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Opublikowana przez Wydawnictwo Poznańskie w 2007 r. monografi a zmarłej 
w 2010 r. Kazimiery Chojnackiej pt. Handel na Warcie i Odrze w XVI i pierw-
szej połowie XVII wieku1 stanowi w dużym stopniu podsumowanie badań nad 
powiązaniami handlowymi i żeglugowymi Wielkopolski z portem szczecińskim 
w początkowym okresie panowania gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, 
podjętych przez autorkę jeszcze w czasie studiów uniwersyteckich2. Niezależ-
nie od przeszkód natury technicznej w handlu warciańsko-odrzańskim, opraco-
wanych w osobnym artykule3, wymiana ta napotykała też trudności związane 
ściśle z podziałami politycznymi dorzecza Odry w XVI stuleciu, zwłaszcza zaś 
z polityką gospodarczą i celną Brandenburgii, usadowionej w środkowym biegu 
Odry oraz ujściowym Warty. Dodatkowym źródłem trudności były prawa składu 
Frankfurtu nad Odrą i Szczecina, mające zapewnić kupiectwu obu miast możli-
wie największy udział w handlu i zyskach z wymiany między portem szczeciń-

1  K. Chojnacka, Handel na Warcie i Odrze w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, do druku 
przysposobił B. Wachowiak, Poznań 2007, s. 304 + mapka.

2  Pierwszy artykuł poświęcony tej tematyce, pt. Walka o wolny handel i żeglugę na Warcie 
i Odrze w pierwszej połowie XVI w., ukazał się w „Przeglądzie Zachodnim” 8 (1952), nr 3–4, 
s. 627–674. 

3  K. Chojnacka, Podstawy techniczne handlu szczecińskiego na Warcie i Odrze w XVI i XVII w.,
„Zapiski Historyczne” 22 (1956), z. 1–3, s. 80–118 oraz tejże, Handel na Warcie i Odrze..., s. 111
–147.
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skim i jego zapleczem lądowym, tudzież z pośrednictwa handlowego między 
lądem a morzem. 

Trwające przez cały wiek XVI zabiegi – zwłaszcza Wielkopolski, jako eks-
portera produktów rolnych i leśnych, oraz Księstwa Pomorskiego i jego głównego 
portu Szczecina, uzyskujących określone korzyści z wymiany między zapleczem 
lądowym i morzem – o usunięcie przeszkód utrudniających swobodny spław to-
warów Wartą i Odrą oraz korzystanie z drogi wodnej przy transportowaniu w głąb 
lądu importowanych towarów zamorskich, takich jak śledzie czy sól, dopiero 
w 1618 r. doprowadziły do zawarcia przez Polskę i Brandenburgię odpowied-
niego porozumienia w Trzebiszewie. Miało ono trwale zapewnić mieszkańcom 
Wielkopolski – zwłaszcza zaś członkom stanu szlacheckiego, którym przyzna-
no szereg ulg i zwolnień celnych oraz krótszy obowiązek składu w Gorzowie 
Wielkopolskim (Landsbergu) – wolność żeglugi i handlu na Warcie i Odrze. Jak-
kolwiek nie ulega wątpliwości, że wspomniany układ przyczynił się ewidentnie 
do intensyfi kacji eksportu polskich produktów rolnych i leśnych przez port szcze-
ciński, widoczny zwłaszcza we wzroście ilości tych towarów transportowanych 
w kierunku zachodnim z portu szczecińskiego przez Cieśninę Sundzką, to jednak 
nie trwało to długo, gdyż na przeszkodzie stanęły niebawem wydarzenia zwią-
zane z wojną trzydziestoletnią. Wojska Ligii Katolickiej, po zwycięskiej bitwie 
z Duńczykami stoczonej w sierpniu 1626 r. pod Lutter am Barenberg, wkroczyły 
na teren Marchii Brandenburskiej, natomiast Księstwo Pomorskie stało się tere-
nem niszczącego kwaterunku wojsk cesarskich w 1627 r., a w 1630 r. opanowane 
zostało przez armię króla szwedzkiego Gustawa Adolfa4.

Materiały ilustrujące eksport polskich produktów rolnych i leśnych po za-
warciu w 1618 r. przez Polskę i Brandenburgię umowy w Trzebiszewie są niestety 
bardzo fragmentaryczne. Zebrała je i wstępnie opracowała Kazimiera Chojnacka, 
włączając uzyskane wyniki badawcze do opublikowanego na łamach „Roczni-
ków Historycznych” artykułu poświęconego genezie i postanowieniom traktatu 
trzebiszewskiego5. Fragment ten, pominięty zresztą w przedruku tejże rozprawy 
w odnotowanej wyżej monografi i Handel na Warcie i Odrzew w XVI i pierw-
szej połowie XVII wieku, oraz uwagi w omawianej kwestii zawarte w rozdziale 

4  Por. B. Wachowiak, w: tenże (współaut. A. Kamieński), Dzieje Brandenburgii-Prus na progu 
czasów nowożytnych (1500–1701), Poznań 2001, s. 334–355; tenże, w: Historia Pomorza, t. II: 
Do roku 1815, red. G. Labuda, cz. 1: (1464/66–1648/57), oprac. M. Biskup, M. Bogucka, A. Mą-
czak, B. Wachowiak, Poznań 1976, s. 989–1012, tamże dalsza literatura przedmiotu.

5  K. Chojnacka, Polsko-brandenburski układ o żegludze na Warcie i Odrze w Trzebiszewie 
w 1618 roku, „Roczniki Historyczne” 38 (1972), s. 36–59.
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III części II wspomnianej książki, trudno jednak uznać za pełne i wyczerpujące 
opracowanie stanu handlu warciańsko-odrzańskiego po 1618 r. Takie stanowi-
sko zajmowała też Kazimiera Chojnacka, która zamierzała zachowane przekazy 
źródłowe do tej tematyki, po ich pełnym zebraniu, poddać analizie w odrębnym 
artykule zatytułowanym „Handel na Warcie i Odrze po układzie trzebiszewskim 
w latach 1618–1648” [w okresie wojny trzydziestoletniej]. Przeprowadzona 
przez autorkę kwerenda uzupełniająca wskutek choroby została jednak zaled-
wie zapoczątkowana. W przekazanej mi do wykorzystania spuściźnie Kazimiery 
Chojnackiej zachował się jedynie szkic konspektu takiego artykułu i pewne jego 
fragmenty6. 

Jakkolwiek teksty te mają charakter brulionu i w tej formie nie kwalifi -
kują się do opublikowania in extenso, uzupełniają jednak informacje w kwestii 
handlu warciańsko-odrzańskiego po 1618 r., zawarte w dotychczasowych pra-
cach Kazimiery Chojnackiej. Uzasadniało to celowość udostępnienia przy-
najmniej w formie skrótowej zainteresowanym omawianą problematyką treści 
zachowanych fragmentów, zwracając uwagę zwłaszcza na zamierzenia autorki 
oraz nowe ustalenia faktografi czne i wstępne oceny. Ponieważ jednak Kazimiera 
Chojnacka doprowadziła swe wywody w zasadzie tylko do 1648 r., w części 
drugiej niniejszego artykułu podjęto też próbę zarysowania w sposób szkicowy 
rozwoju handlu warciańsko-odrzańskiego aż po rok 1750, kiedy to – jak pod-
kreślano w korespondencji – nadal obowiązująca polsko-brandenburska umowa 
z Trzebiszewa została przez władze pruskie jednostronnie w sposób istotny zmo-
dyfi kowana. Polegało to na tym, że Fryderyk II w ogłoszonej wówczas deklaracji 
w sprawie ożywienia wymiany handlowej między Polską i Prusami zrównał ze 
szlachtą w zakresie uprawnień do transportowania bez cła towarów Wartą i Odrą 
do Szczecina także kupców miast polskich7.

W świetle zachowanego konspektu w części pierwszej planowanych dal-
szych studiów nad handlem warciańsko-odrzańskim Kazimiera Chojnacka za-
mierzała przedstawić warunki, w jakich handel korzystający z trasy Warty i Odry 

6  Po opublikowaniu niniejszego artykułu materiały te zamierzam przekazać Archiwum Polskiej 
Akademii Nauk w Poznaniu, aby dołączyć je do przechowywanej tamże spuścizny Kazimiery 
Chojnackiej.

7  K. Chojnacka, Polsko-brandenburski układ..., s. 35; tejże, Handel na Warcie i Odrze..., 
s. 108; R. Gaziński, Handel morski Szczecina w latach 1720–1805, Szczecin 2000, s. 123–126; 
Th. Schmidt, Geschichte des Handels und der Schiffahrt Stettins, T. I, Stettin 1862, s. 114–115; 
Źródła do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945, red. 
B. Wachowiak, t. II: Pomorze Zachodnie w państwie brandenbursko-pruskim (1653–1815), wyd. 
Z. Szultka, Poznań–Gdańsk 2006, s. 155–157, nr 129.
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przez port szczeciński dokonywał się po zawarciu traktatu trzebiszewskiego. Dla 
polepszenia warunków żeglugowych ważne były zwłaszcza podjęte i przepro-
wadzone w latach 1619–1626 przez Polskę, Pomorze i Brandenburgię prace po-
rządkowe na Warcie i Odrze. Jeżeli chodzi natomiast o warunki prawno-fi skalne, 
to istotne trudności wynikały z braku układu polsko-pomorskiego regulującego 
zbyt polskich towarów w porcie szczecińskim oraz pobór opłat w pomorskich 
komorach celnych. Układ pomorsko-wielkopolski zawarty w 1619 r. w Białej 
w ocenie autorki miał tylko prywatny charakter i z uwagi na brak ratyfi kacji 
przez Rzeczpospolitą i Księstwo Pomorskie nie zwalniał eksporterów polskich 
spławiających do Szczecina produkty rolne i leśne od pomorskich opłat celnych, 
chyba że – tak jak np. starosta generalny Wielkopolski Adam Sędziwój Czarn-
kowski – otrzymali specjalną libertację od księcia8. 

Utrudnienia dla polskiego eksportu wynikały też nadal z prawa składowe-
go Szczecina, które, przynosząc wciąż dodatkowe negatywne implikacje, było 
od połowy XVI w. przedmiotem sporu z Frankfurtem nad Odrą. Konfl iktu tego 
bynajmniej nie zakończył niepomyślny dla Szczecina wyrok Sądu Kameralnego 
Rzeszy z 1623 r. Istotny negatywny wpływ na rozwój handlu warciańsko-od-
rzańskiego wywierała ponadto polityka handlowa i celna Brandenburgii. Dotkli-
we były zwłaszcza utrudnienia w zakresie zaopatrywania Wielkopolski poprzez 
Szczecin w sól francuską9 oraz pobór przez elektora wygórowanych ceł, które 
w 1632 r. uległy „tymczasowo” dalszej podwyżce. Istotne znaczenie miał też 
postępujący upadek handlu Szczecina śledziami, zwłaszcza pochodzenia bałtyc-
kiego, czego wyrazem była likwidacja w latach 1624–1625 szczecińskich stacji 
połowowych w Dragör i Malmö10. 

Problematyka organizacji rzecznego handlu wielkopolsko-pomorskiego po 
1618 r., oprócz analizy charakteru tej wymiany, środków płatniczych i ujemnych 
skutków ówczesnej deprecjacji pieniądza, miała ponadto objąć kwestie zaanga-
żowania w omawianym handlu faktorów i szyprów, wielorako uwarunkowanej 
eliminacji z tej wymiany kupca szczecińskiego i wielkopolskiego oraz narastają-
cego wskutek wojny trzydziestoletniej ryzyka utraty towarów i prób jego ogra-
niczania. Jak już odnotowano, toczący się konfl ikt dotknął jednak bezpośrednio 

8  Por. K. Chojnacka, Polsko-brandenburski układ..., s. 37–38.
9  Widoczny w świetle szczecińskich ksiąg celnych wzrost obrotów handlowych tym artykułem 

w latach 1620–1623, pozwalający wnioskować o zwiększeniu się także dostaw soli do Wielkopol-
ski po zawarciu traktatu trzebiszewskiego, miał charakter przejściowy – tamże, s. 252–256.

10  Por. B. Wachowiak, w: Dzieje Szczecina, t. II: Wiek X–1805, red. G. Labuda, wyd. II, Warsza-
wa–Poznań 1985, s. 309.



53Wybrane problemy handlu warciańsko-odrzańskiego...

Księstwo Pomorskie i Marchię Brandenburską dopiero w drugiej połowie lat 
dwudziestych XVII w., przez blisko 10 lat eksporterzy polscy korzystali więc 
z udogodnień, jakie zapewniał im układ trzebiszewski, zwłaszcza że na Bałtyku 
i zachodzie Europy utrzymywała się koniunktura polityczna i gospodarcza dla 
zbytu polskich produktów rolnych i leśnych.

Ożywieniu handlu i żeglugi warciańsko-odrzańskiej, widocznemu w latach 
1618–1627/30, Kazimiera Chojnacka zamierzała poświęcić wyodrębnioną część 
swego opracowania. Z zachowanego konspektu i fragmentów wynika, że zwięk-
szony napływ polskiego zboża znalazł odbicie zwłaszcza we wzroście ekspor-
tu tego produktu na Zachód, ujętego w rejestrach cła sundzkiego. Towarzyszył 
temu wzmożony ruch w porcie szczecińskim statków zarówno szczecińskich, 
jak i – szczególnie – holenderskich, obsługujących handel zbożowy. Trudny do 
uchwycenia, chociaż zapewne również znaczny i wzrastający, był natomiast eks-
port szczeciński zbóż do portów bałtyckich. Na ożywienie handlu szczecińskiego 
po 1618 r. wskazuje też pełne optymizmu oświadczenie szczecinian z roku 1623, 
że dzięki otwarciu żeglugi warciańskiej w ciągu dziesięciu lat ich bogactwo się 
podwoi i dojdą do potęgi. Taką samą wymowę mają wysokie dochody uzyska-
ne w latach 1620–1624 z ceł szczecińskich oraz w 1620 r. z opłat pobieranych 
na nabrzeżu tego portu. W konkluzji Kazimiera Chojnacka stwierdziła, że lata 
1618–1627 były nadal okresem utrzymywania przez Wielkopolskę bliskich kon-
taktów z portem szczecińskim. Układ trzebiszewski dawał bowiem jej miesz-
kańcom możliwość korzystania z trasy wodnej Warta–Odra, co było ważną prze-
słanką pomyślnego rozwoju gospodarczego dla obu stron, zarówno polskiej, jak 
i szczecińskiej, uczestniczących w omawianej wymianie handlowej11.

Jakkolwiek trwający około trzech lat kwaterunek wojsk cesarskich rozpo-
czął się już w 1626 r., to jednak trwałe pogorszenie warunków eksportu przez 
Szczecin produktów spławianych z Wielkopolski Wartą i Odrą przyniosło dopie-
ro zajęcie Księstwa Pomorskiego wraz ze Szczecinem przez Szwedów w 1630 r. 
Wprawdzie porozumienie w tej sprawie gwarantowało stronie pomorskiej wol-
ny handel ze Szwecją, jednak niebawem w portach pomorskich wprowadzono 
pobór wysokich szwedzkich opłat licencyjnych, które poważnie ograniczyły 
konkurencyjność Szczecina jako portu. Ich wysokość, wynosząca początkowo 
4,5% wartości wywożonych i przywożonych towarów, w 1632 r. sięgała nawet 

11  Por. konspekt autorki (s. I–VI) oraz jej wywody w tej kwestii w monografi i Handel na War-
cie i Odrze..., s. 216–220 oraz w artykule Polsko-brandenburski układ, s. 46–48; B. Wachowiak, 
w: Dzieje Szczecina..., t. II, s. 301–308, 316–319.
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9–16 i więcej procent; licencje były pobierane także w Gardźcu i Gryfi nie, 
a więc na trasie spławu polskich produktów. Również Brandenburgia w warun-
kach wojennych w 1632 r. podwyższyła cła ściągane w Odrzycku (Oderber-
gu) i Świeciu (Schwedt). Próby ograniczenia narastających trudności w handlu 
warciańsko-odrzańskim przez korzystanie przez wielkopolskich eksporterów 
z pośrednictwa kupców marchijskich – jako faktorów, którzy przejmowali zbo-
że dostarczone do Skwierzyny, dostarczając je następnie kupcom szczecińskim 
– nie były w pełni skuteczne, zwłaszcza że jednocześnie występowały ze strony 
Brandenburgii poważne utrudnienia w dostawach soli francuskiej ze Szczecina 
do Wielkopolski. Dalsze komplikacje w handlu warciańsko-odrzańskich przy-
niosły działania wojenne, które dotknęły Pomorze po klęsce Szwedów w 1634 r. 
w bitwie pod Nördlingen. Trzy lata później szczecinianie zostali obciążeni przez 
Duńczyków cłem sundzkim, co znalazło wyraźne odbicie w spadku liczby stat-
ków szczecińskich płynących przez cieśninę i zaniku eksportu zboża z tego portu.
Szwedom udało się uwolnić swych poddanych od tego ciężaru dopiero w 1645 r. 
w układzie zawartym z Danią w Brömsebro. Należy odnotować, że występujące 
trudności i chęć ich przezwyciężenia skłoniły w 1638 r. Sejm Koronny do po-
wołana specjalnej komisji dla uregulowania z Rzeszą i Brandenburgią kwestii 
nawigacji i opłat celnych na Warcie i Odrze. Konkretną poprawę sytuacji przy-
niosło jednak dopiero zawieszenie broni zawarte przez Brandenburgię i Szwecję 
w 1641 r.12 

Określone działania mające na celu ożywienie wymiany warciańsko-od-
rzańskiej podjęli także Pomorzanie. Zachowało się np. pismo burmistrza i rady 
miejskiej Szczecina do gubernatora szwedzkiego w sprawie krytycznej sytuacji 
tamtejszego handlu, wskazujące zwłaszcza na znaczenie handlu z zapleczem 
lądowym, w tym z Polską. W dołączonym memoriale podkreślono m.in., że nie-
gdyś tylko z Polski docierało do portu każdego roku po kilkaset łasztów żyta, 
a także produkty leśne, takie jak popiół i drewno, Szczecin natomiast zaopatrywał 

12  Por. K. Chojnacka, Polsko-brandenburski układ..., s. 50–58; Źródła do kaszubsko-polskich 
aspektów..., t. II, s. 525, nr 334; Kurbrandenburgs Staatsverträge von 1601–1700, hg. v. Th. Moer-
ner, Berlin 1867, s. 387–388; Tabeller over skubsfart og varetransport gennen – Øresund 1397–
1660, ved N.E. Bang, Første del: Tabeller over skibsfarten, København–Leipzig 1906 oraz tamże: 
Andern Del: Tabeller over varetransporten, A.B. København–Leipzig 1922–1933; F. Thiede, Chro-
nik der Stadt Stettin, Stettin 1849, s. 699; Th. Schmidt, Geschichte des Handels und der Schiffahrt 
Stettins. Besonderer Abdruck aus den Baltischen Studien, Stettin 1862, s. 73–74; W. Braun, Zur 
Stettiner Seehandelsgeschichte 1372–1813, „Baltische Studien”, Neue Folge 51 (1965), s. 60–63.
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zaplecze lądowe w śledzie i sól13. Swoją wymowę ma też fakt, iż przedstawiciele 
pomorscy na rokowaniach poprzedzających traktat westfalski kończący wojnę 
trzydziestoletnią podkreślali znaczenie kontaktów ekonomicznych ich księstwa 
z zapleczem lądowym i domagali się likwidacji wprowadzonych podczas wojny 
licencji, podwyższonych ceł oraz przeszkód utrudniających żeglugę i przewóz 
towarów14.

Istotnym utrudnieniem dla prób ożywienia wymiany handlowej było jednak 
pozostawanie Pomorza w rękach Szwedów, przy czym roszczenia do tego księ-
stwa w oparciu o pomorsko-brandenburskie układy o dziedziczeniu w wypadku 
wygaśnięcia panującego rodu Gryfi tów zgłaszał elektor brandenburski. Rokowa-
nia w tej sprawie zakończyły się podziałem Księstwa Pomorskiego między obu 
pretendentów, z tym, że obszar ujściowy Odry z portem szczecińskim pozostał 
przy Szwecji15. O tym, jak dotkliwe było odcięcie Szczecina granicą polityczną 
od zaplecza lądowego oraz obciążenie towarów przechodzących przez ten port 
wysokimi opłatami celnymi, znacznie przewyższającymi obowiązujące w Ham-
burgu, Gdańsku, Królewcu czy Lubece, świadczy m.in. zachowana informacja 
z 1646 r., że ponad stu kupców szczecińskich z powodu trudnej sytuacji gospo-
darczej przeniosło się do tych konkurencyjnych ośrodków handlowych16.

Decyzja traktatu westfalskiego o pozostawieniu Szczecina w rękach Szwe-
dów, pomijając krótki okres obsadzenia miasta w latach 1678–1679 przez od-
działy elektora brandenburskiego, obowiązywała do roku 1720, kiedy to kończą-
cy wojnę północną pokój sztokholmski przyznał Prusom obszar ujściowy Odry 
po Pianę wraz ze Szczecinem, obsadzonym notabene przez oddziały elektora 
brandenburskiego już w 1713 r.17 Okres szwedzki w dziejach handlu szczeciń-
skiego należy do wyjątkowo trudnych. Jakkolwiek Szwecja i Brandenburgia 
w traktacie westfalskim zobowiązały się do potwierdzenia mieszkańcom całe-
go Pomorza wszystkich wolności i przywilejów, a królowa szwedzka Krystyna 

13  Źródła do kaszubsko-polskich aspektów..., t. I: Pomorze Zachodnie pod rządami książąt 
plemiennych i władców z dynastii Gryfi tów (990–1653), wyd. Z. Szultka, Poznań–Gdańsk 2006, 
s. 527–531, nr 336.

14  Verhandlungen der pommerschen Gesandten auf dem Westfälischen Friedenskongreß, „Balti-
sche Studien” 4–26 (1837–1840), passim; F. Thiede, Chronik..., s. 699–701.

15  B. Wachowiak, w: Historia Pomorza..., t. II, cz. 1, s. 1010–1012; tenże (współaut. A. Kamień-
ski), Dzieje Brandenburgii-Prus..., s. 347–352, tamże dalsza literatura przedmiotu.

16  Verhandlungen der pommerschen Gesandten..., „Baltische Studien” 5 (1838), H. 2, s. 62, 
121–122; tamże, 7 (1840), H. 1, s. 181 i n., 192–206.

17  B. Wachowiak, w: Dzieje Szczecina, t. II, s. 426–433.



56 Bogdan Wachowiak

w rezolucji z listopada 1649 r. w odpowiedzi na postulaty stanów pomorskich 
obiecała wspierać w rokowaniach z Polską i Brandenburgią interesy handlowe 
Pomorzan, w tym w zakresie żeglugi i wymiany warciańsko-odrzańskiej, a po-
nadto w szwedzko-brandenburskim recesie granicznym z 1653 r. zagwarantowa-
ny został swobodny handel między obydwoma częściami podzielonego Księstwa 
Pomorskiego18 – to jednak w praktyce obie strony nie respektowały podjętych 
zobowiązań, nie zostały też zniesione, lecz tylko w 1652 r. ograniczone do 4% 
wartości towaru, licencje szwedzkie obciążające handel portów pomorskich. Od-
notować należy, że już jesienią 1659 r. wojska elektora brandenburskiego wraz 
z wojskami cesarskimi rozpoczęły oblężenie Szczecina19.

Zakończenie pokojem oliwskim konfl iktu Szwecji z Polską, cesarzem 
i Brandenburgią nie przyniosło poprawy sytuacji. Wprawdzie władze szwedzkie 
odniosły się przychylnie do postulatów przedstawionych przez poselstwo szcze-
cińskie latem 1660 r. w Sztokholmie, jednak realne korzyści były ograniczone, 
gdyż wyraziły się przede wszystkim nadaniem miastu w nagrodę za dzielną obro-
nę nowego herbu z głową gryfa pomorskiego, nad którą koronę królewską pod-
trzymywały dwa lwy, przy czym całość otoczona została wieńcem laurowym. 
Potwierdzenie przez Szwedów wszystkich swych uprawnień i przywilejów 
Szczecin uzyskał jednak dopiero w 1663 r. 20 

Ułożenie stosunków ze Szwecją nie zapobiegło bynajmniej dążeniu Bran-
denburgii, hołdującej polityce merkantylnej, do przecięcia związków łączących 
nadodrzański port z zapleczem oraz do kierowania handlu dorzecza Odry i War-
ty przez terytorium brandenburskie i ciągnięcia korzyści z poboru ceł. Istotnym 
utrudnieniem dla kontaktów polsko-szczecińskich było też zmuszanie korzysta-
jących z drogi wodnej Warta–Odra do przestrzegania prawa składowego Frank-
furtu nad Odrą. Wyraźnie antyszczecińską wymowę miało ponadto podjęcie 
przez elektora Fryderyka Wilhelma w latach 1662–1668 budowy kanału Odra-
-Sprewa, który stworzył bezpośrednie połączenie wodne Śląska z portem ham-
burskim. Nadzieję na ożywienie szczecińskiego handlu z zapleczem lądowym 
dało wprawdzie zdobycie Szczecina przez elektora w 1677 r., jednak ponowne 
przejęcie miasta na mocy pokoju w St. Germain w 1679 r. przez Szwedów reak-

18  Źródła do kaszubsko-polskich aspektów..., t. II, s. 59–60, nr 35, 36; J.C. Dähnert, Sammlung 
gemeiner und besonderer Pommerscher und Rügischer Landesurkunden, Gesetze, Privilegien, Ver-
träge, Constitutionen und Ordnungen, Bd. I, Stralsund 1765, s. 88–89; M. Bär, Die Politik Pom-
merns während des Dreißigjährigen Krieges, Leipzig 1896, s. 438–460. 

19  B. Wachowiak, w: Dzieje Szczecina..., t. II, s. 422–426.
20  Tamże, s. 426–432.
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tywowało niebawem restrykcje brandenburskie wobec handlu kupców szczeciń-
skich z zapleczem lądowym21. 

W ramach tej polityki podcinania przez elektora powiązań zaplecza mar-
chijskiego i polskiego z portem szczecińskim rozpatrywać też należy podjęte 
w latach osiemdziesiątych XVII w. plany ożywienia wymiany handlowej Nowej 
Marchii i Wielkopolski z portami Pomorza brandenburskiego. Przewidywały one 
dostosowanie do żeglugi Drawy i Regi oraz skierowanie Regi poniżej Trzebia-
towa przez jezioro Resko Przymorskie w kierunku Kołobrzegu, łącząc ten port 
z Notecią. Wprawdzie projekt wysunięty w reskrypcie elektora Fryderyka Wil-
helma z 20 maja 1680 r., przesłanym do Zarządu Pomorza i przedstawionym do 
akceptacji stanom, z powodu niedostatku odpowiednich środków fi nansowych 
oraz trudności technicznych podniesionych przez powołaną w tym celu komi-
sję stanową nie doczekał się realizacji, niemniej jednak podjęte zostały prace 
w samym porcie kołobrzeskim, mające podwyższyć jego funkcjonalność i atrak-
cyjność. Pozostała ona jednak nadal ograniczona, gdyż do Kołobrzegu, mimo 
pogłębienia toru wodnego, mogły wpływać najwyżej statki 70–80-łasztowe, 
a w wypadku zapiaszczenia ujścia Parsęty tylko 40-łasztowe22.

Oprócz antyszczecińskiej polityki gospodarczej i fi skalnej Brandenburgii 
czynnikiem hamującym rozwój handlu tego miasta w okresie szwedzkim były 
też trudne warunki żeglugowe na trasie dojazdowej między portem a otwartym 
morzem, ograniczające znacznie wielkość statków morskich zawijających do 
Szczecina. Ujemne następstwa miały również powtarzające się konfl ikty zbrojne 
na terenie zaplecza portu, w tym bezpośrednie walki o miasto, oraz słabość ka-
pitałowa kupiectwa szczecińskiego. Wobec tej trudnej sytuacji władze szwedz-
kie nie pozostawały całkowicie bezczynne. Trzeba mianowicie odnotować, że 
w latach osiemdziesiątych XVII w. zmniejszone zostało m.in. obciążenie handlu 
szczecińskiego opłatami. Wprawdzie ogłoszona w 1681 r. przez Szwedów nowa 
taryfa licencyjna wprowadzała nowe, wyższe stawki, ale w stosunku do szczeci-
nian zastosowano szereg ulg, obniżona została też wysokość cła książęcego oraz 
akcyzy miejskiej. Ponadto na terenie całego królestwa szwedzkiego zwolniono 
całkowicie od opłat celnych i licencji surowce oraz wytwarzane z nich produkty 

21  Tamże, s. 388–392, 396–397, 426–430; H. Lesiński, w: Historia Pomorza, t. II, red. G. Labu-
da, cz. 3: Pomorze Zachodnie w latach 1648–1815, oprac. Z. Szultka, H. Lesiński, przy współudz. 
D. Łukasiewicza i A. Wielopolskiego, Poznań 2003, s. 211–212; W. Braun, Zur Stettiner Seehan-
delsgeschichte..., s. 64–65.

22  Dokumentacja tej kwestii w: Źródła do kaszubsko-polskich aspektów..., t. II, s. 69–78, 
nr 46–51; B. Wachowiak (współaut. A. Kamieński), Dzieje Brandenburgii-Prus..., s. 498–499.
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rzemiosła szczecińskiego, obniżono na okres pięciu lat o 50% opłaty od impor-
towanej i eksportowanej soli francuskiej i hiszpańskiej, wprowadzono również 
zasadę tylko jednorazowego clenia towarów w portach szwedzkich i szwedz-
kiego Pomorza, jeżeli nie były przeładowywane. Dalsze ulgi celne szczecinianie 
uzyskali w 1698 r., a w latach 1682 i 1694 Brandenburgia i Szwecja zdecydo-
wały się na ułatwiające wymianę handlową pewne ograniczenia frankfurckiego 
i szczecińskiego prawa składowego. Szwedzi starali się ponadto o poprawę wa-
runków żeglugowych na trasie dojazdu do portu, zakazując zanieczyszczania go 
przez wyrzucanie balastu okrętowego na redzie i trasie dojazdowej, pobierały od 
statków opłaty na pogłębianie toru wodnego oraz, aby zwiększyć tonaż statków 
handlowych, przyznawały ich właścicielom zniżki celne, preferując większe jed-
nostki, notabene możliwe do wykorzystania w wypadku konfl iktu zbrojnego jako 
okręty wojenne23.

Generalnie trudne, ale niekiedy okresowo korzystniejsze warunki dla utrzy-
mywania przez Szczecin kontaktów handlowych z dorzeczem Warty i Odry 
znalazły odbicie w handlu morskim tego portu. Bardzo wyraźnym negatywnym 
przejawem było niewątpliwie osłabienie ruchu statków utrzymujących przez 
Sund kontakty żeglugowe w krajami zachodniej Europy. W latach 1648–1720 
w świetle rejestrów cła sundzkiego z portu szczecińskiego w kierunku zachod-
nim wypływało średnio 40 jednostek rocznie, natomiast analogiczny wskaźnik 
w latach 1560–1629 wynosił 69, a w dziesięcioleciu 1620–1629, czyli po za-
warciu traktu trzebieszowskiego, wyniósł nawet 105 statków. Poziomu tego nie 
osiągnął żaden ze wskaźników obliczonych dla poszczególnych dziesięcioleci 
w okresie przynależności Szczecina do Szwecji. Najwyższa średnia liczba stat-
ków płynących ze Szczecina w kierunku zachodnim w latach 1648–1657, a więc 
bezpośrednio po podpisaniu traktatu westfalskiego, wyniosła tylko 59, a na dru-
gim miejscu – średnio 55 statków – jest wskaźnik z lat 1701–1710. Najniżej prze-
ciętne roczne kształtowały się natomiast w latach 1671–1680 – 20 statków oraz 
1711–1720 – tylko 17 jednostek. Jeszcze nieco wyższy od wynoszącego około 
42% spadku liczby statków płynących ze Szczecina na Zachód był średnioroczny 
wskaźnik wywozu zboża ze Szczecina. Dla żyta wynosił on w latach 1562–1630 
około 1048 łasztów, a w latach 1651–1720 tylko 559 łasztów, czyli mniej o oko-
ło 46%, natomiast w wypadku pszenicy odpowiednio 760 i 337 łasztów, czy-
li spadek wywozu o 55,6%. Wskaźniki te w odnotowanych okresach dla obu 
zbóż łącznie wynosiły natomiast: eksport średnio rocznie w drugiej połowie XVI 

23  B. Wachowiak, w: Dzieje Szczecina..., t. II, s. 396–399, tamże dalsza literatura.
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i początkach XVII w. wynosił 1693 łasztów, a w okresie szwedzkim tylko 
896 łasztów, czyli mniej o 797 łasztów (47%). Warto zauważyć, że w okresie naj-
wyższego wywozu zbóż, jaki miał miejsce bezpośrednio po traktacie trzebiszew-
skim, czyli w latach 1621–1630, wskaźnik rocznego eksportu kształtował się 
na poziomie aż około 3420 łasztów. Wprawdzie bezpośrednio po wojnie trzydzie-
stoletniej eksport zboża z omawianego portu był także wysoki i w latach 1651
–1657 wynosił blisko 3000 łasztów rocznie, jednak w kolejnym dziesięcioleciu 
spadł do około 1767 łasztów rocznie, następnie zaś, z wyjątkiem lat 1681–1690, 
nie przekraczał tysiąca łasztów, a w latach pierwszej wojny północnej kształto-
wał się nawet poniżej stu łasztów24.

Włączenie Szczecina w 1713 r. w obręb państwa pruskiego, potwierdzone 
pokojem sztokholmskim z 1720 r., nie od razu zaowocowało przełomem w roz-
woju handlu tego miasta z zapleczem lądowym. Wprawdzie Fryderyk Wilhelm I 
w kwietniu 1720 r. obiecał przywrócić mu handel z Rzecząpospolitą przez otwar-
cie żeglugi warciańskiej, jednakże – jak wynika z petycji Szczecina do władcy 
pruskiego z listopada tegoż roku, w której mocno podkreślono znaczenie handlu 
zbożem polskim – jego napływ w dalszym ciągu ograniczały liczne cła pobiera-
ne na Odrze i Warcie oraz trudne warunki żeglugowe na obu rzekach. Swobodę 
wymiany handlowej zmniejszały też obowiązujące nadal prawa składowe we 
Frankfurcie nad Odrą oraz w samym Szczecinie. Wprawdzie w 1723 r. Fryde-
ryk Wilhelm wydał reces zezwalający czasowo na tranzyt towarów, w tym zbo-
ża, przez oba miasta, ograniczając ich skład tylko dla siemienia lnianego, żelaza 
i tranu, jednak mimo dokonanej w 1728 r. prolongaty tego zarządzenia i widocz-
nego w latach 1728–1732 ożywienia handlu niebawem przywrócony został stan 
pierwotny. Atrakcyjność i konkurencyjność Szczecina jako portu zmniejszały 
ponadto niższe, promujące port hamburski cła na Łabie, prowadzona przez wła-
dze pruskie polityka merkantylna hołdująca ograniczaniu importu produktów sta-
nowiących konkurencję dla krajowej produkcji, ograniczenia nakładane na eks-
port surowców, a także trudne warunki żeglugowe na trasie dojazdowej między 
morzem a przystanią25. 

24  Wskaźniki zostały obliczone na podstawie danych ustalonych w oparciu o rejestry sundzkie: 
B. Wachowiak, w: Dzieje Szczecina..., t. II, s. 301–306, 400–402; por. też: W. Braun, Zur Stettiner 
Seehandelsgeschichte..., s. 65–66.

25  M. Wehrmann, Geschichte der Stadt Stettin, Stettin 1911, s. 363–366; R. Gaziński, Handel 
morski Szczecina..., s. 117–119; por. też materiały dotyczące problematyki handlu szczecińskiego 
w latach 1722–1737, opublikowane przez Z. Szultkę w: Źródła do kaszubsko-polskich aspektów..., 
t. II, s. 103–121.
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Nowe, tym razem skuteczniejsze próby ożywienia handlu Szczecina, m.in. 
przez przywrócenie i rozwój jego powiązań z zapleczem polskim, nawiązujące 
bezpośrednio do układu trzebiszewskiego z 1618 r., podjęte zostały po objęciu 
rządów Prusach przez Fryderyka II. O pomoc w tym względzie kupiectwo szcze-
cińskie zwróciło się do wspomnianego władcy 5 sierpnia 1740 r., a więc dwa 
miesiące po śmierci Fryderyka Wilhelma I. W złożonym z okazji hołdu memoria-
le w sprawie zniesienia wszystkiego, co szkodzi handlowi, i wspierania wszyst-
kiego, co mu służy, podkreślając, że miasto ma wszelkie warunki do pomyślnego 
rozwoju jako centrum wymiany, na samym wstępie akcentowano znacznie Odry, 
Warty, Noteci, Obry i Bobru dla dostaw i sprzedaży towarów oraz powiązań 
portu z Polską, Śląskiem, Marchią, Łużycami, Czechami, Morawami i Austrią. 
Omawiając główne, wymagające usunięcia przeszkody w wykorzystaniu tych 
możliwości, autorzy petycji, oprócz sprawy trudności żeglugowych na trasie łą-
czącej port z Bałtykiem oraz obciążeń wymiany z Zachodem przez cła sundzkie, 
w trzecim punkcie wymienili wysokie cła, zwłaszcza na drewno, pobierane od 
towarów przywożonych z Polski, co ich zdaniem oznaczało unieważnienie trak-
tatu z Trzebiszewa oraz zamykało Polakom główną drogę, dzięki której handel 
Szczecina mógłby rozkwitnąć i skutecznie konkurować z Gdańskiem26.

Należy zauważyć, że nawiązanie do traktatu trzebiszewskiego z 1618 r. 
znajdujemy także w odpowiedzi Generalnego Dyrektorium z 12 grudnia 1740 r. 
na pismo Kamery Wojenno-Skarbowej z 19 listopada tegoż roku w sprawie oży-
wienia handlu pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina, w tym 
przywrócenia wymiany z Polską w oparciu o traktat trzebiszewski. W tej ostatniej 
kwestii stwierdzono: wegen widerherstellung des commercii mit Polen aber und 
zwar nach anleitung des Trebitzschen transacts wollen wir euch mit nächstem 
näher bescheiden27. W związku z tą sprawą doszło do sporządzenia i przesłania 
do Berlina odpisu wspomnianego polsko-brandenburskiego układu w sprawie 
żeglugi i handlu na Warcie i Odrze. Jego tekst został też w opinii Kamery Wo-
jenno-Skarbowej w Kostrzynie z 14 stycznia 1744 r., dotyczącej wolności celnej 
w Nowej Marchii szlachty i generalnych dzierżawców domen Pomorza Tylnego 
(Hinterpommern), przywołany przy omówieniu cła obciążającego polskie towary 
spławiane do Szczecina i jego ujemnych skutków dla wymiany z Rzecząpospo-

26  Źródła do kaszubsko-polskich aspektów..., t. II, s. 133–135, nr 110; M. Wehrmann, Geschich-
te..., s. 376; J. Wiśniewski, w: Dzieje Szczecina..., t. II, s. 471–472; R. Gaziński, Handel morski 
Szczecina..., s. 120–121

27   Źródła do kaszubsko-polskich aspektów..., t. II, s. 136, nr 111.
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litą oraz uznany za wskazany do zastosowania jako podstawa odbudowy handlu 
warciańsko-odrzańskiego28.

W sprawie obciążeń celnych towarów spławianych z Polski autorzy oma-
wianej opinii stwierdzili, że miały one starą metrykę i ich wysokość została ure-
gulowana w traktacie trzebiszewskim. Ustanawiając wówczas wolną żeglugę dla 
Polaków transportujących towary zarówno w dół, jak i w górę Warty i Odry, 
postanowiono jednocześnie, że szlachta od jednego łaszta, czyli trzech wispli29 
miary kostrzyńskiej żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa itp., pochodzących z włas-
nej produkcji, będzie uiszczać w Kostrzynie maksymalnie jeden fl oren polski, 
tj. 30 groszy polskich cła. Jego uregulowanie nie tylko zezwalało na dalszą po-
dróż w dowolnym kierunku, wolną za okazaniem kwitu od innych opłat na tere-
nie Marchii, ale uprawniało też przy powrocie do uiszczania jedynie połowy cła 
obowiązującego w Świeciu. Podkreślając, że postanowienia traktatu trzebiszew-
skiego były w okresie przynależności Szczecina do Szwecji w pełni przestrze-
gane, stwierdzono jednocześnie, iż zaniechano tego po przejęciu miasta przez 
Prusy, zakazując nawet całkowicie przywozu zboża polskiego. Wprawdzie pod 
wpływem zabiegów kupiectwa szczecińskiego niebawem blokada polskiego zbo-
ża dla celów handlowych została zniesiona, ale warunki jego dowozu całkowicie 
odbiegały od ustaleń traktatu z 1618 r. Powołano się przy tym na kazus kasztela-
na kaliskiego Radzińskiego, który od 190 wispli zboża, transportowanych wodą 
do Szczecina, miał uiścić w Gorzowie  od każdego wispla po talarze i 3 grosze, 
czyli ogółem 213 talarów i 18 groszy nowego i starego cła, nie licząc dalszych 
ceł w Odrzycku, Świeciu i Szczecinie. W tej sytuacji szlachta wielkopolska, 
dysponując darmową robocizną poddanych chłopów, dostarczała swe produkty 
do Fordonu pod Toruniem i spławiała Wisłą do Gdańska, zaopatrując się tamże 
w niezbędne towary. Wyjątek stanowili właściciele folwarków transportujący 
wozami swe produkty do portu kołobrzeskiego przez Czaplinek i starostwo dra-
himskie, gdzie byli wolni od cła30.

Ograniczenia wolności żeglugi i podwyższone cła w Marchii spowodowały, 
że do Gdańska kierowane było nie tylko polskie zboże, ale ze szkodą dla pruskich 

28  Tamże, s. 143–148, nr 121 i 123; tekst traktatu trzebiszewskiego – oryginału z zaznaczeniem 
różnic występujących w sporządzonej w początku lat 40. XVIII w. kopii – został opublikowany 
tamże, t. I, s. 507–512, nr 323.

29  Wispel – miara nasypna zboża równa 24 szefl om (korcom); na jeden łaszt nowomarchij-
ski wchodziły 72 szefl e; łaszt pomorski w okresie Księstwa Pomorskiego liczył 4 wisple, czyli 
96 szefl i.

30  Źródła do kaszubsko-polskich aspektów..., t. II, s. 144–145.



62 Bogdan Wachowiak

manufaktur i landsberskich targów także polska wełna, eksportowana następnie 
do Szwecji, Danii i Rosji. Wskazując na korzyści dla króla pruskiego i jego pod-
danych, wynikające z kontaktów handlowych z Polską, a zwłaszcza z nabywania 
przez Polaków niezbędnych produktów w Prusach, do czego należy ich skło-
nić przez odpowiednie ustawodawstwo celne i handlowe, podkreślono expressis 
verbis, iż odbudowa handlu i żeglugi warciańsko-odrzańskiej winna być oparta 
na postanowieniach traktatu trzebiszewskiego z 1618 r. Dołączając kopię tego 
traktatu, wysunięto dodatkowe propozycje ułatwień zachęcających Polaków do 
handlu z Prusami. Uznano m.in., że należało rozważyć sprawę utrzymanie prawa 
składowego w Gorzowie oraz rozszerzenia przewidzianej w traktacie z 1618 r. 
wolności celnej szlachty także na klasztory, kupców i mieszczan, w tym Żydów, 
i nieograniczania jej tylko do ceł wodnych, ale także zniesienia opłat celnych 
pobieranych od towarów transportowanych lądem. Zaproponowano również ob-
niżkę ceł z jednego fl orena polskiego (po 30 groszy) do sześciu groszy i ośmiu fe-
nigów brandenburskich od wispla zboża, i to niezależnie od jego rodzaju i osoby 
je wiozącej. Do ożywienia kontaktów handlowych z Polską pomocne byłoby tak-
że przyjęcie zasady swobody zaopatrywania się przez Polaków przybywających 
z towarami we wszystkie potrzebne im produkty. Zdaniem Kamery Wojenno-
-Skarbowej nie groziło to bynajmniej odpływem pieniądza z Prus, gdyż Polacy 
nabywali znacznie więcej towarów zagranicznych niż wynosiła wartość ich arty-
kułów rolnych i leśnych31.

Powyższa opinia Kamery w Kostrzynie, skonsultowana z Pomorską Kame-
rą Wojenno-Skarbową w Szczecinie, przyczyniła się ewidentnie do pozytywnych 
decyzji władcy pruskiego w sprawie odbudowy handlu z Rzecząpospolitą. Wyra-
zem tego jest zwłaszcza patent opublikowany w trzech językach – polskim, nie-
mieckim i łacińskim – przez Fryderyka II 22 września 1744 r. w sprawie wzno-
wienia handlu między Polską oraz Pomorzem i Nową Marchią, w szczególności 
zaś ze Szczecinem i Kołobrzegiem32. Adresowany ogólnie do kupiectwa obu kra-
jów patent dotyczył wymiany zarówno na drogach lądowych, jak i rzecznych. 
Z tych ostatnich wymienione zostały Warta, Noteć, Drawa i Odra, a z towarów 
będących przedmiotem handlu, oprócz zbóż – żyta, pszenicy, jęczmienia – także 
wełna, skóry, miód, wosk, popiół i drewno. Poważnym ograniczeniem był jednak 
obowiązek sprzedaży zboża przez Polaków jedynie kupcom szczecińskim i koło-

31  Tamże, s. 145–147, nr 121; kopia tekstu traktatu trzebiszewskiego: tamże, t. I, s. 507–512, 
nr 323.

32  Polska wersja patentu władcy pruskiego: tamże, t. II, s. 150–152, nr 125.
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brzeskim w celu dalszego jego eksportu. Przywożone ziarno zgodnie w propozy-
cją zawartą w opinii Kamery Wojenno-Skarbowej w Kostrzynie miało być tylko 
raz obłożone cłem, w pierwszym mieście po przekroczeniu granicy marchijskiej, 
w wysokości jednego złotego pruskiego, czyli ośmiu dobrych groszy od łaszta, 
równego trzem wisplom (72 korce) miary berlińskiej, poza tym przewidziana zo-
stała jedynie opłata przeznaczona na naprawę grobli kamiennej w pobliżu Szcze-
cina i akcyza pobierana przez mierniczych ustalających ilość wiezionego zboża. 
Od towarów nabytych na Pomorzu, niezależnie od ich ilości i rodzaju, Polacy 
mieli płacić zwyczajne cło, tak jak czynili to inni kupcy w pomorskich i marchij-
skich miastach celnych. Jedyny zakaz handlowania dotyczył soli francuskiej.

Kolejne ordynacje w sprawie handlu z Rzecząpospolitą Fryderyk II wy-
dał w 1750 r. Pierwsza z nich datowana była 3 stycznia i dotyczyła wolnego od 
cła handlu na Warcie, Noteci i Odrze między Polską i Szczecinem. W tym celu 
król znosił wszystkie znajdujące się tam komory celne, zarówno królewskie, jak 
i jego wasali, zapewniając polskim statkom płynącym do Szczecina ze zbożem, 
woskiem, potażem, suszonymi owocami i miodem nie tylko przejazd wolny od 
jakichkolwiek opłat w Drezdenku, Gorzowie, Kostrzynie i Odrzycku, ale także 
powrót do Polski z zakupionymi towarami bez obowiązku uiszczania od nich ceł. 
Pewne opłaty zostały utrzymane jedynie w odniesieniu do spławianego drewna. 
Deklarując wolny handel zbożem, wełną, skórami, miodem, woskiem, potażem 
i smołą, patent królewski zapewniał jednocześnie swobodę transportowania do 
domu śledzi, suszonych ryb morskich, żelaza itp. Rozwój handlu i żeglugi war-
ciańsko-odrzańskiej wymagał jednak odpowiedniej liczby statków rzecznych. Po-
nieważ początkowo mogło ich Polakom brakować, Fryderyk II pozwolił również 
kupcom szczecińskim dostarczać drogą wodną bezpośrednio do Polski poszuki-
wane tam towary (odnotowane zostały: śledzie, suszone ryby, żelazo, stal, tran, 
wino, cukier, korzenie oraz sukno i inne wyroby manufakturowe), jak również 
zezwolił na spław zboża polskiego (jednak z przeznaczeniem na eksport morski), 
wełny, skór, miodu, potażu i smoły. Transporty te, zarówno w górę, jak i w dół 
wspomnianych rzek, aby obniżyć ceny towarów, miały być wolne od wszelkich 
ceł, pod warunkiem wszakże, iż statki nie będą po drodze zbaczać z trasy i do-
pływać do Frankfurtu nad Odrą. Załogom statków oprócz wolności od werbunku 
wojskowego zapewniano nietykalność osobistą, z wyjątkiem popełnienia przez 
nich przestępstwa natury kryminalnej. Na zakończenie król wyraził przekonanie, 
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że z podobnych wolności, jakie zostały przyznane Polakom, korzystać będą także 
jego poddani w Polsce33.

Proklamowanie wolnej od cła wymiany handlowej między Polską i Szcze-
cinem, korzystającej z dróg wodnych: Warty, Noteci i Odry, okazało się jednak 
niewystarczające dla ożywienia całokształtu tej wymiany i spotkało się z zastrze-
żeniami. Jak wynika z części wstępnej drugiego patentu Fryderyka II w sprawie 
handlu z Polską, wydanego drukiem w Berlinie 20 marca 1750 r., dotyczyły one 
zniesienia tylko ceł wodnych, niezbędne było natomiast również uwolnienie od 
ceł wymiany towarowej między Polską oraz Nową Marchią i Pomorzem bran-
denburskim, korzystającej z dróg lądowych. Motywowano to tym, że nie wszyst-
kie porty pomorskie mogły korzystać z dostaw towarów spławianych Notecią, 
Wartą i Odrą, dostępu do tych rzek nie miało też wielu polskich eksporterów. 
Wychodząc na przeciw temu postulatowi, odnotowanemu we wspomnianej już 
opinii Kamery Wojenno-Skarbowej w Kostrzynie z 14 stycznia 1744 r., Fryde-
ryk II w punkcie pierwszym swego nowego patentu uwolnił od ceł lądowych 
wszystkich mieszkańców Królestwa Polskiego i przynależnych do niego pro-
wincji, dostarczających transportem kołowym zarówno do lądowych, jak i mor-
skich miast Nowej Marchii oraz Pomorza brandenburskiego takie towary, jak 
wełna, skóry, miód, wosk, łój, potaż, popiół i smoła. Król uznał też za wolne 
od ceł towary wiezione przez Polaków w drodze powrotnej. Pewne ogranicze-
nia nałożone zostały jednak na transportujących wozami wyłącznie lub razem 
z wymienionymi produktami także zboże: żyto, pszenicę, jęczmień, słód, owies, 
groch, grykę i kasze. Winni oni udawać się wyłącznie do miast określonych jako 
morskie: Szczecina, Kamienia Pomorskiego, Trzebiatowa, Kołobrzegu i Słup-
ska. Motywowano to m.in. tym, że będą mogli w tych ośrodkach wiezione zbo-
że nie tylko łatwiej i korzystniej sprzedać, ale także znacznie lepiej i taniej niż 
w miastach lądowych zaopatrzyć się w potrzebne artykuły. Polscy eksporterzy 
zboża korzystający w obu kierunkach z dróg lądowych zostali zwolnieni nie tylko 
z ceł lądowych, ale także z opłat mostowych i opłat za korzystanie z grobli, dróg 
oraz promów, niezależnie od tego, do kogo należały: do króla pruskiego, miast 
czy wasali. Obowiązywało jednak wynagrodzenie dla obsługi promów. Należy 
zauważyć, że transportujący swe produkty wozami Polacy po przekroczeniu gra-
nicy i okazaniu świadectwa, iż nie przybywają z miejscowości objętych zarazą, 
mieli być zaopatrywani przez poborców ceł i akcyzy w uprawniające do dalszej 

33  Th. Schmidt, Geschichte der Handels..., T. I, s. 114–115; R. Gaziński, Handel morski Szcze-
cina..., s. 123–125.
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bezcłowej podróży atesty stwierdzające, co przewożą, a jeżeli było to także zbo-
że – mieli być kierowani dla najbliższego miasta portowego. Zabezpieczeniem 
przed naruszaniem tego zalecenia miał być generalnie obowiązujący zakaz zaku-
pu zboża od transportujących je Polaków. Złamanie go zagrożone zostało karą 
grzywny w wysokości ośmiu groszy od każdego szefl a (korca), z tym, że podle-
gali jej wyłącznie poddani króla pruskiego34.

Przechodząc do oceny patentów Fryderyka II w sprawie handlu Polski 
z Marchią Brandenburską i Pomorzem, wydanych w początku 1750 r. w celu 
jego zintensyfi kowania, trzeba zauważyć, że jakkolwiek do ich wydania przy-
czyniły się niewątpliwie postulaty zwłaszcza mieszkańców Pomorza i Nowej 
Marchii oraz działających tamże kamer wojenno-skarbowych, zgłaszane w spra-
wie odbudowy i przywrócenia do dawnej świetności wymiany handlowej z Pol-
ską w oparciu o polsko-brandenburski układ zawarty w 1618 r. w Trzebiszewie, 
to jednak obydwie regulacje – z początku XVII w. i dokonane w połowie 
XVIII stulecia – wykazują poważne różnice. O ile w traktacie trzebiszewskim, 
normującym sprawy związane z handlem i żeglugą warciańsko-odrzańską łączą-
cą port szczeciński z zapleczem wielkopolskim, w okresie zabiegów elektorów 
brandenburskich o lenno pruskie głównym benefi cjantem była szlachta polska, 
której przyznano nie tylko prawo do wolnej i niczym nieskrępowanej żeglugi 
na Warcie i Odrze w obu kierunkach, ale także liczne zwolnienia i ulgi celne, 
zwłaszcza od artykułów pochodzących z własnej produkcji bądź przeznaczonych 
na własny użytek, a ponadto krótszy okres obowiązkowego składowania wiezio-
nych towarów w Gorzowie, o tyle Fryderyk II w swych patentach prawem do 
swobodnego korzystania z Warty i Odry objął wszystkich kupców, niezależnie od 
przynależności stanowej, uczestnikom handlu polsko-pruskiego, zwłaszcza eks-
porterom polskim, obniżył nie tylko cła wodne, ale i lądowe oraz znacznie szcze-
gółowiej uregulował zasady prowadzenia handlu przybyszów polskich na terenie 
Nowej Marchii i Pomorza brandenburskiego, dostosowując je do obowiązujących 
zasad polityki merkantylnej. Modyfi kacje te w zestawieniu z przepisami polsko-
-brandenburskiego układu trzebieszowskiego z 1618 r. były więc tak daleko idą-
ce, że można uznać, iż za Fryderyka II traktat ten, chociaż był przypominany 
i nigdy formalnie nie został anulowany, przestał faktycznie obowiązywać.

34  Źródła do kaszubsko-polskich aspektów..., t. II, s. 155–156, nr 129.
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AUSGEWÄHLTE PROBLEME DES WARTHE- UND ODERHANDELS 
IN DEN JAHREN 1618–1750

ZUSAMMENFASSUNG

Die am 26. Juni 2010 verstorbene Dr. Kazimiera Chojnacka konnte ihre langjährigen 
Forschungen über die Schifffahrt und den Handel auf der Warthe und Oder nur bis in 
die zwanziger Jahre des 17. Jahrhunderts fortführen. Eine Zusammenstellung der For-
schungsergebnisse, welche sie zuerst in der Form von Beiträgen veröffentlichte, stellte 
die 2007 im Druck erschienene Monographie Handel na Warcie i Odrze w XVI i pierwszej 
połowie XVII wieku (Der Oder- und Warthehandel im 16. und in der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts) dar. Als Endzäsur der Bearbeitung ist der im Jahre 1618 in Trebisch 
(Trzebiszewo) geschlossene polnisch-brandenburgische Abkommen über die Schifffahrt 
und den Handel auf der Warthe und Oder angenommen. Obwohl die Ausführung der 
Bestimmungen dieses Traktats durch die mit dem Dreißigjährigen Krieg und der Teilung 
des Herzogtums Pommern zwischen Schweden und Brandenburg verbundenen Hemm-
nisse stark erschwert war, wurde doch das Abkommen selbst bis 1750 als formal gültig 
betrachtet. Die Geschichte des Oder- und Warthehandels in den Jahren 1618–1750 ist 
jedoch wissenschaftlich wenig bearbeitet. Die Nachforschungen zu diesem Thema hatte 
zwar schon Dr. Chojnacka begonnen, sie konnte aber ihre Bemühungen, außer Sammlung 
einiger Materialien und Schreibung skizzenhafter Fragmente, nicht zu Ende bringen. Auf 
Grund der Vorarbeiten, welche Dr. Chojnacka dem Verfasser des vorliegenden Artikels 
überwiesen hat und zur Verfügung stellte, sowie eigenen Quellennachforschungen, hat 
Bogdan Wachowiak in diesem Beitrag einen Versuch unternommen, die Leitlinien der 
Geschichte des Oder- und Warthehandels in den Jahren von 1618 bis zur Modifi zierung 
der Bestimmungen des Trebischer Abkommens durch Friedrich II. im Jahre 1750 darzu-
stellen.

Bogdan Wachowiak


