XVI WIEKU – ZARYS PROBLEMU

Rozpatrując zagadnienie działalności wrocławskich kupców w Antwerpii 
w wiekach XV i XVI, wkraczamy na teren wstępnie rozpoznany w literaturze 
przedmiotu powszechnie cytowanej w kontekście Śląska. O tym, że Antwerpia, 
czy też szerzej Brabancja, znajdowała się w omawianym czasie w orbicie daleko-
siężnych kontaktów handlowych Wrocławia, informowali już badacze niemieccy 
XIX i początków XX w., lecz problem ten nie stawał się przy okazji przedmiotem 
osobnych studiów1. W kolejnych latach stan wiedzy dotyczącej omawianego za-
gadnienia stopniowo się poszerzał2. Niemniej w świetle informacji zawartych w ar-

1 Heinrich Wendt, Schlesien und der Orient. Ein geschichtlicher Überblick, Breslau 1916 
(Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte 21), s. 9, 14, 51, 110; Gerhard Pfeiffer, 
Das Breslauer Patriziat im Mittelalter, Breslau 1929, s. 300 (na temat kontaktów z Brabancją s. 168, 
181, 268, 294, 298); Ludwig Petry, Die Popplau, eine schlesische Kaufmannsfamilie des 15. und 
16. Jahrhunderts, Breslau 1935, s. 64, 73, 76, 85–86.

2 Jan Arthur van Houte, La Genèse du grand marché international d’Anvers à la fin du Moyen-
Âge, „Belgisch Tijdschrift voor Philologie en Geschiedenis”, 19, 1940, s. 123; Marian Małowist, 
Studia z dziejów rzemiosła w okresie kryzysu feudalizmu w Zachodniej Europie w XIV i XV wieku, 
Warszawa 1954, s. 110–111; Karol Maleczyński, Miasto w okresie rządów patrycjatu kupieckiego 
i powstawania zalążków kapitalizmu (1420–1620), [w:] Dzieje Wrocławia do roku 1807, red. Wacław 
Długoborski, Wrocław 1958, s. 242–243; Alfons K.L. Thi js, Een ‘gilde’ van Breslause kooplie-
den te Antwerpen (einde van de 15de – eerste helft van de 16de eeuw), Gent 1975 (Studia Historica 
Gandensia 197); Henryk Samsonowicz, Relations commerciales Polono-Italiennes dans le bas 
Moyen Âge, [w:] Studi in memoria di Federigo Melis, t. 2, Roma 1978, s. 289–290; Edith Ennen, 
Die Rheinlande, Mittel- und Osteuropa im Antwerpener Messenetz, [w]: Europäische Messen und 
Märktesysteme in Mittelalter und Neuzeit, hrsg. von Peter Johanek, Heinz Stoob, Köln 1996, s. 
87–104; Yolande E. Kort lever, The Easter and cold fairs of Bergen op Zoom (14th–16th centuries), 
[w:] Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee: secc. XIII–XVIII, ed. Simonetta 
Cavaciocchi, Firenze 2001, s. 625–643; Donald J. Harreld, High Germans in the Low Countries. 
German Merchants and Commerce in Golden Age Antwerp, Leiden 2004; Grzegorz Myśl iwski, 
Strefa sudecko-karpacka i Lwów. Miejsce Śląska, Małopolski i Rusi Czerwonej w gospodarce Eu-
ropy Zachodniej (połowa XIII – początek XVI wieku), [w:] Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia 
nad rozwojem średniowiecznej Europy, red. Sławomir Gawlas, Warszawa 2006, s. 247–319; idem, 
Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?, Wrocław 
2009, s. 76, 375. 
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tykule belgijskiego historyka Alfonsa Thijsa z 1975 r. oraz antwerpskich regestów 
z lat 1488–1514, które znane były później piszącym autorom, grupa przynajmniej 
kilkunastu wrocławskich kupców, notowanych w Antwerpii od lat 50. XV w. po 
lata 60. kolejnego stulecia, jawi się jako nie tylko liczna, lecz także silna i skonso-
lidowana, co potwierdzają przekazy o nabywanych przez jej członków nierucho-
mościach w mieście oraz utworzeniu przez nich w 1481 r. w tutejszym kościele 
mariackim (Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk – pw. Najświętszej Marii Panny) własnego 
bractwa religijnego pod patronatem św. Erazma3. Niniejszy artykuł stanowi efekt 
uboczny badań nad kontaktami kulturalnymi między Wrocławiem a Antwerpią 
w XVI w., których głównym celem było odtworzenie przyczyn i dróg, jakimi 
liczne antwerpskie stare druki i nieliczne antwerpskie obrazy powstałe w tym 
czasie mogły przybyć na Śląsk i do Wrocławia. Poniżej, w formie opracowania 
przyczynkowego, przybliżono wybrane aspekty działalności handlowej, religijnej 
i fundacyjnej wrocławian z perspektywy opracowujących antwerpskie archiwalia 
historyków, którzy w wybranych przypadkach posiłkowali się pracami Ludwiga 
Petry oraz Gerharda Pfeiffera. Zakres czasowy rozważań obejmuje lata, w których 
wrocławianie notowani byli najczęściej, choć niejednokrotnie sygnalizowane będą 
wydarzenia poprzedzające wyróżniony okres oraz z dalszych dziesięcioleci XVI w. 
Informacje przytoczone poniżej mogą zachęcić do prowadzenia dalszych analiz 
działalności kupieckiej oraz strategii, jakie wrocławscy ludzie interesu przypusz-
czalnie przyjmowali w wiekach XV i XVI, by nie tylko zaistnieć w największych 
ośrodkach handlowych ówczesnej Europy, lecz podkreślić jednocześnie swoją 
odrębność.

Antwerpia odgrywała rolę osady handlowej już w początkach XIV w., kiedy 
to razem z pobliskim Bergen op Zoom służyła za miejsce organizowanych cztery 
razy do roku jarmarków, tzw. foren van Brabant4. Najliczniejszą grupę kupców 

3 Thi js, Een ‘gilde’; Renée Doehaerd, Etudes anversoises, documents sur le commerce inter-
national à Anvers 1488–1514, t. 1–3, Paris 1962–1963. 

4 Leon Voet, Antwerpen, de metropool en haar verhaal, [w]: Antwerpen, verhaal van een 
metropool 16de–17de eeuw, red. Jan van der  Stock, Antwerpen 1993, s. 15. Do ważniejszych 
opracowań dotyczących historii politycznej, gospodarczej i społecznej Antwerpii w badanym okre-
sie należą publikacje: Marian Małowist, Studia z dziejów rzemiosła w okresie kryzysu feudalizmu 
w Zachodniej Europie w XIV i XV wieku, Warszawa 1954, s. 67, 70–71, 105–106, 123; Herman van 
der  Wee, The growth of the Antwerp market and the European economy (fourteenth–sixteenth cen-
turies), t. 1–3, The Hague 1963; Wilfrid Brulez, Brugge en Antwerpen in de 15de en 16de eeuw: een 
tegenstelling?, „Tijdschrift voor Geschiedenis”, 83, 1970, s. 15–37; Leon Voet, De Gouden Eeuw 
van Antwerpen, Antwerpen 1973; Antwerp’s Golden Age. The Metropolis of the West in the 16th and 
17th Centuries, eds. Leon Voet, Frans Baudouin, Antwerp 1973; Robert van Roosbroeck, Ant-
werpen de vermaarde koopmansstad. Geschiedenis van de opstand in de Nederlanden, Antwerpen 
1988; Antwerpen, verhaal van een metropool 16de–17de eeuw, red. Jan van der Stock, Antwerpen 
1993; Fernand Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII w, t. 3: Czas świata, 
tłum. Jan i Jerzy Strzeleccy, Warszawa 1992, zwł. s. 125–134; Michael Limberger, “No town in 
the world provides more advantages”: economies of agglomeration and the golden age of Antwerp, 
[w]: Urban Achievement in Early Modern Europe: Golden Ages in Antwerp, Amsterdam and London, 
ed. Patrick O’Brien, Cambridge 2001, s. 39–62. 
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przybywających do tych dwóch miast tworzyli ówcześnie angielscy importerzy 
wełny, dostarczający jeden z najważniejszych półproduktów wykorzystywanych 
przez kwitnący we Flandrii i Brabancji przemysł włókienniczy5. Rozpoczęcie 
przez Anglików w połowie XIV w. produkcji własnych tkanin, które razem z weł-
ną sprowadzali na kontynent, sprawiło, że stali się oni konkurencją dla lokalnych 
ośrodków, takich jak wiodąca ówcześnie prym w tej części Europy Brugia, czy też 
pomniejsza, acz znacząca Gandawa. Władcy flandryjscy – i przez to sama Brugia
– bronili się od końca XIV i przez całe XV stulecie przed napływem tańszych pro-
duktów angielskich, które uderzały w znacznie droższą lokalną produkcję, stosując 
m.in. blokady wprowadzone np. przez Filipa Pięknego w latach 1434–1439, na-
stępnie 1447–1452 oraz 1464–14676. Antwerpia nigdy nie dysponowała znacząco 
rozwiniętym przemysłem sukienniczym, który musiałaby ochraniać, stąd też jako 
jedyne miasto w regionie przyjmowała angielskich kupców, dając im możliwość 
przywozu oraz zbytu swoich towarów – zjawisko to nasilało się zwłaszcza od 
1406 r., gdy miasto ponownie przeszło w ręce hrabiów Brabancji, uniezależniając 
się od Flandrii, z najważniejszym tamtejszym miastem Brugią7. 

Dzięki temu posunięciu na początku XV w. rozpoczął się trwający właściwie 
aż do połowy XVI w. nieustający rozwój tego miasta, a tutejsze jarmarki zaczęły 
przyciągać nowe grupy kupców, w tym przede wszystkim Włochów, hanzeatów 
i Hiszpanów, na stałe stacjonujących w Brugii. Oprócz kupców angielskich do 
niewątpliwego sukcesu Antwerpii, która w początkach XVI w. stała się miejscem 
całorocznych targów, przyczyniły się jeszcze dwie inne grupy przybyszów: kupcy 
południowoniemieccy i Portugalczycy8. Ci pierwsi zaczęli tu nadciągać w dużej 
liczbie w drugiej ćwierci XV w. po angielskie sukno, w zamian dostarczając nad 
Skaldę rudy metali, przede wszystkim miedzi i srebra, które z kolei stanowiły 
atrakcyjny towar dla kupców portugalskich. Portugalczycy, ze względu na swo-
je interesy prowadzone w Afryce, potrzebowali miedzi, służącej tam za środek 
płatniczy. Drugi cel ich eskapad stanowiła Azja, na której terenie w zamian za 
pozyskane w Antwerpii srebro zdobywali przyprawy przywożone potem na rynki 
północnej Europy. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost znaczenia tego usytuowanego 
nad Skaldą miasta było osłabienie pozycji Brugii, która zwłaszcza w drugiej poło-
wie XV w. z powodu wielu złożonych przyczyn utraciła czołową rolę w regionie. 

5 Małowist, Studia, s. 65–67; Brulez, Brugge en Antwerpen, s. 16.
6 John Munro, Bruges and the Abortive Staple in English Cloth: An Incident in the Shift of 

Commerce from Bruges to Antwerp in the Late Fifteenth Century, „Revue belge de philologie et 
d’histoire”, 44, 1966, s. 1141. 

7 Ibidem, s. 1137–1159; Małowist, Studia, s. 67, 70–71, 105–106, 123. 
8 Donald J. Harreld, German Merchants and their Trade in Sixteenth-Century Antwerp, [w]: 

International Trade in the Low Countries (14th–16th Centuries). Merchants, Organisation, Infra-
structure, eds. Peter Stabel, Bruno Blonde, Anke Greve, Antwerp 2000, s. 169–197; idem, High 
Germans; Hans Pohl, Die Portugiesen in Antwerpen (1567–1648), zur Geschichte einer Minderheit, 
Wiesbaden 1977, s. 10.
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Jedna z nich wiązała się z kryzysem flamandzkiego sukiennictwa połączonym już
ze wspomnianym blokowaniem dopływu angielskiej wełny i tamtejszych wyro-
bów9. Niepoślednie znaczenie miał również kryzys gospodarczy i polityczny na 
tych terenach wywołany wojną stuletnią i związanym z nią bezpośrednim zagro-
żeniem dla życia i bezpieczeństwa samych kupców10, a także zamulenie kanału 
Zwin, utrudniające dotarcie statków do brugijskiego portu, czemu nie zapobiegano 
m.in. z braku odpowiednich funduszy11. Ponadto do zmniejszenia roli Brugii przy-
czyniły się konflikty miasta z hanzeatami, którzy kilkukrotnie, zwłaszcza w XIV
i XV w., podejmowali decyzję o przeniesieniu swojego kantoru do innych miast12. 
Początkowo powracali tu dzięki wywalczonym nowym przywilejom, zabiegali też 
o wzmocnienie tutejszego prawa składu, niemniej w ostatniej tercji XV w. istnienie 
ich kantoru w Brugii stawało się coraz bardziej fikcyjne13. Ostateczny cios miastu 
zadały zamieszki, przeradzające się niemal w wojnę domową przeciwko panującym 
Habsburgom, które nasiliły się zwłaszcza po śmierci Marii Burgundzkiej14. Brugia, 
która sprzeciwiła się Maksymilianowi I, zapłaciła za to wysoką cenę – w 1484 r. 
nakazał on zagranicznym kupcom przeniesienie swoich interesów do Antwerpii15, 
choć genueńczycy i hanzeaci uczynili to zawczasu. Exodusu ludzi interesu nie 
powstrzymał nawet pokój z 1489 r., gdyż odnaleźli w Antwerpii dogodne warunki 
do prowadzenia handlu.

Jak widać, przyczyn sukcesu Antwerpii nie należy utożsamiać wyłącznie ze 
spadkiem znaczenia Brugii, nawet jeśli pod wieloma względami kontynuowano tu 
przedsięwzięcia rozpoczęte jeszcze we Flandrii16. Na podkreślenie zasługuje rów-
nież fakt, że do tak dużego i gwałtownego wzrostu ośrodka nad Skaldą przyczyniło 
się wiele czynników i sił zewnętrznych, niekoniecznie bezpośrednio zależnych 
od działań podejmowanych przez miasto, które nie tylko nie dysponowało własną 
flotą, lecz także nie było rządzone przez osoby zajmujące się handlem, a pocho-
dzący stąd ludzie interesu nigdy nie prowadzili działań na skalę międzynarodową. 
Stąd też Antwerpia, ze względu na charakter prowadzonej na jej terenie wymiany 
handlowej, opierającej się właściwie wyłącznie na zagranicznych towarach, by 
przetrwać, musiała starać się przyciągać jak największą liczbę obcych kupców. 
Rosnąca w zawrotnym tempie pod koniec XV i w XVI stuleciu liczba ludności 
Antwerpii wyraźnie świadczy, że nowi przybysze – zwłaszcza kupcy i rzemieślnicy 

9 Najszerzej na ten temat por. Małowist, Studia. 
10 Philippe Doll inger, Dzieje Hanzy: XII–XVII w., przeł. Vera Soczewińska, Warszawa 1997, 

s. 268.
11 Munro, Bruges, s. 1137–1138. 
12 Doll inger, Dzieje Hanzy, s. 53–58, 186–187, 270.
13 Ibidem, s. 99, 268.
14 Munro, Bruges, s. 1148–1149. 
15 Antoni Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380–1500, t. 1: Sztuka dworu burgundzkiego 

oraz miast niderlandzkich, Warszawa 2008, s. 108.
16 Braudel, Kultura, s. 125–129.
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– mieli zapewnione dobre warunki do prowadzenia interesów17. Z punktu widze-
nia prawnych regulacji mieszkańców Antwerpii dzielono na trzy grupy: obywateli 
(poorters), osiedleńców (ingezetenen) oraz tzw. gołych mieszkańców (naakte in-
woners, inwoners-zonder-meer), czyli nieposiadających majątku oraz nieprowa-
dzących operacji finansowych18. Pełne obywatelstwo Antwerpii wymagane było 
tylko w sytuacji, gdy przybysz chciał pracować w mieście jako mistrz cechowy 
lub planował założyć tutaj firmę. W innych wypadkach, zwłaszcza związanych
z działalnością kupiecką, posiadanie obywatelstwa nie było obligatoryjne, stąd też 
zagraniczni kupcy zwykle ograniczali się do uzyskania statusu osiedleńca, którego 
warunkiem otrzymania było mieszkanie w Antwerpii we własnym lub wynajętym 
lokum przez rok i jeden dzień. Zwykle taki status mieli w mieście przedstawiciele 
wielkich firm handlowych lub też najemni pracownicy. Ingezetenen mieli ponadto 
prawo do członkostwa w bractwach, gildiach i tzw. Naties – czyli grupach narodo-
wościowych, z czego skrzętnie korzystali. „Nacje”, czyli najsilniejsze i najbardziej 
uprzywilejowane w mieście grupy, tworzyli w Antwerpii Anglicy, Portugalczycy, 
kupcy górnoniemieccy i od początku XVI w. hanzeaci19. Oprócz własnych sie-
dzib w mieście przyznawano im również wiele ulg podatkowych. Poza „Nacją”, 
a rzadziej w jej obrębie, tworzyły się mniejsze zgromadzenia kupców, cechy lub 
bractwa religijne o gorszej pozycji finansowej – zwykle z tego samego regionu20. 
Członkostwo w takiej organizacji dawało wiele zarówno w wymiarze handlowym, 
jak i społecznym, oferując szansę na zjednoczenie się osób z małym kapitałem 
w celu prowadzenia większych interesów czy objęcia opieką nowo przybyłych. 
Religijna aktywność takiej grupy nie odbiegała od standardowych praktyk w innych 
europejskich miastach i obejmowała m.in. wspólny udział w mszach, procesjach 
z okazji dni świątecznych czy wreszcie fundacje artystyczne, paramentów oraz 
wotów. Istotną w tym kontekście rolę odgrywał nabywany przez wspólnotę ołtarz, 
wyznaczający przestrzeń wydzieloną dla konkretnego bractwa, jako jej swego ro-
dzaju prywatny teren, na którym odbywały się nabożeństwa, zebrania, wystawne 
uczty, gdzie wreszcie przechowywano dokumenty bractwa21. O dużej popularno-

17 Alfons K.L. Thijs, Minderheden te Antwerpen (16de/20ste eeuw), [w:] Minderheden in Westeu-
ropese steden (16de–20ste eeuw), red. Hugh Soly, Alfons K.L. Thijs, Brussel 1995, s. 17–42. W 1358 
r. Antwerpia liczyła 12 tys. mieszkańców, pod koniec XV w. 47 tys., a w 1566 r. osiągnęła liczbę 100 
tys. mieszkańców. Pozostałe najnowsze publikacje na temat problemu napływu nowych mieszkańców 
do Antwerpii: Ennen, Die Rheinlande, s. 87–104; Bruno Blonde, Oscar Gelderblom, Peter Sta-
bel, Foreign merchant communities in Bruges, Antwerp and Amsterdam, c. 1350–1650, [w:] Cultural 
Exchange in Early Modern Europe, t. 2: Cities and Cultural Exchange in Europe 1400–1700, eds. 
Donatella Calabi, Stephen Turk Chris tensen, Cambridge 2007.

18 Thi js, Minderheden, s. 18.
19 Harreld, High Germans, s. 173.
20 Alfons K.L. Thi js, Religion and social structure: religious rituals in pre-industrial trade as-

sociations in the Low Countries, [w:] Craft Guilds in the Early Modern Low Countries. Work, Power 
and Representation, eds. Maarten Prak, Catharina Lis, Jan Lucassen, Hugh Soly, Aldershot 2006, 
s. 157–173.

21 Ibidem, s. 157.
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ści tej formy religijnego, handlowego i społecznego jednoczenia się w mieście 
świadczy rosnąca od drugiej połowy XV w. do połowy kolejnego stulecia liczba 
ołtarzy fundowanych w kościele pw. Najświętszej Marii Panny (Onze-Lieve-Vrou-
we-Kerk) w Antwerpii, których przed ruchami ikonoklastycznymi z 1566 r. miało 
być ok. 7022. Przypuszczalnie jednak jest to liczba zaniżona o straty, jakie w latach 
30. XVI w. przyniósł pustoszący wnętrze kościoła pożar. W efekcie wprowadzania 
przeróżnych regulacji prawnych oraz zmian natury wyznaniowej liczba bractw 
i gildii od połowy XVI w. zaczęła maleć. Jednak bez wątpienia tego rodzaju grupy 
można uznać za jedne z ważniejszych stymulantów życia społecznego i religijnego, 
a w konsekwencji także handlowego miasta w omawianym okresie.

Czas formowania się podwalin sukcesu Antwerpii to również moment, gdy poja-
wiają się pierwsze wzmianki o wrocławianach aktywnych nad Skaldą. Początkowo 
przybywali oni tutaj głównie na czas foren van Brabant, czyli targów odbywających 
się w Antwerpii i Bergen op Zoom, jako przedstawiciele największych śląskich 
rodzin, takich jak Popplau, Imhoff czy Rindfleisch, w celu nabycia sukna i oddania
go do barwienia, a także, w mniejszym stopniu, by zakupić przyprawy23. Wiadomo, 
że już w 1438 r. antwerpscy kupcy zaliczali Wrocław i Magdeburg do miast, które 
dostarczały swoje towary drogą lądową24. Niemniej pierwsza wzmianka dotycząca 
obecności w Antwerpii obywateli Wrocławia, a dokładniej czterech wrocławian 
i jednego legniczanina, znanych z imienia i nazwiska, pochodzi z 1456 r.25, kiedy 
to nad Skaldą pojawił się m.in. Nicolaus Tinzmann26 oraz Hans Dominik z Legnicy 
– wieloletni przedstawiciel wrocławskiego kupca Hansa Popplaua27. Coraz więcej 
zapisów dotyczących działalności wrocławian w Antwerpii pojawia się w siódmej 
dekadzie XV w., z kolei w latach 1488–1514 odnotowano w antwerpskich regestach 
12 wrocławskich kupców, a i ich liczba oraz aktywność zaczęły spadać dopiero 
w trzeciej dekadzie XVI stulecia (por. tab. 1). Ponadto w 1506 r. wrocławska rada 
miejska zwróciła się do swojego odpowiednika w Antwerpii z prośbą o udzielenie 
pomocy dwóm swoim obywatelom, powołując się przy tym na długoletnią wy-
mianę handlową między tymi dwoma miastami28. Stanowi to kolejne świadectwo 
długotrwałej działalności wrocławian nad Skaldą. 

Kupcy z Wrocławia prowadzili interesy w Antwerpii przede wszystkim celem 
zakupu towarów, które następnie dostarczali do rodzinnego miasta. Najwięcej 
przekazów dotyczy nabywania sukna, które sprowadzali m.in.: wzmiankowany 

22 Floris Pr ims, Antwerpsche Altaarstudiën, „Bijdragen tot de Geschiedenis”, 30, 1939, s. 235.
23 Maleczyński, Miasto, s. 242–243; Myśl iwski, Strefa, s. 262–263; Harreld, High Ger-

mans, s. 138; por. Pfeiffer, Das Breslauer Patriziat, s. 168, 181, 268, 294, 298, gdzie wzmianki 
z 1373 i 1414 r. oraz najpewniej z lat 40. XV w. dotyczące udziału wrocławskich kupców w handlu 
z Brabancją, niemniej nie wiadomo, czy docierali oni również do Antwerpii.

24 Wendt, Schlesien, s. 9.
25 Hansisches Urkundenbuch, t. 8, hrsg. von Walther Stein, Leipzig 1899, nr 466, s. 305–306.
26 Pfeiffer, Das Breslauer Patriziat, s. 300.
27 Petry, Die Popplau, s. 105; Rudolf Stein, Der Rat und die Ratsgeschlechter des Alten Breslau, 

Würzburg 1963, s. 176. 
28 Wendt, Schlesien, s. 14. 
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Tabela 1. Zestawienie wrocławskich kupców aktywnych w Antwerpii  
od drugiej ćwierci XV do połowy XVI w.

Imię i nazwisko Data wzmianki
Nicolaus (Nikel) Tinzmann 1456
Martin Steego* 1456
Jaspar Koober* 1456
Hans Dominik (pochodzący z Legnicy) 1456
Hans Schut (Schütz) 1458
Kaspar Popplau (Jaspar Popel) 1458, 1465, 1490
Markus Popplau (Marcus Popele) 1465, 1492, 1494, 1495, 1501
Andreas Popplau 1507  
Hans Rotichen (Rochen) 1465
Kaspar Rotichen 1502–1508
Claus Craenken* 2 VIII 1459
Jaspar Hoest (Hoot)* 1465, 1466, 1477
Hans Beyer 1471
Alexius Bancke (Panck) 1490, 1492
Barthel (Balthasar) Hornig 1456, 1494, 1495 
Hieronymus (Jeronimus) Hornig 1490, 1518
Christoph Hornig 1506, 1513, 1518
Barthlolomäus Hornig 1518, 1520
Moritz Hornig 1532, 1535, 1537, 13 III 1546, 

1553
Ysaac Hornig* 1552, 1553, 1565
David Hornig 1542
Peter Rindfleisch 1494, 1495, 1505, 1520
Servatius Rindfleisch 1543, 1556
Daniel von Rindfleisch 1575
Kaspar Zutken (Jaespaert Zutken)* 1505
Lucas Lindner 1506
Nickel Jenkwitz (Niclaus Jencwitz, Berckewijtz, Jancroitz) 1505, 1506, 1512
Nicolaus Reichel (Rijchel) 1505, 1506
Stenzel Reichel (Rijschsel) 1515
Gregor Scholtz (Scholts) 1508, 1509 (?)
Georg Krämer (Jorys Cremere, Creemer)* 1510
Hans Paff* 1508, 1509
Nicolaus Eydingen* 1542
Stenzel Monau 1543, 1556

* Gwiazdką oznaczono nazwiska przytoczone w formie, w jakiej występują w zapisach, ze wzglę-
du na niemożność ich niepodlegającej wątpliwościom identyfikacji.

W nawiasach wymieniono zapis imion i nazwisk najbardziej odbiegających od ich właściwego, 
czy też występującego na Śląsku brzmienia.
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w 1456 r. Jaspar Koober29, Markus Popplau i Balthasar Hornig (1495 r.30) czy 
Kaspar Zutken, reprezentujący również innych wrocławian (1505 r.31). Pierwszy 
z wymienionych kupców zakupił sukno z Ypres, jednak informacja z 1459 r. na 
temat zadłużenia Clausa Craenkena z Wrocławia u angielskiego handlarza suknem 
Jana Wynne’a może wskazywać, że przedmiotem handlu w XV w. było także sukno 
angielskie32. Na pewno właśnie taki rodzaj sukna zakupili niecałe 100 lat później 
Stenzel Monau i Servatius Rindfleisch33. Ponadto wrocławian interesowały towary 
określane mianem droeg goed, co oznaczać mogło zarówno korzenie (przyprawy), 
jak i barwniki34. W 1508 oraz 1509 r. taki asortyment towarów, obejmujący również 
sukno oraz nieokreślone „ozdoby” (sieraden), zakupiony w Antwerpii, wysyłali do 
Lipska wrocławscy kupcy: Gregorius Scholz i Alexius Bancke35. Istnieją przekazy 
sugerujące, że wrocławianie nie tylko dokonywali nad Skaldą zakupów, lecz także 
dostarczali tu towary36. Poza wspomnianą już wzmianką z 1438 r. na temat docie-
rania wrocławskich dóbr nad Skaldę drogą lądową odnotowano, że w 1505 r. grupa 
wrocławskich kupców nie dotarła na targi Bergen-op-Zoom, gdyż została w drodze 
napadnięta37. Niestety nieznana pozostaje dokładna zawartość wiezionego ładunku, 
dlatego nie sposób stwierdzić, czy przewożone przez wrocławian do Niderlandów 
wysokogatunkowe skóry trafiały również na antwerpski rynek38. 

Dowodów na stałą bytność wywodzących się z Wrocławia ludzi interesu 
w Antwerpii dostarczają przekazy na temat nabywanych przez nich w mieście 
nieruchomości. Wrocławski kupiec (coepman van Bressellouwen) Jaspar Hoest 
(notowany też jako Hoost) posiadał dom na Oude Veemarkt (obecnie Eiermarkt), 
który sprzedał w 1466 r., a także na Kerkhofstraat (obecnie Schoenmarkt), wysta-
wiony na sprzedaż 10 lat później39. Drugim wrocławianinem mającym nad Skal-
dą nieruchomości był Moritz Hornig (obywatel Antwerpii od 1553 r.): pierwsza 
z nich, nabyta w 1532 r., znajdowała się przy ul. Lombardenvest, a kolejna, już 
tylko wynajmowana, przy Lange Nieuwestraat40. Nie sposób na podstawie tych 
dwóch znanych przykładów ocenić, czy zakup nieruchomości w Antwerpii należał 
do standardowych przedsięwzięć tych wrocławskich kupców, którzy decydowali 
się na stały pobyt nad Skaldą. 

29 Hansisches Urkundenbuch, s. 305.
30 Ennen, Die Rheinlande, s. 97.
31 Ibidem. Zapis nazwiska przytoczony za autorką.
32 Thi js, Een ‘gilde’, s. 354.
33 Ibidem, s. 366.
34 Myśl iwski, Wrocław, s. 76, 375. Zdaniem H. Wendta wrocławian w Antwerpii interesowały 

przyprawy, por. idem, Schlesien, s. 110.
35 Ennen, Die Rheinlande, s. 97.
36 Por. Myśl iwski, Strefa, 263.
37 Doehaerd, Etudes, t. 3, s. 181, nr 3444, 3445: wymienieni zostali: Kaspar Zutken, Marcus 

Popplau, Nickel Jenckwitz.
38 Wendt, Schlesien, s. 9.
39 Thi js, Een ‘gilde’, s. 354.
40 Ibidem, s. 361–362.
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W Antwerpii wrocławianie nawiązywali kontakty zarówno z obywatelami 
miasta, jak i przybyszami z zewnątrz. Wiadomo, że w 1458 r. wrocławianie Hans 
Schut oraz Kaspar Popplau współpracowali z Peterem van Pulle, antwerpskim 
kuśnierzem41. Z kolei wspomniany już J. Hoest prowadził w 1465 r. interesy z an-
twerpskim barwiarzem (droogscheerder) Janem Thysem42. Powyższe wzmianki 
świadczą wyraźnie, że wrocławianie korzystali z usług przedstawicieli lokalnego 
rzemiosła, poddając obróbce towar zakupiony (z pewnością w przypadku barwienia 
sukna) bądź sprzedawany na tutejszym rynku. Zwłaszcza współpraca z lokalnym 
kuśnierzem może stanowić argument przemawiający za teorią, że wrocławianie 
dostarczali nad Skaldę futra lub skóry. Co więcej, oddawanie w Antwerpii suk-
na do obróbki przed jego wysłaniem na Śląsk było praktykowane jeszcze przez 
wiele dziesięcioleci w XVI w. Wiadomo np., że w 1556 i 1559 r. dla S. Monaua 
i S. Rindfleischa niemal na wyłączność pracowali nad obróbką sukna antwerpczycy
Henrick van Salingen i Steven Oirt43. Z kolei kontakty wrocławian z lokalnymi 
kupcami wiązały się również z powierzeniem im opieki i pośrednictwa w intere-
sach – w pierwszej dekadzie XVI w. Georg Krämer, Nickel Jenkwitz oraz Barthel 
i Christoph Hornigowie przekazali nadzór nad swoimi sprawami antwerpczykowi 
Clausowi van der Ast44. W kolejnych dekadach XVI w. większość śląskich kup-
ców na swoich faktorów czy też przedstawicieli wyznaczała kupców z Lipska45. 
Nicolaus Eydingen korzystał w 1542 r. w Antwerpii z usług Wolffa Puschingera, 
pochodzącego z Lipska46, podobnego wyboru dokonali S. Monau oraz S. Rind-
fleisch47. Z Lipska pochodzili też inni przedstawiciele wrocławian w Antwerpii, 
m.in. Heinrich Preusser oraz Sigmond Brudegem, a także Hans Steenbach i Tho-
mas Tzymmerman48. 

Zwłaszcza od końca XV w. zauważalne jest korzystanie przez pochodzących 
ze stolicy Śląska kupców z usług antwerpskich firm transportowych, obsługiwa-
nych już na trasie zwykle przez górnoniemieckich przedsiębiorców celem dowo-
zu dóbr do rodzinnego miasta49. Tak wysyłali swoje towary właściwie wszyscy 
wrocławianie, choć podstawowym mankamentem wspomnianego rozwiązania 
był maksymalny zasięg działania przewoźników sięgający tylko do Lipska50. 
W 1495 r. M. Popplau i Balthasar Hornig zatrudnili firmę przewozową Heinricha

41 Ibidem, s. 353. 
42 Ibidem, s. 354. Zapis nazwiska przytoczony za źródłem.
43 Ibidem, s. 365–366.
44 Ibidem.
45 Ibidem, s. 365.
46 Ibidem, s. 366.
47 Harreld, High Germans, s. 77. Zapis imion i nazwisk za autorem. 
48 Thi js, Een ‘gilde’, s. 361, 366.
49 Wilfrid Brulez, De firma della Faille en de internationale handel van Vlaamse firma’s in de 

16de eeuw, Brussel 1959, s. 408.
50 Petry, Die Popplau, s. 71, zastanawiał się jeszcze, czy możliwy był bezpośredni transport 

z Antwerpii do Wrocławia, jednak nie potrafił na to znaleźć żadnych jednoznacznych dowodów. 
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von Maarburg51, podczas gdy w 1509 r. A. Bancke najął do tego celu przewoźnika 
Coensa Merckela52. 

Jedną z najbardziej zaangażowanych w handel w Antwerpii i pozostałych mia-
stach Niderlandów rodziną o wrocławskiej proweniencji była – zarówno liczebnie, 
jak i pod względem wartości inwestycji – familia Popplau53. Kasparowi Popplau, 
pierwszemu ze swego rodu notowanemu nad Skaldą od 1458 po 1490 r., częste 
podróże do Niderlandów nie przeszkadzały w wywiązywaniu się z obowiązków 
względem wrocławskiej rady miejskiej, której od 1483 do śmierci w 1499 r. był 
członkiem54. Notowany od 1492 do 1501 r. w Antwerpii M. Popplau przypusz-
czalnie przejął interesy rodzinne nad Skaldą, którymi zawiadywał wraz z bratem 
Andreasem55. Do Wrocławia wrócił na stałe ok. 1498 r., by objąć kontrolę nad całą 
firmą. Z aktywności spółki M. Popplaua i Hansa Rotichena zachowała się zresztą
dokumentacja z lat 1502–1516, zawierająca bogate zapiski o zakupach i jej działal-
ności handlowej56. Z tychże wiadomo również, że z Wrocławia do Brabancji i Ni-
derlandów wysyłano młodych adeptów sztuki kupieckiej celem zdobycia przez nich 
odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia57, co może być kolejnym powodem 
obecności wrocławian w Antwerpii, a zarazem dowodem na stosowanie przez nich 
praktyk powszechnych w wielu europejskich miastach. A. Thijs przypuszczał, że 
także M. Popplau spędził nad Skaldą swoje młodzieńcze lata58.

Na uwagę zasługuje ponadto przypadek Nicolausa Rehdigera, dobrze prospe-
rującego wrocławskiego mieszczanina, który w 1520 r. otworzył w Antwerpii, 
przy Keyserstraat, przedstawicielstwo swojej firmy59, reprezentowanej w 1565 r. 
przez Holendra Materna Schuiffa60. Prosperowało ono wystarczająco dobrze, by 
pozyskane dochody synowie Nicolausa, Thomas i Jacob, mogli przeznaczyć na 
pokrycie kosztów nauki i swojej pasji kolekcjonerskiej61.

51 Ennen, Die Rheinlande, s. 97.
52 Ibidem.
53 Petry, Die Popplau, s. 62–65. 
54 S te in, Der Rat, s. 176; Ennen, Die Rheinlande, s. 96, 17 VIII 1490 r. Kaspar Popplau 

oświadczył w Antwerpii, że był właścicielem sukna, które Hans Weenschyn i Palten Overloo trans-
portowali do Lipska. 

55 Thijs, Een ‘gilde’, s. 358. W 1476 r. Marcus wraz z Andreasem zrzekli się praw miejskich we 
Wrocławiu (por. Pfeiffer, Das Breslauer Patriziat, s. 225). Przypuszczalnie uczynili to, aby uzyskać 
obywatelstwo Antwerpii. Ennen, Die Rheinlande, s. 96, twierdzi, że Markus współpracował w An-
twerpii z firmą transportową Fredericha van Nuysa. 

56 Petry, Die Popplau, s. 4–26.
57 Ibidem, s. 63. 
58 Thi js, Een ‘gilde’, s. 357.
59 Friedrich W.T. Hunger, Charles de l’Escluse (Carolus Clusius), Nederlandsch kruidkundige, 

1927–1943, t. 2, The Hague, s. 65.
60 Stein, Der Rat, s. 224.
61 Najszerzej o tym problemie: Aleksandra Lipińska, Brothers in Collecting: Thomas and Ja-

cob Rhediger – Two 16th Century Silesian Art Collectors and Bibliophiles, nieopublikowany referat 
wygłoszony w trakcie sesji: Early Modern Merchants as Collectors, Ashmolean Museum, University 
of Oxford, 15–16 VI 2012.
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O tym, że zwłaszcza w latach 1480–1520 wrocławianie tworzyli nie tylko sto-
sunkowo liczną, lecz także silną i dobrze zorganizowaną grupę, której przedsta-
wiciele przypuszczalnie zamieszkiwali w Antwerpii na dłużej niż na czas trwania 
jarmarku, świadczą zarówno przekazy o ich działalności handlowej czy zakup 
nieruchomości, jak i założenie w 1481 r. tzw. Gildii św. Erazma, do której począt-
kowo należeli wyłącznie kupcy z Wrocławia62. W rzeczywistości było to bractwo 
religijne (w zapisie pada: „gildia lub bractwo” – „guide ofte gebruerschap”, stąd 
wynika, że w XVI w. panowała dowolność określania tych stowarzyszeń) spełnia-
jące dwie podstawowe i właściwie uniwersalne w całej ówczesnej Europie funkcje: 
religijną i zgromadzenia towarzyskiego. Podczas gdy założenie takiego bractwa 
przez obcokrajowców nie było niczym niespotykanym, stworzenie go przez grupę 
osób pochodzących początkowo wyłącznie z jednego miasta A. Thijs uznał, przy-
najmniej w skali Brabancji w tym czasie, za wydarzenie wyjątkowe. Przed 1481 r. 
wspominani już J. Hoest i M. Popplau należeli do antwerpskiego zgromadzenia św. 
Antoniego, jednak to bractwo nie było ze swej natury aż tak homogeniczne63.

 Wrocławskie bractwo św. Erazma dokonało zakupu tzw. Breslauwers outaer, 
własnego ołtarza do kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Antwerpii poświę-
conego patronowi bractwa, który umiejscowiono jako „trzeci od chrzcielnicy”64. 
Zapisy na rzecz świec do tego ołtarza można odnaleźć w notatkach spółki rodziny 
Popplau65. Przy nim znajdowała się miedziana tabliczka z wyrytą datą założenia 
bractwa oraz gmerkami czy też herbami jej poszczególnych członków66. Zarówno 
wspomniana tabliczka, jak i sam ołtarz niestety nie dotrwały do naszych czasów. 
Co więcej, wrocławianie dysponowali w Antwerpii przynajmniej jeszcze jednym 
ołtarzem, poświęconym św. Jadwidze. Musiał on istnieć już na początku XVI w., 
gdyż pierwsza wzmianka o zapisie na jego rzecz pochodzi z 1502 r.67 W 1508 r. 
wrocławski wspólnik rodziny Popplau, Kaspar Rotichen, zapłacił z funduszy spółki 
lokalnemu, przypuszczalnie antwerpskiemu malarzowi Heinrichowi Westfelingo-
wi za „obrazy do ołtarza św. Jadwigi” („Bilder zum Hedwigsaltar”) i za prace na 
rzecz jeszcze innego ołtarza68. Nie wiadomo, czy wzmianka ta traktuje o ołtarzu 

62 Thi js, Een ‘gilde’, s. 358. Informację tę autor zaczerpnął z dokumentu wystawionego 20 XII 
1581 r., którego treść głosi: „Want staet ... te wetene ... dat in den jare XIIII’ eenentachentich bij de 
Breslauwers alhier geweest zynde is gefundeert geweest eene guide ofte gebruerschap genaempt ge-
weest zynde Sinte Erasmusgulde, dewelcke in Onser Vrouwen kercke hebben gehadt ende gehouden 
eenen aultaer die zylieden selve oyck hebben gedoteert ende versien van aile chieraten ende nootely-
cheden daertoe dienende” (podkreślenie – A.P.). Felix Archief, Antwerpia, Proc. W. 232, Ghysbreeht 
Vermerell contra Nicolaes van Lippeloo (20 XII 1581).

63 Floris Pr ims, De gulde van den groten Heer Sint Anthonys, 1450, te Antwerpen, [w:] Miscel-
lanea J. Gessler, t. 2, 1948, s. 1011, 1014.

64 Edm Geudens, Het St. Huibrechtsgild en zijne genooten in de Onze-Liebe-Vrouwenkerk te 
Antwerpen (1500–1821), Antwerpen 1921, s. 13.

65 Petry, Die Popplau, s. 63. 
66 Thi js, Een ‘gilde’, s. 359.
67 Petry, Die Popplau, s. 63. W 1502 r. Kaspar Rotichen przekazał 1 floren 18,5 grosza „für einen 

Kasten am Hedwigsaltar”. 
68 Ibidem.
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św. Erazma, czy też o trzecim obiekcie fundowanym przez wrocławian. Po ołtarzu 
św. Jadwigi również nie zachował się żaden ślad.

Wiadomo, że nowi członkowie, pochodzący już spoza Wrocławia, zaczęli zapi-
sywać się do bractwa dopiero od lat 90. XV w., a liczba członków pochodzących 
z miasta jego założycieli systematycznie malała. Przypuszczalnie z tego powodu, 
w przypadku fundacji na rzecz bractwa, Hieronim Hornig wraz z dwójką swych 
kuzynów Christophem i Bartholomeusem Hornigami, zakupiwszy rentę na sfinan-
sowanie mszy, oraz braćmi Clausem i Staynselem Richelami podkreślali w 1518 r., 
że są „wszyscy kupcami z Wrocławia... w bractwie św. Erazma” („alle cooplie-
de van Breslauv... in de gulde van Sinte Erasmus”)69. Ostatnim wrocławianinem 
w bractwie był kupiec M. Hornig, syn wspomnianego Hieronima, który w 1546 r. 
nabył antwerpskie prawo miejskie, choć nad Skaldą mieszkał już od roku 153270. 
Po jego śmierci w 1561 r. bractwo w swojej dotychczasowej postaci przestało 
istnieć, a wspomniana miedziana tabliczka wraz z dokumentami wspólnoty miała 
zostać na mocy testamentu przekazana jego dzieciom. Z zapisów archiwalnych 
datowanych na przełom 1581 i 1582 r. wynika, że oprócz tabliczki córki Horniga 
nie były w stanie wyegzekwować nic więcej, tj. przede wszystkim księgi bractwa, 
zawierającej m.in. jego przepisy, czy paramentów71. Okazało się bowiem, że ołtarz 
św. Erazma wraz z całym wyposażeniem służył dalej w tej samej świątyni, lecz już 
innemu zgromadzeniu. Powodów, dla którego bractwo św. Erazma przestało istnieć, 
było przynajmniej kilka i są one bardzo oczywiste: szybko rozprzestrzeniające 
się na Śląsku idee reformacji, wysokie koszty utrzymania ołtarza i bractwa oraz 
powszechna praktyka prowadzenia interesów przy pomocy pośredników. W ob-
liczu przytoczonych powodów można się zastanawiać, dlaczego organizacja ta 
przetrwała aż do 1561 r. Mimo rozwiązania bractwa wrocławianie nadal pojawiali 
się nad Skaldą. Jeszcze w 1575 r. wrocławski kupiec Daniel Rindfleisch pracował
jako przedstawiciel w filii firmy Conraerta Radta z Augsburga72. Jednakże w tym 
czasie, zwłaszcza od drugiej połowy XVI w., wrocławskich kupców w Antwerpii 
zaczynają zastępować wrocławscy humaniści, niejednokrotnie potomkowie wspo-
mnianych ludzi interesu. 

Chociaż w skali Antwerpii bractwo wrocławian przypuszczalnie było ewene-
mentem, to jednak przykłady podobnych organizacji tworzonych przez kupców 
z tego samego miasta w innych ośrodkach handlowych są znane. Na zasadach 
konfraterni jednoczyli się m.in. norymberczycy przebywający w Wenecji, którzy 
przypuszczalnie już na początku XV w. ufundowali w kościele św. Bartłomieja przy 
Rialto ołtarz poświęcony patronowi ich miasta – św. Sebaldowi, czyniąc na jego 
rzecz liczne fundacje73. Norymberczycy zatrudniali, przynajmniej przez cały wiek 

69 Thi js, Een ‘gilde’, s. 361.
70 Ibidem.
71 Ibidem, s. 363, 359. 
72 Ibidem, s. 365.
73 Ostatnio na ten temat Thomas Eser, „In onore della città e dei suoi mercanti” presenza e 

rappresentazione della città di Norimberga a San Bartolomeo nell’età di Dürer, [w:] La Chiesa di 
San Bartolomeo e la comunità tedesca a Venezia, ed. Natalino Bonazza, Venezia 2013, s. 67–86.
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74 W umowie zawartej w 1478 r. w Norymberdze między norymberskimi kupcami stacjonującymi 
w Wenecji a pochodzącym z Bambergu kapłanem Johannesem Kolbem określono rolę kapłana jako: 
„Capellanus ad Altare Sancti Sebaldi in Ecclesia Sct. Bartholomei Venetiis”, por. Eser, „In onore”, 
s. 68.

75 Thi js, Een ‘gilde’, s. 359.
76 Wrocław zawiesił swoje członkostwo w Lidze w 1474 r., por. Dol l inger, Dzieje Hanzy, 

s. 89. 
77 Co umknęło Donaldowi Harreldowi włączającemu wrocławian do tej grupy, por. Harreld, 

High Germans, s. 75.

XV, własnych oraz pochodzących przeważnie z ich rodzinnych stron kapelanów, 
zobowiązanych, za sowitą opłatą 40 dukatów, do stałego pobytu w Wenecji, opie-
ki nad ołtarzem św. Sebalda, księgami i paramentami, odprawiania pięciu mszy 
w tygodniu, organizacji święta św. Sebalda oraz udzielania swoim zleceniodaw-
com wszelkich sakramentów74. W obu wypadkach, wrocławian w Antwerpii i no-
rymberczyków w Wenecji, mamy do czynienia z organizacją jednoczącą kupców 
z tych samych stron w celach nie tylko religijnych, lecz także czysto strategicz-
nych. W obliczu braku własnej siedziby w mieście i jednocześnie potrzeby, także 
ze względu na sprawy czysto handlowe, zaznaczenia w nim swojej obecności oraz 
podkreślenia odrębności od innych „Nacji” lub pomniejszych grup ludzi interesu 
aktywnych w Antwerpii bardzo uzasadniony wydaje się ruch wrocławian, tzn. de-
cyzja zrzeszenia się w ramach bractwa. Tym samym zyskali oni środek do mani-
festacji swojej pozycji, stałej obecności w mieście, zdolności do samoorganizacji 
i obrony własnych interesów, wreszcie dobrej kondycji finansowej i wiarygodności
jako pobożnych chrześcijan. Jednocześnie wrocławianie stworzyli sobie miejsce 
do zgromadzeń – czy to z okazji nabożeństw, czy też uczt – w których trakcie 
można było omówić sprawy handlowe75, służące także za drogowskaz bądź nie-
mal „szyld” dla aktualnych lub przyszłych kontrahentów. Dawali więc wyraźnie 
do zrozumienia, że nie należą już do grona hanzeatów76 i że tworzą odrębną grupę 
od górnoniemieckiej „Nacji”77. Członkostwo w bractwie św. Erazma zapewniało 
wrocławianom rozpoznawalność i uwiarygodniało ich jako partnerów handlowych. 
Dla kupców chcących zaistnieć w kilkudziesięciotysięcznej metropolii były to 
zapewne kwestie dużej wagi. Stąd też, nawet jeśli przynależność do bractwa nie 
była wymogiem czy też warunkiem niezbędnym do funkcjonowania kupców nad 
Skaldą, posunięcie wrocławian wydaje się ze wszech miar uzasadnione jako dające 
szansę na większą skuteczność podejmowanych działań. 

Fundowane przez wrocławian ołtarze również stanowią interesujący przejaw 
bytności tej grupy kupców w Antwerpii. Pomijając aspekty natury czysto liturgicz-
nej i religijnej, pierwszy z ołtarzy, pw. św. Erazma, stanowił, jak już wspomniano, 
element determinujący niemal autonomiczną przestrzeń bractwa w obrębie nie tyl-
ko kościoła, lecz także miasta. W obliczu braku innej siedziby czy choćby kaplicy 
to tutaj przechowywano informacje na temat jego członków i przypuszczalnie do-
kumenty organizacji. Niestety trudno znaleźć przekonywające wytłumaczenie dla 
motywów, jakimi kierowali się Ślązacy, obierając za patrona właśnie św. Erazma, 
opiekuna żeglarzy i tkaczy, znanego na Śląsku, lecz nieotaczanego specjalnym 
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kultem. W Niderlandach natomiast wspomniany święty cieszył się dużą popularno-
ścią78. Jeśli założymy, że wrocławianie celowo wybrali tę postać na swojego opie-
kuna, można przypuszczać, że chcieli poinformować o zakresie swojej kupieckiej 
działalności powiązanej z przemysłem tkackim. Jednak bardziej prawdopodobne 
wydaje się zupełnie inne wytłumaczenie. W Antwerpii, przynajmniej od drugiej 
połowy XV w., rozwijał się handel wykonanymi bez zamówienia dziełami sztuki, 
a także praktyka przejmowania lub zakupu ołtarzy od bractw, rzadziej rodzin, które 
z przeróżnych względów nie potrzebowały już danego obiektu79. Niewykluczone 
więc, że wrocławianie obrali swojego patrona w związku z tematyką nabytego 
wcześniej ołtarza lub przejęli nazwę bractwa wraz z ołtarzem po wcześniej rozwią-
zanej organizacji, podobnie jak stało się z ich konfraternią w 1561 r., dlatego mieli 
ograniczony wpływ na osobę swojego opiekuna. Za to drugi ołtarz, poświęcony 
św. Jadwidze, stanowi wyraźny przejaw chęci podkreślenia własnej odrębności 
i pochodzenia. Nie wiadomo niestety, gdzie się znajdował i czy również należał 
bezpośrednio do bractwa św. Erazma, niemniej obranie wezwania patronki Śląska 
w tym wypadku można odczytywać, per analogiam do norymberskiego ołtarza 
św. Sebalda w Wenecji, jako celowe działanie mające wyróżnić wrocławian na tle 
innych obecnych nad Skaldą kultów i zapewnić im rozpoznawalność. 

W nakreślonym powyżej zarysie problematyki aktywności handlowej i reli-
gijnej wrocławian obecnych w Antwerpii w XV i XVI w. starano się uwypuklić 
zagadnienie ich stosunkowo dużej liczebności w tym czasie nad Skaldą, charakter 
prowadzonych interesów oraz fakt zrzeszenia ich w bractwie religijnym. Zasta-
nawiające jest także, czy podobne praktyki podejmowane były przez wrocław-
skich kupców również w innych ośrodkach ich pobytu, czy też fakt utworzenia 
przez nich bractwa religijnego poza swoim rodzinnym miastem zdeterminowała 
wyłącznie specyfika Antwerpii i tamtejszych stosunków społeczno-handlowych.
Problem ten z pewnością zasługuje na więcej uwagi, zwłaszcza w ramach badań 
porównawczych, dla których zaprezentowany materiał może stanowić punkt wyj-
ścia dalszych poszukiwań. 

AGNIESZKA PATAŁA

THE TRADERS OF WROCŁAW IN ANTWERP IN THE 1456–1520 PERIOD

The issue of the presence and activities of the traders of Wrocław in Antwerp in the 15th and 
16th centuries or, more precisely, in the years 1456–1520, was only sketchily recognized in research 
literature concerning the Silesia. The question is examined much more thoroughly by Belgian histo-
rians, primarily Alfons Thijs, who, based on the regesta of Antwerp for the years 1488–1514 revealed 
the existence of a strong and consolidated group of denizens of Wrocław living in this time on the 

78 Jo Claes, Geneesheiligen in de Lage Landen, Leuven 2005, s. 87. 
79 Filip Vermeylen, Painting for the Market, Turnhout 2003, s. 103.
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shores of the Scheldt. According to the documents not only did they trade, but also took an active 
part in religious and social life of the city, as evidenced by, for example, the establishment in 1481 in 
Antwerp St. Mary’s Church of their own religious fraternity under the patronage of St. Erasmus and 
numerous foundations made to meet its needs. This article aims to elaborate on selected aspects of 
the activities of Wrocław traders, including trade-related, religious, as well as those related to their 
foundations, on the basis of the archives of Antwerp and historians who compiled them. The time-
frame concerns the years in which the people of Wrocław were listed most often, although earlier 
instances as well as the subsequent decades of the 16th century will be noted as well.

Translated by Maciej Zińczuk

AGNIESZKA PATAŁA

BRESLAUER KAUFLEUTE IN ANTWERPEN IN DEN JAHREN 1456–1520

Der Aufenthalt und das Wirken Breslauer Kaufleute in Antwerpen im 15. und 16. Jahrhundert,
genauer in den Jahren 1456–1520, wurde in der Schlesien allgemein betreffenden Forschungslitera-
tur nur kursorisch behandelt. Deutlich gründlicher beschäftigten sich belgische Historiker, vor allem 
Alfons Tijn, mit diesem Thema, der auf der Grundlage von Antwerpener Urkundenregesten aus den 
Jahren 1488–1514 eine große und gefestigte Gruppe an der Schelde wohnender Breslauer ausmachen 
konnte. Den Quellen nach waren diese nicht nur im Handel tätig, sie nahmen auch aktiv am religiös-
sozialen Leben der Stadt teil, wofür die Gründung einer eigenen religiösen Bruderschaft unter dem 
Patronat des hl. Erasmus an der Antwerpener Marienkirche und zahlreiche Stiftungen zu ihren Guns-
ten ein deutliches Zeugnis ablegen. Der vorliegende Beitrag setzt sich zum Ziel, ausgewählte Aspekte 
der Handels- und religiösen Stiftungstätigkeit der Breslauer anhand Antwerpener Quellen und der sie 
bearbeitenden Historiker vorzustellen. Die betrachtete Zeitspanne umfasst diejenigen Jahre, in denen 
die Breslauer am häufigsten in den Quellen Erwähnung fanden, obwohl manchmal auch Ereignisse
aus der Zeit davor oder aus den folgenden Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts behandelt werden.
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