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Kraków i Lwów
w średniowiecznej Europie

Stawiając obok siebie w jednej debacie naukow ej, jak ą jest obecna sesja, dwa
m iasta: K raków i Lwów, przyjm ujem y z góry, że przynajm niej pod pewnymi
w zględam i są one porównyw alne. Z natury M iędzynarodow ego Centrum Kultu
ry w K rakowie i z jeg o program owych założeń wynika, że w centrum uwagi zna
leźć się pow inno to historyczne dziedzictwo i ta tkanka życia zbiorow ego obu
m iast, które w ciągu w ieków ukształtowały ich kulturalne oblicze, ich cechy nie
tylko te narzucające się dziś obserw atorow i z zew nątrz, ale przede w szystkim
te, które stanow ią ich twórczy potencjał i ich duchow ą siłę trwania bez zatraty
tożsam ości, na przekór doraźnym okolicznościom , a także przeciw nościom lo
sów. G dy sięgam y do korzeni, niełatw o je st selekcjonow ać czynniki w zrostu
i zaham ow ań, bo w długim ciągu czasowym bilansują się one inaczej, niż po
strzegane są doraźnie przez w spółczesnych czy też z perspektyw y jednego poko
lenia. Stąd nawet w zw ięzłym wywodzie wachlarz czynników powinien być m oż
liwie szeroki.
Oba m iasta, i to nad Wisłą, i to nad Pełtwią, powstały niew ątpliw ie na
podłożu etnicznym słowiańskim , niezależnie od tego, jak potraktujem y czas i m iej
sce w yodrębnienia się Słowian ze szczepu indoeuropejskiego. Oba uform ow ały
się jak o punkty osadnicze na terenie bardzo starej ekumeny. Sięga ona paleolitu na
terenie Krakowa i okolicy. M łodsza wydaje się w obrębie w ielkiego Lwowa, choć
na pew no daje się datować na epokę neolitu. Do M ałopolski, w rejon Krakowa,
docierały wpływy celtyckie, o jakich trudno byłoby mówić w odniesieniu do rejo
nu Lwowa. Jeszcze wyraźniej na korzyść Krakowa rysują się wpływy rzymskie.
Choć jednakow o M ałopolska i Ruś Halicka leżały na terenie barbaricum, to je d 
nak w pływ y te były silniejsze w sąsiedztw ie i na terenie sam ego Krakowa niż
w rejonie Lwowa. Tu m am y do czynienia z hutnictw em , będącym im portem
z terenów imperium rzymskiego, jak też z całą kolonią garncarską o podobnej
proweniencji, tam wpływy te znaczą się pojedynczymi znaleziskami, głównie monet
rzym skich. Można dom niem ywać analogiczną na obu obszarach lukę osadniczą
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czy też kulturow ą od schyłku starożytności do mniej więcej VIII wieku. Jest ona
jedn ak lepiej archeologicznie udokum entowana w odniesieniu do Krakowa.
Nazwa Kraków pojawia się w źródłach znacznie wcześniej niż nazwa
Lwów, po św iadczają bowiem w odniesieniu do lat sześćdziesiątych X w ieku Ibra
him ibn Jakub1, ale to nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia osadniczego,
skoro nazwę Lwów w yprow adzam y od im ienia księcia ruskiego Lwa, najpraw do
podobniej syna D aniela2. Sam fakt jednak, że nazwa, która się utrwaliła, je st póź
na, m a również sw oją historyczną wymowę. Skoro dotyczy ona znacznie starszej
ekum eny, m usiała w yprzeć jakąś inną nazwę, przez źródła niepośw iadczoną i być
m oże szerzej nieznaną. Nie wdając się w spekulacje, m uszę stwierdzić, że kra
kow ska aglom eracja osadnicza, a w szczególności gród wawelski znacznie w cze
śniej niż Lwów nabrały m etropolitalnego charakteru. Już w okresie czeskim , któ
ry kończy się najprawdopodobniej w roku 990, był Kraków ośrodkiem o dużym
znaczeniu, jak o tym św iadczą najstarsze budowle sakralne Wawelu3 i okolicz
ność, iż w roku 1000 był ju ż siedzibą biskupstw a4; około roku 1040 stał się poli
tyczną bazą odbudow y państwowości polskiej, podjętej przez Kazim ierza O dno
w iciela (zm. 1058)s. W nuk tegoż, Bolesław Krzywousty (1102-1138), uczynił
K raków na przyszłość siedzibą i podstaw ą władzy wielkiego księcia.
Inaczej przedstaw ia się polityczny awans Lwowa. Aż do najazdu m on
golskiego w roku 1240 głównym politycznym i kulturalnym ośrodkiem Rusi, przy
najm niej w jej południowej części, był Kijów. W prawdzie jedność polityczna Rusi
załam ała się wskutek rozradzania się dynastii wcześniej niż jedność polityczna
Polski, bo już po śmierci w roku 1054 Jarosław a M ądrego, ale ju ż wówczas wy
odrębniły się pod w ładzą W łodzim ierza Jarosław ica południow o-zachodnie ob
szary państwa ruskiego, lecz ich ośrodkiem wiodącym o charakterze stołecznym
stał się Halicz. Do roli metropolitalnej Lwów w yrastał powoli, poprzez funkcje
obronne oraz gospodarcze, w tym głównie handlowe, które mu przypadły. Trady
cja hipackiego latopisu, przypisująca koronowanem u w roku 1254 na króla Rusi
Danielowi Rom anowicowi budow ę wielkiego grodu nad Pełtwią i nadanie mu
nazw y od im ienia sw ojego syna - Lwa, dla którego gród został przeznaczony6,
jest bardzo praw dopodobna. Ambitny władca czynił wszystko, aby obronić Ruś

1Relacja Ibrahim a ibn Jakuba z podróży do kra jó w słowiańskich w przekazie A l-Bekriego,
wyd. i przekł. T. Kowalski |w:] Monumenta Poloniae H istorica [dalej cyt.: M PH], seria
II, t. 1, Kraków 1946, s. 48^49.
2 A. Żaki, L w ów [w:] Słownik starożytności słow iańskich, t. 3, Wrocław 1967, s. 106—
107.
’ Z. Pianowski, Z dziejów średniow iecznego Wawelu, Kraków 1984.
Kronika Thietm ara, wyd. M. Z. Jedlicki, Poznań 1953, s. 209.
5 A n onim tzw . G all, C ro n ica e t g e sta ducum siv e p rin c ip u m P o lo n o ru m , w yd.
K. M aleczyński, MPH, seria II, t. 2, Kraków 1952, ks. I, rozdz. 19.
6 П олное собрание р усск и х лет описей, t. 2, П егер сбур г 1908, szp. 7 2 5 -7 4 0 .
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przed zagrożeniem m ongolskim , stąd nie tylko szukał sprzym ierzeńców poza Ru
sią, lecz także starał się zwiększyć jej obronność. Znaczenie Halicza podupadło,
sw oją siedzibę musiał książę ten przenieść do założonego przez siebie Chełm a
w wołyńskiej części swego władztwa; stąd bardzo racjonalne wydaje się przedsię
w zięcie utworzenia nowego silnego punktu oporu na terenie Rusi Halickiej. Taki
byłby początek politycznej i militarnej roli Lw ow a7.
I w Krakowie, i we Lwowie istotną rolę w powołaniu do życia gmin
m iejskich odegrał zarów no czynnik polityczny, jak też gospodarczy. Nie należy
też lekceważyć czynnika dem ograficznego. C zynnik polityczny to siedziba w ła
dzy państwowej. W Krakowie był to najpierw wielki książę (od r. 1138), a w XIII
wieku dzielnicow y książę krakowski (m ałopolski), nierzadko o aspiracjach w iel
koksiążęcych, we Lwowie zaś książę dzielnicow y Lew (1264-1300 lub 1301),
w ładający Rusią Halicką. Istnieje w procesie m iastotw órczym wzajem na zależ
ność m iędzy czynnikiem politycznym a dem ograficznym i gospodarczym . W ład
ca nie lokalizuje swojej siedziby na pustkowiu, lecz z reguły w miejscu o odpo
w iednio zaaw ansow anym rozwoju i z odpow iednim zapleczem. Z kolei wybrana
ju ż siedziba, potrzeby dworu, niezbędne kontakty urzędnicze i dyplom atyczne
oraz zw iązane z tym konieczne usługi stym ulują rozwój i przyciągają w tórnie
różnego autoram entu osadników, podnosząc poziom gospodarczy i dem ograficz
ny osady. Tak działo się niew ątpliw ie w obu interesujących nas ośrodkach władzy,
wcześniej w Krakowie i odpowiednio później we Lwowie.
Kraków ju ż w drugiej połowie XII wieku spełniał istotne funkcje m iej
skie, skoro źródło niem ieckie z tego czasu, tzw. Fragm ent nienburski, poświadcza
go jako m ercatus, czyli osadę targową*. W iadomo, że w latach dwudziestych XIII
wieku zorganizowano tu gm inę m iejską na prawie niem ieckim , skoro pojawia się
wów czas sołtys (seultetus)9, typowa instytucja praw a niem ieckiego. Centrum tego
założenia m iejskiego w yznaczają nam kościoły Dom inikanów i Franciszkanów.
Tych pierw szych osadzono tu w roku 1222, a tych drugich w 1237, zasadą zaś obu
zgrom adzeń, zw łaszcza we wczesnym okresie ich istnienia, było sytuowanie się
w centrum życia m iejskiego10. Nie zachow ał się przywilej tej pierwszej krakow 

7 A. Czolow ski, L w ów za niskich czasów . Kwartalnik Historyczny 5: 1891, s. 7 7 9 - 8 12;
Idem, P ogląd na dzieje L wowa |w :| Lwów, je g o rozw ój i stan kulturalny oraz p rzew o d 
nik p o mieście, red. J. W iczkowski, Lwów 1907, s. 1-23; Icm opin Л ьво ва , red. В. B.
С екретарю к, K h ï b 1984, s. 12-24; F. Papée. H istoria m iasta L w ow a w zarysie, L w ó w Warszawa 1924, s. 18-29; L. Podhorodecki, D zieje L w ow a, Warszawa 1993, s. 5 -1 5 .
s Quellen zu r schlesischen H an delsgesch ich te bis 1526, wyd. M. Scholz-B abisch,
H. Wendt, W rocław 1940, nr 25.
9 Z biór dyplom ów klasztoru m ogilskiego, wyd. E. Janota [w:] M onografia opactw a
c ystersów n· M ogile, cz. II, Kraków 1867, nr 1, 8 i 11.
10 J. Wyrozumski, D zieje K rakowa, t. 1: K raków do schyłku w ieków średnich, Kraków
1992, s. 159-160.
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skiej gm iny m iejskiej na prawie niem ieckim , co m oże oznaczać zarówno, że był,
ale zaginął, jak też że go w ogóle nie wystaw iono. Jeżeli pierw szy sołtys nosił imię
Piotr, to z kolei jeszcze przed najazdem tatarskim w roku 1241 mamy źródłow o
pośw iadczonego sołtysa krakow skiego Salom ona11. W roku 1257 książę Bole
sław W stydliwy, syn pierw szego organizatora krakowskiej gm iny miejskiej Lesz
ka Białego, dokonał nowego aktu pow ołania do życia w Krakowie m iasta na pra
wie niem ieckim . Na tę okoliczność w ystaw ił odpow iedni dokum ent na w iecu
w otoczeniu dostojników państw ow ych i rycerstwa, w obecności swojej matki
oraz żony, nadając mu w ten sposób najw yższą w ów czesnym prawie publicznym
rangę12. Przy tej okazji - jak to pośw iadcza bardzo pow ażne źródło w spółczesne przesunięto rynek w inne m iejsce13, odpow iadające niew ątpliw ie dzisiejszem u
rynkowi. W ytyczono nowy plan m iasta, a w niespełna pół wieku później podjęto
budow ę m urów m iejskich. Na szczególne podkreślenie zasługuje jeden elem ent
sprawy. A m ianowicie, książę zabronił trzem ów czesnym zasadźcom Krakowa,
czyli dziedzicznym wójtom, ściągania do m iasta i czynienia współm ieszczanam i
zarów no ludności przypisanej z dóbr książęcych, kościelnych i innych, jak też
wolnej ludności polskiej m ieszkającej na wsi, aby w ten sposób nie pustoszały
dobra ziem skie. To nam w yjaśnia, dlaczego w ójtow ie ci m usieli szukać osadni
ków poza dzielnicą m ałopolską, w szczególności na Śląsku w śród wcześniej przy
byłej tam ludności niem ieckiej, m im o że aglom eracja osadnicza krakowska dys
ponow ała w ów czas znacznym potencjałem dem ograficznym , który określa dosta
tecznie liczba 28 znanych przed rokiem 1257 w jej obrębie kościołów 14.
Lwowska gm ina m iejska na prawie niem ieckim rów nież tw orzona była
w dwu etapach, tyle że później. Jest to zrozum iałe jeżeli zważymy, że proces for
m ow ania się m iast w sensie ustrojow ym postępow ał z zachodu na w schód.
W roku 1352 K azim ierz W ielki w ystaw ił we Lw ow ie dokum ent, zachow any
w oryginale, na rzecz niejakich: Jerzego, Ruperta i M ałgorzaty, będących dziećmi
nie żyjącego ju ż wójta lwowskiego, M acieja. Dokum ent przyznawał im prawa do
pewnych posiadłości, które stanow iły uposażenie w ójtostw a we Lwowie, nabyte
przez ich dziada Bertolda z rąk księcia Lwa, a więc w latach 1264-1300 (lub
1301 )15. Tak więc mamy nie podlegające wątpliwości świadectwo, iż tw órcą pierw
szego wójtostw a, a zatem i gm iny miejskiej we Lwowie był książę Lew. Ramy
czasowe tego w ydarzenia są dość precyzyjnie wytyczone.
11 Z b ió r dyplom ów ..., nr 22.
12 K odeks dyplom atyczn y m iasta K rakow a , t. 1, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1879, nr 1.
13 R ocznik kapitu ły krakow skiej, MPH. seria II, t. 5, wyd. Z. K ozłow ska-Budkow a.
Warszawa 1978, s. 86.
14 W yrozumski, op. cit., s. 140-141.
13 A kta grodzkie i ziem skie z czasów R zeczypospolitej P olskiej [dalej cyt.: A G Z], t. 2,
L w ów 1870, nr 1.
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Tak jak Kraków - jako gm ina m iejska - powstał na podłożu etnicznym
polskim , ze znacznym udziałem osadników niem ieckich, tak Lwów miał za swoje
etniczne podłoże ludność ruską, przy znacznym udziale zw łaszcza ludności or
m iańskiej, polskiej, niemieckiej i innej. Pierwotna lwowska gm ina m iejska po
w stała niew ątpliw ie w sąsiedztw ie grodu Lwa, który znajdow ał się na wzgórzu
zw anym L ysą Górą, w sąsiedztwie późniejszego W ysokiego Zam ku. Było to m iej
sce obronne, takie, jakiego wym agały czasy stałego zagrożenia m ongolskiego.
Gród i podgrodzie pow stały na obszarze o znacznie wcześniejszym osadnictwie.
Znaleziska archeologiczne pozw alają to osadnictw o datować na stulecie XI i X II16.
Z faktu, że ju ż w XIII wieku w sąsiedztw ie grodu powstał - jako wynik misji
dom inikańskiej - kościół katolicki (Św. Jana C hrzciciela)17, wypływ a wniosek, iż
znacznie w cześniejsze musiały tu być cerkwie obrządku wschodniego. Istotnie,
mamy tu do czynienia z wczesnymi cerkwiam i, a m ianowicie: Sw. M ikołaja i Sw.
Teodora oraz Św. O nufrego z klasztorem tegoż obrządku. Znajdow ały się one
w północnej części tego pierwotnego m iasta, a dwie: Św. M ikołaja i Św. O nufre
go, w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. M ajdanu przy wzgórzu, na którym stanął
gród. Dalej na północ, ju ż poza obszarem pierw otnego m iasta, znajdow ał się je 
den z najstarszych obiektów sakralnych Lwowa, cerkiew Piatnicka18. W obrębie
tych cerkwi skupiać się m usiała ludność ruska. Ich usytuowanie pokazuje, że osad
nictwo typu podgrodow ego, przyjm ujące powoli charakter m iejski, przesuwało
się od północy w kierunku południowym.
Najpóźniej w drugiej połowie wieku XIII osiedli w rejonie grodu oraz
pierw otnego podgrodzia (M ajdanu) Orm ianie, Żydzi, Tatarzy i Karaim owie. Być
m oże już w XIV wieku, choć niekoniecznie dopiero w zw iązku z włączeniem
przez Kazim ierza W ielkiego Rusi H alicko-W łodzim ierskiej do Polski, pojawili
się tu osadnicy polscy i niemieccy. Każda z nacji miała na tym obszarze własny
vicus, czyli m ałą dzielnicę. Po ruskiej największa m usiała być dzielnica orm iań
ska, która rozciągała się gdzieś od kościoła Św. Jana Chrzciciela w kierunku póź
niejszego nowego m iasta i zapewne wchodziła aż na jego teren koło późniejszej
ulicy Orm iańskiej. Żydzi siedzieć musieli w pobliżu synagogi, która znajdowała
się niemal przy sam ym rynku owego starego miasta. Tatarów należy lokalizować
w pobliżu Bramy Tatarskiej, przez którą w ychodziło się w kierunku późniejszego
now ego miasta, ku Bram ie Krakowskiej. Trudno jest zlokalizow ać Karaimów.
Polacy koncentrow ali się w pobliżu kościoła Św. Jana C hrzciciela, a N iem cy
w okolicy kościoła M atki Boskiej Śnieżnej. Tak mniej więcej m ożna odtworzyć
topografię etniczną pierwotnej gm iny m iejskiej Lwowa, założonej na prawie nie
16 Icm opiu Л ьво ва ..., s. 12-17.
17 C zołow ski, L wów za ruskich czasów..., s. 8 0 1 -8 0 5 .
18 Ibidem, s. 978; Icm o p in Л ьвова..., s. 18-24.
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m ieckim. Podobnie jak w Krakowie, przywilej lokacyjny tego starego m iasta nie
jest znany.
W roku 1356 Kazimierz W ielki, jako władca Rusi Halickiej, dokonał
nowej lokacji Lwowa na prawie niem ieckim , zaczerpniętym - tak jak w Krakowie
- w prost z M agdeburga19. Stało się to prawie w sto lat po reorganizacji przez Bo
lesława W stydliw ego krakowskiej gm iny m iejskiej, w całkiem odm iennych w a
runkach topograficznych i etnicznych; odnajdujem y tu jednak pew ne podobień
stwo. Otóż w Krakowie, jak i we Lwowie, miasto w ytyczono w nowym miejscu,
gdzie też nadano mu nowy kształt urbanistyczny, typowy dla środkowej Europy.
Tak jak w Krakow ie, w nowym kształcie, przetrwało ono do dzisiaj. Stare, czyli
pierw otne m iasto spadło do rangi przedm ieścia, dla którego z czasem przyjęła się
nazwa Podzam cze. O sobliw ością now ego m iasta była jego w ieloetniczność i tym
samym w ielokulturow ość, która znalazła wyraz także w ustroju nowej lwowskiej
gminy m iejskiej. Znosząc na obszarze lokacyjnym - zgodnie z pow szechnie sto
sow aną w ów czas norm ą - zastane, tj. ruskie prawa i zwyczaje, które zakłócałyby
prawo niem ieckie, a także wyłączając odnośny teren spod w ładzy wszelkich sw o
ich urzędników, podporządkow ał król now ą gm inę miejską - pod w zględem ju 
rysdykcyjnym w sprawach cyw ilnych, jak też krym inalnych - wójtow i, a w trybie
odwoław czym sobie lub swemu staroście, z zastrzeżeniem pozw u pisem nego. Sądy
m iały się odbywać według prawa niemieckiego. W szystko to było całkow icie zgod
ne z ów czesną praktyką. O sobliw ością lwowską było następujące wyłączenie:
A chociaż - stwierdza dokument królewski - całemu wspomnianemu miastu i w szyst
kim zam ieszkującym je i przebywającym w nim nadaliśmy w ym ienione prawo m agde
burskie, wyświadczając w szakże z naszej szczególnej przychylności specjalną łaskę in
nym narodow ościom m ieszkającym w tym m ieście, a m ianow icie Ormianom, Żydom,
Saracenom, Rusinom i innym narodowościom , jakiegokolwiek byłyby stanu i kondycji,
chcem y ich zachować nienaruszonych w ich prawie, dając im jednak m ożliw ość, aby we
w szelkich sprawach i przestępstwach kryminalnych powstających m iędzy nimi, albo
m iędzy nimi i innymi, w jakichkolw iek kwestiach i artykułach, gdyby m ieli sprawę są
dow ą, w olno im było posługiw ać się wobec wójta prawem magdeburskim i korzystać
w edług ich zgłoszonej i wniesionej prośby. Gdyby jednak odrzucili wspom niane prawo
magdeburskie, którym powinno się posługiwać wym ienione miasto, wtedy wspom niane
narodowości Ormian, Żydów, Saracenów, Tatarów, Rusinów i w szelkich innych, które
tutaj znajdą się i zgromadzą, każdy prawem swojej narodowości i każda ich sprawa,
jednakże przed sądem, któremu przewodniczy wójt miasta, winna być rozpatrzona i uzy
skać w yrok2".

M iasto uzyskało duże uposażenie gruntowe oraz przywilej praw a m ilo
wego w zakresie lokalizacji karczem.

19 AG Z, t. 3, Lw ów 1872, nr 5.
20 Ibidem .
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Z prawa w yłączności sądowej korzystali w miastach przede wszystkim
Żydzi, którzy zresztą nie podlegali w ogóle prawu m iejskiem u. Można przyjąć, że
w zasadzie przywilej Kazimierza W ielkiego w ogóle ich nie dotyczył. Był on na
pewno w tej swojej osobliwej klauzuli istotny dla Orm ian, nie tylko ze w zględu na
ich liczebność we Lwowie i dużą ruchliwość, ale dlatego, że mieli oni własne
skodyfikow ane w roku 1182 prawo, tzw. Datastanagirk, i byli m ocno związani
z w łasną tradycją21. To głównie oni zabiegali w czasach późniejszych o zatw ier
dzenie ow ego szczególnego statusu prawnego w m ieście, jak o tym najlepiej św iad
czą przyw ileje królowej Elżbiety z roku 1379, Ludwika Andegaw eńskiego z roku
1380 i ich zatwierdzenie przez W ładysława Jagiełłę22. Wiadomo, że wójtowie lwow
scy nie chcieli respektować odrębności prawnej Orm ian, dlatego ci domagali się
własnego wójta. N adto postarali się o zatw ierdzenia przez króla, na użytek w ob
rębie Korony, ich własnego prawa, co uczynił w roku 1519 Zygm unt Stary21.
Drugi etap lokacji obu m iast uznać należy za udany. Jeżeli prześledzić
w dłuższym ciągu czasow ym ich produkcyjno-handlow ą strukturę wewnętrzną,
nie widać w niej żadnych nieprawidłowości. C zynnik polityczny był znacznie ko
rzystniejszy w Krakowie niż we Lwowie. Kraków był bowiem siedzibą królew ską
i stolicą państwa, podczas gdy Lwów dopiero dobijał się stołecznego charakteru,
ale tylko w obrębie Rusi Halickiej. G łówną siłę napędow ą rozwoju obu miast
stanowił wielki handel. Na Kraków oddziaływał on wcześniej, bo już przynaj
mniej od schyłku XIII wieku, kiedy W ęgry właściw e i należąca do nich Słowacja
stały się poważnym producentem miedzi i żelaza, a korzystny szlak zbytu tych
artykułów wiódł przez Polskę ku Bałtykowi. Eksport miedzi równow ażony był
importem sukien zachodnioeuropejskich, które również tranzytem przechodziły
przez Polskę. Do tego importu dołączał się niezw ykle popularny w średniowieczu
towar, a m ianow icie śledzie. Z czasem również i polska sól, i polski ołów, oba
artykuły produkow ane w pobliżu Krakowa, stały się pokupne na W ęgrzech24. Już
przynajm niej na początku wieku XIV Kraków przejął pośrednictw o w tym handlu
tranzytowym , zyskując sobie prawo składu (zrazu na miedź), które mu potw ier
dził w roku 1306 W ładysław Łokietek25. Z tego prawa m iasto um iejętnie korzy
stało, rozszerzając je na wiele innych towarów. W każdym razie taką praktykę
stosowano pod panow aniem Kazimierza Wielkiego. W takiej postaci zatw ierdziła
Krakowowi w roku 1372 prawo składu królowa Elżbieta, matka Ludwika Ande
gaw eńskiego, a sam Ludwik osobnym aktem z tegoż roku w yostrzył jeszcze bez
względny charakter tego prawa w odniesieniu do wszelkich towarów przyw ożo
21 K. Stopka, Orm ianie w P olsce daw nej i dzisiejszej, Kraków 2000, s. 10-12, 31.
22 AG Z, t. 3, nr 29, 31 i 45.
23 C orpu s iu ris P o lo n ici, t. 3, wyd. O. Balzer, Kraków 1906, nr 56 i 198; por. też
O. Balzer, Statut orm iański w zatw ierdzeniu Zygmunta I z r. 1519, Lw ów 1910.
24 S. Kutrzeba, H andel K rakow a w wiekach średnich, Kraków 1902. rozdz. II.
25 K odeks dyplom atyczn y m iasta K rakow a..., t. 1, nr 4.
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nych z Prus, tj. głównie z Torunia26. Z prawem składow ym łączył się przym us
drożny, który uniem ożliw iał kupcom om ijanie Krakow a. O bow iązek składow y
oddaw ał w ręce krakowian pośrednictw o handlowe w odniesieniu do w w ożonych
do niego towarów. O ile Kraków doszedł do znaczenia dzięki handlowi na osi
północ-południe, o tyle dla Lwowa ważny był przede w szystkim handel o kierun
ku w schód-zachód27. Przez kilka wieków celem tego handlu na w schodzie było
istniejące od VII do XI wieku państw o Chazarów ze stolicą w Itil, w ielkim em po
rium handlowym . Część C hazarów przeszła na judaizm . Kupcy chazarscy zna
m ionowali się dużą ruchliw ością. Kupców ruskich, przybyw ających z towarem
przez Kraków do Pragi, pośw iadcza w relacji pochodzącej z lat 965/966 Ibrahim
ibn Jakub28. Nasz przybyły z zachodu anonim owy kronikarz zw. G allem napisał
na początku wieku XII, że Polska ledwie znana jest w zachodniej Europie i to
tylko dzięki tym, którzy w celach handlowych udają się na Ruś29. Now a sytuacja
powstała wówczas, gdy w wyniku czwartej wyprawy krzyżowej powstało na w scho
dzie Cesarstw o Łacińskie (1204-1261). Genua utw orzyła w ów czas nad M orzem
C zarnym szereg swoich kolonii, a nad Donem W enecjanie zorganizowali w łasną
kolonię Tanę. Ożywił się w ów czas handel wschodni, ale do połowy w ieku XIV
korzystał on głównie ze szlaku m orskiego (M orze C zarne, cieśniny, M orze Śród
ziem ne). M iał on również swój kierunek lądowy, którego bardzo ważnym punk
tem tranzytow ym był Lwów. Znaczenie szlaku lądow ego zw iększyło się, gdy
w roku 1351 Turcy zajęli Gallipoli i zaczęli kontrolow ać idący ze wschodu handel
morski. Od tego czasu także tranzyt do włoskich m etropolii szedł lądem. W kie
runku Lwowa wożono tow ar tzw. szlakiem tatarskim , z Kaffy nad M orzem C zar
nym, a częściow o także tzw. szlakiem m ołdawskim z B iałogrodu (u ujścia Dnie
stru) i z Kilii (u ujścia Dunaju). Część towarów szła z tych portów do W łoch,
z om inięciem Rusi i Lwowa.
Lwów „w yrobił” sobie pod panowaniem K azim ierza W ielkiego, a może
w cześniej, prawo składu. O bejm ow ało ono zapew ne w szystkie towary i m iało
charakter bezwzględny, tzn. zobow iązyw ało do całkowitej w yprzedaży w iezione
go tow aru30. Król Kazimierz, który przyłączył do Polski Ruś Halicko-W łodzim ierską, zastosow ał wobec zaanektow anego kraju szczególną politykę handlową. Z a
w ierała się ona w formule, że „swoim i ludźmi Ruś zdobył i chce, aby była otw arta
dla jeg o ludzi i kupców ” . Poskarżyli się na to w rocław ianie w 1354 Karolowi IV,

26 Ibidem , nr 41 i 43.
27 L. Charewiczowa, H andel średniow iecznego Lwowa. Lwów 1925. zw łaszcza rozdz.
III i IV.
28 Zob. przyp. 1.
24 Anonim tzw. Gall. C ronica..., ks. I: Prohemium.
30 J. Wyrozumski, H andel Krakow a ze wschodem w średn iow ieczu. Rocznik Krakowski
50: 1980, s. 5 7 -6 4 .
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jako swem u zw ierzchnikow i, co pokazuje, że ich właśnie dotknęły restrykcje31.
Rów nocześnie wiemy, że w roku 1345 król zezw olił specjalnym przywilejem kup
com św idnickim na handel z Rusią32. Jest to zrozum iałe, gdy się zważy, że Księ
stwo Świdnickie zachowywało jeszcze wówczas niezależność w stosunku do Czech,
a dom Piastów świdnickich połączony był w ów czas z Kazimierzem W ielkim w ię
zami pokrew ieństw a i przyjaźni. Na czoło w kontaktach handlowych z Rusią wy
suwał się w ów czas Kraków. W ynikało to i z jego gospodarczej rangi, i ze stołecz
nego charakteru.
Na tle lwowskiego prawa składu w yw iązał się spór między Lwowem
i Krakowem. Krakowianie, coraz żywiej interesujący się handlem wschodnim , nie
pogodzili się z lwowskim bezwzględnym prawem składu, tym bardziej że w takiej
właśnie postaci, wyrobionej w czasach Kazim ierza W ielkiego, zatw ierdził je Lu
dwik Andegaweński. Jeszcze w tym sam ym roku wym ogli na Ludwiku odwołanie
tego przywileju i przyznanie im swobodnego dostępu do „drogi tatarskiej” , co
oznaczało, iż w stosunku do nich miano we Lwowie prawa składu nie stosow ać33.
To z kolei godziło w interesy Lwowa, który niew ątpliw ie zaoponował. W wyniku
tego Ludwik wystawił w roku 1380 nowy dokum ent, w którym określił prawa
kupców w ęgierskich i polskich w handlu tranzytow ym idącym przez Lwów.
W nim w łaśnie sprecyzował lwowskie prawo składu jako względne, zobow iązują
ce do w ykładania na sprzedaż wiezionych tow arów przez dwa tygodnie34. Nie
było to uprzyw ilejow anie Lwowa, ale ograniczenie jego praw składowych. Wy
stawiono zresztą ten dokum ent na ręce krakowian, bo w ich archiwum zachow ał
się oryginał.
Kom prom is nie zadowolił żadnej ze stron. W latach 1395/1396 spór
wybuchł od nowa. Mamy ślady zaprzysięgania swoich racji przez strony wobec
kom isarzy królew skich. Krakowianie twierdzili, że od czasów Kazimierza W iel
kiego mieli otw artą drogę tatarską, a lwowianie przeciwnie - utrzym ywali, że nie
wolno im było udawać się z towarem czy po tow ar poza Lwów. O dżegnywali się
nawet od owego ulgowego czternastodniow ego prawa składu35. W reszcie w roku
1403, po nowym sporze, król zawyrokował, że na drodze tatarskiej obow iązuje
krakowian owo ulgowe prawo składu, natom iast z wolnego tranzytu przez Lwów
korzystać mieli na szlaku mołdawskim. W parę m iesięcy później król z tego sta
nowiska ustąpił, zdejm ując z krakowian ów składowy obow iązek36. Z tej batalii
11 B reslauer Urkundenbuch. wyd. G. Kom. W rocław 1870, nr 189.
32 J. Dąbrowski, D zieje polityczne Śląska w latach 1 2 90-1402 [w:] H istoria Śląska o d
najdaw niejszych czasów do roku 1400, t. 1, red. S. Kutrzeba, Kraków 1933, s. 454, przyp.
2, gdzie znajduje się tekst dokumentu.
33 K odeks dyplom atyczny m iasta Krakowa..., t. 1, nr 54.
34 Ibidem , nr 58.
35 Zob. Wyrozumski. H andel Krakowa...
16 K odeks dyplom atyczny m iasta Krakowa..., t. 1, nr 102 i 104.
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handlowej Kraków wychodził zw ycięsko, ale poniechał sprawy, wykorzystując
coraz lepiej szlak m ołdawski. Przywileje, jakie Lwów uzyskał w roku 1444 od
króla W ładysława W arneńczyka i w roku 1460 od króla Kazim ierza Jagiellończy
ka, utrwaliły bezw zględny charakter prawa składu we Lwowie, nie wyłączając już
z niego Krakowa37. Kraków najwyraźniej utracił zainteresowanie handlem w schod
nim i nie upom inał się o swoje prawa. Handel wschodni bowiem ju ż od ponad pół
w ieku został w znacznym stopniu przez Tam erlana odcięty od tzw. Lewantu i
coraz bardziej ograniczał się do niewolników, zboża, ryb, choć również bawełna
grała w nim pow ażną rolę. Woły m ołdawskie, pędzone do Krakowa i dalej na
zachód, tylko częściow o interesow ały pośredników krakowskich, natom iast eks
port do M ołdawii, obejm ujący sukna, czapki, noże i inną galanterię m etalową,
anim ował nie tylko Kraków, lecz także m niejsze m iasta Polski i Rusi. Ale i ten
handel doznać miał wnet porażki, bo w roku 1475 Turcy zajęli Kaffę, a w roku
1484 Kilię i Białogród. Oś handlu w schód-zachód przesuw ała się na północ, ani
mując Lublin, W arszawę, Poznań i Gniezno. Norym berczycy, którzy od roku 1365
korzystali ze szczególnego uprzyw ilejow ania w K rakow ie38 i byli żywo zainte
resowani handlem ze Lwowem, punkt ciężkości swoich działań przenieśli do Po
znania39.
Bilans handlowej aktywności obu miast pod koniec średniowiecza m ógł
by się wydawać niekorzystny. W rzeczywistości tak nie było. Wielki handel sta
nowił w prawdzie ważny czynnik rozwoju, ale na pewno nie jedyny. Oba miasta
zbudow ały odpow iednią infrastrukturę produkcyjną, a także rynek lokalny, który
w małym stopniu zależał od handlu tranzytowego. M łodsza od krakowskiej lw ow 
ska gm ina miejska zapożyczała w Krakowie wzorce dla swoich cechów rzem ieśl
niczych. Dużą rolę odegrały też przem ieszczenia rzem ieślników z Krakowa do
Lwowa i na odwrót. Jak pokazał niedaw no Feliks Kiryk, szczególnego znaczenia
były drobne interesy handlowe, często zw iązane z uczestnictwem w jarm arkach,
między kupcami obu miast, zapożyczanie się, zeznaw anie w sądach, zastawy itp.40
Trudniej uchw ytne są relacje kulturalne. W ym agają one osobnego zba
dania. W zajem ne związki m iędzy zgrom adzeniam i religijnymi obu miast, zasila
nie przez Kraków kadr duchow nych Lwowa, studia licznych lwowian w uniw er
sytecie krakow skim , w zajem ne kontakty różnych grup etnicznych: Niemców,
Włochów, Orm ian, Żydów, były bardzo w ażną kulturalną transmisją. Inność ob-

17 AGZ. t. 5, nr 104: AGZ, t. 6, nr 36.
38 Akta norym berskie do dziejów handlu : Polską w wieku XV, wyd. J. Ptaśnik, Archiwum
Komisji Prawniczej A U , t. 11, Kraków 1909-1913, s. 2 9 4 -3 6 0 . nr 1.
39 A. Sim sch. H andelsbeziehungen zw ischen N ürnberg und Posen im europäischen
W irtschaftsverkehr d es 15. und 16. Jahrhunderts. Wiesbaden 1970.
40 F. Kiryk, Zw iązki L wowa z K rakow em w późnym średniow ieczu [w:] Lwów. M iasto,
społeczeństw o, kultura, t. 3. Kraków 1998, s. 9 -3 9 .
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rządków praw osław nego i orm iańskiego, obserw ow ana przez przybyszów z ze
w nątrz, m ogła w praw dzie budzić ksenofobię, ale jednak ubogacała kulturow o
i światopoglądow o. Lwów i Kraków przedstaw iały się na pewno, np. w XV w ie
ku, jako dwa różne światy. Oba były na swój sposób w ieloetniczne, choć o różnej
etnicznej strukturze, oba wielokulturowe, choć wielość ta była znacznie bogatsza
we Lwowie. Kraków przedstaw iał się jako ekspozytura kultury zachodniej, Lwów
zaś w ybijał się jako miasto o obliczu kulturalnym wschodnim .

