Późne średniowiecze było okresem wzrostu
świadomości prawnej w polskich miastach,
zwiększającego się zaufania do pisma i dokumentu, w związku z tym coraz większa
liczba mieszczan pojawiała się przed
urzędami i załatwiała swoje sprawy coram
iudicio. Różnorodny zakres spraw, którymi
zajmowali się rajcy i ławnicy, prezentują
zawarte w niniejszym tomie studia, a ich
autorzy udowodnili, że spuścizna miejskich
kancelarii może stanowić niezwykle
wartościową podstawę badań nad kulturą
prawną mieszczan, procesami stanowienia
prawa i jego egzekucji, recepcją kultury
pisma, relacjami między oralnością a piśmiennością w procedurach prawnych.
Równocześnie została zaprezentowana
niezwykle barwna panorama życia mieszczan trzech ośrodków miejskich, Krakowa,
Warszawy i Lublina. W składających się na
niniejszy tom artykułach pokazane zostały
przepisy regulujące codzienne funkcjonowanie miasta i jego mieszkańców, ich kłopoty z prawem, reakcje społeczeństwa
na zbrodnie i wykroczenia różnego kalibru,
wreszcie — język, z jakim się stykali w czasie
różnorakich procedur prawnych.
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K

ancelaria w późnym średniowieczu stała się głównym ośrodkiem, którego oddziaływanie było (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz) świadectwem praktycznego sprawowania rządów1, stanowiła rzeczywiste centrum administracji i zarządzania
miastem2, ułatwiała działalność organów sądowych, rejestrując kolejne stadia postępowania procesowego, a także służyła czynnościom administracyjnym, np. ewidencjonowaniu dochodów i wydatków miejskich. „Ważne miejsce należy przypisać uwierzytelnianiu w księgach miejskich różnego rodzaju transakcji wieczystych i czasowych”3.
Tu także przechowywano otrzymane przez miasto przywileje, dokumenty i korespondencję, gromadzono fachowe księgozbiory ułatwiające pisarzom pracę i interpretowanie prawa, wreszcie pod nadzorem rajców deponowano pieniądze i dokumenty4. Jak
stwierdził Kazimierz Bobowski, „kancelarie, ich powstanie i stopień organizacji odzwierciedlają stan rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego
miasta (...), powstawały one bowiem w momencie kumulacji potrzeb społeczeństwa
we wszystkich tych sferach”5. Kancelaria miejska i zatrudnieni w niej pisarze tworzyli
swoiste centrum mieszczańskiej piśmienności, z którym była związana spora grupa
mieszkańców miasta, urzędników i płatnego personelu kancelaryjnego. Wprawdzie
nie wszyscy z nich potrafiliby cokolwiek napisać czy przeczytać, jednak regularnie
mieli do czynienia z efektami pracy tej instytucji, słuchali odczytywanych dokumentów i wyroków, uczestniczyli w kulturze pisma, choć często na najniższym z możliwych
poziomów oralności wtórnej.
Ostatnie dziesięciolecia przyniosły znaczący wzrost zainteresowania polskich historyków księgami miejskimi jako źródłami pozwalającymi badać zarówno strukturę
H.–D. Heimann, Wprowadzenie do historii średniowiecznej, przeł. S. Kwiatkowski, Toruń 1999, s. 208.
V. Honemann, Stadt, Kanzlei und Kultur: Einfuhrung in das Tagugsthema, w: Stadt, Kanzlei und
Kultur im Űbergang zur Frühen Neuzeit. City Culture and Urban chanceries in an Era of Change,
ed. R. ‘Suntrup, J. R. Veenstra, Frankfurt a/Main–Petersburg 2004, s. XI.
3
J. Łosowski, Dokument i księga wpisów w społecznościach małych miast okresu staropolskiego. Problem
funkcji, w: Kultura piśmienna średniowiecza i czasów nowożytnych. Problemy i konteksty badawcze,
red. P. Dymmel, B. Trelińska, Lublin 1998 (Res Historica 3), s. 151. Por. też B. Wyrozumska, Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu, Kraków 1995, s. 105.
4
Więcej na ten temat: B. Wyrozumska, op. cit., s. 105–106.
5
K. Bobowski, Kancelaria i dokument średniowieczny jako przedmiot badań, w: Kultura piśmienna...,
s. 144.
1
2
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społeczno–gospodarczą mieszkańców miast, jak i ich kulturę umysłową, stosunek do
czasu i przestrzeni, horyzonty geograficzne, religijność, rolę, jaką w ich życiu odgrywało pismo6. Spuścizna miejskich kancelarii stanowi też podstawę badań nad kulturą
prawną mieszczan, procesami stanowienia prawa i jego egzekucji, co ciągle należy do
postulatów badawczych polskiej mediewistyki7. Materiał źródłowy, którym dysponujemy, wprawdzie nie jest obfity8. Wojny, pożary, czasami zwykłe niedbalstwo spowodowały, że po działalności wielu kancelarii nie pozostał żaden ślad, a liczne ośrodki
mają zachowane jedynie pojedyncze księgi. Paradoksem jest, że ta skromniutka baza
źródłowa jest często wykorzystana w nikłym stopniu, dotyczy to m.in. badań nad kulturą umysłową, w tym także prawną, polskiego społeczeństwa, mimo ogromnych możliwości9. Katalog postulatów badawczych w tym zakresie jest bardzo długi10, ale dopiero szczegółowa analiza poszczególnych ksiąg pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań.
Część z nich dotyczy kształtowania się prawa karnego i przeciwdziałania przestępczości, choć te zagadnienia należą do lepiej opracowanych w polskiej historiografii11.
Procedowanie w stosunku do przestępstw kryminalnych teoretycznie należało do
kompetencji sądu ławniczego, w praktyce w sprawach karnych orzekali także rajcy12.
W rezultacie pojedyncze zapiski informujące o procesach karnych, pozwach i wydawanych w tych sprawach wyrokach zachowały się zarówno w księgach ławniczych,
jak i radzieckich. Brakuje natomiast ksiąg kryminalnych, takich, jakie przetrwały
z czasów nowożytnych13, choć wiemy, że je prowadzono. Wiadomo na przykład, że
jeszcze w XVII wieku istniała księga sądu wójtowsko–ławniczego Starej Warszawy,
„zamykająca w sobie tortury i inne kryminalne sądy ab anno 1483 ad annum 1595”14.
Protokoły przesłuchań skazanych, akta procesowe, wyroki nie miały jednak w oczach
miejskich pisarzy i urzędników specjalnej wartości, nie dbano zatem o ich archiwizowanie i przetrwały do naszych czasów w szczątkowej formie. Na tym tle zupełnie
H. Manikowska, Miasta i mieszczaństwo na ziemiach Polski w średniowieczu — postulaty i perspektywy badawcze, w: Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki,
red. W. Fałkowski, Warszawa 2001, s. 99–127, zwłaszcza Bibliografia, s. 123–127.
7
Ibidem, s. 106.
8
A. Bartoszewicz, Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012, s. 14–22.
9
Por. J. Tandecki, Kancelarie wielkich miast pruskich jako ośrodki średniowiecznej kultury miejskiej,
w: Drogą historii. Studia ofiarowane profesorowi Józefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę
urodzin, red. P. Dymmel, K. Skupieński, B. Trelińska, Lublin 2001, s. 213–226; J. Tandecki, Średniowieczne księgi wielkich miast pruskich jako źródła historyczne i zabytki kultury mieszczańskiej (organizacja władz, zachowane archiwalia, działalność kancelarii), Warszawa–Toruń 1990.
10
H. Manikowska, Miasta i mieszczaństwo..., passim.
11
Ibidem, s. 106.
12
B. Wyrozumska, Kancelaria..., s. 75–77.
13
Np. w Kazimierzu najstarszy zachowany rejestr spraw kryminalnych pochodzi z lat 1547–1610,
Archiwum Państwowe w Krakowie, Akta miasta Kazimierza, sygn. K 266.
14
Z. Górski, Inwentarz ksiąg miejskich miasta Starej Warszawy z lat 1670–1672 opracowany przez
Stefana Hankiewicza, „Teki Archiwalne”, t. 18, 1981, s. 57.
6
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wyjątkowy charakter ma krakowska księga proskrypcji15. Nie jest to wprawdzie księga
kryminalna w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ dokumentuje tylko fragment
procesu karnego, rejestrując osoby wyjęte spod prawa miejskiego, „z rzadka zaś wymieniano skazanych na kary cielesne, jak obcięcie ręki, ucha, wyłupienie oczu lub
chłostę”16. Za to w sposób niezwykle barwny pokazuje problemy, z jakimi stykali się
krakowscy mieszczanie, na jakie niebezpieczeństwa byli narażeni, kiedy popadali
w konflikty z prawem. Te wszystkie zagadnienia przedstawił Maciej Radomski w pracy
zatytułowanej „Ipsa civitas habundat furibus...” Przestępcy i przestępczość w późnośredniowiecznym Krakowie. W studium, w którym wykorzystano także materiał źródłowy
z krakowskich ksiąg wójtowskich, został przedstawiony świat przestępczy późnośredniowiecznego Krakowa, charakter popełnianych przestępstw i ich sprawców, a także
reakcja społeczeństwa na zbrodnie i wykroczenia różnego kalibru.
Krzysztof Mrozowski w szkicu pt. Mieszkańcy przedmieść Starej Warszawy u schyłku
średniowiecza (1500–1526) prezentuje z kolei zupełnie inną, choć także specyficzną
grupę klientów sądów miejskich — stających przed ławą i radą posiadaczy nieruchomości na przedmieściach i załatwiających przed urzędnikami sprawy z zakresu jurysdykcji cywilnej, spornej i niespornej. Tym samym pokazuje grupę ludzi pozostających
w sferze oddziaływania prawa miejskiego, ale niejednorodną, zarówno pod względem
majątkowym, jak i prawnym. Porusza także problem recepcji piśmiennej kultury
w innych środowiskach, która przenikała do nich kilkoma drogami. Rozpatrując ten
problem, nie można pominąć kontaktów gospodarczych, rodzinnych i towarzyskich
mieszkańców wsi, szlachty i chłopów z mieszczanami, a najsilniejsze związki tego rodzaju możemy obserwować właśnie na przedmieściach.
Kulturze prawnej miejskich elit umysłowych, skupionych wokół kancelarii miejskich, jest poświęcony artykuł Miłosza Resztaka Ze studiów nad kulturą prawną kancelarii miejskiej późnośredniowiecznego Lublina. Zawarta w nim analiza lubelskiej księgi
wójtowsko–ławniczej z lat 1465–1475 dowodzi, jak wiele postulatów wysuwanych
przez zachodnioeuropejskich badaczy piśmienności pragmatycznej17 może być zrealizowanych przy wykorzystaniu ułomnej, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, bazy
źródłowej i jak wiele jeszcze możemy się dowiedzieć o metodach pracy pisarzy miejskich, ich wykształceniu i kulturze umysłowej.
Księga proskrypcji i skarg miasta Krakowa 1360–1422. Liber proscriptionum et querelarum Civitatis
Cracoviensis 1360–1422, wyd. B. Wyrozumska, Kraków 2001.
16
B. Wyrozumska, Kancelaria..., s. 75.
17
M. Mostert, Nuovi approcci alla comunicazione nel Madioevo. Comunicazione, alfabetismo e lo sviluppo della società medievale, „Geschichte und Region/Storia e regione“, t. 15, z. 1, 2006, s. 35;
idem, Das Studium von Handschriften und Schriftkultur, w: Mediävistik im 21. Jahrhundert. Stand
und Perspektiven der internationalen und interdisziplinären Mittelalterforschung, hrg v. E. Bremer, Jörg
Jarnut, M. Wemhoff, Schriftleitung J. Schneider, Bd. 1, München 2003, s. 327–331; H. Keller,
Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen, w: Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter, red. H. Keller, K. Grubmüller, N. Staubach, München 1992, s. 1–7.
15
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Jednym z takich zagadnień jest kwestia używania w kancelariach języków narodowych. Zastępowanie łaciny w praktyce kancelaryjnej stanowi problem, któremu
badacze średniowiecznej piśmienności poświęcają coraz więcej uwagi18. W wypadku
interesującego nas terenu generalnie możemy uznać, że do końca XV wieku wielkomiejski patrycjat pisał po niemiecku, elity mniejszych ośrodków — po polsku19.
Księga ławniczo–wójtowska Lublina z drugiej połowy XV wieku, prowadzona po łacinie, z pojedynczymi wyrazami polskimi i jednym wpisem niemieckim, nie stanowi
w tym względzie wyjątku. Większość pisarzy sporządzających notki po łacinie wtrącała
wyrażenia w języku polskim, jak się wydaje, nie bez powodu. Przyczyną takiego postępowania mogła być potrzeba podania najistotniejszej treści danego wpisu w języku
zrozumiałym dla strony procesowej20. Czytając określenia w języku rodzimym, czasami mamy wrażenie jakby doskonale znający łacinę pisarz bawił się słowem i zapisem
polsko–łacińskim. Filologiczne zainteresowania, które przejawiali zarówno uczeni
krakowscy, jak i profesjonaliści słowa pisanego zatrudniani w kancelariach, a także
kaznodzieje przygotowujący swoje wystąpienia w rodzimym języku, przyniosły efekt
m.in. w postaci polsko–łacińskich słowników i generalnie rozwoju języka polskiego,
tworząc grunt pod jego rozkwit w epoce następnej21.
W badaniach nad kształtowaniem się kultury prawnej mieszczan bardzo istotne
miejsce zajmuje analiza wilkierzy, za pomocą których rada miejska ustalała reguły
życia w mieście. To źródło pozwala nam badać różne dziedziny życia zbiorowego,
objęte normami prawnymi i kontrolą urzędników miejskich22. Najstarsze zachowane wilkierze wydane przez rajców polskich miast pochodzą z Krakowa. Ich treść
znamy dzięki dwóm dokumentom Kazimierza Wielkiego z lat 1336 i 1342, wystawionym na prośbę rajców23. Zawierały one m.in. ustawy antyzbytkowe i antyhazardowe, określały kary za porwanie dziewicy lub wdowy, za składanie fałszywych zeI. Hlaváček, Dreisprachigkeit im Bereich der Böhmischen Krone: Zum Phänomen der Sprachbenutzung im böhmischen diplomatischen Material bis zur hussitischen Revolution, w: The Development of literate Mentalites in East Central Europe, ed. A. Adamska, M. Mostert, Turnhout 2004 (Utrecht
Studies in Medieval Literacy, t. 9), s. 289–310.
19
H. Samsonowicz, Elita władzy w małych miastach Polski w późnym średniowieczu, w: Genealogia —
kręgi zawodowe i grupy interesu w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Wroniszewski,
Toruń 1989, s. 158–159.
20
Idem, Kultura prawnicza miast polskich w średniowieczu, w: Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, Poznań 1984, s. 324–325.
21
M. Karpluk, Kultura językowa polszczyzny w czasach Jana Kochanowskiego, w: Cracovia litterarum.
Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie Renesansu, Wrocław–Kraków–Warszawa
1991, s. 100–101.
22
H. Manikowska, Miasta i mieszczaństwo..., s. 106.
23
Jak stwierdza M. Starzyński, nie były to najstarsze wilkierze krakowskie „trudno byłoby bowiem
dowodzić, że rajcy w pierwszym okresie działalności nie ogłosili, sami lub przy udziale wójta dziedzicznego, żadnego wilkierza, który regulowałby sprawy związane z administracją miasta”, M. Starzyński, Krakowska rada miejska w średniowieczu, Kraków 2010, s. 102.
18
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znań oraz udział w bójkach i awanturach, ustalały zasady powoływania opiekunów
nieletnich, posiadania nieruchomości i sprzedaży sukna przez obcych kupców na
terenie miasta24. Kolejny wilkierz krakowski, z 1363 roku, o zasadach dziedziczenia
majątku po zmarłej żonie, także znamy dzięki potwierdzeniu królewskiemu25. Od
1364 roku rada krakowska ogłaszała swe zarządzenia już bez sankcji królewskiej,
zgodnie z przepisami prawa magdeburskiego26. W sumie zachowało się 115 wilkierzy
wydanych przez rajców krakowskich do 1500 roku, w tym „Kodyfikacja krakowska” z 1468 roku, zawierająca 76 artykułów dotyczących najróżniejszych aspektów
funkcjonowania miasta27. Poza tym wilkierze były wpisywane do ksiąg miejskich,
m.in. kopie niektórych wilkierzy krakowskich zachowały się w najstarszej księdze
miejskiej i w aktach radzieckich28. Cztery wilkierze zostały wpisane także do najstarszej księgi miejskiej Lwowa w 1383 roku29. Określają one zasady stawiania murów
granicznych między posesjami, liczbę gości i grajków obecnych na weselach, zakazują organizowania uczt przez położnice i nakazują pomoc sąsiedzką w odbudowie
domów zniszczonych podczas pożarów miasta. Jak zaznaczono w tekście ostatniego
z tych wilkierzy, został on wydany przez króla Kazimierza, czyli przynajmniej 13 lat
przed zanotowaniem jego treści księdze miejskiej. Może to potwierdzać tezę, że także inne ustawy uchwalono wcześniej, a w 1383 roku, po pożarze miasta, jedynie je
odtworzono i potwierdzono30. Kolejne zarządzenia lwowskiej rady znajdują się na
następnych kartach tej samej księgi: są to wydana w styczniu 1387 roku ustawa zakazująca gry w kości31 oraz wilkierz z sierpnia 1387 roku zakazujący wyszynku wina
poza piwnicą ratuszową32. Kilkanaście wilkierzy z lat 1425–1559 możemy znaleźć
wśród zapisek znajdujących się w księdze radzieckiej Czchowa33, uchwały miejskie
otwierają księgę radziecką Pilzna34. Poza tym nie przetrwały do naszych czasów ustawy ogłaszane przez władze mniejszych ośrodków. Wiemy jednak, że były wydawane,
Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257–1506, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1879–1882
(dalej: KDMK), t. 1, nr 21 i 25. Spis średniowiecznych wilkierzy krakowskich: ibidem, s. 305
i nast.
25
KDMK, t. 1, nr 35.
26
M. Starzyński, Krakowska rada..., s. 102.
27
Ibidem, s. 333.
28
Ibidem, s. 307– 336..
29
Pomniki Dziejowe Lwowa z Archiwum Miasta, t. I, Najstarsza księga miejska 1382–1389, wyd.
A. Czołowski, Lwów 1892, nr 59–62.
30
Por. G. Myśliwski, Leges sumptuarie w średniowiecznym Lwowie, w: Świat średniowiecza. Studia
ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz, G. Myśliwski, J. Pysiak,
P. Żmudzki, Warszawa 2010, s. 224–226.
31
Pomniki Dziejowe..., nr 443.
32
Ibidem, nr 522.
33
B. Wyrozumska, Najstarsze uchwały miejskie (wilkierze) Czchowa, „Małopolskie Studia Historyczne”, t. 9, 1966, z. 1/2, s. 89–103.
34
Akta miasta Pilzna, sygn. Dep. 108, k. 1–4v.
24
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i to przynajmniej od początku XV wieku35. Już w XIV wieku zaczęły powstawać
kodyfikacje miejskich statutów. Do naszych czasów przetrwał kopiariusz spisywany
w Krakowie sukcesywnie od lat siedemdziesiątych XIV wieku, jeden z kilku tego
rodzaju rejestrów krakowskich36. Poznański zbiór wilkierzy pochodzi z 1462 roku,
kaliski — z 1502, lubelski — z 153237. Ten ostatni jest tematem artykułu Wojciecha
Patronowicza, Życie codzienne mieszczan lubelskich w świetle wilkierzy z lat 1408–
1532, poświęconego wpływowi regulacji prawnych na życie codzienne mieszczan
lubelskich w okresie późnego średniowiecza.
Kultura prawna średniowiecznych mieszczan polskich jest oceniana z dużą dozą
sceptycyzmu: „Wielość i zakres spraw powodowały, że do końca XV wieku nie było
stałych, jednakowych form procesu w poszczególnych miastach (...) zwyczaj sądowy
określony w prawie magdeburskim nie zawsze był możliwy do zastosowania w warunkach polskich. Powodowało to: rozbieżność między prawniczą terminologią a stanem
faktycznym, widoczną m.in. przez pryzmat nieprecyzyjnych określeń stanowych; brak
wyraźnych rozgraniczeń kompetencyjnych sądów, różnorodną formę procedowania i rady, i ławy”38. Tak samo surowo wielu badaczy ocenia poziom pracy kancelarii i umiejętności pisarzy39. Późne średniowiecze bez wątpienia jednak było okresem
wzrostu świadomości prawnej w miastach, a także wzrostu zaufania do pisma i dokumentu. To wszystko powodowało, że coraz większa liczba mieszczan pojawiała się
przed urzędami i załatwiała swoje sprawy coram iudicio.
Agnieszka Bartoszewicz

35
Iuxta ius civile wlgariter podlug vfali mesczkey, Księga ławnicza miasta Nowej Warszawy, t. 1, 1416–
1485, wyd. A. Wolff, Wrocław 1960, nr 66 (1425 rok).
36
Poza tą pierwszą kodyfikacją, zwaną Kodeksem Grabowskiego, zachowała się jeszcze wspomniana wyżej ustawa z 1468 i Kodeks Baltazara Behema z 1505 roku. W. Maisel, Kodyfikacje statutów
miejskich w dawnej Polsce, „Studia Źródłoznawcze”, t. 22, 1977, s. 154.
37
Ibidem.
38
H. Samsonowicz, Kultura prawnicza..., s. 320.
39
Por. K. Skupieński, Biurokracja w średniowiecznej kancelarii, w: Drogą historii. Studia ofiarowane
profesorowi Józefowi Szymańskiemu..., s. 209.
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IPSA CIVITAS HABUNDAT FURIBUS...
PRZESTĘPCY I PRZESTĘPCZOŚĆ
W PÓŹNOŚREDNIOWIECZNYM KRAKOWIE*

K

roniki kryminalne i wiadomości policyjne należą do najchętniej czytanych kolumn prasowych. Ludzie niezmiennie interesują się jednostkami, które po złamaniu prawa i reguł wspólnego życia zostały usunięte poza społeczność. Podobnie
historycy sięgają po sądowe księgi i rejestry zeznań, aby przeniknąć i poznać fascynujące, choć często pomijane w tradycyjnych studiach, środowiska marginesu przestępczego minionych epok.
Tematem niniejszej pracy są środowiska przestępcze Krakowa od połowy XIV do
połowy XV wieku. Za należących do marginesu przestępczego uważa się przede wszystkim zawodowych przestępców, czyli ludzi utrzymujących się przeważnie z nielegalnej
działalności lub notorycznie łamiących obowiązujące w danym społeczeństwie prawo.
W kręgu zainteresowania badacza znajdują się jednak również wszyscy ci, którzy pozostawali w stałym kontakcie ze złoczyńcami, świadczyli im rozmaite usługi i ułatwiali
egzystencję na granicy społeczeństwa (na przykład paserzy, meliniarze etc.). Uwagę
przyciągają też osoby dopuszczające się incydentalnych przestępstw, ponieważ ich historie dają możliwość poznania drogi marginalizacji1.

* Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej obronionej w IH UW w 2010 roku.
1
Stań badań nad marginesem społecznym omawiał w 1987 roku Andrzej Karpiński, Historycy
wobec marginesu społecznego w Polsce XVI–XVIII wieku, „Kwartalnik Historyczny”, 93, 1987, 2,
s. 177–182. Ostatnio zagadnienie szczegółowo opracował Paweł A. Jeziorski, Margines społeczny
w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych (Roczniki
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 94/1), Toruń 2009, s. 44–66, co pozwala pominąć w tym
miejscu szersze zestawienie literatury przedmiotu.
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Przyjęty zakres chronologiczny wyznaczyły przede wszystkim zachowane źródła —
krakowski rejestr not proskrypcyjnych z lat 1362–1422 oraz najstarsza księga wójtowska (1442–1443). W swoich studiach koncentrowałem się na środowisku złoczyńców
na obszarze objętym jurysdykcją władz miejskich Krakowa. Ponieważ jednak przestępcy nie przejmowali się na ogół granicami administracyjnymi, czasem, głównie dla
porównania, brałem pod uwagę przekazy źródłowe dotyczące Kazimierza i Kleparza.
Podstawowym źródłem dla badań nad marginesem społecznym późnośredniowiecznego Krakowa była Liber proscriptionum et querelarum civitatis Cracoviensis 1360–
1422, wydana przez Bożenę Wyrozumską2. Badaczka w swej pracy poświęconej krakowskiej kancelarii słusznie zwróciła uwagę, że nie była to typowa księga kryminalna3.
Liber proscriptionum to rejestr, do którego wpisywano decyzje o proskrypcji podjęte
przez władze miejskie4. Proskrypcja nie była karą, ale środkiem przymusu stosowanym
przez sąd, mającym zmusić oskarżonego do stawienia się przed obliczem sędziów, ułożenia się z poszkodowanymi i wypłaty stosownych kar pieniężnych5. Dla objętego nią
człowieka była podobna w skutkach do wygnania. Osoba taka nie mogła przebywać
na terenie miasta, a ponadto była pozbawiona ochrony prawnej. Proskrybowanego,
tak jak banitę, mógł zabić bezkarnie każdy. Niemniej jednak obok not o charakterze
proskrypcyjnym w krakowskim rękopisie zapisywano również wyroki relegacji. PonadKsięga proskrypcji i skarg miasta Krakowa 1360–1422. Liber proscriptionum et querelarum civitatis
Cracoviensis 1360–1422. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie, wyd. B. Wyrozumska (dalej: LP) (Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Fontes Cracovienses, 9), Kraków
2001. Zapiski proskrypcyjne do roku 1400 zostały wcześniej wydane przez Franciszka Piekosińskiego w: Najstarsze księgi i rachunki miejskie Krakowa od r. 1300 do 1400, wyd. F. Piekosiński, J. Szujski,
(Monumenta Medii Aevii Historica Res Gestas Poloniae Ilustrantia, t. 4), Kraków 1878. Liber
proscriptionum była już przedmiotem badań, jednak tylko w niewielkim stopniu wykorzystano ją
do poznania krakowskiej przestępczości. O przestępcach na jej podstawie pisał Łukasz Truściński
(Ł. Truściński, Szewc zabija szewca. Zbrodnia i jej konsekwencje w późnośredniowiecznym Krakowie, praca magisterska obroniona w IH UW, Warszawa 2007) oraz na marginesie badań Hanna Zaremska (H. Zaremska, Banici w średniowiecznej Europie, Warszawa 1993; eadem, Żywi wobec
zmarłych. Uwagi w sprawie kary za zabójstwo w Krakowie XIV wieku, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S. K. Kuczyński, t. 5, Warszawa 1992), która poświęciła również artykuł samemu
zagadnieniu proskrypcji i wygnania: eadem, Proskrypcja i kara wygnania w Krakowie XIV–XV w.,
w: Czas, przestrzeń, praca w dawnych miastach, red. M. Tymowski, A. Wyrobisz, Warszawa 1991,
s. 349–360. Źródło wykorzystywali również: W. Szkudlarek, Liber proscriptionum et gravaminum jako
źródło do dziejów społeczeństwa czternastowiecznego Krakowa, „Roczniki Historyczne”, 48, 1981,
s. 29–60; B. Wyrozumska, Analiza źródłoznawcza zapisek w krakowskiej Liber proscriptionum dotyczących królowej Jadwigi, w: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz,
Kraków 1995, s. 223–228.
3
B. Wyrozumska, Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu (Uniwersytet Jagielloński. Rozprawy
habilitacyjne, nr 308), Kraków 1995, s. 75.
4
Oprócz rady miejskiej także ława mogła mieć uprawnienia do stosowania proskrypcji. Nie jest to
jednak jasne, o czym więcej w rozdziale Prawo i władze wobec przestępców.
5
H. Zaremska, Banici..., s. 99.
2
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to niektóre formuły (proscriptus ad annum et diem, perpetuo proscriptus) świadczą, że
w późniejszym okresie (po 1400 roku) mylono proskrypcję i wygnanie6.
Ze względu na swój charakter księga dostarczyła materiału do poznania tylko niewielkiego fragmentu krakowskiego świata przestępców. Wszak najpowszechniej występujące w niej sprawy o zabójstwa i pobicia nie powodowały same w sobie marginalizacji. Natomiast spośród członków marginesu przestępczego na karty rejestru trafiali
wyłącznie ci, których objęła amnestia lub złagodzenie wyroku. Tylko incydentalnie
odnotowano sprawy zakończone orzeczeniem wygnania w pierwszej instancji. Przebieg większości postępowań i procesów kryminalnych wpisywano zaś do ksiąg kryminalnych, które niestety nie zachowały się w Krakowie dla okresu średniowiecza7.
Zupełnie inny charakter mają zapiski pomieszczone w dziale zatytułowanym przez
Wyrozumską Querelae. Wydaje się, że miały służyć rejestrowaniu krzywd, których
miasto doznawało od królewskich urzędników i możnych8. Szczegółowe listy gwałtów
były następnie przedstawiane przez władze miejskie królowi. Jedną z takich skarg,
skierowaną do Kazimierza Wielkiego w 1369 roku, także wpisano in extenso do księgi
proskrypcyjnej9. Notatki te dostarczyły niezmiernie interesującego materiału dotyczącego zorganizowanych grup przestępczych, które działały w okolicach Krakowa.
Najstarsza z zachowanych ksiąg wójtowskich Krakowa została wydana pod tytułem Księga wójtowska krakowska 1442–144310. Notowano w niej sprawy rozpatrywane przez sąd wójtowsko–ławniczy, a także przez wójta jako samodzielnego sędziego.
Przeważającą część rejestru zajmują kwestie niesporne, dotyczące długów i transakcji
pieniężnych oraz sekwestry. Pojawiają się również informacje o postępowaniach spornych, głównie oskarżenia o oszczerstwa, pomówienia, obrazy, a w mniejszym stopniu
o pobicia i poranienia11. W moich badaniach zapiski o charakterze spornym były pomocne przy odtwarzaniu społecznego stosunku do złoczyńców i przestępczości. Natomiast sprawy te nie były wówczas postrzegane jako przestępstwa, należały bowiem
raczej do sfery obyczajowości mieszczańskiej.

Np.: LP, 996, 1001, 1078–1080 itd. Trudno tu z braku miejsca rozwijać ten problem. Konieczne
są jednak dalsze studia poświęcone temu zagadnieniu, w których należy skonfrontować dogłębną
analizę treści zapisek z badaniami nad rękopisem.
7
Więcej na ten temat: H. Zaremska, Banici..., s. 97–98.
8
B. Wyrozumska, Kancelaria..., s. 77–78.
9
LP, II 18.
10
Księga wójtowska krakowska 1442–1443. Registrum domini advocati Cracoviensis 1442–1443. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie (dalej: RDAC), wyd. M. Niwiński, K. Jelonek–Litewka, A. Litewka, (Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Fontes Cracovienses, 3), Kraków 1995.
11
K. Jelonek–Litewka, Wstęp, w: RDAC, s. ix; zob. też: B. Wyrozumska, Kancelaria..., s. 73–74.
Hanna Zaremska poświeciła bardzo ciekawy artykuł bójkom i obelgom w księdze wójtowskiej:
H. Zaremska, Krakowska księga wójtowska z roku 1442. Bójki i obelgi, w: Cracovia — Polonia — Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę
urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1995, s. 93–100.
6
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PRAWO I WŁADZE WOBEC PRZESTĘPCÓW
Przestępcy są grupą, która niezależnie od epoki, miejsca i typu społeczeństwa jest zaliczana do marginesu społecznego. W powszechnej świadomości często utożsamia się
margines społeczny z przestępczym, a tym samym uznaje się te określenia za synonimiczne. Oczywistość wykluczenia przestępców poza społeczeństwo wynika z normalnego ludzkiego strachu przed jednostkami stanowiącymi zagrożenie, otwarcie naruszającymi prawo i ład. Ów lęk zmusza społeczność, chcącą utrzymywać porządek i spokój,
do stanowczych działań zarówno prewencyjnych, jak i do karania winnych. Zadanie to
przynależy władzy, która realizuje je poprzez instytucje sądownicze. W tej sytuacji wyroki wymiaru sprawiedliwości, naznaczające i izolujące od reszty społeczności tych, którzy
dopuścili się przestępstwa, są instytucjonalizacją społecznej marginalizacji. Jednocześnie
pogłębiają owo wykluczenie, jasno wskazując, kogo należy się wystrzegać. Dlatego każda analiza środowiska przestępczego musi być poprzedzona refleksją nad istotą samego
przestępstwa, właściwą dla badanego okresu historycznego oraz nad sytuacją prawną,
strukturą władzy, sądownictwa i jurysdykcji danego ośrodka, zwłaszcza że, jak zauważył
Bronisław Geremek, historyk może znaleźć ludzi marginesu niemal wyłącznie w źródłach wytworzonych przez instytucje władzy i aparatu sprawiedliwości12.

Przestępstwa i kary
Według Bronisława Geremka pojmowanie przestępstwa nie ulega znaczącym przemianom w czasie, ponieważ definiowane jest jako naruszenie podstawowych zasad
regulujących stosunki międzyludzkie w danej społeczności13. W średniowieczu wyznacznikiem tych reguł mogły być zarówno prawa zwyczajowe (niekoniecznie skodyfikowane), jak i wyrosłe z nich systemy prawa stanowionego. Określając wymiar
stosownych kar, wskazywały czyny podlegające penalizacji. Dla władz miejskich średniowiecznego Krakowa podstawą były przepisy obowiązującego prawa sasko–magdeburskiego14. Ich analiza pozwala odtworzyć katalog czynów karalnych i hierarchię
przestępstw ze względu na grożącą za nie karę.
Prawo sasko–magdeburskie przewidywało śmierć zwykłą i kwalifikowaną. W sposób zwykły uśmiercano, ścinając, wieszając lub topiąc przestępców. Do kar kwalifikowanych, czyli połączonych ze szczególnymi mękami, zaliczano łamanie kołem,
ćwiartowanie, wbijanie na pal, palenie na stosie, rozerwanie końmi15. Bartłomiej GroB. Geremek, Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu: XIV–XV wiek, Poznań 2003, s. 19.
Ibidem, s. 20.
14
O prawie karnym obowiązującym w miastach średniowiecznej Polski zob.: W. Maisel, Dawne
polskie prawo karne miejskie: od połowy XV do połowy XVIII wieku, Warszawa–Toruń 1966; idem,
Poznańskie prawo karne do końca XVI wieku, Poznań 1963.
15
W. Maisel, Dawne polskie prawo..., s. 359.
12
13
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icki pisał, że wedle Zwierciadła saskiego w sposób zwykły mieli być pozbawiani życia
złodzieje (powieszenie), gwałciciele i mężobójcy (ścięcie). Surowsze, kwalifikowane
kary powinny być stosowane w stosunku do zdrajców, rozbójników, łupieżców (łamanie kołem) oraz heretyków, czarowników i trucicieli (spalenie)16. Sądy miejskie
na ogół nie orzekały jednak w sprawach czynów przeciw religii, jako że te należały do
kościelnego wymiaru sprawiedliwości17. Spaleniem na stosie wedle Weichbildu karano
również fałszerzy (w prawie chełmińskim ścięciem). Podobnie pozbawieniem życia
zagrożone było oszustwo w grach hazardowych18. Skoro za większość najpospolitszych
przestępstw groziła jedna z form kary śmierci, mogłoby się wydawać, że społeczność
miejska w praktyce nie hierarchizowała czynów karalnych. Należy jednak pamiętać,
że prawo sasko–magdeburskie, którego podstawą były Zwierciadło saskie i magdeburski
Weichbild, nie miało charakteru współczesnych zwartych kodeksów karnych. Postępowanie zalecane w przypadku poszczególnych czynów zawierano w różnych artykułach,
dodając często szereg okoliczności łagodzących lub obciążających.
W przypadku zabójstw wbrew pozorom rzadko zakładano stosowanie kary śmierci.
Podobnie jak przy zadaniu ran, prawo przewidywało możliwość ugodzenia się z rodziną poszkodowanego. Zapłata główszczyzny i mulkty zapobiegała karze na gardle,
zwłaszcza gdy czyn popełniono nieumyślnie (we współczesnym prawie tzw. nieumyślne spowodowanie śmierci lub czyn ze skutkiem śmiertelnym)19. W pewnych sytuacjach nie było jednak litości dla winnych. Morderstwo — zabójstwo zaplanowane
i skrycie popełnione z zimną krwią karano gardłem20. Szczególną karę przewidywano
w Zwierciadle saskim dla krewnobójców. Tych miano topić zaszytych w worku wraz
z jednym z czterech zwierząt: psem, kogutem, jaszczurką lub małpą21.
Prawo miejskie było bardzo surowe wobec przestępstw przeciw mieniu. Już jednorazowo popełniona kradzież mogła grozić karą gardłową. Groicki pisze, że w Zwierciadle saskim przewidziano karę śmierci za kradzież pieniędzy lub przedmiotów o wartości
powyżej 3 solidów (de tribus solidis). Przyjmuje, że należy to przełożyć na trzy złote
polskie22. Oczywiście w XIV– i XV–wiecznym Krakowie obowiązywał inny system
B. Groicki, Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej, Warszawa
1953, s. 199.
17
W. Maisel, Dawne polskie prawo..., s. 351.
18
Ibidem, s. 356.
19
B. Groicki, Artykuły prawa magdeburskiego. Postępek sądów około karania na gardle. Ustawa płacej
u sądów, Warszawa 1954, s. 39.
20
Ibidem, s. 40.
21
B. Groicki, Porządek sądów..., s. 209–210. Kto by zabił ojca, matkę, syna, dziada, babę, brata, siostrę,
krewnego swego aboby do tego jaką przyczynę dał, taki zaszyty w skórę abo wór ze psem, z kurem, z jaszczurką, z małpą, które z tych na ten czas może mieć, w rzekę ma być wrzucon i utopion.
22
Ibidem, s. 201. O karach za kradzież w XVI–wiecznym Krakowie zob.: M. Kamler, Kary za kradzież w Krakowie i Poznaniu w drugiej połowie XVI wieku, w: Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice,
t. 4, red. A. Izydorczyk, A. Wyczański, Warszawa 1986, s. 7–17.
16
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monetarny23. Groicki w swej pracy opierał się jednak na XVI–wiecznym łacińskim
przekładzie Zwierciadła24. Władze miejskie późnośredniowiecznego Krakowa miały
w swej kancelarii niemiecką wersję Sachsenspiegel. W niemieckim oryginale określono tę kwotę jako drier schillinge25. Można przypuszczać, że krakowianom była znana
wartość szeląga, w tym czasie bitego przez mennice krzyżackie, w XIV wieku przekładająca się na 1/3–2/3 grosza26. Wobec tego za kradzież mniejszą uznawano by zabranie
pieniędzy lub przedmiotów wartych mniej niż 1–2 grosze.
Winnych kradzieży mniejszych miano karać chłostą pod pręgierzem miejskim oraz
obcięciem ucha lub nosa. Karę taką nazywano na skórze i włosach. Interesujące jest
tłumaczenie Groickiego, który stwierdza, że skazanych zaczęto pozbawiać kawałka
ucha lub nosa od czasu, gdy ludzie zaczęli nosić krótkie włosy, wcześniej po prostu
ich strzyżono — stąd nazwa kary27. W przypadku kradzieży mniejszych istotna była
kwestia recydywy. Groicki, powołując się na Weichbild, zalecał, aby śmiercią karać rzezimieszka dopiero za czwartym razem. Wcześniej prawo miejskie przewidywało każdorazowo chłostę oraz kolejno obcięcie nosa, uszu i wypalenie krzyża na czole28. Śmierć
była jednak przewidziana w każdym wypadku dla złodziei działających nocą. Surowo
należało karać tych, którzy kradli owoce lub zboże z pól. Jeżeli czynili to w nocy, prawo
nakazywało ich wieszać. Za taką kradzież popełnioną w dzień przewidywano ścięcie29.
Identycznymi karami jak złodziei miano karać tych, którzy im pomagali, namawiali
do zbrodni lub ją planowali. Właściwie w prawie miejskim pomocnictwo było równe
popełnieniu kradzieży, a winny takiego czynu miał być uznawany za złodzieja. Samo
posiadanie przedmiotów skradzionych również groziło posądzeniem o złodziejstwo,
jeżeli obwiniony nie mógłby wskazać i postawić przed sądem tego, od którego rzeczy
te nabył30. Tyczyło się to zwłaszcza rzeczy, które były przechowywane w miejscach, do
których obwiniony miał klucz, a więc jako jedyny miał tam dostęp31.
Prawo miejskie nie przewidywało żadnych okoliczności łagodzących dla rozbójników i łupieżców. Rozbójnictwo (spoliatio, spolium) było kradzieżą popełnioną z użyciem siły, gdy dochodziło do pobicia lub zranienia ofiary. Wydaje się, że łupiestwo
odnoszono do kradzieży połączonej z przemocą i najściem na dom (już samo złamanie miru domowego miało skutkować ścięciem). W obu przypadkach przewidywano
Na ten temat zob.: J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, wyd. 6, Warszawa 2005, s. 578.
K. Koranyi, Wstęp, w: B. Groicki, Artykuły..., s. IV.
25
Sachsenspiegel, lib. 2, cap. 13, k. 29.
26
J. Szymański, op. cit., s. 567, 571–572.
27
B. Groicki, Porządek sądów..., s. 202.
28
Ibidem.
29
B. Groicki, Artykuły..., s. 44; por. Sachsenspiegel, lib. 2, cap. 37.
30
B. Groicki, Artykuły..., s. 44.
31
Ibidem, s. 40 –– abo jeśli kradzione rzeczy w jego skrzyni abo komorze, gdzie sam klucz nosi, najdą się;
oprócz żeby kto inny klucz nosił abo żeby go indzie chował, żeby kto go dostać mógł, abo żeby były rzeczy
tak małe, żeby je mógł dziurą abo oknem wrzucić. Por. Sachsenspiegel, lib. 2, cap. 33.
23
24
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śmierć kwalifikowaną — łamanie kołem32. Podobnie nie wspominano o łagodniejszych karach dla cudzołożników, gwałcicieli, podpalaczy33 i fałszerzy.
Za zranienia i pobicia stosowano kary pieniężne różnej wysokości, płacone na rzecz
poszkodowanego i sądu. Wysokość nawiązki uzależniona była od liczby i rodzaju zadanych ran34. Podobnie kary pieniężne groziły za przestępstwa przeciwko czci i honorowi.
Wobec powyższego w stosowanym w Krakowie systemie prawa sasko–magdeburskiego
przestępstwa można uszeregować w następujący sposób. Za szczególnie niegodziwe uważano przestępstwa religijne, rozboje i łupiestwo, fałszerstwa oraz krewnobójstwo. Ciężkimi
występkami były cudzołóstwo, gwałt, oszustwo w grach, kradzieże dóbr większej wartości,
a w przypadku wielokrotnej recydywy wszelkie kradzieże oraz morderstwo popełnione ironice. Do lżejszych czynów zaliczano kradzieże dóbr o wartości mniejszej niż 1–2 grosze,
ale popełniających je należało wyraźnie piętnować. Zabójstwa, zranienia oraz przestępstwa na honorze postrzegano jako przewinienia w mniejszym stopniu naruszające prawo.
Najłagodniej miano traktować występujących przeciw miejskim przepisom porządkowym,
ogłaszanym przez radę miejską w wilkierzach. Stosując współczesną terminologię można
by je określić wykroczeniami. Za nie groziły jedynie grzywny płacone na rzecz miasta.
Jak stwierdził Witold Maisel, w prawie sasko–magdeburskim przestępstwa dzielono
na prywatne i publiczne. Podstawę podziału również stanowiła przewidziana kara. Za
publiczne uznawano czyny zagrożone karą na życiu i zdrowiu oraz na skórze i włosach
(piętnowanie). Do przestępstw o charakterze prywatnym zaliczano te, które wiązały
się z wypłatą ofierze lub jej rodzinie odszkodowania. Czyny karalne dzielono również
na niehańbiące i hańbiące (głównie przeciw mieniu). Druga z tych klasyfikacji wpływała na tryb postępowania sądowego, a także na grożące kary35.
Winnych przestępstw prywatnych i niehańbiących mieszczanie nie uznawali za
ludzi marginesu przestępczego. Podobnie tych, którzy dopuścili się wykroczeń przeciw
wilkierzom. Zapłata stosownych odszkodowań czy grzywien pozwalała im na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie miejskim. Stąd nie będą przedmiotem mego
zainteresowania w niniejszej pracy. Do tej grupy zaliczają się również nieumyślni zabójcy, których czyn powodował jednak czasową marginalizację społeczną. Musieli
bowiem spędzić poza miastem dwa lata od momentu ugodzenia się z poszkodowanymi, jak również odbyć pokutę kościelną36. Dlatego poświęcę im trochę uwagi, pisząc
o marginalizacji, jej skutkach i powracaniu do społeczeństwa37.

Ibidem, s. 199.
Podpalaczy, jak się zdaje, sądzono wedle prawa polskiego. Spalenie na stosie miało odzwierciedlać ich postępek. Zob.: W. Maisel, Dawne polskie prawo..., s. 358; B. Groicki, Artykuły..., s. 48.
34
O klasyfikacji ran w praktyce sądów krakowskich w XIV i na początku XV wieku zob.: Ł. Truściński, op. cit., s. 60–63.
35
W. Maisel, Dawne polskie prawo..., s. 344.
36
Ł. Truściński, op. cit., s. 78n.
37
Zob. niżej w rozdziale Społeczność miejska i przestępcy.
32
33
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Sądownictwo i jurysdykcja Krakowa
Podstawą obowiązującego w późnośredniowiecznym Krakowie systemu prawnego był
przywilej lokacyjny z 1257 roku, wystawiony przez Bolesława Wstydliwego38. Książę
lokował miasto na prawie magdeburskim, wskazując na przykład Wrocławia, jednak
z zastrzeżeniem, że nowa gmina ma przestrzegać oryginalnych zasad obowiązujących
w Magdeburgu i w razie wątpliwości tam zwracać się z pytaniami39. W ten sposób
w Krakowie został powołany samorząd miejski z typowymi dlań instytucjami wójtostwa i ławy, do których bardzo szybko dołączyła również rada40. Mieszkańcy zostali
objęci prawem niemieckim i wedle niego mieli występować przed sędziami z uwzględnieniem zasady: actor sequitur forum rei, więc jako oskarżeni nie mogli być pociągani
przed sądy inne niż miejskie. Powołanie w przywileju lokacyjnym samorządu w tym
kształcie nie budzi wątpliwości, niemniej brakuje szczegółowych i nowoczesnych badań nad jego ewolucją oraz kompetencjami poszczególnych organów krakowskich
władz. Przedstawiona poniżej charakterystyka sądownictwa miasta z konieczności
została oparta na pobieżnych, przyczynkowych i na ogół przestarzałych już pracach41.
W historiografii wciąż trwa dyskusja nad wcześniejszą lokacją Krakowa z lat dwudziestych
XIII wieku. Choć niewątpliwie jest to temat fascynujący i niezwykle istotny dla dziejów miasta,
to jednak ówczesny sposób urządzenia gminy miejskiej jest nieistotny dla badań nad późniejszym
stanem prawnym, ponieważ ten opierał się na zasadach ustalonych w przywileju z 1257 roku. Na
temat wcześniejszej lokacji Krakowa zob.: J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa. Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992, s. 153–160 (tam dalsza literatura).
39
...eo iure eam locamus, quo Wratizlaviensis Civitas est locata, ut non quod ibi fit, sed quod ad Magydburgensis Civitatis ius et formam fieri debeat advertatur, ut si quando de hoc dubitatum fuerit, ad
ius Scriptum a dubitantibus recurratur. Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa, wyd. F. Piekosiński,
Kraków 1879–1882 (dalej: KDMK), t. 1, nr 1.
40
Być może wspomniana w przywileju lokacyjnym ustrojowa różnica pomiędzy Magdeburgiem
i Wrocławiem sprowadzała się właśnie do wykształcenia się już w tym czasie w saksońskim ośrodku
organu rady miejskiej (J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa, s. 164). O powstaniu rady miejskiej zob. też.
M. Patkaniowski, Krakowska rada miejska w wiekach średnich, (Biblioteka Krakowska, nr 82), Kraków 1934; R. Grodecki, Początki rady miejskiej w Krakowie, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 25, 1963, s. 47–68.
41
Pokrótce problem ewolucji ustroju omawiał Jerzy Wyrozumski w syntezie poświęconej średniowiecznym dziejom Krakowa (J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa..., s. 147–237). Książka Michała
Patkaniowskiego o radzie miejskiej, choć niewątpliwie cenna, jest już zdecydowanie przestarzała
(M. Patkaniowski, Krakowska rada miejska w wiekach średnich (Biblioteka Krakowska, nr 82), Kraków
1934). Pozostałe studia dotyczące zagadnienia władz miejskich mają raczej charakter przyczynków,
ponadto, wyjąwszy bardzo niewiele wnoszący artykuł Bożeny Wyrozumskiej (Sądownictwo miejskie
w średniowiecznym Krakowie, „Rocznik Krakowski”, 67, 2001, s. 5–11), są już zdecydowanie przestarzałe — wymieniam ważniejsze: K. Bąkowski, Sądownictwo karne w Krakowie w wieku XIV, w: Józefa
Czecha Kalendarz krakowski na rok 1902, Kraków 1902, s. 3–47; R. Grodecki, Początki rady miejskiej
w Krakowie, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 25, 1963, s. 47–68 (tekst napisany
jeszcze w latach 30.); M. Niwiński, Wójtostwo krakowskie w wiekach średnich (Biblioteka Krakowska, nr 95), Kraków 1938; F. Papée, Zatarg podatkowy Kazimierza Jagiellończyka z miastem Krakowem
38
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W zgodzie z zasadami ustrojowymi Magdeburga całość wewnętrznego sądownictwa
miejskiego należała do wójta i orzekającej pod jego przewodnictwem ławy. Instancją
odwoławczą od zapadających wyroków mógł być zaś burgrabia (lub wedle praktyki
śląskiej, obowiązującej między innymi we Wrocławiu, landwójt, czyli wójt prowincjonalny)42. Książę Bolesław Wstydliwy w przywileju lokacyjnym obiecał jednak trzem
zasadźcom, którzy podjęli się organizacji nowej gminy miejskiej w Krakowie, że nie
postawi nad nimi żadnego zwierzchniego urzędnika, a ewentualne skargi będą rozpatrywane bezpośrednio przez władcę43. Sytuację zmieniły represje zastosowane przez
Władysława Łokietka po buncie wójta Alberta. Od tego momentu wójtostwo było
obsadzane w drodze książęcej nominacji. Ponadto został utworzony urząd landwójta,
który jako przedstawiciel władcy miał trzy razy do roku sprawować sądy w mieście44.
Instytucja ta zanikła już jednak w połowie XIV wieku, zapewne w związku z powołaniem sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku wawelskim45. Ostatecznie miasto
wykupiło wójtostwo krakowskie w 1475 roku46.
Rada miejska w początkowym okresie pełniła wyłącznie funkcje administracyjne
i choć wydaje się, że mogła czasem procedować w sprawach niespornych, na przykład potwierdzać przenoszenie prawa własności, to z pewnością nie miała żadnych
uprawnień w dziedzinie sądownictwa spornego47. Również w przypadku tego organu
samorządu miejskiego istotna zmiana nastąpiła po buncie wójta Alberta. Jak wykazał
Roman Grodecki, od tego momentu rada stopniowo zyskiwała dominującą pozycję
w mieście kosztem wójta i ławy48. Niemniej jednak przez cały interesujący nas tu okres
większa część sądownictwa karnego pierwszej instancji wciąż pozostawała w gestii sądów wójtowsko–ławniczych. Wydaje się jednak, że rajcy uzyskali kompetencje sądu
apelacyjnego. Nieuprawnione są wnioski Michała Patkaniowskiego (a za nim kolejnych badaczy), który na podstawie kilku lakonicznych zapisek z księgi proskrypcji
1487 r., „Kwartalnik Historyczny”, 9, 1895, s. 648–656; J. Szujski, Kraków aż do początków XV–go
wieku. Wstępne słowo do najstarszych ksiąg tego miasta, w: Najstarsze księgi i rachunki miejskie Krakowa
od r. 1300 do 1400, wyd. F. Piekosiński, J. Szujski (Monumenta Medii Aevii Historica Res Gestas Poloniae Ilustrantia, t. 4), Kraków 1878, s. ix–lxxxiii. Już po powstaniu mojego tekstu ukazała się praca
Marcina Starzyńskiego dotycząca krakowskiej rady miejskiej: M. Starzyński, Krakowska rada miejska
w średniowieczu (Maiestas. Potestas. Communitas, 3), Kraków 2010. To pierwsza od wielu lat próba
głębszej refleksji nad ustrojem średniowiecznego Krakowa. Niestety autor w zasadzie pominął kwestię
uprawnień sądowniczych rady, krótko podsumowując tylko dotychczasową dyskusję i stwierdzając, że
rada miała kontrolę nad całym sądownictwem miejskim (M. Starzyński, op. cit., s. 97–100).
42
R. Grodecki, op. cit., s. 49–50.
43
KDMK, t. 1, nr 1.
44
M. Niwiński, op. cit., s. 50–51; R. Grodecki, op. cit., s. 51. O znaczeniu urzędu landwójta jako
formy represji po buncie wójta Alberta zob. M. Niwiński, op. cit., s. 51–59.
45
R. Grodecki, op. cit., s. 55.
46
J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa..., s. 405–406.
47
M. Patkaniowski, op. cit., s. 30–31, 51.
48
R. Grodecki, op. cit., s. 53; zob. też: J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa..., s. 416–419.
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przypisuje radzie miejskiej rozpatrywanie spraw kryminalnych w pierwszej instancji,
równoznaczne z całkowitym odebraniem tej agendy ławie49. Materiał źródłowy zawarty w Liber proscriptionum pozwala jedynie potwierdzić pewne kompetencje rady
jako instytucji odwoławczej oraz incydentalne orzekanie w sprawach karnych z uwagi
na nadzwyczajne okoliczności. Świadczą o tym przypadki łagodzenia lub zaostrzania
przez rajców zasądzonej kary, zwłaszcza zamiany wyroku śmierci na wygnanie. Wątpliwe jest, by rada jako druga instancja rewidowała orzeczenie wydane przez samą siebie. Dodatkowo potwierdza to, wspominany przez Jerzego Wyrozumskiego, przywilej
Władysława Jagiełły z 1399 roku, w myśl którego mieszczanie mogli być pozywani
jedynie przed sąd wójtowsko–ławniczy, a urząd radziecki był właściwym organem dla
orzekania w sprawach ławników i wójta. Rajców mógł zaś sądzić jedynie sąd królewski50. Ponadto prerogatywą rady było również wydawanie decyzji o proskrypcji, czyli
wyjęciu spod prawa miejskiego. Proskrybowanie nie było karą, lecz środkiem mającym
zmusić oskarżonego do stawienia się przed sądem i ugodzenia się z poszkodowanym
lub rodziną ofiary51. W praktyce proskrybowany, który nie chciał lub nie był w stanie zapłacić główszczyzny lub nawiązki oraz mulkty, znajdował się w tej samej sytuacji, co banita52. Ze względu na brak krakowskich ksiąg kryminalnych z tego okresu
nie wiadomo, czy sąd wójtowsko–ławniczy mógł także stosować proskrypcję, czy też
każdorazowo musiał zwracać się do rady z prośbą o wydanie decyzji o wyjęciu spod
prawa53. Taka praktyka wyjaśniałaby fakt pojawiania się spraw o charakterze typowo
kryminalnym w księdze przypisywanej urzędowi radzieckiemu. Jednak Łukasz Truściński, który pod tym kątem badał krakowską Liber proscriptionum, wykazał, że nawet
wnikliwa analiza zapisek proskrypcyjnych nie przynosi odpowiedzi na to pytanie54.
Natomiast nie ma wątpliwości, że do wyłącznej kompetencji rady należało karanie
osób przekraczających postanowienia wilkierzy.
M. Patkaniowski, op. cit., s. 58–59 (błędnie za Patkaniowskim: J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa...,
s. 417; Z. Noga, Krakowska rada miejska w XVI wieku: studium o elicie władzy, Kraków 2003, s. 38).
Nie ma tu miejsca, aby dokładnie rozważyć ten problem, któremu, jak wspominałem wyżej, należą
się szerokie i dogłębne studia weryfikujące dotychczasowe ustalenia.
50
J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa..., s. 416. Wedle dokumentu Jagiełły od wyroku sądu wójtowsko–
ławniczego można było apelować do sądu najwyższego prawa niemieckiego na zamku wawelskim.
KDMK, cz. 1, nr 91.
51
Ta zasadnicza różnica pomiędzy proskrypcją a wygnaniem była zupełnie niedostrzegana w starszej historiografii, co wpływało również na mylne postrzeganie kompetencji sądowniczych rady
miejskiej. Niemniej po wnikliwej lekturze zapisek z Liber proscriptionum można odnieść wrażenie, że
już pod koniec XIV wieku niektórzy pisarze miejscy mieli problem z odróżnieniem proskrypcji od
wygnania z miasta. Wskazują na to stosowane czasem formuły: proscriptus perpetuo, proscriptus ad
annum et diem, proscriptus et prohibitus a civitate. Zob. np.: LP, 996, 1001, 1078, 1079, 1080, 1081,
1117, 1118.
52
H. Zaremska, Banici..., s. 69.
53
M. Patkaniowski, op. cit., s. 54–55.
54
Ł. Truściński, op. cit., s. 19.
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W zgodzie z prawem magdeburskim w późnośredniowiecznym Krakowie sprawy
były rozpatrywane przez kilka rodzajów sądów: sądy wielkie (iudicium magnum, voyting, iudicium generale et magnum, iudicium provinciale et magnum, iudicium magnum
seu legale), sądy gajone (wyłożone), czyli wójtowsko–ławnicze (iudicium banitum,
iudicium expositum), sądy potoczne zwane też potrzebnymi (iudicium opportunum,
iudicium compulsum), sądy konieczne określane także gościnnymi (iudicium necessarium), sądy gorącego prawa, sądy wójtowskie (iudicium advocatiale) oraz sąd radziecki55. Właściwe dla sądzenia przestępstw kryminalnych były sądy wielkie, gajone,
radzieckie (jako ewentualna instancja odwoławcza) oraz przede wszystkim gorącego
prawa.
Ponieważ wyżej rozważałem już kompetencje rajców w dziedzinie sądownictwa
karnego, teraz pokrótce scharakteryzuję pozostałe sądy kryminalne. Bartłomiej Groicki pisał, że sąd gorący mógł być zwołany w dowolnym czasie, jeżeli sprawca został
schwytany w momencie popełniania czynu zagrożonego karą gardłową, czyli na złodziejstwie, na łupiestwie, na morderstwie, na mężobójstwie, na gwałceniu panieńskim, na
zapaleniu domów abo przy jakimkolwiek innym zgwałceniu pokoju pospolitego bądź ręką,
mieczem, ogniem i którymkolwiek innym obyczajem56. Sprawę rozpatrywali ławnicy pod
przewodnictwem wójta, który w razie nieobecności mógł być zastąpiony przez jednego
z członków ławy. Na przeprowadzenie całej procedury wymiar sprawiedliwości miał
jedynie 24 godziny. W tym czasie przestępca miał nie tylko zostać osądzony, lecz także
poddany karze. Jeżeli natomiast postępowanie by się wydłużyło, teoretycznie nie powinien zapaść wyrok śmierci. W praktyce ilustruje to przypadek Macieja Teppilwode,
który został pochwycony przez wójta natychmiast po dokonaniu zabójstwa57. Sprawca
nie został osądzony od razu, lecz spędził długi czas w dybach, ponieważ czekano na
krewnych ofiary, którzy mogliby wnieść oskarżenie. Nikt się jednak nie zgłosił, co spowodowało również niejasność, który sąd powinien rozpatrywać taki czyn. Ostatecznie
Maciej został wypuszczony, ale zakazano mu na zawsze wstępu do miasta. Nie wszyscy
schwytani in flagranti stawali jednak przed sądem gorącego prawa. Złodziej recydywista Aleksy złapany na kradzieży pieniędzy z sakiewki pewnego krawca, poszedł na
wygnanie 26 października 1408 roku. Wpierw jednak wychłostano go oraz napiętnowano, obcinając mu ucho. Zarówno wymiar kary, jak i wpisanie notatek dotyczących
innych przestępców pod tą datą świadczą, że w przypadku Aleksego nie zastosowano
gorącego prawa. Był to jednak jeden z nielicznych wyjątków58. Sprawy rozpatrywane
przez sądownictwo gorące były notowane w księgach kryminalnych, które się niestety nie zachowały, dlatego niewiele można powiedzieć o przestępcach schwytanych
w momencie popełnienia zbrodni.
55
56
57
58

Szerzej o rodzajach krakowskich sądów zob. B. Wyrozumska, Sądownictwo..., s. 5–11.
B. Groicki, Porządek sądów..., s. 83.
LP, 570.
Zob. też.: LP, 388, 575, 708.
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Sądy wielkie odbywały się trzy razy do roku w ściśle określone dni: na św. Agatę
(5 lutego), na św.św. Jana i Pawła (26 czerwca) oraz w oktawę św. Marcina (19 listopada), jeżeli jednak na dany termin przypadało święto (w tym niedziela), wtedy
nie zwoływano posiedzenia. Do momentu wykształcenia się urzędu burmistrza sesjom
przewodniczył wójt, a w składzie sądu zasiadali ławnicy. Bożena Wyrozumska stwierdziła, że czasem możliwy był również udział rajców59. Sąd wielki wyrokował we wszelkich rodzajach spraw, kierując się przy tym zasadą, że pozew miał być dostarczony na
trzy dni przed sesją, a proces nie mógł trwać dłużej niż jeden dzień. Podobny charakter
miał również sąd gajony, czyli wójtowsko–ławniczy. Jego sesje rozpoczynały się w piątki po Trzech Królach (9 stycznia), po Niedzieli Przewodniej, po Bożym Ciele oraz po
św. Bartłomieju i trwały nawet przez kilka tygodni60. Jeżeli w danym dniu wypadało święto, wtedy wyznaczano inny termin. Sądów nie można było odbywać jednak
w czasie Wielkiego Postu, Adwentu i w Dni Krzyżowe. Do kompetencji tej instytucji
również należały wszelkie sporne i niesporne sprawy, ale postępowanie nie było ograniczone czasowo (chyba że nadszedł jeden z zakazanych okresów).
Wydaje się, że większość przestępstw pospolitych była osądzana przez wójta i ławników na sądach gajonych, ponieważ ich sesje pokrywały przeważającą część roku. Jeżeli przestępca został pojmany (nie na gorącym uczynku!) w okresie, gdy nie odbywał
się żaden sąd, oczekiwał na proces, osadzony w wieży lub w dybach, do najbliższego
iudicium magnum lub iudicium banitum. Poświadczają to zapiski z Liber proscriptionum,
w których zanotowano amnestie skutkujące wypuszczeniem z uwięzienia i wygnaniem
z miasta61. Na przykład w 1385 roku miały miejsce dwa takie przypadki. Na Boże
Ciało, czyli 1 czerwca, uwolniono i wypędzono poza mury miejskie pięciu złodziei62.
Natomiast 23 sierpnia królowa Jadwiga poleciła zwrócić wolność wszystkim pochwyconym, którzy na ten czas w uwięzieniu w mieście byli (captivi omnes, qui protunc in civitatis detencione habentur) — z amnestii skorzystało dwóch oskarżonych o kradzież63.
Obie amnestie przypadły więc w dni poprzedzające otwarcie kolejnych sesji sądów
wyłożonych (piątek po Bożym Ciele, piątek po św. Bartłomieju). Przetrzymywanie
oskarżonych o przestępstwa kryminalne dowodzi również, że tego typu występki raczej
nie były rozpatrywane przez urząd radziecki. Wszak wiadomo, że już w początkach XV
wieku rada miejska obradowała regularnie co tydzień, a z czasem zaczęła spotykać się
nawet kilka razy w tygodniu64. Gdyby rajcy mieli kompetencje do orzekania w sprawach złodziei, nie byłoby potrzeby wstrzymywania się z procesem do czasu rozpoczęcia
sądu wójtowsko–ławniczego.
59
60
61
62
63
64

B. Wyrozumska, Sądownictwo..., s. 7.
B. Groicki, Porządek sądów..., s. 74.
Zob. np.: LP, 650, 690, 708, 720.
LP, 708.
LP, 720.
Ł. Truściński, op. cit., s. 12.
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Niezależnie od prerogatyw poszczególnych sądów wszystkie te instytucje mogły
rozpatrywać sprawy jedynie z terenu objętego prawem miejskim. Jurysdykcja krakowskich władz nie ograniczała się jednak wyłącznie do obszaru położonego w obrębie
murów. Wszak już na mocy przywileju lokacyjnego Kraków został uposażony okolicznymi posiadłościami, które przeznaczono na pastwiska i ogrody, mające stanowić
zaplecze miasta. Ten stan posiadania ulegał w XIV wieku licznym zmianom, wpływając również na zasięg krakowskiej jurysdykcji. Zagadnienie to zostało dość dobrze
rozpoznane i omówione przez Mieczysława Niwińskiego i Jerzego Wyrozumskiego65.
W 1257 roku książę przyznał Krakowowi wsie Rybitwy i Krowodrze oraz tereny
rozciągające się miedzy nimi i rzeką Prądnik. Przywilej Kazimierza Wielkiego z 1358
roku poszerzał zaś posiadłości miejskie na zachodzie o pastwiska w kierunku Zwierzyńca oraz obszar aż po Prądnik, jednak z wyłączeniem wsi Czarna Wieś i Czarna
Ulica, które rada miejska odkupiła dopiero pięć lat później wraz z Pobrzeżem. Natomiast kilka lat wcześniej Kraków utracił tereny w okolicach kościoła św. Floriana, na których lokowano Kleparz. W zamian do miasta dołączono osadę na Okole.
Istotne znaczenie dla poszerzenia obszaru jurysdykcji miejskiej miał przywilej Ludwika Węgierskiego z 1377 roku, który zezwalał mieszczanom na nabywanie posiadłości w promieniu 2 mil od miasta i wprowadzanie tam prawa miejskiego (oczywiście
z wyłączeniami dla dóbr kościelnych i możnowładczych). I tak w 1388 roku kupiono
na zachodzie wieś Grzegórzki, a rok później pozyskano od klasztoru mogilskiego Dąbie. Potwierdzeniem działania w praktyce prawa miejskiego na terenach otaczających
Kraków jest przypadek pewnego Iunge, który w 1380 roku wobec rajców wyrzekł się
hazardu, obiecując, że nie będzie grał w kości w obrębie jednej mili od miasta66. Pewne
zmiany nastąpiły w krakowskim obszarze jurysdykcyjnym pod koniec XIV stulecia,
kiedy to przedmieście Garbary (powstałe na terenach rozciągających się przed bramą
Szewską) otrzymało własne instytucje sądownicze. Ponadto w 1399 roku Władysław
Jagiełło w dokumencie potwierdzającym mieszczanom prawo do nabywania gruntów
dookoła Krakowa zastrzegał jednak, że te posiadłości podlegać będą prawu ziemskiemu i wszelkim związanym z nim obciążeniom (dziesięcina, służba wojskowa). Kres
ekspansji własności miejskiej i związanego z nią porządku prawnego położył ostatecznie sto lat później statut piotrkowski wydany przez Jana Olbrachta, który zabraniał
mieszczanom nabywania nieruchomości objętych prawem ziemskim.
Wspominane wyłączenia spod prawa miejskiego dóbr należących do szlachty bądź
duchowieństwa nie dotyczyły jedynie terenów poza murami Krakowa. Jurysdykcja
krakowskich władz nie obejmowała też licznych nieruchomości rycerskich i kościelnych znajdujących się w samym mieście. Czasem ten immunitet rozciągał się nie
tylko na właścicieli posiadłości, lecz także dotyczył wszystkich ich mieszkańców, na
przykład służby i najemców, choć teoretycznie w sprawach kryminalnych powinni
65
66

M. Niwiński, op. cit., s. 100–109; J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa..., s. 397–400.
LP, 513.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXIII .indd 23

2012-11-30 08:23:20

24

Maciej T. Radomski

podlegać sądom miejskim67. Analogicznie było w przypadku nowo powstałego uniwersytetu. Ciało profesorskie, studenci oraz ich słudzy i domownicy, czyli generalnie
wszyscy związani z uczelnią lub zamieszkujący budynki do niej należące, byli poddani
sądownictwu rektora. Ponadto prawo i władza samorządu miejskiego nie obejmowała
Żydów, którzy mieli własne instytucje wymiaru sprawiedliwości. Przy czym znane są
przypadki przeprowadzania przez wójta i strażników miejskich rewizji w żydowskich
domach. Niestety nie jest jasne, czy funkcjonariusze krakowscy mieli prawo dokonywać tam przeszukiwań, czy też mogli wejść do domu Żyda tylko za zgodą właściciela68.
Ten funkcjonujący na stosunkowo niewielkim terenie jurysdykcyjny patchwork
był często nie lada utrapieniem dla krakowskich władz, stając się między innymi przyczyną konfliktów z królewskimi urzędnikami. Niejasną sytuację prawną skwapliwie
wykorzystywali również przestępcy.

Służby policyjne i porządkowe
Po omówieniu podziału sądownictwa oraz przestrzennego zasięgu jurysdykcji miejskiej
pozostaje mi jeszcze zająć się problemem służb odpowiedzialnych za egzekwowanie
przestrzegania prawa, pilnowanie porządku i ściganie przestępców w późnośredniowiecznym Krakowie. Także w tym zakresie kompetencje były podzielone pomiędzy
radę miejską a urząd wójtowski. Rajcy zatrudniali strażników miejskich, wójt natomiast dysponował podległymi mu pachołkami.
Wydaje się, że podobnie jak w innych ośrodkach, tak i w Krakowie straż miejska
dzieliła się na dzienną i nocną69. Krakowscy strażnicy dzienni byli określani w źródłach terminem circulatores — wiertelnicy, a na ich czele stał dowódca, czyli magister
circulatorum. Funkcjonariuszy pełniących służbę w nocy nazywano zaś vigiles. W historiografii wiertelników często klasyfikowano jako policję budowlaną, która była
odpowiedzialna za dokonywanie podziałów gruntów i nieruchomości, szacowanie
szkód budowlanych oraz ocenę konieczności przeprowadzania prac remontowych budynków pozostających we własności miasta. Do takich wniosków prowadziła analiza
XVI–wiecznych źródeł, a przede wszystkim dziełka Porządek i zachowanie Panów Wiertelników Crakowskich wssym Vrzędzie z dawna postanowiony i trzimany oraz krakowskich ksiąg wiertelniczych70. Jednak już Józef Szujski zwrócił uwagę, że w XIV i XV
wieku obowiązki circulatores były inne, a przynajmniej daleko wykraczające poza sferę
nadzoru budowlanego71. Do głównych zadań strażników należało patrolowanie miasta. Funkcjonariusze dostawali pod opiekę poszczególne krakowskie kwartały, które
M. Niwiński, op. cit., s. 116–117.
Zob. np.: LP, II 18.
69
J. Suproniuk, Miejskie służby porządkowe a społeczeństwo w Polsce XIV–XVI w., „Przegląd Historyczny”, 90, 1999, 2, s. 119.
70
Ibidem, s. 118. Tam też dalsza literatura.
71
J. Szujski, op. cit., s. lxvii.
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mieli obchodzić dla pilnowania porządku. Podział obszaru miasta pomiędzy wiertelników rejestrowano w księgach radzieckich. W 1396 roku zanotowano:
[Circulatores]a ad quartalia civitatis | per platheas singulas constituti, | feria secunda
proxima post festum beatorum | Viti et Modesti martirorum Anno domini | MCCCXCVI
[19.06.1396] nunc currente per do|minos consules anni illiusdem. | Quartale Castrensi. | In plathea castri a circulo | usque ad ecclesiam sancti Petri. | b–Tylo Zatheler–b,
c–
Nicolaus Beinlich–c Heinricus Parchowicz | et ab ecclesia sancti Petri | ulterius usque
ad valvam. | Iaccusius maritus Wercholmine, Petrus Cadner |72.

W czasie patroli funkcjonariusze nie tylko przechadzali się przypisanymi im przez rajców ulicami, lecz także kontrolowali podejrzane, potencjalnie kryminogenne miejsca,
na przykład domy publiczne. W trakcie jednej z takich służbowych wizyt w przybytku
uciechy zatrzymali sługę piekarskiego Piotra Zwirocila, który następnie został wygnany
z miasta za wyjątkowo złe prowadzenie się. Pisarz wspomniał, że Piotr już wielokrotnie
siedział w dybach za czyny nierządne (fornicatio) i nagminne odwiedzanie lupanarów,
w których był wiele razy, a zwłaszcza nocną porą, znajdowany73. Do obowiązków strażników należało również zwracanie baczniejszej uwagi na przybywających do Krakowa,
aby w obręb murów nie dostawali się proskrybowani lub wygnańcy. Mieli przy tym
prawo zatrzymywać i przeszukiwać mieszkańców miasta, a w razie potrzeby nawet
rekwirować ich broń. Wykorzystał to pewien pachołek z załogi Gródka, który w 1370
roku, podszywając się pod strażnika miejskiego, odebrał uczciwym mieszczanom kilkanaście sztuk broni, zanim został złapany i wsadzony w dyby74.
Straż miejska liczyła przeważnie około kilkunastu wiertelników. W cytowanej wyżej
zapisce wymieniono łącznie 17 strażników dla wszystkich kwartałów (po 4 w Grodzkim, Garncarskim i Sławkowskim, 5 zaś w Rzeźnickim). Ewidentnie w ciągu roku
kilku wiertelników odeszło ze służby, a ich miejsce zajęli inni, o czym świadczą liczne wykreślenia i dopiski poczynione odmiennym atramentem. W analogicznej notce
z 1404 roku poszczególne dzielnice Krakowa rozdzielono pomiędzy 26 funkcjonariuszy75. Podobną liczbę strażników miejskich w końcu XIV wieku poświadczają rachunki z ksiąg radzieckich. W 1390 roku, oprócz dowódcy, wspomniano o 19 circulatores,
rok później o 22. W kolejnych latach rajcy opłacali od 14 do 18 ludzi76. Wykazy wydatków potwierdzają również dużą rotację osób pełniących służbę w straży miejskiej.
Wyraz nieczytelny, ale uzupełnienie wydaje się niewątpliwe. b–b Dopisane. c–c Wykreślone. Consularia Cracoviensia, 427, s. 68. Tytułem przykładu przytoczyłem tylko część zapiski, w dalszej części
zostali wymienieni wiertelnicy dla innych części miasta. Całość notatki wypisana, choć z błędami
i bez zaznaczonych wykreśleń (!): J. Suproniuk, Policja miejska i przepisy policyjne w Polsce XIII–
XVI w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 66, 2006, s. 69 (przyp. 264).
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Obok wiertelników w krakowskich rachunkach pojawiają się również odrębne
wydatki na vigiles, co sugeruje, że był to inny rodzaj straży. Niewiele o niej wiadomo,
ale termin vigil w źródłach z epoki oznaczał na ogół strażników nocnych. Wydaje się,
że przede wszystkim czuwali oni na murach miejskich, pilnując, by nikt niepowołany
nie dostał się do miasta. W Liber proscriptionum zachował się jeden opis interwencji
nocnej straży. Funkcjonariusze pośpieszyli na ratunek napadniętej kobiecie, która
została zaatakowana przez niejakiego Jana Mejowicza, gdy wieczorową porą chciała
przejść z Kazimierza do Krakowa77. Napastnik stawiał zacięty opór i nawet ranił jednego ze stróżów. Udało się go pochwycić dopiero, gdy na odgłosy walki i nawoływania
nadbiegli strażnicy z drugiego patrolu. Opisana historia jest jedynym przypadkiem
działania któregokolwiek typu straży miejskiej poza obrębem krakowskich murów.
Przeważnie zarówno wiertelnicy, jak i vigiles unikali wychodzenia poza miejskie obwarowania.
W późnośredniowiecznym Krakowie oprócz dziennych i nocnych strażników
funkcje o charakterze policyjnym spełniał również wójt wraz z podległymi mu pachołkami (famuli). Jednym z głównych zadań urzędu wójtowskiego było bowiem ściganie
przestępców i doprowadzanie ich przed sądy. W wielkiej skardze rady miejskiej do
Kazimierza Wielkiego z 1369 roku opisano kilka przypadków pościgów za złodziejami,
które kończyły się ukryciem przestępcy w jednym z żydowskich domostw78. Wójt oraz
jego zastępca — podwójci (viceadvocatus) spełniali również funkcje śledczych. Udawali się na miejsce popełnienia przestępstwa, zabezpieczali dowody i przesłuchiwali
ewentualnych świadków, a także zbierali opinie o obwinionych. Regularnie patrolowali także miasto. Przysługiwało im również prawo przeprowadzania rewizji w domach
mieszczan. W 1388 roku podczas przeszukania dokonanego u Baronawej, której synowie podejrzani byli o podbieranie chleba, odnaleziono skradzione pieczywo79. Funkcjonariusze wójta musieli wejść również do domostwa krawca zwanego Polakiem,
gdy został on oskarżony o dopuszczenie w swojej izbie do gwałtu na pewnej dziewicy
i prowadzenie nielegalnego lupanaru w nieruchomości opodal Bramy Sławkowskiej80.
Rewizja ujawniła, że mieszkała tam między innymi stara kobieta, która żyła z nierządu
swej córki, a przybytek odwiedzali księża, duchowni i świeccy (presbiteri, clerici et laici).
Mieszkańcy Krakowa z pewnością byli zszokowani serią napadów, do których doszło
w 1380 roku. Otóż trzej karczmarze — Mikołaj, Piotr i Maciej w towarzystwie scholara Andrzeja Bolcza z Myślenic, podszywając się pod wójta i strażników miejskich
(nomine advocati et circumlatorum civitatis), wchodzili do mieszczańskich domów, gdzie
następnie napastowali kobiety i rabowali mienie81. Pisarz zanotował, że przywłaszcze77
78
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nie tożsamości funkcjonariuszy miejskich znacznie ułatwiło ten proceder. Opisana
historia zakończyła się wygnaniem wszystkich oskarżonych. W sądzie skargę złożyli,
a następnie zostali przesłuchani w charakterze świadków, zarówno podwójci Marcin,
jak i dowódca straży Bysszo. Przedstawicielom służb porządkowych musiało szczególnie zależeć na wyjaśnieniu sprawy i oczyszczeniu swojego dobrego imienia, ponieważ
podobne oskarżenia mogły utrudniać codzienne wypełnianie obowiązków.
Nawet w zwyczajnych okolicznościach służba w straży miejskiej lub wójtowskiej
nie należała do lekkich i bezpiecznych. Wspominałem już o Janie Mejowiczu, który
w trakcie zatrzymania poranił dotkliwie jednego z vigiles. Zarówno strażnicy, jak i pachołkowie byli często bezpośrednim celem przemocy. W 1398 roku na wygnanie poszli stolarze Michał i Bartosz, którzy zaatakowali circulatores82. Kilka lat później pobity
został inny z wiertelników — Jan Tarchał83. Pewien strażnik imieniem Knegnicz nie
przeżył napaści dwóch piekarzy84. Podwójciego Marcina zaatakował natomiast znany
awanturnik, Piotr Pyskindorf85. Wyjątkowo dotkliwie ucierpiał w trakcie wykonywania
obowiązków służbowych viceadvocatus Paweł86. W listopadzie 1385 roku interweniował on wraz z pachołkami na ulicy Rzeźnickiej, skąd dochodziły podejrzane hałasy.
Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, okazało się, że pisarz Jana Tarnowskiego,
ówczesnego wojewody sandomierskiego, krzyczał na prowadzoną przez siebie dziwkę
(putana). W tym momencie w okolicy zjawił się sam Jan Tarnowski wraz z bratem Spytkiem, podkomorzym krakowskim, w asyście licznych sług. Przegonili oni wójtowskich
pachołków, podwójciego Pawła zaś uprowadzili, a następnie wychłostawszy, obcięli mu
kciuk i zagrabili miecz. Z kolei w 1362 roku Hensel Stroubir, Mikołaj Puzimir, jakiś
piekarz i pewien jednooki z Bochni wdarli się siłą z obnażonymi mieczami do ratusza,
gdzie próbowali zabić samego wójta Franczka87. Zapewne jeszcze częściej niż z przemocą spotykali się strażnicy miejscy z wyzwiskami i pogróżkami. Wzmiankowany już Piotr
Zwirocil, kiedy po raz kolejny zatrzymano go w lupanarze, groził wiertelnikom słowami:
Was tak często łapiących mnie, po kolei, jednego po drugim, każdego z was, zabiję!88
Strażnicy i pachołkowie wójtowscy, jako z racji wykonywanego zawodu narażeni
na przemoc, byli szczególnie chronieni przez prawo miejskie. Za napaść na funkcjonariusza groziły zdecydowanie wyższe kary niż za atak na zwykłego mieszczanina. I tak
już nawet lekkie zranienie sługi miejskiego mogło skutkować zasądzeniem kary śmierci89. Również ze względu na bezpośredni kontakt z przestępcami i prowadzenie działań
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na miejscu zbrodni wiertelnicy, a zwłaszcza słudzy urzędu wójtowskiego, byli uznawani za cennych i bardziej wiarygodnych świadków. Bartłomiej Groicki pouczał na przykład, że świadectwo składane przez podwójciego jest równe zeznaniom dwóch innych
osób90. Także praktyka potwierdzała wagę, jaką przykładano do wiedzy i zeznań służb
miejskich. W kilku zapiskach z Liber proscriptionum zachowały się ślady pozyskiwania
opinii o oskarżonych od strażników miejskich i funkcjonariuszy wójtowskich91.
Wiertelnicy, strażnicy nocni i słudzy wójta, pomimo wynikających z pełnionej
funkcji pewnych przywilejów prawnych, należeli do najniższych warstw społeczeństwa
miejskiego. Ich status bliski był pozycji robotników najemnych, bo też i na podobnych
zasadach byli zatrudniani. Józef Szujski szacował wysokość tygodniowego wynagrodzenia circulatores pod koniec XIV wieku na około jeden wiardunek, natomiast Stanisław
Kutrzeba na 6–8 groszy92. Jarosław Suproniuk słusznie zauważył, że nie sposób wskazać ściśle określoną kwotę, która i tak okazałaby się niemiarodajna, ponieważ wartość
nabywcza pieniądza zmieniała się z roku na rok93. Niemniej jednak nawet posługując się orientacyjnymi szacunkami, można stwierdzić, że straż miejska była opłacana
na podobnym poziomie, co robotnicy niewykwalifikowani. Z tego względu na służbę
wstępowali na ogół ludzie wywodzący się z biedoty i marginalnych grup społeczeństwa
miejskiego. Zapewne wyższe wynagrodzenie od szeregowych funkcjonariuszy otrzymywał dowódca wiertelników — magister circulatorum. Szujski stwierdzał (a za nim inni),
że był on wybierany spośród zamożniejszych i znaczniejszych mieszczan94. Teza ta jest
jednak słabo udokumentowana, gdyż wydaje się być oparta na jednej zapisce, w której
występuje Peszko wiertelnik, który był wójtem miejskim (circulatorem, qui fuit advocatus
civitatis)95. To za mało, by jednoznacznie stwierdzić, że na stanowisko dowódcy straży mianowano wyłącznie osoby lepiej usytuowane, zwłaszcza że inne wzmianki temu
przeczą. Na przykład Tamon w czasie sprawowania urzędu popadł w tak wielkie długi,
że musiał zastawić służbowy, należący do miasta, pancerz, za co został ostatecznie
wygnany96. W 1385 roku zaś strażnikami dowodził pewien Andrzej, o którym wiadomo, że wcześniej pozostawał w służbie u jakiegoś pana, któremu ukradł garniec wina
rzymskiego97. Wskazuje to, że dowódcy na ogół wywodzili się z podobnych środowisk,
co szeregowi wiertelnicy. Andrzej nie był jedynym członkiem straży, który miał przestępczą przeszłość. Gunther, którego rajcy zatrudnili w 1389 roku, został wydalony
B. Groicki, Porządek sądów..., s. 56.
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ze służby i wygnany z miasta, gdy okazało się, że wcześniej trudnił się rabunkiem na
drodze publicznej98.
Część strażników występowała przeciw prawu już w trakcie służby lub po jej zakończeniu. Wspomniany Andrzej, gdy został mianowany dowódcą, ukradł siodło, które
spieniężył jeszcze tej samej nocy99. Łukasza zaś, wiertelnika i brata sługi miejskiego,
skazano za przetrzymywanie skradzionego konia, co było równoznaczne z dokonaniem
przestępstwa100. Pewien circulator Sperling poszedł na wygnanie za cudzołóstwo101. Jest
on również przykładem nieuczciwego wykorzystywania swojej funkcji. Pisarz zanotował bowiem, że jako strażnik wpłynął na nadzorcę dyb, by ten wypuścił uwięzionego
przestępcę. Nie jest znana motywacja Sperlinga, ale można przypuszczać, że albo znał
aresztowanego, albo został przekupiony. Natomiast nie ma wątpliwości, że skorumpowany był Andrzej, który w zamian za darowanie przewin jednemu z wójtowskich pachołków przyjął łapówkę. Konkubina pochwyconego zeznała, że dała dowódcy straży
prosiaka wartego 6 skojców i 6 groszy102.
Łatwa marginalizacja przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości wynikała z kilku
przyczyn. Jak pisałem wyżej, słudzy miejscy byli źle opłacani i często wywodzili się
z najbiedniejszych środowisk. Kradzież i rabunek stawały się więc dla nich dodatkowym źródłem pozyskania środków do życia. Właśnie przestępstwa przeciwko mieniu
były wśród funkcjonariuszy najpowszechniejszymi występkami. Ponadto dla wielu
służba w straży była bardzo krótkim epizodem. Dużą rotację wiertelników w ciągu
roku pokazują rachunki i zapiski z ksiąg radzieckich, w których przypisywano ich do
poszczególnych kwartałów Krakowa. Na przykład w 1391 roku z 22 strażników wymienionych w rejestrze wydatków przez cały okres na miejskim żołdzie pozostawało
tylko 8103. Ta nieustabilizowana sytuacja życiowa, jak również sam charakter wykonywanego zawodu sprzyjały schodzeniu na ścieżkę przestępczą. Wszak stały kontakt
z przestępcami dawał możliwość łatwego przeniknięcia do krakowskiego półświatka.
Przy tym pozycja strażnika miejskiego mogła stwarzać wrażenie, że stosunkowo łatwo
będzie uniknąć złapania i grożącej kary. Podobne procesy marginalizacji społecznej
i przestępczej członków miejskich służb policyjnych zostały dostrzeżone także przez
badaczy zajmujących się innymi ośrodkami polskimi i europejskimi doby późnego
średniowiecza i wczesnej nowożytności104.
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PRZESTĘPSTWA PRZECIW MIENIU
Kradzieże i złodzieje
Jeżeli przyjąć, że przepisy prawa miejskiego jednocześnie i kształtowały, i były odbiciem przekonań oraz wyobrażeń mieszczan, to zagrożenie kradzieżą wywoływało
wśród mieszkańców późnośredniowiecznego Krakowa szczególne i częste obawy. Kradzież była i jest najczęściej popełnianym przestępstwem, choć zachowane źródła nie
pozwalają tego potwierdzić dla interesującego mnie okresu. Niemniej takie założenie
jest w pełni uzasadnione ze względu na wyniki badań nad przestępczością w innych
ośrodkach europejskich, jak i studia odnoszące się do Krakowa czasów późniejszych.
Marcin Kamler, pisząc o karach za kradzież w Krakowie i Poznaniu w drugiej połowie
XVI stulecia, stwierdza, że był to najpospolitszy czyn przestępczy105. Bronisław Geremek badający margines paryski zwraca zaś uwagę, że surowość kar przewidzianych
za naruszenia prawa własności była spowodowana ich powszechnością, a złodziej był
przestępcą par excellence106. Także obecnie różne formy kradzieży są najczęściej popełnianymi w miastach czynami karalnymi107. Stąd mając świadomość, że środowisko
złodziei i rabusiów krakowskich w późnym średniowieczu musiało być liczne, stanąłem przed poważnym problemem. Oto w krakowskiej Liber proscriptionum (w części
zawierającej zapiski proskrypcyjne), która z zachowanych źródeł dostarcza najwięcej
materiału do badania przestępczości, odnotowano w latach 1360–1422 tylko około
90 przypadków kradzieży i wspomniano o około 100 przestępcach108 występujących
przeciw mieniu. Daje to średnio niewiele ponad jedną kradzież rocznie i pokazuje,
że odwoływanie się do statystki w tym przypadku jest nieuzasadnione. Postanowiłem
zatem, analizując losy poszczególnych przestępców (na ogół bardzo lakonicznie przedstawione), choć w części zarysować portret zbiorowy krakowskich złodziei.
W 1369 roku rajcy krakowscy, składając wielką skargę do Kazimierza Wielkiego,
stwierdzali, że to miasto obfituje w złodziei109. Tylko w nielicznych jednak przypadkach
w zachowanych źródłach pojawiają się ludzie, których można by nazwać złodziejami zawodowymi, traktujący kradzieże jako główny sposób pozyskiwania środków do
życia. W przywołanej powyżej petycji z 1369 roku rajcy skarżyli się królowi, że Żydzi
ukrywają w swych domach przestępców. Na dowód tego wspomnieli, że niedawno
w jadalni pewnego Żyda odkryty został jeden spośród publicorum furorum, którego
M. Kamler, Kary za kradzież..., s. 9.
B. Geremek, Ludzie marginesu..., s. 22, 87.
107
<http://www.statystyka.policja.pl> [22.02.2010].
108
Precyzyjne określenie liczb przestępstw jest niemożliwe, ponieważ w źródle często pojawiają
się sformułowania: pro pluribus furtis; et aliis furtis ac excessis etc. Z tego samego względu nie można obliczyć dokładnej liczby przestępców, ponieważ pojawiają się określenia cum suis sociis, cum
coadiutoribus etc. LP, passim.
109
LP, II 18. Item ipsa civitas habundat furibus...
105
106
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następnie powieszono110. Więcej szczęścia miał Dominik Malec, również określony
jako fur publicus, którego wiosną 1394 roku przekazano władzom miasta z zamku.
Miał zostać powieszony, jednak od śmierci wybawiła go królowa Jadwiga111. Łagodnie
potraktowano także Katiuszę Włostową, jak mówiono — prawdziwą złodziejkę (fur
vera, ut dicitur), którą wygnano z miasta w wigilię Niedzieli Palmowej 1373 roku112.
Określenia publicus czy verus świadczą, że ci ludzie byli zawodowymi złodziejami. Łaciński przymiotnik publicus w tym kontekście należy rozumieć jako jawny, publicznie
czy powszechnie znany i oznacza złodzieja recydywistę, a więc zawodowca. Przy czym
stosuje się tu pojęcie recydywy kryminologicznej. To znaczy, że liczy się wielokrotne
popełnienie czynu przestępczego bez względu na to, czy sprawca został za pierwszym
razem złapany i ukarany. Co więcej konkretne przestępstwo nie musiało zostać nawet wykryte. W przypadku Katiuszy Włostowej formuła ut dicitur może wskazywać,
że sędziowie nie tylko uznali ją za zawodową złodziejkę na podstawie powszechnego
przekonania, lecz że obwiniona nawet nie została pochwycona za konkretną kradzież. Znaczące jest nienazwanie popełnionego czynu w opisie sprawy. Pozostałe
zapiski z Liber proscriptionum, w których brak informacji o określonym występku,
mają charakter amnestyjny113 lub są odnotowaniem wyroku innych instytucji (jak
w przypadku Dominika Malca)114. Katiusza stawała zaś przed sądem miejskim, a wygnanie było orzeczoną karą, nie zaś złagodzeniem wyroku śmierci. Prawdopodobnie
więc złapano ją i osądzono tylko z tego względu, że w świadomości krakowskich
mieszczan funkcjonowała jako notoryczna złodziejka. Badania przeprowadzone przez
Laurę Ikins Stern potwierdzają, że fama publica, czyli powszechne przekonanie czy
opinia, w późnym średniowieczu była uznanym i bardzo często stosowanym środkiem
dowodowym, także w sądownictwie miejskim115.
Wydaje się, że za przestępców zawodowych można uznać także tych, których obdarzano epitetem fur czy bursicida (rzezimieszek) bez dodatkowych przymiotników.
W całej księdze proskrypcji jest to zaledwie kilka osób. Określenia te pojawiają się
w przypadku, gdy złodziejski proceder jest dodatkową okolicznością obciążającą
w sprawie o inny rodzaj przestępstwa. I tak 8 marca 1382 roku z łaski rajców wygnany
został na sto lat i jeden dzień hazardzista i złodziej (lusor et fur) Piotr Polner za to, że
grał oszukańczymi kośćmi i za dawniejsze zabójstwo jakiegoś księdza na Kleparzu, do
czego przyznał się już na torturach w trakcie śledztwa116. Częściej używano jednak

Ibidem.
LP, 942.
112
LP, 340.
113
Zob.: LP, 505, 708.
114
Zob.: LP, 942.
115
L. I. Stern, Public fame in the Fifteenth Century, „The American Journal of Legal History”, 44,
2000, 2, s. 198–222.
116
LP, 585.
110
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tych epitetów w zapiskach amnestyjnych, gdy notowano cały szereg osób ułaskawionych bez podawania czynów, które popełnili117. W dwóch wypadkach z całą pewnością byli to recydywiści. Jan z Opatowa sam przyznał się do odcięcia wielu sakiewek
w różnych miejscach Krakowa118. W odniesieniu do innego wygnanego rzezimieszka,
Michała z Kazimierza, zapisano, że nie miał uszu, co ewidentnie świadczyło o jego
złodziejskiej przeszłości119.
Czasem notorycznych złodziei określano, zaznaczając po prostu, że popełnili wiele
kradzieży i zostali za to skazani jako zawodowcy. W ramach amnestii ogłoszonej po
ślubie Jadwigi i Jagiełły wygnano Kasię Mniszkę (Kaza Monialis), którą więziono za
kradzież jednej czapki i także za wiele innych przestępstw120. Żona Franka Paternostera
siedziała w więzieniu za liczne kradzieże. Na mocy amnestii, która ją objęła, wypuszczono i wygnano również Franka, dawniej pachołka wójta, któremu rajcy udowodnili, że jest
złodziejem, i Katarzynę, żonę jego, która na licznych kradzieżach była przyłapana121. Jesienią 1381 roku jeden z rajców zauważył Maćka, syna Szrabicza, kradnącego sakiewkę.
W czasie śledztwa podwójci przypomniał, że był już ów Maćko wcześniej pojmany za
takie przestępstwa, a także, że oskarżali go w swych zeznaniach inni złodzieje122. Kilkakrotnie pochwycono również Miczaka z Buthum i pewnego Fabiana123. Złodziejem
zawodowcem, który wielokrotnie miał do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, był
także pewien Aleksy. Został trzykrotnie złapany, skazany i wychłostany za kradzież,
nim wreszcie zdecydowano się go wygnać w 1408 roku, uprzednio poddając chłoście
i pozbawiając ucha124. Zastosowanie takiego napiętnowania określa precyzyjnie moment, w którym miejska społeczność zaczynała uznawać kogoś za niebezpiecznego
notorycznego przestępcę.
Imię lub przezwisko, wymiar kary, szczegóły amnestii, a w niektórych przypadkach
lakoniczna wzmianka o jednej z popełnionych zbrodni to na ogół wszystko, co wiadomo o poszczególnych zawodowych złodziejach. Mimo to wydaje się, że stanowili
znaczący element przestępczego światka Krakowa. Znamienne jest, że wielu z nich nie
ograniczało się jedynie do złodziejskiego procederu. W opisach ich spraw pojawiają
się wzmianki o innych przestępstwach. Wspomniany już Piotr Polner był złodziejem,
hazardzistą i zabójcą. Czterokrotnie złapany na kradzieży i wychłostany Aleksy także
trudnił się hazardem125. Jakusz Stroenwirsing (Stroen Wirsing), który ukradł szkaLP, 505, 708.
LP, 1116.
119
LP, 505.
120
LP, 720.
121
LP, 708. Franke, pridie advocati famulus, super quem consules recognoverunt fore furem et Katherina
eius uxor, que pluribus furtis fuit arepta, quorum eciam una porcio furtorum ad manus advocati pervenit.
122
LP, 575.
123
LP, 822, 823.
124
LP, 1118.
125
Ibidem.
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tułkę z hostią, dopuszczając się w ten sposób świętokradztwa, wróciwszy z wygnania
dzięki wstawiennictwu jakichś szlachciców, zgwałcił pewną kobietę (i to w obecności
rajcy). Groził również jednemu z rajców pobiciem (być może temu, który był świadkiem gwałtu), a innym, że poobcina im nogi. Nie oszczędził również córek Wierzynka, możliwe, że swych krewnych, które nawyzywał nieopodal kramów126. Zapewne
związek z możnymi protektorami, którzy wstawili się za nim po wygnaniu, tym razem
sprawił, że za popełnione czyny nie spotkała go kara. Musiał jedynie przysiąc, że pod
karą gardła więcej nie dopuści się żadnej zbrodni.
Przypadek Jakusza Stroenwirsinga jest szczególnie ciekawy, ponieważ występuje
on w Liber proscriptionum w dwóch zapiskach z różnych lat127. Po raz pierwszy pojawia się w 1381 roku. Wygnano go wtedy ponownie na rok, ponieważ został odkryty
w mieście przez wójta w czasie, gdy powinien przebywać na wygnaniu za pewne ogromne występki (propter quosdam enormes excessus)128. Owe ogromne występki to właśnie te kradzieże, które wymieniono w 1383 roku, kiedy to panowie rajcy przypomnieli
Stroenwirsingowi występki jego129. Dwukrotny, w tym raz nielegalny, powrót Stroenwirsinga z wygnania, choć nie był on zapewne pospolitym złodziejaszkiem, pokazuje,
że poszczególni notoryczni złodzieje mogli dość długo funkcjonować w środowisku
marginesu społecznego. Poparcie możnych protektorów nie było do tego wcale konieczne. Przy wyroku wygnania Michała z Kazimierza, rzezimieszka recydywisty (abs
auribis bursicida), dopisano później, że został po relegacji odkryty w mieście. Ponieważ
brakuje wzmianki o ponownym wygnaniu, można domyślać się, że go jednak ostatecznie powieszono. Podobne próby wchodzenia do miasta musiały być nagminne,
skoro często w zapiskach powtarzają się formuły o grożącej za powrót karze gardła130.
Nie tylko wielokrotnie wracający z wygnania dłużej pozostawali częścią środowiska
krakowskich notorycznych przestępców. Opisane powyżej sprawy niektórych złodziei
(Dominik Malec, Kasia Mniszka, Jan z Opatowa, Katiusza Włostowa oraz nieznani
z imienia fures publici) świadczą, że przez dłuższy czas wymykali się wymiarowi sprawiedliwości, nim wreszcie zostali złapani i osądzeni. Środowisko dużego miasta dawało im szanse ukrycia się i uprawiania złodziejskiego procederu.
Nie licząc spraw tych, których nigdy nie pochwycono, śmierć lub wygnanie (w zasadzie jednoznaczne ze śmiercią z perspektywy ówczesnej społeczności miejskiej,
a także współczesnego badacza, jako że banici wraz z momentem opuszczenia miasta
znikają ze źródeł) były typowym dopełnieniem losów złodziei. Zdecydowanie trudniej

LP, 638.
Jest to jedyny taki przypadek w Liber proscriptionum, co do którego można mieć pewność.
Zob. LP 567, 638.
128
LP, 567.
129
LP, 638. Notandum, quod domini reduxerunt ad memoriam Stroenwirsing excessus suos, videlicet de
furto Corporis Christi et pixide...
130
O powrotach z wygnania zob. rozdz. Społeczność miejska a przestępcy, s. 79.
126
127
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jest powiedzieć cokolwiek z pewnością o początkach złodziejskiej kariery. W Liber
proscriptionum zachowały się opisy tylko kilku przypadków wkroczenia na przestępczą
ścieżkę osób, które można uznać za recydywistów.
Pierwszym jest Jakusz Stroenwirsing (Stroen Wirsing), którego przestępstwa i występki omówiono wyżej. Charakter popełnionych przez niego czynów pozwala go uważać raczej za awanturnika niż osobę żyjącą z kradzieży. Wskazywać może na to wysoka
pozycja społeczna. Cieszył się on nie tylko protekcją i wstawiennictwem szlachetnie
urodzonych, lecz także należał zapewne do jednej z gałęzi rodu Wierzynków. Niestety,
nie został bliżej zidentyfikowany, jako że nie ma o nim żadnych wzmianek w innych
źródłach131. Być może był czarną owcą rodziny. Obrzucenie Wierzynkówien obelgami w sukiennicach może świadczyć o konflikcie z krewnymi. Formuła zapiski z 1383
roku, w której rajcy przypominają obwinionemu jego ekscesy, pozwala przypuszczać,
że wymieniono tam wszystkie jego występki, które były znane władzom. Wedle tego
Jakusz zaczął swoją karierę przestępczą od kradzieży hostii i puszki (pixis), w której
ją przechowywano132. Nadarzyła mu się okazja łatwego zdobycia pieniędzy za cenną
szkatułkę, choć mógł to być również świętokradczy wybryk — trudno rozstrzygnąć.
Dwukrotne wygnanie i spędzenie jakiegoś czasu w dybach nie nauczyły jednak Jakusza przestrzegania norm społecznych. Ewidentnie wsparcie protektorów sprawiało, że
nie bał się kary — całkiem słusznie, jak pokazał wyrok.
Drugim złodziejem recydywistą, którego historia jest znana, był Piotr Grocep133.
Służył jako pisarz wójtowi Piotrowi Wierzynkowi i przez tego został oskarżony o kradzież sakwy z dziewięcioma florenami. Z tego też powodu uciekł z miasta. Po pewnym
czasie postanowił jednak wrócić do Krakowa. Nie tylko nie zapłacił woźnicy Czipsenowi, który przywiózł go z Brześcia, lecz podstępnie ukradł mu jeszcze płaszcz. Otóż
przekonał go, że człowiekowi o takiej pozycji nie wypada pokazać się w mieście licho
odzianym. Kiedy Czipsen dał mu szaty, obiecał odnieść je wraz z pieniędzmi za podróż,
jak tylko przebierze się we własne ubrania. Słowa oczywiście nie dotrzymał. W identyczny sposób oszukał również Jana Lubharta, woźnicę miejskiego, który podwiózł
go z Olkusza do Krakowa. Ostatecznie został złapany przez wójta Pawła Waltdorfa.
Śmierci uniknął tylko dzięki wstawiennictwu księcia Władysława Opolczyka i innych
możnych. Skazano go na wieczne wygnanie, zaznaczając, że nie tylko nie wolno mu
wchodzić z kimkolwiek do miasta, lecz także nie może nikogo prosić o wstawiennictwo. Złodziejska kariera Piotra Grocepa w Krakowie trwała przynajmniej dwa lata.
Pierwszej kradzieży musiał dokonać w 1383 roku, ponieważ wtedy Piotr Wierzynek
sprawował urząd wójta134. Wygnano go zaś w czerwcu 1385 roku. Z opisu sprawy wyS. Kutrzeba, Historya rodziny Wierzynków, „Rocznik Krakowski”, 2, 1899, s. 49–50.
Pisarz uznał za stosowne objaśnić pochodzące z greki i używane w terminologii kościelnej określenie pixis, nadpisując słowo ladula, oznaczające skrzynkę czy szkatułkę (LP, 638).
133
LP, 710.
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LP, 62.
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nika, że w tym czasie przynajmniej dwa razy powracał do Krakowa — raz z Brześcia,
raz z Olkusza, w obu przypadkach popełniając kolejne kradzieże, wykorzystując okazję i sprawdzoną metodę. Być może takich podróży odbył więcej. Jeżeli przyjąć, że
sporządzający zapiskę pisarz nie pomylił imion wójtów, to Grocep musiał powrócić
do Krakowa jeszcze w 1383 roku i dać się złapać Wierzynkowi. Zanim ten wsadził go
w dyby, Grocep został rozpoznany i oskarżony przez jakichś dwóch ludzi, którzy jako
obwinieni o kradzież tejże sakwy z dziewięcioma florenami byli więzieni przez wójta.
To oznaczałoby, że musiałby zostać wypuszczony lub zbiec z uwięzienia, ponieważ jasno zapisano, że ostatecznie pochwycił go już wójt Paweł Waltdorf (urząd pełnił od
połowy 1385 roku). Dopiero wtedy został też oskarżony o kradzieże na woźnicach.
Być może jednak pisarz po prostu pomylił Piotra Wierzynka z wójtem Waltdorfem.
Wydaje się, że do popełnienia pierwszej kradzieży, przynajmniej pierwszej wykrytej,
skłoniła Piotra Grocepa możność zdobycia dużej sumy pieniędzy w stosunkowo łatwy
sposób, ponieważ jako pisarz miał dostęp do pieniędzy wójta. Mając świadomość, że
okradł osobę bezpośrednio odpowiedzialną za ściganie przestępców, od razu zbiegł
z miasta, ukrywszy uprzednio ogołoconą z pieniędzy sakwę w swoim łóżku135. Nie wiadomo, czy poza Krakowem Piotr Grocep także żył ze złodziejskiego procederu. Można
przypuszczać, że nie rezygnował z nieuczciwego życia, skoro zdobywanie cudzej własności przychodziło mu tak łatwo, jak w przypadku szat Czipsena i Jana Lubharta.
Przestępstwa Piotra Grocepa i Jakusza Stroenwirsinga nie miały charakteru akcydentalnego. Obaj nie poprzestali na jednym występku, co pokazuje, że członkom
wyższych, a przynajmniej szanowanych warstw społeczeństwa zdarzało się wybierać
życie pospolitego przestępcy. Grocep, choć zapewne jako pisarz zatrudniany przez
wójta, majętny nie był, to jednak musiał być rozpoznawany i cieszyć się szacunkiem
społecznym, skoro dwóch woźniców uznało, że rzeczywiście nie może pokazać się on
w mieście w ubogim stroju. Stroenwirsing zaś wywodził się z rodu należącego do elity
miejskiej. Znamienna jest również historia krakowskiego patrycjusza, rajcy Andrzeja Wierzynka, który oskarżony o notoryczne kradzieże i defraudacje pieniędzy z kasy
miejskiej został ścięty w 1406 roku. Złapano go na gorącym uczynku, gdy próbował
zabrać ze skrzyni rajców ponad 20 grzywien, ale wedle informacji przekazanych przez
pisarza miejskiego uprawiał taki proceder od dłuższego czasu136.

Same okoliczności kradzieży pieniędzy są o tyle niejasne, że w zapisce pojawiają się przecież jeszcze dwaj oskarżeni o zabranie sakwy, którzy obciążyli w zeznaniach Grocepa. Zanotowano również,
że pewien Gyscon, przebywający podówczas na zamku, poinformował wójta, że skradziona sakwa
już bez pieniędzy została wrzucona do ścieku. Wobec tego dwaj anonimowi więźniowie być może
nie byli wspólnikami nieuczciwego pisarza, lecz znalazłszy ogołoconą przez niego z pieniędzy sakwę,
wrzucili ją do rynsztoka.
136
Sprawę Andrzeja Wierzynka opisano ze wszelkimi szczegółami w księgach radzieckich, notując
to samo w dwóch językach — po łacinie i niemiecku. Archiwum Państwowe w Krakowie, Akta
Miasta Krakowa (dalej: CC), sygn. 427, s. 248–259. Zob. też. S. Kutrzeba, Historya..., s. 78n.
135
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Jedyne szczegółowo opisane przypadki złodziejskich karier dotyczą więc ludzi
w jakiś sposób związanych z miejską elitą lub wymiarem sprawiedliwości. Z tego też
względu zostały zapewne dokładniej omówione w Liber proscriptionum jako szczególnie bulwersujące społeczność Krakowa. Wynika z nich, że lepiej usytuowane osoby do
wystąpienia przeciw prawu własności skłaniała łatwość zdobycia łupu, zwłaszcza jeśli
taką okazję stwarzała pełniona funkcja. Przy tym wydaje się, że do kradzieży pchała
ich zwykła chciwość, a nie konieczność. Z racji swego pochodzenia czy zamożności
oraz protekcji możnych nie byli to jednak typowi fures publici. O początkach karier
poszczególnych złodziei czy rzezimieszków zawodowców brak jest jakichkolwiek przekazów. Niemniej informacji o ich społecznym pochodzeniu i okolicznościach wkraczania na złodziejską ścieżkę może dostarczyć analiza zapisek odnoszących się do
pojedynczych występków, jeżeli potraktować je jako przykłady typowych pierwszych
przestępstw. Jest to w pełni uprawnione, jako że w większości są to drobne kradzieże
o charakterze akcydentalnym. Badania Bronisława Geremka nad przestępcami paryskimi pokazują, że właśnie takie czyny najczęściej otwierały złodziejskie kariery137.
Ponadto nie można wykluczyć, że część z osób zanotowanych w Liber proscriptionum
za jednorazowe przestępstwo popełniła ich więcej, lecz niewykrytych, lub też uległa
potem recydywie. W takim wypadku sprawy trafiały do niezachowanych ksiąg kryminalnych, więc pozostają nieznane.
W 1403 roku Michał, syn Jana z Raciborza, sługa tkacki, został tylko dzięki łasce
sędziów z okazji koronacji królowej wygnany na zawsze z Krakowa za kradzież różnych części końskiego rzędu138. Pewien Mikołaj, określony w księdze polskim słowem
pekarzik, podprowadził (subtraxit) we młynie pszenicę, za co ukarano go wygnaniem,
uprzednio chłoszcząc na pięćdziesiątnicę 1408 roku139. Podobne kradzieże popełniane
przez służących były nagminne. Wśród czeladników, służby i najemnych pracowników
najwięcej było najbiedniejszych mieszkańców miasta, przeważnie wynagradzanych
bardzo niską dniówką. Wedle ustaleń Juliana Pelca, czeladnik ciesielski w Krakowie
w ostatniej dekadzie XIV stulecia otrzymywał dniówkę w wysokości średnio 1 grosza,
na początku XV wieku zaś — 3 groszy. Średnie dzienne wynagrodzenie robotnika niewykwalifikowanego w drugiej dekadzie XV wieku wynosiło 1,5 grosza140. Kradzież była
dla nich jednym ze sposobów „dorobienia”, gdy płaca okazywała się niewystarczająca.
W tym samym roku, co piekarczyka Mikołaja wygnano również Marcina, który służył u golibrody141. Marcin połaszczył się na pieniądze krakowskiego obywatela Pawła

B. Geremek, Ludzie marginesu..., s. 86n. Zob. też: idem, Życie codzienne w Paryżu Franciszka
Villona, Warszawa 1972, s. 74n.
138
LP, 1118.
139
LP, 1112.
140
J. Pelc, Ceny w Krakowie w latach 1369–1600, w: Badania z dziejów społecznych i gospodarczych
w latach 1369–1600, nr 11, Lwów 1935, tabl. 95, s. 126.
141
LP, 1117.
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Langa z Sącza. Ukradł niebagatelną sumę dziesięciu grzywien, co równało się blisko
jego półrocznym zarobkom142. Również jego od stryczka uratowało wstawiennictwo
królowej. Być może zabrał pieniądze, wykorzystując okazję, gdy Paweł Lang poddawał
się zabiegom golibrody — pracodawcy Marcina. Praca sługi dawała wiele możliwości
stosunkowo łatwego popełnienia kradzieży. Wydaje się, że także piekarczyk Mikołaj
dokonał jej, wykonując swoje obowiązki, być może odbierając z młyna mąkę dla swego
chlebodawcy. Najłatwiej było oczywiście okraść swego pana, przy czym w szczególnie
dogodnej sytuacji znajdowała się służba domowa. Jesienią 1393 roku pewien Gliczon
przywiódł przed oblicze sądu miejskiego swoje dwie służące — Machnę i Katarzynę,
które przyłapał na kradzieży szkatułki z pieniędzmi i pierścieniami143. Mikołaj Resinburg z Prus ukradł zaś swemu panu pszenicę, którą następnie zaniósł jakiemuś Jeklinusowi144. Z zapiski wynika, że działał na zlecenie, a przynajmniej za namową tegoż
Jeklinusa. Nie wiadomo, czy ten obiecał wynagrodzić za to Mikołaja, można jednak
przypuszczać, że bezpośredni sprawca musiał mieć udział w zysku z kradzieży. Zbrodni
w domu swej pracodawczyni dopuściła się służka domowa Dorota, posługująca u wdowy po Bartku Fryderyku, a w przestępczym czynie pomagał jej scholar Jan145. Nie okradli samej Bartkowej, ich łupem padł natomiast owies krawca Niczkona z Wieliczki,
który bawił w gościnie u wdowy. Swego chlebodawcę okradł też opisywany już Piotr
Grocep, pisarz Piotra Wierzynka. Kradzież własności wójta, jak również występki popełnione przez Machnę i Katarzynę oraz Dorotę i Jana były dość spektakularne, biorąc pod uwagę skradzione przedmioty. Na porządku dziennym było jednak zapewne
podkradanie pracodawcom jedzenia, drobnych przedmiotów, czy nawet małych sum
pieniędzy, zwłaszcza jeżeli pan nie przykładał się szczególnie do nadzorowania służby
i swego domostwa. Sprawcy tych drobnych kradzieży, na ogół niezauważanych, więc
niewykrytych, nie trafiali przed oblicze sądu, toteż nie ma o nich wzmianek w księgach miejskich.
Trzeba jednak pamiętać, że służący byli pierwszymi podejrzanymi, gdy w domu
dokonano kradzieży, a przestępcy nie złapano na gorącym uczynku146. W 1383 roku
wygnano Konrada, sługę Łukasza Keczerera z tego powodu, że w domu Mikołaja de
W hierarchii zamożności grup zawodowych opracowanej dla Poznania przez Jacka Wiesiołowskiego golarz plasuje się obok cieśli (w zestawieniu układanym na podstawie średniej arytmetycznej
wian wyprzedza cieślę, natomiast w tym, którego podstawą była mediana, znajduje się za nim).
Pozwala to przypuszczać, że czeladnicy czy też słudzy przedstawicieli tych zawodów wynagradzani
byli podobnie. Jak wspomniałem (zob. przyp. 60) Pelc określił średnią dniówkę czeladnika ciesielskiego w Krakowie w tym czasie na od 1 do 3 groszy. Jeżeli przyjmie się nawet najwyższą wartość,
da to półrocznie zarobek około 11 grzywien. J. Wiesiołowski, Socjotopografia późnośredniowiecznego
Poznania, Poznań 1997, s. 34–35; J. Pelc, op. cit., tabl. 95, s. 126.
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LP, 930.
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LP, 519, 520.
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A. Karpiński, Pauperes..., s. 176, 183.
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Dambrow utracone zostały rzeczy jakiegoś Jana147. Konrad przebywał tam pewnie wraz
ze swym panem Łukaszem. Za dowód winy Konrada uznano znaleziony przy nim jakiś
miecz, choć nie ma pewności, czy broń była jednym z przedmiotów, które zginęły Janowi. Konrad tłumaczył się, że wszedł w posiadanie miecza od innego sługi — pachołka pana Paszka Slodze. Nie był go jednak w stanie przywieść przed sąd, wobec czego
to jego uznano winnym kradzieży.
Można zaobserwować ciekawe zjawisko polegające na tym, że na ścieżkę przestępczą schodzili przeważnie służący u przedstawicieli tych zawodów, które nie sytuowały
się w najwyższych czy nawet średnich warstwach piramidy zamożności. Służba u bogatszych pracodawców była lepiej wynagradzana, rzadziej zmieniała miejsce zatrudnienia,
przez co była bardziej zżyta z rodziną, u której posługiwała. To powodowało, że nie
miała potrzeby kraść, a jednocześnie miała większe skrupuły przed przywłaszczaniem
sobie dobytku chlebodawców. Z drugiej jednak strony kradzież na bogatym pracodawcy mogła przynieść znacznie większy łup. Wszak Piotr Grocep zyskał kosztem wójta
Wierzynka aż 9 florenów. Do elity finansowej z pewnością nie należał jednak golibroda, u którego pracował Marcin, ani piekarz, którego sługa dopuścił się kradzieży we
młynie, ani tkacze, którym służył Michał, syn Jana z Raciborza (Wiesiołowski zaliczył
przedstawicieli tych zawodów do grupy upper lower)148. Nie sposób określić majątkowej
kondycji Gliczona, Mikołaja Czana, czy wdowy po Bartku Fryderyku, co pokazuje, jak
bardzo brakuje badań nad prozopografią i socjotopografią mieszkańców Krakowa.
Nie tylko służący i pracownicy najemni dopuszczali się kradzieży. Na ścieżkę przestępczą schodzili też rzemieślnicy i ich rodziny. W jednej z zapisek z 1403 roku zanotowano jako przestępczynie Kaszę, żonę rybaka Taszona, oraz Elżbietę, wdowę po
Janie z Tarnowa149. Kasza przyznała się, że kradła u Żydów. Elżbieta natomiast przywłaszczyła sobie osiem skojców. Obie kobiety wygnano. W tym samym roku kradzieży
dopuściła się również Katiusza, żona rybaka Stanisława, której łupem padła siekiera150. Piotr cieśla zabrał pieniądze pewnemu chłopu z Dębnik, za co stracił życie na
szubienicy151. W 1381 roku stelmach Piotr Świniagłowa nie tylko ukradł drewno, ale
LP, 609.
Jacek Wiesiołowski, ustalając hierarchię zamożności zawodów dla późnośredniowiecznego Poznania, wprowadził podział na sześć grup: upper upper, lower upper, upper middle, lower middle, upper lower, lower lower. W grupie lower lower znaleźli się: murarze, puszkarze, strycharze, rybacy,
grzebieniarze, koszarze, szklarze, kucharze, rękawicznicy, ważnicy, tragarze, iglarze, słodownicy,
muzycy, powroźnicy, pancerzownicy, pilarze, brukarze, paciornicy, tokarze. W grupie upper lower:
piekarze, cześnicy, stolarze, garbarze, szewcy, golarze, farbiarze, ślusarze, stelmachowie, młynarze,
płóciennicy, cieśle, kusznicy, kowale, paśnicy, nożownicy, olejnicy, rurmistrze, przekupnie, kmiecie, ogrodnicy, słudzy miejscy, białoskórnicy, wozacy, kaletnicy, pergaminiści, bednarze i garncarze.
J. Wiesiołowski, op. cit., s. 44–45.
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LP, 1085.
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jeszcze zarobił na oszustwie, sprzedając je jednocześnie kilku osobom152. Natomiast
Wojtek piwowar zakradł się do browaru Jana Piczczina, gdzie popełnił kradzież153.
Przytoczone przykłady pokazują, że znacznie częściej przeciwko mieniu występowali
przedstawiciele rzemiosł pozwalających na osiąganie raczej skromniejszych dochodów154. Fakt, że pojawiają się tylko trzy grupy zawodowe z niżej sytuowanych warstw
społeczeństwa miejskiego, wynika z ubóstwa materiału źródłowego. Nie znaczy, że do
kradzieży posuwali się wyłącznie stelmachowie, cieśle i, szczególnie często, rybacy.
Wojtek piwowar był pewnie zamożniejszy niż inni opisani powyżej rzemieślnicy (grupa
upper middle wedle Wiesiołowskiego)155. Można się jedynie domyślać, że zrabował coś
związanego z rzemiosłem, którym trudnił się zarówno on, jak i jego ofiara. Do występku mogły go skłonić jakieś kłopoty w interesach, brak kapitału na zakup składników
lub materiałów, czy też chęć sabotowania konkurenta. Historia Wojtka jest o tyle
smutna, że w czasie, gdy on okradał browar Jana, jego żona Agneta cudzołożyła z pewnym wolnym czeladnikiem156.
Powyższy zestaw zawodów czy zajęć osób, które schodziły na ścieżkę złodziejską,
dopełniają członkowie miejskich służb porządkowych. W 1383 roku pewien Łukasz,
gdy był strażnikiem miejskim (circulator), został przyłapany na przechowywaniu skradzionego konia, co było równoznaczne z popełnieniem kradzieży157. W 1385 roku zaś
zanotowano występki Andrzeja, samego dowódcy straży (magister circulatorum), który
połaszczył się na garniec wina, ukradł siodło oraz uwalniał więźniów za łapówki158. Jak
pisałem w poprzednim rozdziale, strażnicy miejscy byli bardzo słabo opłacani, podobnie jak inni pozostający w służbie. Ponadto ich stały zawodowy kontakt z osobnikami
z marginesu przestępczego, w tym złodziejami, mógł sprzyjać przekraczaniu prawa. Ich
funkcja dawała im też stosunkowo łatwy dostęp do domostw mieszczan, jak również
pozwalała mieć większą nadzieję na ukrycie popełnionego czynu.
W zapiskach z Liber proscriptionum występują sprawcy kradzieży, których zawód
i kondycja społeczna nie zostały w żaden sposób określone. Na św. Marcina 1379
roku amnestią za wstawiennictwem królowej objęto i wygnano na sto lat i jeden dzień
wspominanego już Jeklinusa, który namówił do kradzieży sługę Mikołaja159. W źródle
określony jest jako mąż pewnej kobiety zwanej dy Bwse. Wiosną 1385 roku pewien
Wawrisko z Myślenic podprowadził dwa konie160. Lorenca Trenklera wygnano na zaw-
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sze w 1404 roku za kradzież dzbana i siekiery161. Na liście proskrypcyjnej zanotowano
także Budka ze Zwierzyńca za kradzież162. Brak określenia, czym trudnili się ci ludzie,
może świadczyć, że nie mieli stałego zajęcia i wywodzili się z niższych warstw miejskiej
społeczności. Nie jest wykluczone, że na przykład Wawrisko bawił w Krakowie tylko
przejazdem. Duże miasto było atrakcyjnym miejscem dla złodziei, dlatego że łatwiej
było się w nim ukryć i prowadzić niecny proceder. Toteż wielu przybywało tam z bliższych lub dalszych okolic. O takich wędrówkach przestępczych odbywanych w XVI
i XVII wieku pisał Marcin Kamler163. Jednak w analizowanych przypadkach nie można udowodnić pochodzenia spoza Krakowa, ponieważ wnioskowanie na podstawie
przydomków może być bardzo mylące. Równie tajemnicza pozostaje domina Elysabeth
Markini, która ukradła kocioł wartości dwóch grzywien164. Chociaż w jej wypadku
epitet domina może świadczyć o wyższym statusie społecznym lub przeciwnie — być
ironicznym przezwiskiem określającym prostytutkę165.
Analiza zapisek z krakowskiej Liber proscriptionum prowadzi więc do wniosków, że
złodziejskie życie wybierali najczęściej najubożsi mieszkańcy miasta, ponieważ często
ich możliwości zarobkowania nie były wystarczające do utrzymania się, czy nawet
przeżycia. Wtedy jedyną drogą pozostawała kradzież. Oczywiście niektórzy mogli
schodzić na złodziejską ścieżkę, uznając ją za wygodniejszą, łatwiejszą od ciężkiej pracy rzemieślnika czy służącego. Wydaje się jednak, że życiowa konieczność była znacznie częstszą przyczyną. Świadczyć o tym mogą przedmioty, które kradziono.
Łupem złodziei szczególnie często padała żywność. Pewien Ozamblo został wychłostany i wygnany za kradzież chleba w 1397 roku166. Agnieszka, żona Stanisława
Brodki, ukradła ryby167. Jana Czarnego oskarżyli o kradzież mistrzowie piekarscy168.
Franek z Myślenic przywłaszczył zaś sobie trzy kopy suszonych szczupaków169.
W grudniu 1388 roku na wygnanie za kradzież chleba poszedł jakiś Fabian. W tym
samym czasie relegowano również Baronawą, którą oskarżono o pomoc i ukrywanie dwóch złodziei pieczywa170. Jej sąsiedzi oraz mistrzowie piekarscy wnieśli
skargę, w wyniku której przeprowadzono rewizję i odnaleziono skradziony chleb.
Złodziejami, których ukrywała Baronawa, byli jej synowie. Jednemu z nich udało
LP, 1097.
LP, 1203. Budek de Swyerzyniec propter furtum.
163
M. Kamler, Świat przestępczy..., Warszawa 1991, s. 134–159.
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LP, 610.
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Por.: LP, 586, gdzie odnotowano, że na wygnanie poszła domina Nora, którą przyłapano na czynach nierządnych na cmentarzu lub po prostu w otoczeniu kościoła Mariackiego (in cimiterio Beate
Virginis).
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się zbiec, drugi został jednak powieszony. Kradzież żywności jest symptomatyczna
i wskazuje na przyczyny popełniania przestępstwa. Do kradzieży chleba czy ryb
pchały bieda i pragnienie zaspokojenia głodu. Nie wydaje się, by opisane osoby
były wyspecjalizowanymi złodziejami, którzy kradli produkty żywnościowe w dużych ilościach, by je potem sprzedać dla zysku. Wszak chleb skradziony przez synów Baronawej nie został sprzedany, lecz znajdował się jeszcze w jej domu w czasie
rewizji. Od momentu kradzieży musiał zaś upłynąć jakiś czas, skoro przedmiotem
oskarżenia były pomocnictwo i ukrywanie (celatio) złodziei, a jednemu z obwinionych udało się zbiec.
Wyraźnie inny charakter miały kradzieże nieprzetworzonej żywności, czyli przede
wszystkim zboża, które zabierano w dużych ilościach. Na przykład piekarczyk Mikołaj
ukradł pszenicę z młyna171, a Mikołaj Resinburg zabrał ziarno swemu pracodawcy Mikołajowi Czanowi za namową Jeklinusa172. Okoliczności tych kradzieży, jak również
sposób ich odnotowania wskazują, że chodziło właśnie o duże ilości zboża. Działający
na zlecenie Mikołaj raczej nie zabierałby ziarna mogącego starczyć na jeden bochenek chleba. Łupem służki Doroty i scholara Jana padł owies Niczkona, który w dużej
części [podkr. M. R.] złodziejsko zabrali (avenam Niczkonis [...] quam in magna parte
furtive detulerunt)173. Wskazuje to, że bezpośrednim celem popełnienia kradzieży nie
było zaspokojenie głodu, lecz sprzedaż zagrabionego ziarna dla zysku. Niemniej, jak
wspomniano wyżej, także w tych wypadkach pierwotną przyczyną przestępstwa była
zapewne bieda ludzi pozostających w służbie, a do zbrodni skłaniała sprzyjająca okazja.
Zarobek na kradzionym ziarnie mógł być dla służących całkiem spory. Średnia cena
za ćwiertnię owsa wynosiła pod koniec XIV wieku 3–4 grosze, za ćwiertnię pszenicy
12–16 groszy, za ćwiertnię żyta 6 groszy, a jęczmienia 5 (dla porównania przyjmijmy,
że dniówka robotnika najemnego wynosiła około grosza)174.
Mechanizm przestępstwa popełnianego dla zysku ze sprzedaży łupów dobrze ukazują odnotowane kradzieże drewna, które również było wartościowym towarem, skoro
za dziesiątek drewna opałowego na przełomie XIV i XV stulecia płacono średnio 2
grzywny175. W czasie powodzi w 1381 roku Maćko Czelustka i Tomasz Wroczkowicz
ukradli drewno i sprzedali je słudze miejskiemu176. Przy tym zapisano, że Maćko czynił
tak już wiele razy. Podobnie postąpił w tym samym roku stelmach Piotr Świniagłowa, który ukradłszy drewno, dodatkowo zawarł umowę z dwoma różnymi nabywcami,

LP, 1112.
LP, 519, 520.
173
LP, 582.
174
J. Pelc, op. cit., tabl. 87, s. 108; tabl. 81, s. 93.
175
Dla ostatniej dekady XIV wieku Pelc podaje cenę za dziesiątek drewna opałowego w wysokości
133 groszy, ale już w pierwszym dziesięcioleciu kolejnego stulecia wartość spada do 58 groszy. Średnio należy przyjąć więc cenę około 2 grzywien. Ibidem, tabl. 89, s. 116.
176
LP, 566.
171
172
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sprzedając w ten sposób to samo drewno dwa razy177. W postępowaniu tych złodziei
wyraźnie widać zaplanowane i przemyślane działanie, mające prowadzić do jak największych zysków.
Do rzeczy, na które najczęściej kradziono, należały pieniądze. Niestety w Liber
proscriptionum rzadko notowano skradzioną sumę, chociaż wedle prawa była to bardzo
istotna informacja, ponieważ mogła wpływać na wymiar kary. Jednak tylko w pięciu
zapiskach określono ją dokładnie. Grocep ukradł Wierzynkowi 9 florenów, a Mikołaj,
sługa golibrody, zabrał krakowskiemu obywatelowi 10 grzywien. Były to stosunkowo
duże sumy, skoro łup Mikołaja miał wartość prawie jego półrocznych zarobków178.
Prawdziwym rekordzistą był Niczko Polefska, który potajemnie zabrał (latenter abstulit) wdowie po Peszku Fladirze 36 florenów. Wdowa Elżbieta ukradła natomiast
jedynie 8 skojców. 9 skojców zrabował zaś pewnej kobiecie Jan Mejowicz179. Równie
często przywłaszczano sobie cudzą odzież. Najczęściej ginęły płaszcze i czapki. Aby
dać pewne wyobrażenie o cenach odzieży przytoczę niektóre ustalenia Juliana Pelca,
podając średnią wartość poszczególnych części garderoby w latach 1391–1420. I tak
kożuch miał kosztować około 18 groszy, para butów 11 groszy, a para trzewików 5
groszy180. Należy jednak pamiętać, że bardzo trudno określić wartość ukradzionych
przedmiotów, ponieważ na cenę ubrań miały wpływ jakość wykonania, materiał oraz
stopień zużycia, a te niestety nie zostały zanotowane w księdze proskrypcji. Inne
źródła pokazują, jak różnej wartości przedmioty kryły się pod tym samym łacińskim
określeniem. Na przykład w aktach rektorskich pojawiają się płaszcze (palium) wyceniane na 4 czy 7 florenów, ale i takie wartości pół florena, czyli jedynie 15 groszy181.
Wśród często kradzionych przedmiotów wymienić należy również kosztowności,
drobne sprzęty domowe (siekiery, garnki, dzbany, pościel), różne części końskiego
rzędu oraz same konie182. Kradzieże koni zdarzały się nagminnie, ponieważ z jednej
strony były one wiele warte, a z drugiej dość łatwo było zabrać niepilnowane zwierzę.
W sobotę 8 marca 1382 roku Kraków został zakazany na sto lat i jeden dzień Andrzejowi Przedborsowi za kradzież183. W toku procesu jakiś człowiek poskarżył się, że
tenże Andrzej odjechał po prostu na jego koniu. Andrzeja sądzono jednak głównie
LP, 573. Zapiska dotycząca Piotra nie jest zbyt jasna i można by ją również interpretować, że za
kradzież uznano właśnie tę podwójną sprzedaż tego samego drewna, dlatego przytaczam treść notatki: Petrus Swynaglowa plaustrarius ad peticionem multarum mulierum dimissus a capitivitate, in qua
fuit, et vitam demeruerat propter hunc excessum, quod ligna, que prius socius suus vendiderat, secundario
alteri vendidit et furta commisit lignorum. Ex speciali gracia dominorum est perpetuo a civitate prohibitus
feria Va in vigilia sancti Stanislai.
178
Zob. przyp. nr 155.
179
LP, 688.
180
J. Pelc, op. cit., tabl. 88, s. 115.
181
AR, 723, 788, 2492.
182
LP, 583, 609, 610, 650, 712, 821, 930, 1079, 1080, 1082, 1097.
183
LP, 583.
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za zupełnie inną kradzież. Przestępstwo, które popełnił, było wyjątkowo spektakularne. Andrzej zabrał złodziejsko (subtraxit furtive) panu Szczepankowi łóżko184. Kradzież
łóżka była na pewno niezwykła i nawet trudno sobie wyobrazić, jak jej dokonano.
Ewidentnie Andrzejowi nie udało się ukryć swego występku skoro trafił za niego przed
sąd. Równie niecodzienna była kradzież hostii przez Stroen Wirsinga, którą opisano
już wyżej. Jako że było to świętokradztwo zagrożone w prawie kwalifikowaną karą
śmierci, rzadko się go dopuszczano. Ponadto trudno sobie wyobrazić, jaki zysk mógłby
mieć przestępca z Corporis Christi185.
Kradzieże żywności i drobnych, mało wartościowych przedmiotów pokazują, że
na przestępczą ścieżkę schodzono zarówno ze względu na biedę i głód, jak i po prostu
dlatego, że nadarzyła się okazja. Bronisław Geremek wskazywał, że po cudzą własność
sięgano także z potrzeby chwili, ale nie tylko wtedy, gdy był nią brak środków niezbędnych do przetrwania. Wystarczającym powodem była często chęć kontynuowania zabawy mimo wyczerpania się zasobów finansowych186. Takie sytuacje zdarzały
się i w Krakowie. Najlepiej ilustrują to kradzieże napitków, podobne do tej, której
dokonał wspomniany już dowódca straży miejskiej, gdy pozostawał w służbie u pewnego pana187. Ewidentnie spragniony, połakomił się na garniec wina należący do swego
pracodawcy.
Jednorazowa kradzież bochenka chleba czy siekiery nie była równoznaczna z wyborem drogi zawodowego przestępcy, często jednak do tego prowadziła w realiach
miasta późnośredniowiecznego. Udany występek, który nie zakończył się pochwyceniem przez strażników miejskich lub pachołków wójta, mógł zachęcać do dalszych
przestępstw. Świadczą o tym wszystkie sprawy, w których pochwyceni na mękach
wyznawali swoje dawniejsze przewiny, byli obciążani przez innych złoczyńców lub pojawiających się w sądzie świadków czy poszkodowanych. Tak było na przykład w powyżej opisanej sprawie Andrzeja Przedborsa, gdy sądzono go za skradzione łoże. Przed
sądem stawiła się inna ofiara, do zarzutów dodając kradzież konia188. Paradoksalnie
wykryte i przykładnie ukarane przestępstwo przeciw mieniu mogło tym bardziej spychać na przestępczą ścieżkę. Napiętnowany obcięciem uszu czy nosa człowiek miał
niewielkie szanse na znalezienie uczciwego zajęcia, które pozwoliłoby mu przeżyć.
Z tego powodu wchodził w obręb przestępczego światka Krakowa i pozostawał tam do
wygnania lub, co bardziej prawdopodobne, śmierci na szubienicy. Pisałem już o złoW źródle występuje termin lectum, którym czasami określano także pościel. Być może Andrzej
ukradł więc po prostu jakąś część pościeli.
185
Jak pisałem wyżej, w przypadku Stroen Wirsinga mogło raczej chodzić o puszkę, w której znajdowała się hostia. Skądinąd wiadomo, że hostia była wykorzystywana w czynnościach magicznych,
co mogłoby tłumaczyć próbę jej pozyskania. Cała kradzież mogła też być celowo bulwersującym,
awanturniczym wybrykiem, a nie sposobem zdobycia pieniędzy czy kosztowności.
186
B. Geremek, Ludzie marginesu..., s. 88.
187
LP, 712.
188
LP, 583. Por. np.: 575, 585, 712.
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dziejach zawodowcach — recydywistach, pokazując, kogo za nich uważano, oraz starając się zarysować ich typowe losy. Pozostaje jeszcze powiedzenie kilku słów o nich
jako o specjalistach w złodziejskim fachu. Materiał jest szczątkowy, ale pozwala rzucić
trochę światła na sposoby popełnienia kradzieży.
Właściwie jedynymi wyspecjalizowanymi złodziejami, których można znaleźć na
kartach Liber proscriptionum, są rzezimieszki i kieszonkowcy, określani w źródle terminem bursicida. Działali przeważnie w zatłoczonych miejscach handlu, tam, gdzie łatwo
mogli znaleźć ofiarę z wypchaną sakiewką i szybko zniknąć wśród gromady ludzi. I tak
Maćko, syn Piotra Szrabicza, złodziejsko wkładał rękę (furtive manu) do sakw na bazarze
sukienniczym189. Główną umiejętnością rzezimieszków, jak wskazuje zarówno polska,
jak i łacińska nazwa, było takie odcięcie sakiewki lub mieszka, aby okradana osoba się nie zorientowała. Wyspecjalizowanego rzezimieszka niełatwo było złapać, stąd
próżno szukać w księgach sądowych mistrzów w tym zawodzie. Zupełnie wyjątkowym
przestępcą z perspektywy analizowanego źródła był pewien Pywkon190. Przesiedział on
długi czas w dybach, ponieważ znaleziono w jego posiadaniu żelazne haki (uncis ferreis), za pomocą których kradł ubrania. Wskazuje to, że w swoim złodziejskim rzemiośle
wyspecjalizował się do tego stopnia, że opracował proste narzędzie umożliwiające mu
efektywniejsze kradzieże. Zapewne za pomocą żelaznych haków ściągał ubrania, które
suszono lub wietrzono na sznurach rozciągniętych nad krakowskimi ulicami. Wykorzystanie specjalistycznych przyrządów charakteryzuje złodzieja zawodowca. Bronisław Geremek udowodnił, że dokonanie kradzieży za pomocą złodziejskich narzędzi
lub samo tylko ich posiadanie przez sąd prefekta paryskiego było uznawane i karane
jak recydywa191. Kara dybów nałożona na Pywkona wydaje się w tym kontekście bardzo łagodna, zwłaszcza że nie nastąpiło po niej wygnanie. Brak wzmianki o relegacji
nasuwa pytanie, dlaczego właściwie zanotowano tę zapiskę w Liber proscriptionum.
Łaskawe potraktowanie Pywkona może wskazywać, że w oczach wymiaru sprawiedliwości późnośredniowiecznego Krakowa posługiwanie się specjalistycznym narzędziem
nie było dodatkową okolicznością obciążającą. Na stosunkowo łagodną karę wymierzoną właścicielowi żelaznych haków mógł wpłynąć również fakt, że zapewne nie pochwycono go za konkretną kradzież, lecz właśnie za samo posiadanie złodziejskiego
sprzętu.
O kradzieżach dokonywanych w XIV– i XV–wiecznym Krakowie można powiedzieć jeszcze, że stosunkowo często popełniano je w mieszczańskich domach. Były
to przede wszystkim te występki, których dopuszczała się służba domowa. W Liber
proscriptionum są tylko dwie zapiski, które bez wątpienia dotyczą grabieży (rapina, raptura), czyli kradzieży z włamaniem. W 1372 roku Jeszko, Peszko i Jakub, słudzy Piotra
LP, 575.
LP, 856. Łukasz Truściński błędnie identyfikuje Pywkona jako kobietę w rozdziale swej pracy
poświęconym sprawczyniom przestępstw. Zob.: Ł. Truściński, op. cit., s. 43.
191
B. Geremek, Ludzie marginesu..., s. 95–96.
189
190
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Brunona, zostali wygnani za grabieże (pro rupinis)192. Co ciekawe, weszli chyba do
jakichś obiektów użytku publicznego (może ratusza albo wagi miejskiej), skoro pisarz
zanotował, że ofiarą przestępstwa było miasto — ex parte civitatis. Natomiast Kunod,
syn Kunoda z Toszka, włamał się do domu i skarbczyka swojego zięcia, skąd rozbiwszy
szkatułę, zabrał pieniądze193. Tak niewielka liczba wzmianek o złodziejskich wejściach
do domów wynika zapewne z braku ksiąg kryminalnych, ponieważ takie przestępstwa
— jako naruszające mir domowy — karano szczególnie surowo i rzadko stosowano
amnestie194. O naturalnej przestrzeni kradzieży, czyli wszelkich miejscach handlu,
gdzie gromadziły się tłumy ludzi sprzedających i kupujących, a więc obracających
pieniędzmi i wartościowymi przedmiotami, pisałem już przy okazji rzezimieszków.
Najdogodniejszym z takich miejsc był krakowski rynek. W późnym średniowieczu
nie był on pustym placem dzielonym jedynie przez budynek Sukiennic. W zabudowie śródrynkowej oprócz ratusza, bazaru sukienniczego, smartuza, budynków wielkiej
i małej wagi znajdowały się rozliczne kramy i budy195. Rynek gościł wszak kilka targów,
między innymi kurzy, solny, zbożowy czy rybny. Handlowe ławy tworzyły swoisty labirynt wąskich uliczek, w których tłoczyli się sprzedawcy i ich klienci, stanowiąc dla
złodziei, zwłaszcza rzezimieszków, łatwą ofiarę. W kilku zapiskach z Liber proscriptionum znajdują się też informacje o kradzieżach popełnianych u Żydów196. Do drugiej
połowy XV wieku jedynym miejscem Krakowa, w którym zamieszkiwali Żydzi, była
ulica Żydowska (platea Judeorum), zwana również wymiennie ulicą Św. Anny. Można
więc przypuszczać, że dochodziło tam do znacznej liczby przestępstw, zwłaszcza że żydowskie domy przyciągały złodziei nie tylko zamożnością. W wielu z nich znajdowały
się meliny przestępcze, a ich właściciele występowali w roli paserów197.
Wyciągając wnioski z okoliczności i przedmiotów kradzieży, opisanych w Liber
proscriptionum, trzeba wciąż pamiętać, że duża część zapisek dotyczących przestępstw
przeciw mieniu ma charakter amnestyjny lub odnotowuje wyrok wygnania, który tylko
dzięki specjalnej łasce rajców został orzeczony zamiast śmierci. Można przypuszczać,
że w przypadku wielu z zanotowanych skazanych sąd wziął pod uwagę okoliczności
łagodzące, jakimi były na przykład bieda czy niewielka wartość skradzionego przedmiotu. Z tego względu zaproponowany obraz środowiska krakowskich złodziei może
LP, 306.
LP, 415.
194
Naruszenie miru domowego było poważnym przestępstwem zarówno w niemieckim prawie
miejskim, jak i polskim prawie zwyczajowym. Zob. B. Groicki, Artykuły..., s. 40.
195
Pewne wyobrażenie o tym, jak musiał wyglądać krakowski rynek w późnym średniowieczu, dają
badania Przemysława Tyszki nad obrazem przestrzeni miejskiej Krakowa. P. Tyszka, Obraz przestrzeni miejskiej Krakowa w XIV–XV wieku w świadomości jego mieszkańców, Lublin 2001, s. 71–130
(rozdziały poświęcone rynkowi).
196
Np.: LP, 388, 1085; zob. też: Żydzi w średniowiecznym Krakowie. Wypisy źródłowe z ksiąg miejskich
krakowskich, oprac. B. Wyrozumska, Kraków 1995, nr 1000.
197
O tym niżej zob. rozdz. Środowisko przestępcze, s. 59.
192
193
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być zniekształcony. Jednocześnie zgodność informacji dostarczonych przez materiał
krakowski z wynikami badań podjętych dla innych ośrodków, zwłaszcza szczegółowo
opisanego przez Bronisława Geremka Paryża, pozwala uznać wyniki przeprowadzonej
analizy za wiarygodne.
Rabunki i rozbójnicy
Specyficzną formą przestępstwa przeciw mieniu był rabunek, czyli rozbój. Obecnie
wedle art. 280 k.k. rozbój definiowany jest jako przywłaszczenie sobie cudzej własności z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia.
Na kwalifikację czynu nie ma wpływu, czy poszkodowany doznał znacznego uszczerbku na zdrowiu. W części proskrypcyjnej krakowskiej Liber proscriptionum znajduje
się czternaście zapisek, w których występują osoby oskarżone i skazane za rozbój198.
W źródle rabunek najczęściej określany jest jako spolium, spoliatio lub predonitio199.
Rzadziej występuje forma odnosząca się bezpośrednio do czynności wykonanej przez
przestępcę na przykład: brutalnie odebrał (violenter recepit), rozbójniczo zabrał (predaliter
abstulit) etc.200 Łącznie w części proskrypcyjnej księgi pojawia się dwudziestu ośmiu
przestępców oskarżonych o takie zbrodnie. Przy tym należy zauważyć, że rozbój w sensie metody zdobywania cudzej własności był szczególnie charakterystyczny dla średniowiecznego odpowiednika przestępczości zorganizowanej, czyli wszelkiego rodzaju
band, o których będę pisał w kolejnym rozdziale.
Znamienne jest, że w praktyce krakowskiego wymiaru sprawiedliwości przywiązywano wagę do intencji popełnianego czynu. W pięciu przypadkach obwinionych
sądzono i skazano głównie za pobicie, zranienie, czy zabójstwo, a nie za rozbój. Potwierdzają to formuła zapisek, jak i orzeczone kary. Na dzień przed św. Marcinem
w 1383 roku proskrybowano Roet Niczego i Wawrzyńca201. Pierwszy z wymienionych
sądzony był za zabójstwo i za rabunek (pro homicidio et pro spolio), drugi za zranienie
campfir (rana godna pojedynku sądowego202) i za rabunek (pro vulnere campfir et pro
spolio), lecz — co istotne — każdego z nich dotyczyła osobna zapiska. Ponadto zastosowano wobec nich proskrypcję, która wedle prawa miejskiego dotykała obwinionych
za przestępstwa niehańbiące, zwłaszcza winnych zranień i zabójstw, gdy sprawca nie
był w stanie lub nie chciał ułożyć się z ofiarą lub jej rodziną. Wskazuje to, że w oczach
sędziów Niczego i Wawrzyńca odróżniali stopień, w jakim uszkodzili ciało ofiary, co
było ważniejsze niż popełniony przez nich rabunek. Skoro rozbój był znacznie poważZa piętnastą można uznać zapiskę nr 1198, w której pewną kobietę oskarżono o pomaganie
rozbójnikom. Rabusie nie są w niej jednak głównymi bohaterami.
199
Zob.: LP, 646, 653, 654, 676, 713, 785, 796, 797, 863.
200
Zob.: LP, 335, 688, 708, 824, 1101.
201
LP, 653, 654.
202
O praktyce rozpoznawania, liczenia i klasyfikowania ran przez krakowski wymiar sprawiedliwości zob.: Ł. Truściński, op. cit., s. 60–63.
198
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niejszą zbrodnią, ponieważ groziła za niego kwalifikowana kara śmierci — łamanie
kołem — powinien być traktowany jako główna przewina. Wobec tego wydaje się, że
Nicze i Wawrzyniec nie pobili Jana Protkindorffa, by mu coś odebrać, lecz kiedy już
ten padł martwy w wyniku bójki, po prostu zabrali jakieś należące do niego przedmioty. Istotne, że pisarz nie odnotował, co padło łupem złoczyńców. W żadnej z zapisek
o tym charakterze nie wymieniono rzeczy, które zginęły, podczas gdy w pozostałych
notach dotyczących grabieży pojawia się taka informacja. W innych zapiskach nie ma
również szczegółowych wzmianek o ranach, których doznały ofiary. Podobnie było
w przypadku Janka, Dzierżka i Andrzeja, których również tylko proskrybowano za
zranienie campfir, obrabowanie i liczne uszkodzenia i rany opuchnięte (pro vulnere campfir, spoliacione et insidiis ac plagis pluribus tumorosis)203. Analogiczny charakter miała
sprawa Hanemana, Piotra z Bardiowa i pewnego z Bardiowa204. Na tle innych zdarzeń
opisanych w Liber proscriptionum zdecydowanie najbardziej spektakularne było pobicie i obrabowanie Wacława Perupetki z Pragi przez grupę dziesięciu mężczyzn, wśród
których znalazło się nie tylko dwóch służących, ale nawet jeden krakowski złotnik,
a przydomki innych oraz królewska interwencja mogą świadczyć także o znaczniejszym i przy tym obcym pochodzeniu. Również w tym wypadku wydaje się, że zagrabienie rzeczy Wacława było wynikiem, a nie przyczyną bójki. Sprawców proskrybowano,
ale dzięki wstawiennictwu Władysława Jagiełły już po dwóch miesiącach zostało im
przywrócone prawo miejskie205.
Bardzo trudno powiedzieć cokolwiek o miejskich rabusiach, dla których chęć
zagrabienia mienia była podstawowym motywem działania. W księdze proskrypcji
zachowało się o nich jeszcze mniej informacji niż o złodziejach. Wydaje się, że przynajmniej część z nich pochodziła spoza miasta, a przede wszystkim podlegała innemu
prawu. Świadczą o tym interwencje możnych w ich sprawach, a także opisy grożących
im kar. O ile Franek Paternoster, który zbiegł z miasta ścigany przez wójta i jego pachołków, został wymieniony na jednej z list amnestyjnych z okazji Bożego Ciała (warto przypomnieć, że jego żonę w ramach tej amnestii wygnano za liczne kradzieże),
o tyle już za Janem Mejowiczem ujął się arcybiskup gnieźnieński Bodzęta oraz Jagiełło
(wtedy jeszcze wielki książę litewski)206. Za Hanuszem Hochtem ze Strosberga, który zrabował płaszcz pewnej dziewczynie, również wstawił się Jagiełło (już jako król),
kanclerz i inni panowie207. Natomiast gardło Jakubowi z Zakliczyna i Andrzejowi z Lelowa uratowała prośba prowincjała franciszkanów oraz jakichś możnych. W wypadku
dwóch ostatnich rabusiów pisarz zanotował: jeżeli kiedykolwiek jeszcze na jakiejś zbrodni

203
204
205
206
207

LP, 676.
LP, 796, 797.
LP, 785.
LP, 708, 688.
LP, 824.
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lub kradzieży uczynionej będą złapani, powinni zostać ścięci208. Kara ścięcia, w połączeniu z protekcją możnych, wskazuje na kontakty z elitami władzy lub wysoką pozycję
społeczną samych oskarżonych, chociaż nawet szlachcicom, którzy popełnili hańbiącą
zbrodnię przeciw mieniu, groził stryczek.
Niewiele można powiedzieć o samych rabusiach, trochę więcej natomiast wiadomo o okolicznościach dokonywania zbrodni i o rzeczach, które padały łupem złoczyńców. Wspomniani Jakub z Zakliczyna i Andrzej z Lelowa okradli kobietę w nocy.
Pisarz uznał za stosowne odnotować również, że stało się to, gdy włóczyli się po mieście z naładowaną kuszą, co samo w sobie było już złamaniem miejskich przepisów.
Przygotowana do użycia broń służyła im ewidentnie do zastraszania ofiar, by łatwiej
pozbawiać ich własności. Również wieczorową porą napadł na pewną kobietę Jan
Mejowicz, gdy ta chciała przejść z Kazimierza do Krakowa, a więc całe zdarzenie miało miejsce poza miejskimi murami. Poza miastem, na publicznej drodze, dokonywali
rozbojów Gunther wraz z pasierbem Piotra masarza. Natomiast Ottyl Knosil i Kethe
Schobczin działali w mieście, jak skrupulatnie zanotował pisarz, gdzie obrabowali sługę miejskiego pracującego przy dowożeniu wody pitnej. Wybór bardziej odosobnionych miejsc, jak i pory nocnej wynikał z charakteru zbrodni. Dokonywanie rozboju,
a więc stosowanie przemocy fizycznej, musiało zwracać znacznie większą uwagę niż na
przykład odcięcie mieszka na zatłoczonym rynku. Potwierdzają to odnotowane w zapiskach interwencje przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Wspomniałem już o tym,
że Franka Paternostera ścigał wójt ze swymi pachołkami. Także napadniętej przez Jana
Mejowicza kobiecie pośpieszyli w sukurs strażnicy miejscy, z których jeden został nawet raniony podczas obezwładniania napastnika. Podobnie na gorącym uczynku straż
złapała Hanusza Hochta.
W czterech przypadkach łupem rozbójników padły płaszcze, w dwóch pieniądze.
Natomiast w zapisce dotyczącej strażnika miejskiego Gunthera nie podano, co zrabował, chyba dlatego, że występku dopuścił się dawniej i ta okoliczność nie była znana. To, że rabowano głównie pieniądze i ubrania, wynika z charakteru przestępstwa.
Bandyci mogli zabrać tylko wartościowe rzeczy, które ofiary nosiły przy sobie, a więc
przede wszystkim części garderoby i gotówkę.
Analizując zapiski dotyczące rabunków, można zauważyć jeszcze jedną prawidłowość. Bardzo często ofiarami rozboju padały kobiety, które jako słabsze uważano za
łatwiejszy cel. Swe płaszcze utraciły dziewczyny napadnięte przez Hanusza Hochta
i Jakuba z Zakliczyna, działającego wraz z Andrzejem z Lelowa. Zarówno Jan Mejowicz, jak i Franek Paternoster połaszczyli się na pieniądze napadniętych. Oni także
próbowali zgwałcić swoje ofiary.
To, że w krakowskiej księdze proskrypcji odnotowano tak mało spraw dotyczących
rabunków, wynika z tego, że były to zbrodnie uznane za znacznie cięższe od kradzie-

208

LP, 1101: ...quod si unquam in aliquo criminali vel fore facto inventi fuerint, debebunt decollari.
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ży. Dlatego tylko sporadycznie stosowano w ich przypadku amnestię i nie orzekano
łagodniejszej kary wygnania. Ponadto rozbojów dokonywano znacznie częściej poza
miastem, gdzie nie było służb mogących natychmiast zareagować. Stąd sprawcy, jeżeli
w ogóle byli złapani przez królewskich oprawców (justycjariuszy), nie trafiali przed
sądy miejskie209.

PRZESTĘPSTWA PRZECIW MORALNOŚCI
I PORZĄDKOWI SPOŁECZNEMU
Fałszerstwa i oszustwa
Wedle prawa miejskiego na fałszerstwa i oszustwa patrzono podobnie jak na przestępstwa przeciwko mieniu i również karano je śmiercią, a w razie drobniejszych
przewin na skórze i włosach. Za fałszowanie uznawano przede wszystkim podrabianie
monet lub dokumentów, jak również samo posługiwanie się nimi210. Używanie sfałszowanych miar oraz wprowadzanie klienta w błąd co do jakości towaru postrzegano raczej jako oszustwo i traktowano łagodniej, wedle postanowień wydanych przez
rajców. Wciąż ponawiane wilkierze piętnujące taką praktykę świadczą, że była nagminna i trudna do zwalczenia. Za zaniżanie miar czy zawyżanie ceny, a zwłaszcza
powszechne i wszystkich obchodzące rozwadnianie piwa czy wina, karano na ogół
grzywnami oraz konfiskatami towaru211. Fałszywe miary i wagi publicznie zaś niszczono212. Bardzo surowo podchodzono natomiast do oszustw w grach hazardowych, czyli
szulerstwa, za które przewidywano śmierć. Kary za nadużycia w handlu i rzemiośle
pokazują, że społeczność miejska nie uważała ludzi dopuszczających się takich czynów za zawodowych przestępców i nie marginalizowała ich. Można przypuszczać, że
podobna praktyka nie była obca większości rzemieślników i kupców, dlatego ujawniony oszust mógł co najwyżej liczyć się z utratą towarów i klientów. Wobec powyższego w kręgu mojego zainteresowania znaleźli się jedynie ci, których sądzono za
poważne przestępstwa, czyli fałszerstwa i oszustwa przy kościach. W zachowanych
źródłach znaleźć można tylko kilka takich przypadków, z których większość opisano
w krakowskiej Liber proscriptionum.

O urzędzie oprawcy (justycjariusza) i ściganiu przestępców poza miastami w Polsce XIV
i XV wieku zob.: H. Zaremska, Banici..., s. 67–68 (tam również dalsza literatura).
210
W. Maisel, Dawne polskie prawo..., s. 256.
211
Rajcy krakowscy w uchwale z 1468 roku, w którym zbierali dawne postanowienia rady, ogłosili,
że mieszający piwo powinni być traktowani jak fałszerze, natomiast kara dla wykorzystujących nieprawidłowe miary miała pozostawać w gestii rajców. KDMK, t. 2, 334.
212
W. Maisel, Dawne polskie prawo..., s. 256.
209
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W październiku 1400 roku za fałszerstwa dokumentów ławniczych (propter falsificaciones littere scabinalis) wyrzucono z miasta Wojtka Śliwotrząsa i jego matkę
Wyanchnę. Pisarz uznał za stosowne podkreślić, że wygnanie orzeczono tylko dzięki
udzielonej im łasce, gdyż za takie przestępstwo powinni zostać spaleni (debuissent fuisse combusti)213. Zastosowana w zapisce formuła wskazuje, że przestępczy duet rodzinny
był sądzony za podrabianie dokumentów, a nie jedynie za posługiwanie się nimi, choć
typowa lakoniczność notatki może wprowadzać w błąd. Niemniej jednak nie wydaje
się, by Wojtek i jego matka byli zawodowymi fałszerzami, którzy za pieniądze przygotowywali falsyfikaty pism ławniczych. Więzy rodzinne łączące oskarżonych, jak również
rodzaj podrobionych dokumentów mogą sugerować, że posunęli się oni do fałszerstwa, by na swoją korzyść rozstrzygnąć spór dotyczący transakcji lub potwierdzić swoje
prawo do jakiejś własności. Pobieżny opis przestępstwa nie pozwala jednak udowodnić
żadnej hipotezy. Sprawa Śliwotrząsa i jego rodzicielki jest jedyną dotyczącą fałszerstwa
dokumentu przez krakowskich mieszczan. To po części wynik szczątkowości zachowanego materiału dotyczącego krakowskiej przestępczości, ale jak się wydaje przypadki
fałszowania dokumentów w ogóle były niezwykle rzadkie. Nawet jeśli fałszerstwo nie
wymagało umiejętności czytania i pisania, wszak za podrabianie dokumentu uznaje
się także na przykład podmienianie przywieszonych pieczęci, to jednak konieczny był
pewien stopień obeznania z dokumentem jako instrumentem prawnym. Z tego powodu w XIV wieku krąg osób mogących się go dopuścić był bardzo wąski. Zmieniało się
to w XV stuleciu wraz z upowszechnieniem się samego dokumentu, jak i umiejętności posługiwania się pismem. Grupą dość często oskarżaną o fałszerstwa, a zwłaszcza
posługiwanie się fałszywymi skryptami dłużnymi byli Żydzi. W samej tylko wielkiej
petycji wniesionej Kazimierzowi Wielkiemu w 1369 roku rajcy opisali kilka przypadków używania przez nich fałszywych dokumentów214. Włodarze Krakowa skarżyli się
między innymi, że pewien Żyd przepędził z miasta (quidam Judeus de civitate fugavit)
Niczkona Burkharda i jego żonę, ludzi uczciwych i dobrze żyjących (homines honestos et
bene habentes). Inny, przedstawiając podrobiony skrypt dłużny (falsa littera), wyrzucił
z Krakowa (fugavit) kaletnika Merklina. To samo przytrafiło się Vlussziowi Kazimierzowi, który stracił dom na skutek okazania przez jakiegoś Żyda littera falsa. Mając
niezbędne umiejętności, jak i stały kontakt ze środowiskiem przestępczym Krakowa,
Żydzi rzeczywiście częściej mogli się trudnić zawodowym fałszerstwem215. Z drugiej
strony niektóre oskarżenia były zapewne nieprawdziwe lub uogólnione (posługiwanie się terminem pewien Żyd). Zwielokrotnienie doniesień o żydowskich falsyfikatach
mogło wynikać z ogólnej niechęci władz i społeczności miejskiej wobec Żydów i wpi-

LP, 1047.
LP, II 18.
215
O funkcjonowaniu Żydów w przestępczym światku Krakowa zob. rozdz. Środowisko przestępcze,
s. 59.
213
214
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sywać się w konflikt trwający pomiędzy chrześcijańską wspólnotą a starozakonnymi.
O stosunku krakowian świadczą słowa otwierające petycję do króla:
Pierwsza zaś spośród skarg jest, że to miasto Kraków jest ze szkodą haniebnie niszczone w swoich prawach ze względu na władzę Żydów, która wobec chrześcijan w mieście
zapalczywie szaleje dla jawnego czynienia mieszczanom różnym sposobem wielorakich
i niesłychanych gwałtów i niesprawiedliwości w całym mieście przeciw prawu miejskiemu
i Waszym [królewskim] przywilejom nam łaskawie darowanym216.

Żydów oskarżano nie tylko o fałszowanie dokumentów. W księdze radzieckiej
w 1455 roku dwukrotnie zanotowano poręczenie za Żydówkę Slothę, którą obwiniono o posiadanie fałszywych pieniędzy (falsa monetha)217. Za podobne czyny sądzono
także obywateli krakowskich. Przedmiotem procesu wytoczonego w 1389 roku wobec Jana wullinwebir było przetapianie na monety fałszywego srebra (falsum argentum
conflatum)218. Dzięki wstawiennictwu pary królewskiej wygnano go wraz z Hannusem
Brigerem i jakimś Jurkiem. Niestety, z zapiski nie wynika jednoznacznie, czy ci dwaj
także byli fałszerzami, czy dopuścili się jakichś innych przestępstw, a cała trójka została po prostu objęta jedną amnestią.
Podobnie jak fałszerstwo traktowano oszustwo w grach hazardowych. Fałszywe kości (tasseres falsi) odkryto u Michała Polaka, który za swój występek został wychłostany i wygnany219. W ten sam sposób postąpiono wobec Piotra Gelhora z Jasła220. Piotr
Polner, hazardzista i złodziej, o którym już pisałem, zdobywał nieuczciwie pieniądze
nie tylko kradzieżą, lecz także za pomocą oszukańczych i fałszywych kości (fraudulentis
at falsis taxillis)221.
Użycie spiłowanych lub dociążonych kostek było surowo karane, jednak władze
miejskie z nieufnością traktowały wszelki hazard. W wilkierzach miejskich powtarzają
się zakazy gry o stawki większe niż jeden wiardunek222. W księgach radzieckich znajduje się zaś wiele zapisek odnotowujących wniesienie grzywny za złamanie tego zakazu
lub grę na pieniądze w domu223. Za takie przewinienie karę finansową nałożono między innymi na Pawła Wierzynka, który musiał zapłacić miastu za dopuszczenie do haLP, II 18: Prima vero harum est, quia ipsa civitas Cracoviensis suis iuribus nocibiliter factotenus est
urbata circa Judeorum dominacionem, qua in christianos hic in civitate seviunt truculenter multifarie
multisque modis inauditas in toto urbe iniurias et violencias civibus inferendo publice contra civitatis jura
et Vestra nobis privilegia clemencius elargita.
217
Żydzi w średniowiecznym Krakowie, nr 434, 435.
218
LP, 865.
219
LP, 1115.
220
LP, 648.
221
LP, 585.
222
KDMK, t. 2, nr 334; analogicznie w Kazimierzu: Księgi radzieckie kazimierskie, 1369–1381 : 1385–
–1402, wyd. A. Chmiel, Kraków 1932 (dalej: KRKaz.), s. 315 (wilkierz z roku 1394).
223
Najstarsze księgi..., cz. 2, s. 86, 108, 161, 179, 182, 194.
216
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zardu w należącym do niego domostwie. Zagrożono mu również, że jeżeli w przyszłości
będzie pozwalał na taki proceder to zapłaci dziesięciokrotnie więcej224. Jak widać,
sama gra w kości była legalna, a za złamanie wilkierzy groziły tylko kary finansowe.
Jednak w księgach miejskich zanotowano kilka osób wygnanych za hazard lub takich,
które wyrzekły się gry pod groźbą kary. W samej Liber proscriptionum wymieniono
dwanaście takich przypadków225. Najczęściej hazardziści (określeni łacińskim słowem
lusor), którym zarzucano zbyt częste i nieopanowane oddawanie się grze (magis ludus,
frequentes ludi, enormes ludi), sami zaprzysięgali wobec rajców wyrzeczenie się kości
i obiecywali nie grać na terenie miasta, ani we własnym domu, ani w miejscach publicznych, ani nawet nie przebywać w towarzystwie innych niegodziwych hazardzistów
(nequam lusoribus)226. Pięciu za złamanie przyrzeczenia zagrożono śmiercią (sub pena
colli), a dwóm wygnaniem. W sprawie Mikołaja Lignicza od razu orzeczono relegację227. Ewidentnie rajcy stwierdzili, że nie przestanie grać na pieniądze. Możliwe też,
że dawniej zaprzysiągł już wyrzec się hazardu, lecz nie dotrzymał słowa. Pisarz zanotował, że jeżeli Mikołaj powróciłby do miasta, miał zostać pozbawiony obu uszu, czyli
potraktowany jak złodziej recydywista. Takie napiętnowanie hańbiło i powodowało
nieodwracalną marginalizację — niezależnie od miejsca pobytu. Hańbiącymi karami
zagrożono także innym nałogowym graczom. Piotr Glewicz i pewien Mikołaj za złamanie przysięgi mieli zostać wychłostani. Natomiast w 1400 roku Bartosz Kresnabil
wyrzekał się kości pod karą czci i honoru (sub pena fide et honore)228. Co ciekawe, ten
sam Bartosz złożył identyczną obietnicę trzynaście lat wcześniej, kiedy to zagrożono
mu osadzeniem w wieży i wygnaniem229. Chociaż słowa nie dotrzymał, z nieznanych
przyczyn nie nałożono nań żadnych sankcji.

Czyny gwałtowne
Opisane przypadki pokazują, że nagminne przekraczanie przepisów i norm życia miejskiego, za które zwykle groziły kary finansowe, narażało na hańbę, wygnanie lub nawet utratę życia. W oczach społeczności miejskiej takie występki stawiały więc obwinionych na równi z przestępcami i wymagały stanowczego działania władz. W ten
sposób postępowano także z tak zwanymi gwałtownikami. Utrapieniem dla włodarzy
miasta musiały być nagminne bójki, w trakcie których dochodziło do zranień i zabójstw, skoro oskarżeni o takie przewiny byli głównymi bohaterami krakowskich zapisek proskrypcyjnych. Nie były to jednak czyny bezpośrednio marginalizujące, ponieważ ugodzenie się z poszkodowanym lub jego rodziną zapobiegało karze i pozwalało
224
225
226
227
228
229

Ibidem, s. 179.
Zob.: 517, 518, 522, 531, 612, 794, 795, 1016, 1031, 1032.
LP, 612.
LP, 522.
LP, 1032.
LP, 795.
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na normalną egzystencję w społeczności miejskiej230. Niemniej jednak czasami władze
Krakowa decydowały się usunąć z miasta, choćby na jakiś czas, jednostki o szczególnie
awanturniczym usposobieniu. Terminem violencia, czyli gwałt czy napaść, określano
kilka rodzajów występków, których wspólną cechą był szczególnie brutalny charakter
popełnianego czynu. Za violencia uznawano przemoc skierowaną wobec funkcjonariuszy lub przedstawicieli władz miejskich231, złamanie miru domowego, popełnienie
występku w kościele, szkole lub na placu targowym232. Czasem niekonsekwentnie tym
terminem określano również zwyczajne bójki (być może o szczególnie gwałtownym
przebiegu lub te, w których wzięła udział duża liczba uczestników, zapiski są jednak
zbyt lakoniczne, by mieć pewność). Spośród kilkudziesięciu zanotowanych gwałtowników w obrębie mojego zainteresowania znaleźli się ci, którzy przez swoje czyny zostali wyrzuceni poza społeczność, czyli ulegli marginalizacji. Trzech wygnano z miasta
czasowo (rok lub rok i dzień), siedemnastu zaś na zawsze. Niejasny jest los siedemnastu oskarżonych o czyny gwałtowne, opisanych w zapisce z sierpnia 1362 roku, ponieważ pisarz użył formuły sunt descripti — są zanotowani. Wobec częstego występowania
w zapiskach z tego okresu wyroków banicji, nie jestem w stanie określić, czy ci ludzie
zostali wygnani, czy tylko proskrybowani233.
Najczęstszym rodzajem gwałtu było violencia domiciliorum, czyli najście na dom.
We wrześniu 1362 roku piekarz Mikołaj Grosman złamał mir domowy, nachodząc
swego kolegę po fachu — pewnego Cirfusa, którego zmusił do ucieczki i porzucenia
swego domostwa234. Ponadto pobił dotkliwie jego żonę i synów. Podobnej napaści dokonał w 1375 roku. Piotr, syn Peszkona, wytwórcy kubków235. Wdarł się on przemocą
do domostwa Udalgira, który także trudnił się produkcją kubków i ciężko zranił go-

O winnych zabójstw, pobić i zranień w krakowskiej Liber proscriptionum pisała już pokrótce
Hanna Zaremska (H. Zaremska, Banici..., s. 106–109). Szerzej i szczegółowo zbadał temat Łukasz
Truściński (Ł. Truściński, op. cit., passim.)
231
O aktach przemocy wobec przedstawicieli służb porządkowych pisałem już wyżej.
232
H. Zaremska, op. cit., s. 109.
233
Hanna Zaremska, pisząc o proskrypcji i banicji w Krakowie, obliczyła, że w Liber proscriptionum
wzmiankowano o 70 gwałtownikach skazanych na wygnanie (H. Zaremska, Banici..., s. 110). Autorka nie dysponowała jednak wszystkimi zapiskami (badania były prowadzone przed wydaniem
LP przez Bożenę Wyrozumską). Wedle moich obliczeń banicję za napaść zasądzono tylko wobec
20 ludzi. Nawet jeżeli doliczy się tych 17, co do których sentencja wyroku jest niejasna, to w sumie będzie ich tylko 37. Zaremska ewidentnie policzyła wszystkich gwałtowników, nie rozróżniając
proskrypcji od wygnania, w ten sposób zaprzeczając jednemu z głównych wniosków swych badań,
wedle których banicja była karą, proskrypcja zaś środkiem przymusu mającym skłonić obwinionego
do stawienia się przed sądem i ugodzenia się z poszkodowanymi (H. Zaremska, Banici..., passim,
a zwłaszcza s. 43–82; 96–134).
234
LP, 81.
235
LP, 398.
230
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spodarza. Na wygnanie poszło również sześciu napastników, którzy wyłamawszy drzwi,
zaatakowali dom Andrzeja ceglarza236.
Wyżej wspominałem już o pewnej grupie, która wdzierała się do domów i gwałciła
kobiety, podszywając się pod wójta i jego pachołków. Te akty szczególnej przemocy
były wynikiem nieustannych niesnasek, do których dochodziło między krakowskimi
mieszczanami. Znamienne jest, że zarówno Mikołaj, jak i Piotr napadali na innych
przedstawicieli swoich rzemiosł, co może wskazywać, że ich występki były przejawem
nieuczciwej walki z konkurencją237. Piotr należał do wyjątkowo niespokojnej rodziny.
Był on zapewne bratem Wojciecha złotnika, syna Peszkona, wytwórcy kubków, który
w 1374 roku został wygnany na sto lat i jeden dzień za próbę niegodziwego, skrytobójczego morderstwa238. Otóż skrycie przebił mieczem (latenter penetravit gladio) Mikołaja,
syna Michała woskarza, gdy ten wieczorową porą spokojnie oddawał mocz pod domem Piotra piwowara. Pisarz zanotował, że tylko dzięki boskiemu zrządzeniu Mikołaj
uniknął śmierci, gdyż ostrze przeszło między tułowiem a ramieniem, nie robiąc mu
większej krzywdy. Nie był to pierwszy raz, gdy Wojciech pojawił się na kartach księgi
proskrypcji. Wprawdzie wcześniej nie popełnił żadnej zbrodni własną ręką, ale od
1370 roku dwukrotnie zanotowano jego służących. Jeden z nich wziął udział w wielkiej bójce, w której sześciu czeladników z cechu złotniczego napadło na pewnego
kaletnika239. Dwóch innych wdarło się do domu pani Merliny. Pani Merlina nie miała zresztą szczęścia, ponieważ kilka lat wcześniej jej domostwo zostało zaatakowane
przez liczącą siedemnastu członków bandę, która nachodziła domy mieszczan (oprócz
Merliny zostali wtedy także pokrzywdzeni Grzegorz aptekarz i płatnerz Habergeis)240.
Wspomniany Wojciech złotnik jest przykładem, że zwykle łagodniej karane występki tolerowano, jednak tylko do pewnego stopnia. W jego przypadku surowszą karę
sprowadziła szczególna niegodziwość, z jaką dopuścił się zbrodni, czyli skrytobójczy cios
w plecy. Krakowskie władze podejmowały stanowcze kroki także wobec notorycznie
łamiących zasady obowiązujące w społeczności miejskiej. Jednym z takich awanturników był Jakusz Stroen Wirsing, o którym pisałem już, omawiając złodziejskie kariery241.
LP, 1078.
Łukasz Truściński wyliczył, że spośród wszystkich spraw opisanych w Liber proscriptionum w 124
można mówić o konfliktach pomiędzy przedstawicielami tych samych zawodów, bez względu na zamożność czy pozycję społeczną poszczególnych rzemiosł. Zasugerował, że spory mogły wybuchać nie
tylko na tle zawodowym, lecz także towarzyskim, do czego okazje stwarzały różne, suto zakrapiane,
uroczystości cechowe. Ł. Truściński, op. cit., 56–57.
238
LP, 374.
239
LP, 309. Por.: LP, 307–314.
240
LP, 63. Regularne niepokoje przydarzające się pani Merlinie mogą świadczyć, że prowadziła ona nielegalny dom publiczny. Takie miejsca często stawały się celem ataku, który był formą społecznego sprzeciwu
i egzekwowania obowiązujących norm. Na temat przemocy i hańbiących rytuałów wobec prostytutek
i cudzołożników zob.: J. Rossiaud, Prostytucja w średniowieczu, tłum. P. Salwa, Warszawa 1997, s. 35–47.
241
Zob. wyżej, rozdz. Przestępstwa przeciw mieniu, s. 38n.
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237

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXIII .indd 54

2012-11-30 08:23:21

„Ipsa civitas habundat furibus...” Przestępcy i przestępczość...

55

Na poprawę zachowania Jakusza nie wpłynęło kilkakrotne wygnanie, z którego wracał
przedwcześnie dzięki wstawiennictwu możnych. Ze względu na tę protekcję rajcy byli
wobec niego właściwie bezsilni. Za ostatnie ekscesy, które zanotowano w Liber proscriptionum, nie spotkała go nawet kara. Musiał jedynie przysiąc, że od tego momentu będzie
przestrzegał prawa pod karą gardła i włóczenia końmi (sub pena colli et equorum tractu)242.
Natomiast rocznego wygnania nie uniknął Piotr Pyskindorf, któremu 20 października
1385 roku rajcy przypomnieli wszystkie jego występki243. Wśród czynów gwałtownych,
których się dopuścił, znalazły się napaść na podwójciego, pobicie karczmarza za to, że
odmówił podania mu wina oraz atak z wyciągniętym mieczem na synów Becherera
i Steyntucha, którzy wieczorową porą spokojnie raczyli się winem przy stole wystawionym przed domem Mikołaja Dambrow. Podobnie awanturniczego usposobienia
był Dobrosz z Garlicy Dalszej, który zrabowawszy płaszcz pewnemu kmieciowi, wpadł
do kościoła Dominikanów, gdzie uczynił przemoc (violencia)244. Z lakonicznej zapiski
można się jedynie domyślać, że poturbował on zakonników. Prawa wstępu do miasta
pozbawiono go na zawsze, a ponadto krakowskie władze przekazały go oficjałowi biskupiemu, przed którym miał odpowiedzieć za gwałty uczynione w świątyni.
Wydaje się, że chociaż gwałtownicy byli prawdziwym dopustem dla mieszczan,
a przede wszystkim dla chcących utrzymać porządek krakowskich władz, to jednak
nie uważano ich za członków marginesu przestępczego. Dopiero wskutek kary za swe
czyny mogli ulec marginalizacji, i to raczej tylko wtedy, gdy orzeczono wieczystą banicję. W przypadku złodziei już samo zakwalifikowanie do grupy popełniającej hańbiące przestępstwo przeciw mieniu powodowało wykluczenie z porządku społecznego. Awanturnicy nie mogli być zaś postrzegani jako jednolite środowisko, ponieważ
przede wszystkim dopuszczali się rozmaitych występków (często nieobcych zwykłym
mieszczanom), a ponadto byli znacznie bardziej zróżnicowani pod względem pochodzenia społecznego. O ile wśród złodziei przeważali ludzie z niższych, biedniejszych
warstw społeczeństwa, to pomiędzy gwałtownikami równie często można znaleźć zamożniejszych złotników, jak i uboższych piekarzy czy służbę.

Cudzołóstwo i zgwałcenia
Obrazu przestępców późnośredniowiecznego Krakowa dopełniają cudzołożnicy. Cudzołóstwo uznawano za poważny występek, za który wedle prawa mogła grozić nawet
kara śmierci245. Władze miejskie w wilkierzach przypominały obywatelom, by każdy
LP, 638.
LP, 734.
244
LP, 646.
245
A. Krawiec, Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000, s. 161–203. Tamże szersza bibliografia problemu. Autor przywołuje kilka z omawianych przeze mnie przypadków cudzołóstwa
i zgwałcenia. Korzystając jednak ze starszego wydania Liber proscriptionum i nie znając dokładnie
specyfiki źródła, popełnia kilka błędów w ich interpretacji (np. s. 153–154).
242
243
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bacznie zwracał uwagę na lokatorów zamieszkujących w posiadanych przezeń domach. Obowiązkiem właściciela było powiadomienie sądu, jeżeli jakaś para żyłaby
poza małżeństwem246. Na kartach Liber proscriptionum odnotowano jedenastu mieszczan wygnanych za adulterium. W 1372 roku wypędzono z miasta krawca jedwabnego
Aleksandra, który dawniej służył królowi247. Przyłapano go na cudzołóstwie z żoną
malarza Jana z Eger. Miasto musiała opuścić również Katiusza, która także odbywała
z nim schadzki. Podobny los spotkał grzeszących razem Czechnę i Wiszka z Kreznowa248. Na pewnego Szymona doniósł zaś cały cech krakowskich szewców, do którego
należał (ab omni universitate communitatis sutorum inculpatus de adulterio)249. Szymon
miał w zwyczaju wysyłać żonę, by powłóczyła się po mieście (divagare), a sam w tym
czasie zabawiał się z różnymi kobietami. Reakcja cechowej wspólnoty świadczy, że
w tym względzie przestrzegano nakazów rajców. Ponadto pokazuje, że cudzołóstwo
sprowadzało hańbę, która mogła dotknąć nie tylko winnego, ale także jego otoczenie,
gdyby występek nie został ujawniony i ukarany. W ten sposób na Hanusza Rosinheyna doniosła jego własna żona z licznymi innymi (per propriam uxorem et plures alios),
zapewne sąsiadami250. Został on za cudzołóstwa wychłostany i obwołany na rynku, po
czym natychmiast wygnany z Krakowa. Michał bretsnyder popełnił adulterium, zaślubiając (coniugit) Kanczę Slotkaczurę, a odsyłając swą prawowitą małżonkę251. W ten
sposób Michał dopuścił się bigamii, podobnie jak Kancza, która była mężatką. Prawdziwą rekordzistką była jednak pewna Dorota, żona Janka Włodycza252. Z zapiski wynika, że Janko gdzieś zniknął. Nie wiadomo, co się z nim stało, jednak z pewnością
był nieobecny. Wobec zaginięcia męża Dorota postanowiła wydać się za Tomka szynkarza i oświadczyła wobec wójta Pawła i wielu innych osób, że nawet gdyby jej pierwszy partner pojawił się, i tak zostałaby z Tomkiem. Po trzech tygodniach ewidentnie
zmieniła zdanie, skoro poślubiła trzeciego mężczyznę, mianowicie Jana, brata Wojtka,
który wówczas był sługą wójta. W czasie wesela przepytana przez wójta postanowiła
uciec z miasta, co uznano za równoznaczne z przyznaniem się do winy i zakazano jej
powrotu. Ostatnią z wygnanych, której przypadek został opisany w Liber proscriptionum, była wspominana już Agnieszka, żona Wojtka piwowara253. Cudzołożyła ona
z jakimś wolnym czeladnikiem, wykorzystując nieobecność męża, który w tym czasie
okradał browar kolegi po fachu254.
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W świadomości późnośredniowiecznych mieszczan przestępstwem o podobnym
charakterze, co cudzołóstwo była napaść o podłożu seksualnym, która zaliczana do
czynów gwałtownych, miała być również karana śmiercią. Próby zgwałcenia nierzadko towarzyszyły napadom rabunkowym, gdy jedną z ofiar była kobieta. Tak stało się
w przypadku zaatakowanej przez Jana Mejowicza mieszczki, chcącej wieczorową porą
przedostać się z Kazimierza do Krakowa255. Również Franek Paternoster zbiegł z miasta
przed pachołkami wójta, ścigającymi go za obrabowanie pewnej dziewczyny, którą próbował zgwałcić256. Gwałtu dopuścił się także, wspomniany już wielokrotnie, notoryczny awanturnik Jakusz Stroen Wirsing257. Przestępstwo popełnił ewidentnie w miejscu
publicznym, skoro zanotowano, że stało się to na oczach jednego z rajców miejskich.
Sprawy gwałcicieli były wpisywane głównie do ksiąg kryminalnych, stąd tak niewielka liczba tych występków została odnotowana na kartach krakowskiej Liber proscriptionum. Ponadto istotne jest, że wedle prawa miejskiego kara groziła również ofierze przestępstwa, którą społeczność miejska mogła postrzegać jako nierządnicę lub
cudzołożnicę258. Poszkodowane, bojąc się hańby, która by je okryła, oraz możliwości
wygnania, nie donosiły więc na napastników, dlatego zapewne większość przypadków
gwałtu nie została nawet wykryta. Ze względu na pohańbienie zgwałcone kobiety były
marginalizowane przez społeczność miejską, a nawet przez własną rodzinę i raczej nie
mogły liczyć na zamążpójście. Często jedyną możliwością utrzymania się, która im
pozostawała, była prostytucja. Z tego względu gwałt stawał się dla stręczycieli i właścicieli nielegalnych lupanarów jednym ze sposobów pozyskiwania nowych pracownic259.
W krakowskiej księdze proskrypcji udokumentowano dwa takie przypadki. Musiały
szczególnie zbulwersować społeczność miejską, ponieważ poświęcone im zapiski należą do najdłuższych i najbardziej szczegółowych notatek w całym źródle. W 1385
roku na wygnanie poszedł krawiec przezywany Polakiem, z twarzy jakby trędowaty (sub
facie quasi leprosus)260. Został skazany za to, że jakiś czas wcześniej w izbie należącego
doń domu pewien kulawy żebrak (mendicus claudus) zgwałcił dziewczynę. Pokrzywdzona złożyła skargę wobec rajców, oskarżając krawca o stręczycielstwo. W trakcie
rewizji przeprowadzonej w domostwie Polaka, położonym opodal Bramy Sławkowskiej, odkryto nielegalny lupanar. Pisarz zanotował, że stałymi bywalcami przybytku
byli księża, klerycy i świeccy (presbiteri, clerici et laici). Znaleziono tam również pewną
staruszkę, która z grzechów wszetecznych swej córki się żywiła (que de peccatis scorti sue
filie se nutriret). Główną przewiną skazanego krawca było prowadzenie nielegalnego
domu publicznego, a więc wystąpienie przeciw zarządzeniom rajców, którzy jako jedy255
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ni mogli wydawać koncesję na przedsięwzięcie takiej działalności261. Można przypuszczać, że bezpośredni winowajca, czyli kulawy żebrak, nie miał tyle szczęścia, co Polak,
na którego polecenie działał i zapewne został stracony. Znaczące jest nieodnotowanie
przez pisarza imienia zgwałconej kobiety (podobnie czyniono i w innych przypadkach
gwałtu), co może wskazywać, że rajcy w jakiś sposób próbowali chronić pokrzywdzone
przed pohańbieniem i jego skutkami. Rok przed wygnaniem krawca wydarzyła się
jednak znacznie bardziej szokująca sprawa. Otóż przed sądem zjawiła się pewna Kasza, która poskarżyła się, że dziwka (putana) imieniem Anna przywołała ją do domu
swego konkubenta — niejakiego Jencowicza z Wrocławia, z którym była w ciąży262.
Namówiła dziewczynę, by spała u niej, twierdząc, że jej partner nie wróci tej nocy do
domu. Był to rzecz jasna podstęp. Wieczorową porą zjawił się Jencowicz i znalazłszy
Kaszę w swym łożu próbował ją zgwałcić. Napadnięta musiała stawiać zacięty opór,
skoro mężczyzna wezwał do pomocy Annę. Ta, chwyciwszy Kaszę za stopy, zadarła jej
nogi do góry, ułatwiając Jencowiczowi dokonanie gwałtu. Pisarz skrupulatnie zanotował słowa gwałciciela wypowiedziane do Kaszy w trakcie aktu: tak uczysz się, abyś
później umiała (ita doceas, ut postea scias). W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że nie był
to pierwszy raz, gdy Jencowicz próbował uczynić z dziewczyny prostytutkę. Wcześniej przywiódł ją do domu pewnej Małgorzaty z Gemoltów i pod nieobecność właścicielki żądał noclegu. Niewpuszczony przez służbę, starał się nawet wyważyć drzwi.
Natomiast jego konkubina przyznała, że już kiedyś chciała zmusić Kaszę do nierządu
z Niczkonem masztalerzem. Inni świadkowie, zeznając przed obliczem sądu, oskarżyli
Jencowicza o jeszcze więcej gwałtów. Wreszcie okazało się, że także Anna została podstępnie skłoniona do nierządu przez swego konkubenta, który zwiódł ją obietnicami,
prośbami i kłamstwami (promissis variis, nequiciis et precibus). Jencowicz był więc sutenerem, który specjalizował się w pozyskiwaniu nowych prostytutek. Nie wiadomo, czy
sam prowadził lupanar i czerpał korzyści z pracy zgwałconych dziewcząt, czy też dostarczał żywy towar do cudzych przybytków. Jego współpraca z Anną oraz duża liczba
pokrzywdzonych wskazują, że działał wystarczająco długo, by sprawnie zorganizować
swój proceder. Nieznany pozostaje niestety los Kaszy i nie można stwierdzić, czy ostatecznie została zawodową nierządnicą. Być może szczególnie bulwersujący i brutalny
charakter gwałtu uratował ją przed hańbą. Wydaje się jednak, że nawet wcześniej nie
mogła mieć najlepszej opinii, skoro już przez dłuższy czas obracała się w środowisku
stręczycieli, prostytutek i innych ludzi raczej podejrzanej konduity.

W miastach średniowiecznych legalnie mogły działać jedynie oficjalne domy publiczne, utrzymywane przez miasto. W polskich miastach prowadzenie tych przybytków najczęściej powierzano
katowi i jego żonie. Zob.: H. Zaremska, Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie Polski XIV–
–XVI w., Kraków 1986, s. 89.
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Środowisko przestępcze
Złodzieje, rabusie, gwałciciele, stręczyciele i wszelkiego rodzaju łotrzykowie tworzyli
krakowski półświatek i w nim funkcjonowali. W większości przypadków sam moment
popełniania przestępstwa był niezwykle krótki. Obcięcie sakiewki, zerwanie z głowy
czapki, wyważenie drzwi do domostwa, czy gwałt na zaciągniętej w ciemny zaułek
dziewczynie trwał tylko chwilę. Jednak działanie przestępcy nie ograniczało się jedynie do popełnienia występku. Niektóre zbrodnie trzeba było przygotować, poszukać
wspólników, upatrzyć ofiarę i wybrać dogodny moment, później zaś uciec, znaleźć
dobrą kryjówkę, a wreszcie skorzystać z łupów czy zapłaty za dokonany czyn. Przez
cały ten czas zbrodniarz działał w środowisku przestępczym, które ułatwiało mu wszystkie wymienione czynności. Najwyraźniej widać to w przypadku występków przeciw
mieniu, kiedy złodziej czy rabuś musi pozbyć się zdobytych przedmiotów. W późnośredniowiecznym Krakowie paserstwo nie było przestępstwem. Nabywca miał jednak
obowiązek udowodnić poprzez świadków, że daną rzecz kupił, posiadanie bowiem
kradzionych dóbr było równoznaczne z dokonaniem złodziejskiego czynu263. Czasem
wymagano również, by przywiódł przed oblicze sądu właściwego złodzieja. Nie udało
się to Konradowi, słudze Łukasza Kaczerera, który nie był w stanie doprowadzić do
ratusza pachołka pana Paszka Slodze, od którego podobno odkupił kradziony miecz264.
Natomiast rajcy uwierzyli, ewidentnie dzięki wstawiennictwu pewnego Hynczka, Klemensowi, synowi Michała Głąba, uwięzionemu z powodu płaszcza i futra (propter ioppam babsacam et pellicium)265. Ten musiał jedynie obiecać, że dołoży wszelkich starań,
aby pochwycić swego towarzysza Stefana, który miał sprzedać mu te ubrania. Nawet
jeżeli obwinionemu udało się uwolnić od zarzutów, to w zgodzie z prawem miejskim
tracił skradzione rzeczy, nie odzyskując pieniędzy266. Jedyny wyjątek czyniono wobec
Żydów. Bartłomiej Groicki pisał, że wolno im było skupować kradzione przedmioty,
jeżeli nie były związane z kultem chrześcijańskim. Krakowski prawnik tłumaczył, że
wprowadzono ten przepis, by łatwiej odzyskiwać utracone dobra267. Z tego powodu
w późnośredniowiecznym Krakowie paserstwem trudnili się głównie Żydzi. W 1369
roku rajcy skarżyli się Kazimierzowi Wielkiemu, że żydowscy paserzy żądają od uczciwych ludzi za uwolnienie skradzionych przedmiotów nawet trzykrotnej ich wartości268.
Społeczność miejska w ogóle łączyła Żydów ze środowiskiem złodziei. Władze zarzucały
im pomaganie przestępcom, zwłaszcza udzielanie schronienia w domach. W skardze do
króla na dowód tego procederu przytoczono przypadek, gdy wójt w pościgu za pewnym
złoczyńcą recydywistą dotarł na próg żydowskiego domostwa. Właściciel oświadczył
263
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mu, że w środku nie ma żadnego złodzieja i pozwolił przeszukać budynek. Po wnikliwej
rewizji odkryto jednak ściganego Żyda, schowanego w skrzyni stojącej w jadalni269.
Paserstwem trudnili się również chrześcijańscy mieszkańcy miasta, wchodzący
w skład krakowskiego półświatka, brak jednak bardziej szczegółowych informacji na
ich temat. Złodzieje spotykali ich zapewne w licznych karczmach i nielegalnych lupanarach. Były to miejsca, gdzie musieli przebywać, chcąc skorzystać z owoców swego
niecnego procederu. Za skradzione pieniądze lub kosztowności mogli zjeść i napić się,
zabawić się z dziewkami wszetecznymi czy zagrać w kości270. Hazard był jednym ze sposobów upłynnienia przedmiotów kradzieży, a jak pokazała analiza zapisek z Liber proscriptionum, wielu przestępców oddawało się częstej, nieraz szulerskiej, grze w kości271.
Szynki i podejrzane spelunki były również miejscem kontaktu z bracią złodziejską. Tam
znajdowano kompanów do dokonywanych w grupach rozbójniczych napadów i grabieży domostw, czy przyłączano się do zorganizowanych band grasujących na traktach.
Nie zawsze kontakt z innymi złodziejami kończył się dobrze. W 1380 roku na wygnanie
poszli Hanusz, zięć piekarza Kalisera i jego sługa Piotr, ponieważ ukradli pieniądze cieśli Piotra272. Pisarz zanotował jednak, że ów cieśla został później powieszony za kradzież
tych samych pieniędzy pewnemu kmieciowi we wsi Dębiniki.
W krakowskich gospodach i lupanarach zjawiali się również zleceniodawcy, poszukujący ludzi od „czarnej roboty”. Być może właśnie w karczmie Mikołaj Resinburg
napotkał Jeklinusa, który namówił go, by okradł swego pana Mikołaja Czana273. Zleceniodawców, jak i tych, którzy ukrywali przestępców, uznawano za winnych pomocnictwa i karano w ten sam sposób, jak dopuszczających się danego występku. Żydzi
nie podlegali bezpośrednio miejskiej jurysdykcji, dlatego w aktach krakowskich nie
ma informacji, czy byli sądzeni za ukrywanie złodziei w swych domach. Inni mieszkańcy miasta stawali jednak przed sądami za takie czyny. Na niedatowanej liście proskrypcyjnej znalazła się pewna Zdzichna za to, że dawała rabusiom żywność i wyposażenie (expensa)274. Za pomocnictwo wygnano również wspomnianą już Baronawą,
która ukrywała swych synów, złodziei chleba275.
Ibidem.
B. Geremek, Ludzie marginesu..., s. 75–79, 235–240. H. Zaremska, Miejsca spotkań kultury masowej: karczmy i łaźnie, w: Kultura Polski średniowiecznej, red. B. Geremek, Warszawa 1997, s. 239–256;
zob. też: eadem, Czas wolny: kultura ludyczna, w: Kultura Polski... O przestępczych melinach i podejrzanych spelunkach w Polsce nowożytnej zob. A. Karpiński, „Złe domy w miastach Rzeczypospolitej
w XVI–XVIII w. Zarys problematyki, w: Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. B. Gediga, Wrocław 2004, s. 302–303; o tychże w nowożytnym Krakowie: M. Kamler, Świat przestępczy...,
s. 73–75.
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Historia Baronawej ilustruje zjawisko silnego funkcjonowania więzi rodzinnych
w środowisku przestępczym. Wszak bieda, będąca jedną z głównych przyczyn dokonywania kradzieży, dotykała na ogół całą rodzinę. W krakowskiej Liber proscriptionum odnotowano kilka przypadków złodziejskich małżeństw. W 1385 roku na mocy
amnestii wygnano z miasta Franka Paternostera za rabunek i gwałt, a jego żonę za
liczne kradzieże276. Kraków musieli opuścić również inny Franek, pachołek wójta
i zaślubiona mu Katarzyna, których oskarżono o notoryczne złodziejstwo277. Wspominałem już o Agnecie, która cudzołożyła, zapewne jako nierządnica, podczas gdy jej
mąż, Antek piwowar włamywał się do browaru Jana Piczczina278. Agneta, Katarzyna
czy żona Franka Paternostera pomagały więc swym mężom w zdobywaniu środków
do życia.
Zejście jednego z krewnych na przestępczą ścieżkę pociągało często następnych,
ponieważ sprowadzało hańbę. Charakterystyczne było również dziedziczenie złodziejskiego rzemiosła. I tak ojcem wygnanego w 1379 roku złodzieja Hanusza był rzezimieszek Michał Hundirtmark279. Jego kolegę Stanisława zaś do uprawiania niezgodnego
z prawem procederu zmusiło niegodne zajęcie matki — krakowskiej nierządnicy Maruszy. Przykład Stanisława ilustruje, jak często przenikały się światy marginesu przestępczego i społecznego w późnośredniowiecznym Krakowie.

PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA
Kradzieże, rozboje, fałszerstwa i cudzołóstwa oraz czyny gwałtowne tworzą katalog popełnianych w Krakowie przestępstw pospolitych. Jak pokazały analizy jedynej zachowanej średniowiecznej księgi o charakterze kryminalnym, były codziennym utrapieniem krakowskich mieszczan i władz miejskich, z którymi lepiej lub gorzej radził sobie
aparat sprawiedliwości. Jednak zdecydowanie bardziej niebezpieczne i uciążliwe były
grasujące w pobliżu miasta bandy rabusiów oraz osobnicy znajdujący się pod protekcją
pozostających przy boku króla możnych. Dopuszczali się oni najróżniejszych czynów
przestępczych, najczęściej działając w zorganizowanych grupach. Władze miejskie
skrzętnie notowały te występki, zapewne po to, by później przedstawić je w skargach do
władcy podobnych do tej z 1369 roku lub żądać sprawiedliwości czy zadośćuczynienia
od królewskich urzędników. Kilkanaście takich notatek znalazło się w rękopisie zawierającym zapiski proskrypcyjne. Bożena Wyrozumska, wydając Liber proscriptionum
et querelarum civitatis Cracoviensis, opublikowała je w części nazwanej Querele, czyli
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skargi280. Nagromadzenie wpisów dotyczących tych samych osób pozwala odtworzyć
charakter przestępstw, którymi poszczególne indywidua i znajdujące się pod ich przywództwem bandy nękały społeczność Krakowa.
Pierwszym z zanotowanych hersztów był Czadron (Czadir) określony przez pisarza jako magister turris, czyli mistrz albo nadzorca wieży281. W skład jego przestępczej
grupy wchodzili podlegający mu pachołkowie — famuli, których pisarz nazwał także
burmires (w innych miejscach pojawia się również polski termin weszni lub weschny,
co należy odczytywać jako wieżni)282. Wedle zapiski z 1366 roku tenże Czadron i jego
słudzy porwali z domu Scalcona lokatorkę (subcondutrix) i powiedli ją pod castrum
(gród, zamek)283. Jakiś czas później z domu Czuczinissy uprowadzili również pewną
panią (domina), możliwe, że samą właścicielkę284. W następny wtorek po dokonaniu pierwszego porwania napadli zaś na sługę Mikołaja, nawróconego Żyda, gdy ten
chciał wjechać do miasta285. Obrabowali go z konia i pieniędzy, a jego samego zabrali
i uwięzili w wieży. Krakowski obywatel Ticzce Eyrer poskarżył się natomiast władzom
miejskim, że pachołkowie Czadrona zagrabili mu płaszcz, kołnierz i czapkę286. Dopadli
go nieopodal mostu na Wiśle, gdy odprowadzał gości za miasto. Krawiec Mutener zeznał zaś wobec rajców, na świadka stawiając również swego sąsiada, że Czadron wysłał
do niego wieżnych, którzy dopuścili się tam wielkiej przemocy i poranili gospodarza287.
Wkrótce w domu krawca zjawił się sam ich dowódca, który pośród innych gwałtów
(alias insolencias) przede wszystkim zdarł czapkę z głowy żony Mutenera. Mutenerową
przy tej okazji spoliczkował i dotkliwie poranił po twarzy. To jednak nie wystarczyło Czadronowi. Zebrawszy swych pachołków, udał się do wieży, skąd ostrzelał dom
krawca z kusz lub być może nawet z balisty (balistis sagitavit), a także miotał weń innymi pociskami, które zdesperowany krawiec okazał później w ratuszu na dowód tych
wydarzeń. Następnie Czadron wraz ze sługami powrócił pod domostwo Mutenera
i jeszcze raz groził właścicielowi. Wtedy (tunc)... niestety po tym słowie zapiska się urywa, a kolejna wzmianka o bandzie z wieży pojawia się w notatce z 1368 roku, a więc
dwa lata późniejszej, kiedy to wieżni odebrali zające handlującym na rynku biednym
ludziom (pauperibus hominibus)288. Lista występków Czadrona była zapewne znacznie
dłuższa, jednak część zapisek ewidentnie się nie zachowała, na co wskazuje przerwana
historia cierpień krawca Mutenera i następująca po niej dwuletnia przerwa we wpiJózej Szujski określił zapiski o takim charakterze jako gravamina, czyli obciążenia. Najstarsze
księgi, cz. 2, s. 1–2; zob. też: B. Wyrozumska, Wstęp, w: LP, s. ix.
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sach. Niewykluczone, że Czadron był nadal przełożonym wieży, gdy w 1371 roku stolnik sandomierski Jan Bork uwolnił z dybów pachołka wieżnego Szymka, który podając
się za sługę miejskiego, zabierał ludziom sztylety289. Pachołkowie z wieży byli także
odpowiedzialni za obrabowanie z szat i 7 groszy małych Zygmunta pasamonika, na co
ten poskarżył się w 1388 roku290. Być może wtedy ich przywódcą był już niejaki Mancowski, który wraz z bratem Kapturkiem i swoimi sługami (eius familia) dawali się we
znaki mieszczanom w tym samym czasie291. Metody działania grupy były podobne do
bandyckiego procederu Czadrona. Mancowski i Kapturek wyspecjalizowali się w porywaniu czeladników rzemieślniczych, których uprowadzali do castrum dla ograbienia
z szat i pieniędzy (spoliando vestibus et pecuniis). Taki los spotkał Frustikila, w którego imieniu skargę złożyli mistrzowie cechu krawców (wśród nich Mutener, zapewne
ten sam, który tyle wycierpiał od Czadrona)292. Na analogiczne rabunki skarżyli się
przedstawiciele cechu szewskiego oraz kowale293. Czeladnik terminujący u krawca
Smoczka został uprowadzony z samego warsztatu, gdy siedział przy pracy (sedentem
in labore)294. W czasie tego napadu Mancowski i jego drużyna (Mancowski et familia) zagrabili też z domostwa Smoczka wyceniony na dwie grzywny barani kożuszek
należący do pewnej pani Elżbiety, który później nosiła żona tegoż Mancowskiego295.
Członkowie bandy czuli się zupełnie bezkarni, skoro Mancowska mogła ostentacyjnie
obnosić się ze skradzionym ubraniem. Dostrzegali to także mieszczanie, z irytacją zeznając przed sądem, że Mancowski i Kapturek z pachołkami w biały dzień (in clara die
luce) przy drodze opodal Bramy Grodzkiej rabowali ludzi, odzierając ich z szat296. Gdy
jeden z napadniętych stawiał opór, Kapturek próbował nawet przebić go mieczem, na
szczęście obrabowanemu udało się uciec.
Władze miejskie były zupełnie bezradne wobec bandy wieżnych, która terroryzowała krakowian przynajmniej przez dwadzieścia lat, choć nie wiadomo, czy przez cały
ten czas stanowisko nadzorcy wieży sprawował Czadron, czy też w pewnym momencie
zastąpił go Mancowski. Możliwe, że Mancowski i Kapturek dowodzili załogą innego
warownego miejsca. Niemoc rajców wskazuje, że magister turris i jego słudzy cieszyli
się opieką króla i możnych, którzy przymykali oko na ich awanturniczą i rozbójniczą
działalność, co mogło być formą rywalizacji o rzeczywistą kontrolę nad Krakowem
pomiędzy samorządem miejskim a królewskimi urzędnikami297. Jerzy Wyrozumski
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Wydaje się, że na okres działalności Czadrona przypada dosyć ostry konflikt między miastem
a wielkorządcą krakowskim, późniejszym arcybiskupem gnieźnieńskim Bodzętą (to najjaskrawszy
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interpretował działalność Czadrona jako formę ograniczania autonomii miasta. Wedle tego badacza nadzorowana przez Czadrona wieża miała być fortyfikacją Gródka,
która służyła do kontroli miasta po buncie wójta Alberta. Zadaniem załogi grodowej
były zaś jakieś funkcje policyjne. Ich przejawem miały być kontrola przybywających
do miasta, przetrzymywanie na Gródku osób aresztowanych w Krakowie (pod nieokreślonymi w źródle zarzutami) oraz brutalne rewizje w domach mieszczańskich298.
Wnioski Wyrozumskiego są jednak zbyt daleko idące. Na podstawie tych kliku notatek nie można postrzegać wieżnych jako organu wymiaru sprawiedliwości, który miał
pilnować porządku w obrębie murów miejskich. Gdyby przysługiwały im takie uprawnienia, pachołek Szymka, rekwirując broń jakimś ludziom, nie musiałby podawać się
za strażnika miejskiego299. Rolą załogi Gródka mogło być więc zapewnienie królowi
bezpośredniej kontroli na miastem jedynie w razie otwartego buntu300. Zapewne sam
magister turris, jak i podlegli mu wieżni byli najemnikami, żołdakami raczej wątpliwej
konduity, choć o ich pochodzeniu nic nie wiadomo. Wszak przyjmowanie na służbę

przykład, ale podobnie było w przypadkach innych możnych sprawujących urzędy). Bodzęta wykorzystywał każdą sposobność, by dopiec rajcom. W 1369 roku zbeształ ich w czasie sesji rady,
sugerując, że pomagają złodziejom, którymi w jego przekonaniu byli wszyscy rzemieślnicy (LP,
II 19). Wielokrotnie uwalniał z dybów pachołków służących u rycerstwa, którzy dopuścili się jakiś
występków w mieście. Wreszcie publicznie na rynku zerwał ze słupa przymocowany doń kapelusz,
będący symbolem władzy i samorządu miejskiego, po czym rzucił go w błoto i podeptał. Kilka dni
później posłał swego zastępcę, by uczynił to samo, a ostatecznie oskarżył radę miejską, przed królem, że uzurpuje sobie prawo autonomii, czego dowodem miał być ów nieprawnie zawieszony na
rynku kapelusz (LP, II 22–24). Wrogość wielkorządcy wobec miasta mogła wynikać z przywilejów
gospodarczych, które ewidentnie przeszkadzały w interesach Bodzęty (zob. np.: LP, II 15). Wydaje
się jednak, że były przejawem konfliktu między urzędnikami królewskimi (może samym królem)
a władzami Krakowa broniącymi samorządu i autonomii miasta. Temat konfliktu Krakowa z władzą
królewską nie został jak dotąd należycie opracowany. Pobieżnie problem omówił Jerzy Wyrozumski
(op. cit., s. 188–237).
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J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa..., s. 215–216.
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W moim przekonaniu nie można nawet jednoznacznie powiązać Czadrona z Gródkiem. W pracy Wyrozumskiego brak uzasadnienia, dlaczego pojawiające się w zapiskach słowo castrum badacz
uznał za określenie fortyfikacji Gródka. Wszak w ten sam sposób był określany kompleks wawelski, do którego wiodła droga przez Bramę Grodzką (porta Castrensis), a także inne ufortyfikowane
miejsca w okolicach Krakowa. Stefan Świszczowski udowadniał w swej monografii poświęconej
Gródkowi, że utracił on swój ufortyfikowany charakter i nie był obsadzany załogą już w latach 40.
XIV stulecia. Wyrozumski polemizował z tą tezą, wskazując jedynie na opisaną w omawianych
skargach działalność Czadrona i — jak się wydaje — bazując wyłącznie na nieudokumentowanej
hipotezie, że castrum odnosi się właśnie do Gródka. J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa..., s. 215–216;
por.: S. Świszczowski, Krakowski Gródek, Kraków 1977, s. 67–68. Według mnie za umiejscowieniem
wieży Czadrona na Gródku może przemawiać jedynie fakt ostrzelania z niej domostwa Mutenera.
Wszak by było to możliwe, fortyfikacje musiały znajdować się dość blisko posesji krawca. Leżący
w obrębie miejskich murów Gródek najlepiej spełnia ten wymóg.
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przez możnych osób niskiego stanu, zaliczających się do biedoty lub mających nawet
przestępczą przeszłość, było dosyć rozpowszechnione. Być może do załogi Gródka specjalnie rekrutowano awanturników, wiedząc, że takie sąsiedztwo będzie wyjątkowo
uciążliwe dla władz Krakowa. Występki wieżnych pod przywództwem Czadrona nie
należały jednak do ich obowiązków, były zaś zorganizowaną bandycką działalnością,
która mogła rozwijać się dzięki brakowi reakcji, a nawet z cichym poparciem królewskich urzędników. Analogiczną protekcją możnych musieli cieszyć się Mancowski
i Kapturek, którzy poczynali sobie nawet śmielej od Czadrona.
Chociaż Czadron i Mancowski dawali się we znaki władzom miejskim, to jednak
nie dorównywali w tym względzie pewnemu kulawemu Maćkowi (claudicans Maczko, Masch), którego zaczęto ostatecznie określać najbardziej niegodziwym złodziejem
(nequissimus fur)301. Rajcy krakowscy postarali się zebrać wszelkie wiadomości o jego
występkach, także tych, których dopuścił się poza terenem podlegającym ich jurysdykcji. Opisano je w sześciu zapiskach z 1372 roku (LP, II 42–47). Większość dotyczy
pojedynczych zdarzeń, ale w jednej z notatek zebrano informacje o kilkunastu przestępstwach Maćka302.
Maćko był bezpośrednim podwładnym wielkorządcy krakowskiego Bodzęty i stacjonował w Łobzowie, gdzie znajdowała się wieża wzniesiona w połowie stulecia przez
Kazimierza Wielkiego303. Łobzów znajdował się 3 kilometry na północny zachód od
miasta (obecnie jest w granicach Krakowa) i stanowił świetny punkt wypadowy dla
bandyckich eskapad, w których Maćkowi towarzyszyli podlegli mu pachołkowie.
W nocy z 28 na 29 czerwca rajcy musieli zebrać się na specjalną sesję, ponieważ pod
murami krakowskimi obrabowany został pewien mieszczanin z Dobczyc304. Gdy dotarł
do Krakowa, bramy były już zamknięte, więc postanowił zatrzymać się w jednym z domów na przedmieściach. W nocy do tego domostwa wdarł się Maćko wraz ze swymi
sługami i obrabował przyjezdnego z konia, wozu, pieniędzy i innych rzeczy. Za ten
czyn stanął nawet przed sądem grodzkim i został skazany na śmierć, jednak Bodzęta
uwolnił go od kary. Musiało to bardzo wzburzyć krakowskich rajców, skoro poinformowali o tym radę kazimierską. Trzy miesiące później w nocy po św. Maurycym
zarządca Łobzowa wraz z pachołkami napadł na obywatela krakowskiego, który zdążał
w kierunku Kazimierza305. Dokonując rabunku, zabił jednego z towarzyszy mieszczanina. Do władz krakowskich dotarła też wieść o morderstwie, którego Maćko dopuścił
się na drodze publicznej306. Za jakieś inne zabójstwo został także proskrybowany na

LP, II 46.
Ibidem.
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Hasło: Łobzów oraz Łobzów — zamek i tenuta, w: Słownik historyczno–geograficzny województwa
krakowskiego w średniowieczu, cz. 3, red. W. Bukowski, Kraków 1994–2003, s. 951–957.
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Kleparzu307. Wkrótce sprzysiągł się w bandyckiej spółce z synem Przesnosza. Razem
krążyli nocami po Czarnej Wsi oraz przedmieściu przed Bramą Szewską, włamując się
i grabiąc domostwa, na co właściciele skarżyli się z lamentem rajcom w ratuszu (lamentaliter conquesti sunt consulibus Cracoviensibus in pretorio). W czasie bandyckiego napadu Maćko poturbował, zadając siedem ran, również jednego z krakowskich Żydów
— Merklina, którego ograbił, jak dokładnie wyliczono, z pasa, sakwy, noża, sztyletu,
miecza i 5 gorszy. Znacznie większy łup zdobył na pewnym Janie, któremu zagrabił
sakwę z 63 grzywnami. Kiedy pewni mieszczanie z Nowego Miasta oskarżyli go i syna
Przesnosza o dokonanie jakichś przestępstw, zarządca Łobzowa, wraz z bratem oraz
swym zastępcą udali się na miejsce. Tam odnaleźli oskarżających, których dotkliwie
pobili i zabrawszy do swej siedziby, uwięzili. Banda Maćka działała również na terenie
samego Krakowa. Pewnego razu wśród jej członków znalazł się poszukiwany przez wójta przestępca. Gdy bandyci natknęli się na patrolujących miasto pachołków, czuli się
na tyle bezkarni, że krzyczeli do nich: ten jest, którego chcecie pojmać (hic est, qui cepere
vultis). Pisarz zanotował, że gdyby słudzy wójtowscy nie uciekli, niechybnie zostaliby
zabici. Maćko dokonywał przestępstw nie tylko osobiście. Pewnego razu posłużył się
najemną robotnicą, zatrudnioną u pewnego człowieka w Czarnej Wsi, którą namówił,
by okradła swego pracodawcę. Ta rozbiła szkatułę i przywłaszczyła sobie 14 grzywien,
które następnie odebrał jej Maćko, zwabiwszy ją podstępnie do siebie. Wreszcie zarządca z Łobzowa połakomił się na własność rajców i uprowadził z miejskiego pastwiska kilka świń, z których część od razu zarżnął na oczach pasterza. Przerażony sługa
miejski nie był w stanie mu przeszkodzić. Ostatecznie zarządcę Łobzowa uwięziono na
Kleparzu po wielkiej awanturze o jakiegoś konia, którego próbował zdobyć podstępem. Twierdził, że zwierzę należało do niego, lecz zostało mu ukradzione.
Szczegółowe przedstawienie wszystkich znanych występków, które popełniły bandy operujące w najbliższym otoczeniu Krakowa, było konieczne dla pokazania, jak
uciążliwy problem musiały stanowić dla krakowskiej społeczności, skoro przedstawiciele władz tak skrzętnie je notowali. Ponadto opisane przypadki pozwalają odtworzyć charakter działalności oraz sposoby funkcjonowania tych zorganizowanych grup
przestępczych. Tworzyło je na ogół kilkanaście osób, nazywanych pachołkami, zależnych od przywódcy, który podlegał jednemu z królewskich urzędników. Taka banda
stacjonowała jako załoga obwarowanego miejsca (Gródek, castrum w pobliżu ujścia
Rudawy, Łobzów, być może Wawel), które funkcjonowało jako baza wypadowa oraz
dawało możliwość przetrzymywania ofiar napaści. Przestępcza działalność była niejako dodatkowym zajęciem obok wypełnianych przez członków garnizonu obowiązków,
choć lektura zapisek z ksiąg miejskich może stwarzać wrażenie, że rozbójnictwo stawało się z czasem ich głównym procederem. Nie jest wykluczone, że milczące przyzwolenie królewskich urzędników na zbrodnicze poczynania było formą zapłaty za
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obronę i dozór nad ufortyfikowanymi miejscami. Podstawą przestępczej działalności
tych grup były napady rabunkowe oraz najścia na domy połączone z grabieżą lub uprowadzeniem mieszkańców. Wszystkie występki łączył także charakterystyczny, szczególnie brutalny sposób ich dokonania. Nierzadko ofiary bandytów doznawały bardzo
poważnych obrażeń, jak Żyd Merklin, a czasem traciły nawet życie. Jeden tylko Maćko miał na sumieniu śmierć przynajmniej trzech osób. Operowano głównie poza obrębem murów Krakowa, ale nie w miejscach odludnych, wybierając raczej uczęszczane
drogi w pobliżu miejskich bram lub przepraw przez Wisłę. I tak Maćko upodobał sobie
okolice Bramy Szewskiej, natomiast Czadron oraz Mancowski rabowali opodal Bramy Grodzkiej, na uczęszczanym trakcie prowadzącym na Kazimierz. Chociaż w tym
wypadku Mancowski z Kapturkiem działali w dzień, wydaje się, że znacznie częściej
przywódcy wybierali noc lub porę wieczorną, jako bardziej sprzyjające rozbójniczemu
procederowi. Najczęstszym łupem grasantów padały pieniądze i ubrania, co było wynikiem charakteru popełnianych przestępstw.
Zachowanie członków band dowodzi, że nie obawiali się służb pilnujących porządku w mieście. Zarówno strażnicy, jak i pachołkowie wójtowscy nie stanowili dla nich
zagrożenia. Maćko nie przejął się napomnieniami rajców, przestrzegających, by tak
jawnie nie gwałcił prawa. W odpowiedzi zaczął im natomiast grozić śmiercią308. Także wszelkie próby reakcji społeczności miejskiej spotykały się z brutalną odpowiedzią
bandy, czego dowodem jest wyprawa Maćka do Nowego Miasta, służąca zastraszeniu
oskarżających go mieszczan. Działania władz zwierzchnich były zaś nieskuteczne, ponieważ hersztowie cieszyli się protekcją możnych. O próbie pochwycenia Czadrona
czy Mancowskiego nie było nawet mowy. Natomiast uwięzienie Maćka na Kleparzu
trwało bardzo krótko, jako że wkrótce uwolnił go Bodzęta. Stanowcze kroki podjęte przez władze Krakowa uderzyły zaś bezpośrednio w rajców. Gdy ci, pochwyciwszy
Maćka, wsadzili go w dyby, wielkorządca aresztował i osadził w zamkowej wieży dwóch
krakowskich włodarzy309. Los Maćka jest nieznany, choć wydaje się, że ostatecznie
uniknął on kary. Brak wzmianek o jego dalszych przestępstwach nie musi świadczyć
o zasądzeniu wyroku śmierci czy wygnania, ponieważ następne odnalezione przez Bożenę Wyrozumską skargi odnoszą się dopiero do 1385 roku. Notatki tego typu nie
były wpisywane do księgi systematycznie i nie znajdują się na sąsiednich kartach, co
wskazuje, że pisarz po prostu wykorzystywał wolne miejsce. Chociaż zarządcy Łobzowa
bandycki proceder uszedł na sucho, to wiadomo, że działania rajców przyniosły efekt
w przypadku Maćkowego kompana — syna Przesnosza. Pisarz, wspominając o nim,
notował dwukrotnie, że został utopiony (qui submersus est)310. Takie drobne sukcesy
władz miejskich znaczyły jednak niewiele, skoro odchodzącego (być może umierają-
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cego) herszta zastępował inny przywódca, a w miejscu rozproszonej bandy wyrastała
nowa grupa przestępcza.
Sposoby działania oraz organizacja band operujących w późnośredniowiecznym
Krakowie, a także związki z elitami władzy przywodzą na myśl struktury mafijne istniejące we współczesnym świecie i z tego względu mogą zostać nazwane przestępczością
zorganizowaną. Być może ich występowanie warunkowane było bliskością głównego
ośrodka władzy królewskiej, stawiającego Kraków w nadzwyczajnej sytuacji niemal
stałej obecności możnych i najwyższych urzędników królestwa. Niemniej członkowie grup dowodzonych przez zależnych od dostojników Czadrona, Mancowskiego czy
Maćka nie byli jedynymi bandytami, których ofiarą mogli paść mieszczanie krakowscy, a zwłaszcza kupcy. Wszak na traktach późnośredniowiecznej Polski, podobnie jak
w całej Europie, grasowali rozbójnicy. Te grupy były już ścigane także przez przedstawicieli władzy królewskiej, lecz pilnowanie porządku poza ośrodkami miejskimi było
niezwykle trudne i rzadko przynosiło efekty311. Chociaż grasantów trudno zaliczać do
marginesu przestępczego jakiegokolwiek miasta, to jednak z kilku względów poświęcę
im parę słów. Bronisław Geremek, pisząc o zorganizowanych bandach we Francji,
zauważył, że duże ośrodki miejskie były dla nich przystankami, w których bandyci
mogli zrobić użytek z zagrabionych dóbr, bawiąc się i odpoczywając, zanim znów ruszyli na trakt312. Nie inaczej musiało być w przypadku Krakowa. Ponadto częstymi
rekrutami tych rozbójniczych konfraterni stawali się przestępcy, których wygnano lub
proskrybowano z miasta. Skutki działalności grup bandyckich były zaś na tyle dotkliwe dla krakowskich kupców, że dbali oni o wpisywanie swoich krzywd do miejskich
ksiąg. Wreszcie zeznania wspomnianego wyżej Maćka, zarządcy Łobzowa, wskazują,
że grasanci z traktów mieli bliskie kontakty z przestępcami działającymi w okolicach
Krakowa.
W lipcu 1385 roku Jan Lankusch zeznał wobec sądu krakowskiego, że został obrabowany w ziemi księcia Jana Raciborskiego przez Bernarda de Witchinstin i jego
towarzyszy313. Pisarz zanotował wymienionych przez napadniętego członków bandy,
podając imiona, przydomki, znaki szczególne oraz prawdopodobne miejsce pobytu.
Wśród rabusiów znaleźli się: bracia Paweł i Konrad Schenwicz rezydujący w biskupstwie morawskim opodal miasta Hoczinpol (Osoblah), wójt książęcy w Głubczycach
Mikołaj Bulacz wraz z dwoma sługami, kolejni bracia Henryk i Mikołaj de Walda,
przebywający opodal Nysy, jednooki Konrad Schellindorf, pewien poddany księcia
opolskiego z dwoma sługami oraz dwóch synów Pakosława, także podległych Władysławowi Opolczykowi. Tak szczegółowe odnotowanie wszystkich bandytów wskazuje, że władzom miasta były potrzebne dokładne informacje o członkach grupy. Rajcy
mogli przekazywać je nie tylko królewskim urzędnikom — starostom i justycjariu311
312
313

Zob.: H. Zaremska, Banici..., s. 73–77.
B. Geremek, Ludzie marginesu..., s. 114; idem, Życie codzienne..., s. 236–246.
LP, 717.
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szom, których obowiązkiem było ściganie grasantów, lecz także innym miastom, tak
jak czyniono to, przesyłając listy proskrybowanych i wygnanych314. Współdziałanie
wielu ośrodków miejskich i przedstawicieli króla było próbą zwiększenia skuteczności
walki z rozbójnikami. Notowanie przypuszczalnego miejsca aktualnego pobytu świadczy, że liczono na podjęcie konkretnych działań, czyli ściganie i pochwycenie winowajców. Wiadomości o terenach działania bandy miały służyć również obywatelom
krakowskim, by podróżując przez te rejony, zachowywali zwiększoną ostrożność lub
wybierali inne szlaki. Podobne zapiski sporządzano też na wypadek, gdyby bandyci
pojawili się w Krakowie i miejskie służby porządkowe miały okazję ich pochwycić. Informacja o popełnionych przestępstwach była również istotna dla określenia wymiaru
kary w przypadku ujęcia przestępcy. Z tych powodów same władze miejskie dążyły do
pozyskiwania wiadomości o rozbójnikach i ich czynach, stosując w czasie postępowania sądowego wymyślne tortury. Pojmani grasanci poddawani zabiegom kata nie tylko
wyznawali wszystkie popełnione przez siebie przestępstwa, lecz także nierzadko wydawali swoich kompanów. Niejaki Jeschak Slydze zeznał w grudniu 1388 roku, że tylko w minionych dwunastu miesiącach zagrabił w okolicach Sącza i Piwnicznej sześć
koni315. Oświadczył, że wraz z nim rabował Drzeska Długosz z ziemi oświęcimskiej oraz
sługa tegoż — Stanisław. Ponieważ Stanisława również udało się ująć, jego przesłuchanie uzupełniło znany skład bandy o kolejnych pachołków Długosza — Pietrasza
Yrpisza i Andrzeja Kansy. W niektórych przypadkach tortury nie były nawet konieczne dla uzyskania zeznań. Wspomniany Maćko, kiedy został pochwycony i wsadzony
w dyby przez krakowskich rajców, doniósł na grupę odpowiedzialną za napad na zamek Lipowiec oraz zabicie szesnastu osób i obrabowanie czterech kolejnych na drodze
Wiślanej. Pisarz podkreślił, że uczynił to nieprzymuszony (Maczco captivus non coactus
accusavit)316. Zarządca Łobzowa obciążył swym świadectwem czterdzieści dziewięć
osób. Sama banda była jednak liczniejsza, ponieważ niektórzy jej członkowie mieli
jeszcze nieokreśloną liczbę sług. Wśród rozbójników znaleźli się przedstawiciele stanu rycerskiego, kilku sołtysów lub członków ich rodzin, ludzie pozostający w służbie
u możnych, między innymi zarządca Piotr i Maćko — karczmarz kasztelana krakowskiego Jana z Melsztyna oraz wielu nieokreślonej konduity. Na listę trafił nawet sam
burgrabia Lipowca, który wedle Maćka miał wraz z Klemensem Venaczkim próbować
O praktyce łączenia się miast w związki dla usprawnienia walki z przestępczością zob.: H. Zaremska, Banici..., s. 66–67. Szczegółowiej na temat kształtowania się i funkcjonowania urzędów
starosty i oprawcy (justycjariusza) w Polsce późnośredniowiecznej: W. Abraham, O justycjariuszach
w Polsce w XIV i XV wieku, (Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno–Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności, t. 19), Kraków 1887; S. Kutrzeba, Starostowie, ich początki
i rozwój do końca XIV w. (Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno–Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności, t. 45), Kraków 1993; A. Gąsiorowski, Początki sądów grodzkich w średniowiecznej Polsce, „Czasopismo Prawno–Historyczne”, 26, 1974, 2, s. 67–68.
315
LP, II 58.
316
LP, II 47.
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sprzedać zamek Wincentemu Jayconis. Z zapiski wiadomo, że kilku bandytów udało
się złapać i osądzić. Przynajmniej dwóch zostało powieszonych, z których jeden trafił
na stryczek w Krakowie, drugi zaś w Będzinie. Ciekawostką jest, jak zauważyła Hanna
Zaremska, że w Liber beneficiorum Długosza można znaleźć informację, jakoby w XIII
wieku Lipowiec był ufortyfikowanym rozbójniczym siedliskiem. Po rozbiciu band przez
polskie rycerstwo dawne klasztorne ziemie włączono do uposażenia biskupstwa krakowskiego, a biskup Prandota wybudował tam rzeczony zamek317.
Cechą charakterystyczną rozbójniczych konfraterni grasujących na drogach była
duża liczba ich członków najróżniejszego pochodzenia. Bandytami stawali się zarówno
zubożali lub znudzeni rycerze, wojenni maruderzy, jak i wiejscy sołtysi i słudzy możnych318. Dla wielu rabunek był sezonowym, dodatkowym źródłem utrzymania, choć
w pewnych sytuacjach mógł stanowić jedyną drogę życia. Zdarzało się tak w przypadku wygnańców z miast, jeżeli zgromadzony zawczasu majątek lub pomoc krewnych
nie wystarczały, by osiedlić się w innym miejscu i uciec przed złą sławą319. Często
bandycki proceder miał charakter rodzinny. Jan Lankusch w swej skardze wymienił
wśród napastników trzy pary braci320. Także w zeznaniu Maćka pojawiają się Stanisław
i Paweł — bracia z Tenczynka, Henryk, Stefan, Jan — Fredlandi, a także Sbrasco z Nakła, Mikołaj Jałowca, drugi Mikołaj i Andrzej, wszyscy określeni jako synowie Nemerza z Bobrownik321. Według zarządcy z Łobzowa, sam Nemerz był zaś jednym z przywódców rozbójników. Wśród członków band częściej niż więzy rodzinne spotyka się
jednak zależność poddańczą. Z Drzeską Długoszem na trakcie grasowali trzej jego pachołkowie, a przynajmniej czwartą część oddziału, który zaatakował zamek Lipowiec,
stanowili słudzy wspierający swych panów322. W oczy rzuca się również obowiązujący
wśród bandytów podział ról. Na czele konfraterni stali hersztowie. Na ogół dowodził
jeden człowiek, lecz zdarzało się także dwóch lub trzech przywódców. Maćko zeznał,
że wszyscy rozbójnicy, wchodzący w skład opisywanej bandy, słuchali się Nemerza
z Bobrownik i Jaśka z Siemoni, którzy także odpowiadali za zaopatrzenie i kryjówkę.
Nie przypadkiem to właśnie dowódcy dbali o zapewnienie swym ludziom potrzebnego
wyposażenia i żywności, a także miejsca ukrycia, bez których banda nie mogłaby skutecznie operować. Dlatego szukano ludzi funkcjonujących w społeczeństwie, którzy za
udział w łupach mogli dostarczyć niezbędnego ekwipunku, schronienia, jak również
cennych informacji o podróżujących kupcach, czy działaniach odpowiedzialnych za
H. Zaremska, Banici..., s. 128; J. Długosz, Liber beneficiorum diocesis Cracoviensis, wyd. A. Przeździecki, t. 3, Kraków 1864, s. 298.
318
O rozboju rycerskim ostatnio: K. Mońko, Rycerze–rabusie w XIV–XV wieku, Kraków 2009;
przykład charakterystyki organizacji jednej z band francuskich: B. Geremek, Życie codzienne...,
s. 236–246.
319
H. Zaremska, Banici..., s. 129n.
320
LP, 717.
321
LP, II 47.
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LP, II 47, 58.
317

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXIII .indd 70

2012-11-30 08:23:22

„Ipsa civitas habundat furibus...” Przestępcy i przestępczość...

71

bezpieczeństwo królewskich urzędników. Taką funkcję mieli spełniać, wedle zeznań
Maćka, sołtys Mikołaj z Lanca oraz pewien Pczolka ze Strzemieszyc.

SPOŁECZNOŚĆ MIEJSKA A PRZESTĘPCY
Jedną z największych trudności dla badacza zajmującego się ludźmi marginesu, zarówno przestępczego, jak i społecznego, jest uchwycenie relacji oraz rzeczywistego
stosunku społeczności miejskiej do osób wykluczanych ze względu na popełnione
czyny lub sposób życia. Przedstawiona przeze mnie w pierwszym rozdziale hierarchia
przestępstw, którą odtworzyłem na podstawie stosowanego w późnośredniowiecznym
Krakowie prawa sasko–magdeburskiego, pokazuje wyłącznie teoretyczne zalecane postępowanie wobec jednostek łamiących te reguły. Wszak każde prawo w momencie
skodyfikowania, stając się znacznie mniej podatne na zmiany, przestaje oddawać aktualne zapatrywania społeczeństwa323. Jednocześnie dzięki jasnemu określeniu obowiązujących zasad znacznie silniej wpływa na kształtowanie się opinii społecznej, jednak nie jest jej odbiciem. Pewną szansę poznania rzeczywistego stosunku wspólnoty
miejskiej do przestępców daje natomiast analiza praktyki karania, czyli faktycznego
wymiaru wydanych wyroków w odniesieniu do ustanowionych reguł prawnych.
Wiadomo, że w drugiej połowie XVI wieku władze miejskie Krakowa zwykły
traktować przynajmniej niektórych przestępców łagodniej, niż przewidywało prawo
niemieckie. Stwierdził to Marcin Kamler, badając kary za kradzież zasądzane przez
krakowskie i poznańskie sądy324. Już ówczesny jurysta Bartłomiej Groicki dostrzegał
zjawisko łagodzenia praktyki penalizacji, pisząc o cudzołóstwie, że u wielu przełożonych
jest za małe przewinienie, dla tego iż się spospolitowało325. Prowadzone przeze mnie studia
nad przestępczością w drugiej połowie XIV i początkach XV wieku również przynoszą
dowody na stosowanie w pewnych przypadkach lżejszych kar. Szkoda, że nie zachowały się rejestry kryminalne. Materiał zawarty w Liber proscriptionum stanowi wszak
niewielką część wydawanych wyroków, a ponadto charakter księgi, do której wpisywano decyzje o proskrypcji, wygnaniu, ale także amnestie, może w dużym stopniu
zniekształcać ten obraz. Dokonanie porównania możliwe jest wyłącznie w przypadku
przestępstw przeciw mieniu (kradzieże i rozboje) oraz w mniejszym stopniu w przypadku cudzołóstwa. Ze względu na niejednoznaczną interpretację i kwalifikację prawną
Należy pamiętać, że Sachsenspiegel w swej skodyfikowanej formie powstawało ponad sto lat
przed interesującym mnie okresem dziejów Krakowa i regulowało życie feudalnego społeczeństwa
saksońskiego, a nie pojedynczej gminy miejskiej. Magdeburski Weichbild, mimo że wciąż ewoluował,
również był już dawnym tworem i choć stanowił wzór dla Krakowa, to jednak ustrój małopolskiego
ośrodka wykazywał znaczne różnice.
324
M. Kamler, Kary za kradzież..., s. 7–17.
325
B. Groicki, Porządek sądów..., s. 205.
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trzeba pominąć występki, określone w źródle wspólnym terminem violencia. Przede
wszystkim zaś należy odrzucić sprawy zakończone decyzją o proskrypcji, a więc niemal
wszystkie przypadki zabójstw i zranień, ponieważ proskrybowanie nie było karą, lecz
środkiem nacisku na pozwanego, by stawił się w sądzie i zadośćuczynił za popełnione
czyny.
W przypadkach oskarżenia o cudzołóstwo odnotowanych w zapiskach z księgi proskrypcji krakowscy sędziowie zawsze wydawali wyrok przewidziany prawem miejskim,
czyli wygnanie326. Natomiast wśród spraw o kradzieże i rozboje opisanych w Liber
proscriptionum tylko w dwóch przypadkach odnotowano wykonanie kary śmierci327.
W 1380 roku na miejskiej szubienicy zawisł cieśla Piotr, który ukradł pieniądze Mikołajowi Gilniczowi, chłopu ze wsi Dębniki328. Swój łup stracił, jeszcze zanim trafił
w ręce wymiaru sprawiedliwości, ponieważ został mu on ukradziony przez pewnego
Hanusza i jego sługę Piotra. Zresztą wyłącznie dlatego informacja o straceniu cieśli
trafiła do księgi proskrypcji. Pisarz po prostu zanotował ten fakt jako okoliczność dodatkową w procesie złodziejskiej dwójki. Podobnie było w przypadku pewnego powieszonego złodzieja pieczywa, o którym wspomniano przy okazji wygnania jego matki,
oskarżonej o ukrywanie przestępców — swoich synów329. Niemniej jednak wiadomo,
że najwyższy wymiar kary zasądzono w kilkunastu innych postępowaniach prowadzonych przed miejskimi sądami. Skazani zachowali jednak życie dzięki amnestiom
lub łasce uzyskanej za wstawiennictwem króla, królowej lub możnych. Przy czym
w większości wypadków nie oznaczało to ułaskawiania, ale jedynie zamianę wyroku śmierci na wieczne wygnanie. Ponieważ na amnestię z zasady nie miały wpływu
rodzaj występku ani okoliczności popełnienia zbrodni, sprawy tych ludzi mogą być
potraktowane jako przykłady zastosowania najwyższego wymiaru kary. I tak spośród
trzynastu osób, którym darowano życie, lecz kazano opuścić miasto, siedmioro było
ewidentnymi recydywistami (recydywa kryminologiczna). W źródle zostali określeni
albo epitetami fur, bursicida albo winnymi wielu występków. Ponieważ opowiedziałem
już ich historie w poprzednich rozdziałach, teraz ich tylko wymienię: Katarzyna rzezimieszek (Katherina bursicida), Franek Paternoster (propter furta plura), były pachołek wójta Franek (fur), jego żona Katarzyna (pluribus furtis arepta), pisarz wójta Piotr
Grocep, Jan (privatus una aure), Kasia Mniszka z Opawy (propter furtum unius pepli
et propter pluries alias nequicias)330. Czterech kolejnych złodziei skazano za kradzież
dużych sum pieniędzy lub przedmiotów wysokiej wartości i tak: 10 grzywien (Marcin,

Zob. np.: LP, 292, 504, 602, 611, 639, 688, 892, 896.
Pomijam sprawę Klemensa z Dobszyc, o którym również wiadomo, że poszedł na śmierć, ponieważ w tym wypadku władze miejskie były wyłącznie wykonawcami wyroku wydanego przez sąd
grodzki. LP, 713.
328
LP, 528.
329
LP, 825.
330
LP, 708, 710, 720.
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sługa golibrody), duża ilość zboża (Jeklinus, mąż kobiety z Bwse), koński rząd (Michał,
syn Jakuba z Raciborza), cięciwa do kuszy (Stanisław, syn Plaskona z Oświęcimia)331.
Dwóch sędziowie miejscy uznali zaś za winnych jednego z najcięższych przewinień,
czyli rabunku: Jan Mejowicz, Hanusz Hocht332.
Pośród analizowanych zapisek zupełnie wyjątkowe są trzy przypadki pełnego ułaskawienia skazańców. Dwóch złoczyńców zostało uwolnionych dzięki wstawiennictwu
znamienitych dostojników. Maćka, syna Piotra Szrabicza, notorycznego rzezimieszka
recydywistę, kilkakrotnie pochwyconego, a także obciążonego przez innych złodziei,
od stryczka uratował biskup krakowski Zawisza z Kurozwęk333. Dwóch rabusiów, którzy nocną porą odebrali w mieście płaszcz pewnej dziewczynie, a ponadto włóczyli się
po Krakowie z naładowaną kuszą, zawdzięczało życie prowincjałowi zakonu franciszkanów oraz kilku innym możnym334. Jedynie w sprawie pewnej Katiuszy, żony rybaka
Stanisława, rajcy sami postanowili wypuścić obwinioną (dimissa libera, sed non proscripta) z okazji koronacji królowej Anny Cylejskiej335. Kobieta nie została wygnana
w przeciwieństwie do trzech przestępców, których wypędzono z miasta tego samego
dnia336. Widocznie sędziowie musieli wziąć pod uwagę jakieś okoliczności łagodzące. Przedmiotem kradzieży, której dopuściła się żona rybaka, była siekiera. Być może
uznano czyn Katiuszy za małą kradzież. Ponadto znana jest późniejsza praktyka łagodniejszego traktowania kobiet, stosowana przez sądy miejskie337. Istotne jest, że przestępstwo Katiuszy nie miało zostać puszczone w niepamięć. Rajcy zaznaczyli bowiem,
że jeśli kiedykolwiek na jakimkolwiek przestępstwie zostanie przyłapana, ma być sądzona
również za to wcześniej uczynione (... quod si unquam in aliquo crimine deprehensa fuerit,
debebit unum forefactum cum alio iudicari). Formuła ta pozwala stwierdzić, że kradzież
siekiery była pierwszym wykrytym występkiem oskarżonej.
Odmienny charakter od amnestii miały wyroki wygnania orzeczone zamiast kary
śmierci ze specjalnej łaski panów (ex speciali gracia dominorum) lub z dobrej woli panów
rajców (ad beneplacitum dominorum consulum). Przytoczone formuły wskazują, że chodzi o złagodzenie sentencji sądu pierwszej instancji (sąd wielki, sąd gajony) przez radę
miejską, występującą jako instytucja odwoławcza. W Liber proscriptionum zanotowano
jedenastu oskarżonych, głównie o przestępstwa przeciw mieniu, którzy spotkali się
ze szczególną przychylnością ze strony urzędu radzieckiego. W dwóch przypadkach
ewidentnie łaska była spowodowana prośbami o darowanie życia obwinionym. Za
331
LP, 519, 520, 573, 1079, 1080, 1117. Warto podkreślić, że wartość wszystkich przedmiotów musiała dalece przekraczać zapisane w prawie 3 solidy (grosze), odróżniające kradzież wielką od małej.
Na ten temat zob. wyżej, rozdz. Prawo i władze wobec przestępców, s. 15–16.
332
LP, 688, 824.
333
LP, 575.
334
LP, 1101.
335
LP, 1082.
336
LP, 1079, 1080, 1081.
337
Zob. np.: M. Kamler, Kary za kradzież..., s. 12–13.
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Piotrem Świniagłową, który dwukrotnie sprzedawał to samo drewno, ujęły się liczne
kobiety (ad peticionem multarum mulierum)338. Natomiast w sprawie wiertelnika Łukasza, zatrzymanego za przetrzymywanie skradzionego konia, interweniował margrabia
Zygmunt Luksemburski339. Wydaje się, że pozostałe wyroki rajcy zmienili już z własnej
inicjatywy. I tak życie oszczędzono Mikołajowi Resinburgowi z Prus, Maćkowi Czelustce, Tomaszowi Wroczkowiczowi, scholarowi Janowi i jego wspólniczce służce Dorocie, Andrzejowi Przedborsowi, Głuchowi Polakowi, Piotrowi Polnerowi i pewnemu
Pywkonowi340. W niektórych przypadkach rada wzięła zapewne pod uwagę okoliczności łagodzące. Na przykład Mikołaj Resinburg popełnił kradzież za namową Jeklinusa.
Przy tym istotne jest, że ten ostatni został wypuszczony dzięki królewskiej amnestii
ogłoszonej z okazji św. Marcina. Idąc za przykładem królowej Elżbiety rajcy nazajutrz
postanowili darować życie Mikołajowi341. Natomiast Jan i Dorota, zeznając przed sądem, sami przyznali się do winy342. O Tomaszu Wroczkowiczu pisarz zanotował, że
wspomniany Tomasz tej zbrodni ma być mniej winien, zaś Maćko [więcej], ponieważ już
wielokrotnie podobne rzeczy czynił343. Łaska objęła także recydywistę Maćka Czelustkę.
Historię Pywkona, którego pochwycono za posiadanie żelaznych haków do kradzieży
ubrań, omówiłem już ze szczegółami wyżej. Przypomnę tylko, że na jego korzyść mógł
przemawiać fakt, że nie złapano go in flagranti na żadnej zbrodni, a wyłącznie na posiadaniu złodziejskich narzędzi344. W odniesieniu do trzech ostatnich skazańców, którym
rada miejska zmieniła wyrok śmierci, w lakonicznych notatkach nie można znaleźć
żadnych oczywistych przesłanek dla zastosowania łagodniejszych kar. Piotr Polner
był nie tylko notorycznym złodziejem, szulerem i oszustem, lecz także na mękach
przyznał się do zabójstwa księdza na Kleparzu345. Andrzeja Przedborsa skazano zaś za
przywłaszczenie sobie konia i łóżka (pościeli), więc dóbr niewątpliwie cennych346. Być
może dzban skradziony przez Głucha był wyjątkowo małej wartości, ale wtedy wygnanie byłoby w zasadzie zaostrzeniem kary, skoro za kradzież małą sprawca powinien
zostać raczej wychłostany i ewentualnie pozbawiony ucha347. Ponieważ jednak całą

LP, 573.
LP, 650.
340
LP, 520, 566, 582, 583, 584, 585, 856.
341
LP, 520.
342
LP, 582.
343
LP, 566. Sed tamen dictus Thomas in illo nephas minus fuit inculpatus, Maczko vero, quod etiam
pluries hoc fecerit et a dicto est coram dominis accusatus.
344
LP, 856. Jednocześnie w późnośredniowiecznym Paryżu wykorzystanie złodziejskich narzędzi
było okolicznością obciążającą, ponieważ wskazywało na złodzieja profesjonalistę. Zob.: B. Geremek, Ludzie marginesu..., s. 96.
345
LP, 585.
346
LP, 583.
347
LP, 584.
338
339
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trójkę wygnano jednego dnia (8 marca 1382 roku), można przypuszczać, że objęła ich
jakaś nieodnotowana w źródle amnestia.
Niewątpliwie najciekawszy materiał stanowią zapiski, w których zanotowano wyrok banicji orzeczony przez sąd pierwszej instancji w sprawach o kradzież lub rabunek.
Wszak prawo miejskie nie przewidywało w zasadzie kary wygnania za przestępstwa
przeciwko mieniu. Wskazuje to, że na wydaną przez sędziów sentencję mogły mieć
wpływ rozmaite okoliczności łagodzące lub praktyka lżejszego karania. Relegację zastosowano od razu w stosunku do trzydziestu dwóch złodziei, jednak tylko w dwóch
wypadkach można znaleźć informację o okolicznościach, które mogłyby umniejszać
winę oskarżonych. Wspominałem już o Hanuszu i jego słudze Piotrze, którzy okradli
z pieniędzy pewnego stolarza Piotra348. Wydaje się, że na ich korzyść przemawiał fakt,
że stolarz wcześniej ukradł te same pieniądze chłopu ze wsi Dębniki, za co został
powieszony. Wszak przedmiotem kradzieży była identyczna suma pieniędzy, która
konstytuowała kwalifikację czynu, a jednak sąd zastosował dwa różne wymiary kary.
Ewidentnie uznano, że choć zbrodnia była podobna, to jednak spowodowała mniejszą
szkodę, ponieważ pieniądze te nigdy nie były własnością stolarza Piotra349. Drugim
przykładem potencjalnego odwołania się do okoliczności łagodzących była sprawa
Konrada, pachołka Łukasza Kaczerera350. W lutym 1383 roku w domu Mikołaja Dambrow zaginęły rzeczy Jana, syna Regisa. O kradzież posądzono Konrada, przy którym
odkryto miecz uznany za skradziony. Sługa zeznał, że kupił go od pachołka pana Paszka Slodze. Ponieważ nie udało mu się jednak przywieść przed oblicze sędziów domniemanego sprzedawcy, to ostatecznie wygnano jego samego. Niemniej wątpliwości, czy
to Konrad był rzeczywistym sprawcą, mogły sprawić, że sąd darował mu życie.
Większość z zapisek rejestrujących wyroki wygnania wydane przez sąd pierwszej
instancji jest zbyt lakoniczna, aby móc znaleźć w nich okoliczności łagodzące. Próba
określenia wartości skradzionych przedmiotów, konieczna do kwalifikowania danego
występku jako kradzieży małej lub wielkiej, nie przynosi na ogół zadowalających rezultatów, wątpliwości bowiem nie ma jedynie w przypadku rzeczy cenniejszych. Na
przykład kradzieżą wielką było bezsprzecznie podprowadzenie dwóch koni przez pewnego Wawriska z Mysłowic, ale już trudno wyrokować o cenie ryb, które ukradła
pewna Agnieszka351. Ponadto w kilku notatkach zapisano fakty raczej obciążające niż
umniejszające winę oskarżonych, którzy za swoje czyny powinni wedle prawa zostać

LP, 528.
Zapewne zadziałała w tym wypadku ta sama zasada, która odnosiła się do rzeczy skradzionych,
które ktoś kupił. Wedle prawa nigdy nie należały do nabywcy, przepadały mu zatem pieniądze, za
które je nabył. Bartłomiej Groicki tak pisał o kradzionych dobrach: Kradzione rzeczy nie mają iść
nikomu ku pożytku, ale kto by je zastał mają mu być wrócone. [...] a nic innego o to nie pokupi ten, co
u niego zastano [rzecz kradzioną], jedno tę rzecz traci. B. Groicki, Artykuły..., s. 43–44.
350
LP, 609.
351
LP, 709, 1033.
348
349
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uśmierceni, a poszli jedynie na wygnanie. Odnośnie do kotła, który zabrała Elżbieta
Markini, pisarz zanotował, że był wartości IIł, wedle zaznania wójta i tracącego tenże kocioł (... fuit valoris, iuxta asscercionem advocati et perdentis illud caldarium, IIł)352.
Inni wygnani przestępcy, o których można coś więcej powiedzieć, byli notorycznymi
recydywistami. Kilku określono terminami fur, fur vera, bursicida353. Jan z Opatowa
wyznał, że odciął wiele sakiewek (multas bursas abscidisse)354. Być może życzliwość sędziów zaskarbiły mu przyznanie się do winy i dobrowolne poddanie się karze (ad quod
se omnimoda subdidit voluntate). Najciekawsza jest niewątpliwie zapiska dotycząca hazardzisty Aleksego, który został wypędzony z miasta w październiku 1408 roku. Pisarz
odnotował, że wcześniej Aleksy był już trzykrotnie wychłostany za liczne kradzieże.
Złapany po raz kolejny, znów stanął przy pręgierzu, a przed wyświeceniem z miasta
obcięto mu uszy. Wedle prawa już przy drugim występku powinien stracić uszy, a za
czwartą wykrytą kradzież zawisnąć na miejskiej szubienicy355.
Amnestie, szczególna łaska rajców, czy wyroki wygnania orzeczone w pierwszej
instancji pokazują, że praktyka karania mogła być w rzeczywistości łagodniejsza od
przepisów prawa miejskiego. Niemniej trudno znaleźć prawidłowość w stosowaniu
poszczególnych kar. Czasem już za pojedynczą kradzież przestępcę czekał stryczek,
innym razem na wygnanie szedł notoryczny recydywista. Sędziowie brali pod uwagę
rozmaite okoliczności łagodzące i obciążające, jednak wyrok nadal w pełni zależał od
ich oceny sytuacji. Znaczenie mogły mieć płeć złoczyńcy, pora i miejsce dokonania
zbrodni, także jej motywy, a przede wszystkim wartość kradzionego przedmiotu (choć
obecnie niemal niemożliwa do odtworzenia). Istotne jest, że również w sytuacji wystąpienia czynników umniejszających winę sąd stosował karę jeszcze łagodniejszą niż
ta przewidziana w prawie. Najlepszym przykładem jest sprawa Marcina Ciołka, któremu zakazano wstępu do Krakowa na pół roku i nie więcej [podkr. M. R.] (ad medium
annum et non ultra) za kradzież owczej skóry356. Przy tym pisarz podkreślił, że skóra
nie była warta więcej niż jeden grosz (unam pellem ovinam vix ad valorem unius grossi).
Z powodu tak niewielkiej ceny skradzionego przedmiotu Marcina nie spotkała też
hańba (dlatego nie został na przykład wychłostany), zwykle związana z przestępstwem
przeciw mieniu, co wyraźnie odnotowano w zapisce.
Oczywiście ze względu na brak ksiąg kryminalnych nie można stwierdzić, na ile
takie łagodniejsze traktowanie przestępców było regułą. Niemniej wydaje się, że pouczenia dla sędziów, które sformułował w drugiej połowie XVI stulecia Bartłomiej
Groicki, oparte były na występującej już w XIV wieku praktyce sądowej:
LP, 610.
LP, 340, 505, 610.
354
LP, 1116.
355
Zob. wyżej, rozdz. Prawo i władze wobec przestępców, s. 16, a także B. Groicki, Porządek sądów...,
s. 202.
356
LP, 1099.
352
353
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Wszakże sędzia przy złodziejach ma pilnie baczyć potrzebę, ubóstwo, czas, rzecz kradzioną, jeśli umyślnie kradł abo za potrzebą wielkiego głodu, jeśli z uprzejmej złości, z zwyczaju, z nieopatrzności i inne okoliczności, za którymi złodziej może się czasem wymówić.
Abowiem jeśli za przywiedzeniem głodu, nie umysłem zdradzieckiego zysku, co by tylko
ku zjedzeniu abo piciu, może się niejako obmówić, ponieważ też czytamy o tym, iż dla
wielkiej a ostatniej potrzeby rodzice zaprzedawali dzieci swoje i zabijali je ku zjedzeniu,
a to jest więtszy występek357.

Chociaż czasami władze miejskie traktowały przestępców łagodniej, niż zalecało to prawo, to jednak orzekane przez nie wyroki izolowały złoczyńców (nawet tych
jednorazowych) od reszty społeczności miejskiej i spychały na margines przestępczy
i społeczny. Odgradzano się od nich murami lub psychologiczną barierą piętna i naznaczenia (obcięcie uszu, nosa, krzyż na czole, ale i zwykła chłosta), które spełniało
również funkcje ostrzeżenia. Nie dziwi więc pogarda, złączona również ze strachem,
jaką zwykli mieszczanie darzyli ludzi występujących przeciw prawu lub pozostających
na granicy świata przestępczego. Znalazła ona wyraz w obelgach, którymi obrzucali się krakowianie, zwłaszcza podlejszej kondycji społecznej. W zapiskach z najstarszej zachowanej krakowskiej księgi wójtowskiej z lat 1442–1443 dominują wyzwiska
i zniesławienia oparte na nazwaniu drugiej osoby przestępcą358. Mieszkańcy Krakowa
szczególnie często obrażali swych sąsiadów, przezywając ich złodziejami, mówiąc po
prostu: quod esset fur359. Posuwali się również do nieprawdziwych oskarżeń o konkretne kradzieże. Pewna Agnieszka pomówiła Macieja, zamieszkałego przy ulicy św. Jana,
o nieprawne zabranie prześcieradeł360. Natomiast Michał Borgraber miał wedle pewnego Cuncza i jego sługi przywłaszczyć sobie drewno361. Mieszczanie zarzucali współmieszkańcom również nieuczciwe życie i złe prowadzenie się. Popularne było wyzywanie od cudzołożników. Na przykład pewna Małgorzata powiedziała swej imienniczce,
że ta mieszka z cudzym mężem362. Apolonia szkalowała zaś Annę z ulicy Szewskiej,
wykrzykując, że codziennie oddaje się rozpuście ze scholarami363. Ponadto do stałych
inwektyw należało nazywanie oszustem, dłużnikiem lub zdrajcą364. Wykorzystywano
także obelgi o podłożu obyczajowym: prostytutka, dziwka, bastard, człowiek niewiadomego pochodzenia365. Znaczące jest jednak, że wyzwisk związanych ze złodziejstwem
było więcej niż oskarżeń o cudzołóstwo, prostytucję i nieznane pochodzenie razem
B. Groicki, Porządek sądów..., s. 202–203.
Ciekawy artykuł poświęciła temu problemowi Hanna Zaremska, Krakowska księga wójtowska
z roku 1442. Bójki..., s. 93–100.
359
RDAC, 123, 142, 269, 270, 301, 336, 354, 416, 419, 451, 478, 676 i in.
360
RDAC, 926.
361
RDAC, 477.
362
RDAC, 753.
363
RDAC, 632.
364
RDAC, 339, 389, 479, 488, 930, 1012, 1040, 1058, 1088, 1121, 1147, 1322.
365
RDAC, np.: 328, 678, 825, 851, 1335 i in.
357
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wziętych. Wobec tego w świadomości krakowskich mieszczan musiała to być jedna
z najbardziej dotkliwych inwektyw. Hańbiącą zbrodnią przeciw mieniu pogardzano,
ale jednocześnie najbardziej jej się obawiano, ponieważ kradzież była codziennością,
a złodziej przestępcą par excellence.
Pogardę i strach przed przestępcami potęgowała ich stała obecność w przestrzeni
miejskiej. O miejscach, w których działali i przebywali złoczyńcy, pisałem już pokrótce w poprzednich rozdziałach. Mieszczanie liczyli się z tym, że idąc na rynek lub
inny plac targowy, uczestnicząc we mszy w kościele farnym, czy udając się do łaźni,
mogą stracić mieszek z pieniędzmi oraz kosztowności. Zapewne nieufnie spoglądano
na przedmieścia, które, nieogrodzone murami i rzadko patrolowane przez miejskich
strażników, przyciągały ludzi z marginesu, będąc idealnym środowiskiem dla wszelkich niebieskich ptaków, banitów i uciekinierów. Poza obrębem murów dochodziło również do najbardziej brutalnych i gwałtownych zbrodni. Wszak to właśnie tam
działały zorganizowane bandy rabusiów, często objęte protekcją okolicznych możnych
i urzędników królewskich. Przestępcy byli obecni również w oficjalnej przestrzeni publicznej. Na rynku, będącym centrum władzy i życia miejskiego, wykonywano egzekucje przez ścięcie. W Krakowie każdorazowo stawiano specjalne podwyższenie
u wylotu ulicy Siennej, w pobliżu kościoła Mariackiego366. Oczywiście ta niehańbiąca
kara rzadziej spotykała winnych pospolitych przestępstw, a zwłaszcza kradzieży, za
które groził stryczek. Jednym z nielicznych złodziei, którego ścięto na rynku, był rajca
krakowski Andrzej Wierzynek, skazany za defraudacje i zabieranie pieniędzy z kasy
miejskiej367. Niemniej, jak zauważyła Hanna Zaremska, na rynku swój początek miały
także egzekucje, których finał rozgrywał się już poza murami, na samej szubienicy lub
w jej pobliżu368. Z rynku korowód, na którego czele prowadzono skazańca, przechodził ulicą Sławkowską, przez bramę o tej samej nazwie, aż na pola rozciągające się na
północ od Kleparza, w pobliżu leprozorium św. Walentego369. Główny miejski plac był
więc miejscem okazywania skazańca, jego ostatnim symbolicznym kontaktem z całą
civitas. Na rynku mieszczanie stykali się jednak nie tylko ze złoczyńcami idącymi na
śmierć. Pod pręgierzem chłostano tych, którzy dopuścili się kradzieży małych, jak również wystawiano na widok publiczny przestępców wsadzonych w dyby. Tam również
wykonywano kary na skórze i włosach, mające wyróżniać złodziei już do końca życia.
In circulo miał także swój początek rytuał wypędzania z miasta. Przy świetle pochodni

366
H. Zaremska, Miejsca kaźni w Krakowie XIV–XVI wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 40, 1992, 3, s. 307.
367
Zob. przyp. 149.
368
H. Zaremska, Miejsca kaźni..., s. 308–309.
369
Paweł Jeziorski, badając margines społeczny miast pruskich i inflanckich, zauważył, że szubienice miejskie bardzo często sytuowano w okolicach szpitali trędowatych. Oba miejsca cieszyły się
bardzo złą sławą i choć z różnych powodów, bardzo się ich obawiano. P. A. Jeziorski, Margines
społeczny..., s. 417n.
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bici przez kata złoczyńcy byli wyprowadzani poza mury w asyście tłumu370. Uderzające jest podobieństwo postępowania wobec tych wiedzionych na szubienicę i tych
wyrzucanych z miasta. Potwierdza to, że w świadomości władz i zwykłych mieszczan
wieczyste wygnanie miało być równoznaczne ze śmiercią.
Chłosta, obcinanie uszu i wszelkie formy okazywania przestępców na rynku nie służyły wyłącznie pohańbieniu skazańca. Spełniały także bardzo istotną funkcję memoratywną. Dzięki nim mieszczanie mieli zapamiętać tych, których należało się wystrzegać
lub którzy nie powinni przebywać w mieście. Było to bardzo istotne, ponieważ wygnańcy
notorycznie próbowali wracać do Krakowa i jak się wydaje, często im się to udawało.
Świadczą o tym formuły stosowane w rejestrujących wygnania zapiskach z Liber proscriptionum, które były zapewne zaczerpnięte z sentencji wyroków ogłaszanych przez sąd
(bardzo odbiegają stylistyczną złożonością od typowych, lakonicznych notek proskrypcyjnych). Z czasem ewidentnie weszły po prostu do formularza, jednak nadal są dowodem starań, które podejmowały władze, by zatrzymać relegowanych poza murami.
Henryk masarz wygnany z miasta na zawsze, przeto nigdy nie powinien zwracać się do
miasta z żadnymi prośbami, ani przez wstawiennictwo książąt lub królów albo kogokolwiek z możnych wchodzić [do miasta] [...]371.
[...] Na zawsze są proskrybowani (!), przeto ani z królem, ani z królową, ani w żadnym
innym razie żadnym sposobem nie powinni wchodzić do miasta. A jeśliby weszli, powinni
zostać ścięci372.

Powroty wygnańców do Krakowa w czasie wjazdu królewskiego lub przybycia znamienitych gości i uzyskiwanie z tej okazji całkowitej amnestii były nagminne, a zapisane
w wyrokach klauzule nie przynosiły rezultatów. Do drugiej z cytowanych zapisek dopisano: Tenże Mikołaj na prośbę pana opata mogilskiego powrócił do miasta i zostało mu
odpuszczone373. Do praw przywrócono również Franczka Szchonenberga, który w 1381
roku przybył do Krakowa wraz z Zygmuntem Luksemburskim374. Natomiast kilkanaście lat później pewien Mikusz wykorzystał królewski wjazd375.
Powrót do miasta z kimś znaczącym i szlachetnie urodzonym był próbą legalnego odwrócenia skutków wyroku. Wielu próbowało jednak wślizgnąć się do Krakowa, licząc, że
nie zostaną rozpoznani i złapani wśród tysięcy mieszkańców. W takim wypadku groził im
H. Zaremska, Banici..., s. 58
LP, 690. Heinricus smirsnider prohibitus a civitate perpetuo, ita quod nunquam debeat eciam ad civitatem interrogare, nec per principium seu regum vel quoruncumque dominorum preces intrare.
372
LP, 1078. ...perpetue sunt proscripti, ita quod neque cum rege, neque regina, nec aliquo modo alio
modo civitatem intrare debuerint. Zob. też np.: LP, 842, 1111.
373
LP, 1078. Iste Niclos Czucksbretil per peticionem domini abbatis de Mogila civitatem reintravit et est
sibi parsum ad supplicacionem eiusdem.
374
LP, 568,
375
LP, 869.
370
371
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katowski topór lub szubienica. Sędziowie, orzekając karę śmierci, bardzo często stosowali
formułę poza miastem na zawsze pozostać pod karą gardła, nie wchodzić do miasta pod karą
gardła (perpetuo manere extra civitatem sub pena colli, nunquam intrando civitatem sub pena
colli)376. Pomimo to złoczyńcy wracali. Życie zaryzykował miedzy innymi rzezimieszek recydywista Michał, mimo że niewątpliwie wyróżniał go z tłumu brak obu uszu377. Został
złapany, lecz nie wiadomo, co się z nim stało, jednak można przypuszczać, że poszedł na
szubienicę. Rajcy próbowali ze wszelkich sił utrudniać powrót przestępcom. Wygnańców
mieli przy bramach wypatrywać strażnicy, a włodarze miasta grozili surowymi karami
wszystkim tym, którzy pomogliby proskrybowanym lub relegowanym378.
Banici i proskrybowani, jeżeli nie wracali do Krakowa, mogli szukać szczęścia w innych ośrodkach. Wyroki relegacji i zarządzone przez sąd miejski proskrypcje, wedle
przywileju Kazimierza Wielkiego z 1358 roku, obowiązywały w zasadzie tylko na terenie podwawelskiego trójmiasta379. Niemniej rajcy starali się zachowywać kontakt
z innymi miastami i wzajemnie informować się o wyjętych spod prawa380. I tak w 1393
roku krakowianie wygnali czterech złoczyńców, którzy dopuścili się kradzieży w Wieliczce. Natomiast w 1371 roku ze Lwowa nadeszło pismo, w którym tamtejsze władze
informowały, że Piotr Neors był podejrzanym czlowiekiem i został ze Lwowa wyrzucony
(suspectus homo et deiectus fuisset ibidem in Lemburga)381. Jednak taka wymiana informacji prowadzona była na ogół tylko między większymi ośrodkami, a i wtedy nie
była w pełni efektywna. Wobec tego wygnańcy, którym udało się zabezpieczyć pewne środki finansowe lub cieszyli się odpowiednimi koneksjami, mogli bez większego
trudu rozpocząć nowe, uczciwe życie w jednym z mniejszych miasteczek. W takich
wypadkach nie stanowił problemu nawet brak listu urodzajnego382.
Większości wygnańców i proskrybowanych nie było jednak stać na osiedlenie się
w innym miejscu. Wszak brak pieniędzy był dla wielu z nich powodem marginalizacji.
Bieda pchała do kradzieży i rabunku, więc pośrednio stawała się przyczyną banicji.
W przypadku zaś występków niehańbiących, zagrożonych jedynie grzywnami i odszkodowaniami, niemożność zapłaty oznaczała proskrypcję. Również przestępcze piętno, na przykład brak uszu, uniemożliwiało lub przynajmniej bardzo utrudniało uczciwe życie. Dowodzi tego historia szanowanego krakowskiego krawca383. Mistrz Jakub
Zob. np.: LP, 763, 822, 823, 824, 825, 1110, 1111, 1115.
LP, 505.
378
Zob. KRKaz., s. 315.
379
KDMK, t. 1, nr 32.
380
Więcej na ten temat H. Zaremska, Banici..., s. 125 n.
381
LP, II 41.
382
H. Zaremska, Banici..., s. 129.
383
Ibidem, s. 111. Nie dotarłem niestety do samej zapiski, ponieważ w książce Zaremskiej jest błąd
w przypisie („APKr., Consularia Cracoviensia 5, s. 52 (20 VIII 1424)”). Księga radziecka o podanej
sygnaturze nie istnieje. Mimo usilnych starań nie udało mi się zlokalizować zapiski ani w księgach
ławniczych, ani radzieckich.
376
377
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Kleparski stracił ucho w bójce ze stolarzem Janem. Krewki rzemieślnik zgłosił się do
sądu ławniczego, stawiając na świadka swojego adwersarza i prosił, aby ławnicy wydali
mu dokument potwierdzający, że okaleczenie nie jest wynikiem karania. W ten sposób urzędowo chciał ochronić się przed grożącą mu hańbą i społecznym ostracyzmem.
Dla tych, którzy złamali prawo, piętno oznaczało nieodwracalne zepchnięcie na
margines, jeśli nie zawsze przestępczy, to na pewno społeczny. Tak naznaczeni mogli
wejść do półświatka Krakowa lub innego miasta albo podjąć dorywczą pracę pośledniego sługi u kogoś ze szlachty. Wielu zasilało również szeregi band terroryzujących
późnośredniowieczne trakty. W związku z tym banici stanowili nierzadko największy
odsetek wśród członków rozbójniczych konfraterni.
Wobec powyższego mieszkańcy późnośredniowiecznego Krakowa, zwłaszcza niższej kondycji społecznej, obawiali się, że sami znajdą się na marginesie przestępczym
i nawet jeśli nie postradają życia, to będą przedmiotem pogardy. Zapewne dlatego,
jak dowodzą zapiski z Księgi wójtowskiej, tak bardzo pilnowali, by oszczercy, nazywający innych przestępcami, byli pociągani do odpowiedzialności i odwoływali rzucone
kalumnie.
***
Analiza krakowskiej Liber proscriptionum pozwoliła rzucić trochę światła na ciekawy, lecz jakże mało dostępny świat ludzi marginesu przestępczego, którego dogłębne
poznanie było niemożliwe ze względu na niezachowanie się miejskich ksiąg o charakterze kryminalnym. Metody statystyczne były nieskuteczne, ale w zamian za to zapiski
z wykorzystanych źródeł przybliżyły sylwetki i losy kilkudziesięciu przestępców, którzy
działali w późnośredniowiecznym Krakowie. W pewnym sensie dzięki temu pozostałem wierny zasadom kryminalistyki, wedle których każdy łamiący prawo i każdy czyn
zabroniony powinien być badany indywidualnie. Niemniej zebrany materiał umożliwił wyróżnienie kilku charakterystycznych cech krakowskiej przestępczości.
Najpowszechniejsze były przestępstwa przeciw mieniu. Mieszczanie mieli na co
dzień do czynienia zarówno ze złodziejami, jak i rabusiami. Wśród nich zdarzali się
mistrzowie i specjaliści w swym niecnym fachu, jednak zdecydowanie częściej byli to
ludzie, którzy kradli incydentalnie. Łup stawał się dla nich formą uzupełnienia przychodów z legalnej pracy, które niejednokrotnie były niewystarczające do utrzymania
się, a nawet przeżycia. Dlatego przestępcy najczęściej rekrutowali się z najbiedniejszych warstw społeczności miejskiej, a zwłaszcza służby i pracowników najemnych,
których do kradzieży pchała nadarzająca się okazja.
Społeczność miejska równie ostro, jak w przypadku złodziejstwa, reagowała na występki przeciw moralności i porządkowi społecznemu. Do tej grupy można zaliczyć
najróżniejsze czyny — od cudzołóstwa, przez gwałt, aż po hazard, fałszerstwo i oszustwo. W wypadku tych przestępstw trwałej marginalizacji doznawały jednostki, które dopuszczały się ich notorycznie i w sposób szczególnie bulwersujący mieszkańców
Krakowa.
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Stosunkowo rzadko na margines przestępczy spadali winni zabójstw i zranień,
obecnie uznawanych wszak za najpoważniejsze z przestępstw. Sprawcy mogli z łatwością powrócić do wspólnoty miejskiej i uzyskać akceptację współmieszkańców, jeżeli
tylko pogodzili się z poszkodowanymi i zapłacili należne odszkodowania i grzywny.
Z miasta pozbywano się wyłącznie tych, którzy byli niepoprawnymi awanturnikami
i wyjątkowo zagrażali bezpieczeństwu innych.
W wielu wypadkach jednak już pierwszy występek przeciw prawu mógł stać się
przyczyną dalszej marginalizacji i stałego włączenia człowieka do środowiska przestępczego, bieda bowiem skutecznie uniemożliwiała wypłacenie zadośćuczynienia.
Natomiast hańba związana z przestępstwem nie pozwalała powrócić do uczciwego
zajęcia, które zapewniałoby utrzymanie. Brak środków finansowych przeszkadzał także w rozpoczęciu nowego życia w innym ośrodku miejskim. Powodowało to, że wśród
mieszkańców miasta, zwłaszcza wywodzących się z uboższych warstw społecznych,
powszechny był strach nie tylko przed przestępcami, lecz także przed perspektywą
własnej marginalizacji.
Istotne wnioski płyną z zestawienia przeprowadzonych przeze mnie badań ze studiami nad środowiskiem marginesu przestępczego w Krakowie czasów późniejszych,
jak i innych ośrodków miejskich późnego średniowiecza i wczesnych czasów nowożytnych. Porównanie to wykazało, że nie było większych różnic pomiędzy światem
złoczyńców w połowie XIV wieku a przestępczością w stuleciu XVI. W ciągu kilkuset
lat działały podobne mechanizmy kryminogenne, które dotykały przedstawicieli tych
samych grup społecznych. Nasilanie się przestępczości w niektórych okresach było
powodowane czasowymi okolicznościami (głód, wojna, epidemia itp.). Także w praktyce prawnej można zauważyć raczej zmiany ewolucyjne niż skokowe. Badania nad
XIV– i XV–wiecznymi przestępcami pokazały, że dostrzegany w XVI wieku proces
łagodzenia kar w stosunku do litery prawa został zapoczątkowany już dwieście lat
wcześniej.
Natomiast późnośredniowieczny Kraków w sposób szczególny dotykała przestępczość zorganizowana. Mieszkańcy wszystkich miast, a zwłaszcza kupcy, byli narażeni
na atak band rozbójniczych, grasujących na traktach. Jednak krakowianie byli nękani również na przedmieściach, a nawet w obrębie murów swojego miasta. Bandycką działalność prowadzili tam protegowani możnych i urzędników królewskich
przebywających na dworze. Ci wątpliwej konduity ludzie, służący jako zarządcy dóbr,
czy dowódcy garnizonów, wykorzystywali podległych im pachołków w zbrodniczym
procederze. Rabowali, porywali, zabijali, gwałcili i zastraszali mieszczan, pozostając
przy tym bezkarni, ponieważ chroniły ich wpływy możnych protektorów.
Wszyscy przestępcy obracali się w krakowskim półświatku. Środowisko to pozostaje jednak w dużej mierze nierozpoznane. Liber proscriptionum dostarcza bowiem
zbyt mało szczegółowych informacji o przestępczych kontaktach i codziennym funkcjonowaniu jednostek w przestrzeni i społeczności miejskiej. Dla poszerzenia wiedzy
o ludziach marginesu przestępczego konieczne jest przeprowadzenie szerszych badań.
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Wszak środowisko prostytutek, sutenerów, żebraków oraz wszystkich ludzi o nieustabilizowanej sytuacji życiowej pozostawało w stałym kontakcie i tworzyło zaplecze dla
przestępców. Ponadto jego członkowie bardzo często przekraczali prawo i wybierali
życie złoczyńcy. Z pewnością dobry wgląd w środowisko marginesu społecznego z perspektywy władz miejskich, zapewniłyby szczegółowe analizy, niewydanych niestety,
krakowskich ksiąg radzieckich, które zachowały się od 1392 roku. Niezwykle cenny
materiał zawierają również księgi wójtowskie (zachowane: wydana — z lat 1442–
1443, niewydane — od 1476 roku), które jak dotąd nie zostały należycie rozpoznane
i wykorzystane przez historyków. Interesujące perspektywy otwierają również Acta
rectoralia, ponieważ brać studencka uniwersytetu krakowskiego często nawiązywała
kontakt z grupami marginalnymi, a przez niektórych mieszczan sama była postrzegana
jako część marginesu.
Niniejsze badania dowiodły również konieczności zrewidowania stanu wiedzy
o krakowskim sądownictwie i władzach miejskich. Liczne niejasności w funkcjonowaniu systemu prawnego oraz nierozpoznane kompetencje organów samorządu miejskiego bardzo utrudniają prowadzenie studiów nad jednostkami naruszającymi reguły
życia społeczności miejskiej. Ponadto opisane zjawisko działalności w okolicach Krakowa zorganizowanych grup przestępczych, znajdujących się pod protekcją możnych,
zachęca do przeprowadzenia badań nad problemem współistnienia w dużej bliskości
samorządnego ośrodka miejskiego i najważniejszego centrum władzy królewskiej.
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MIESZKAŃCY PRZEDMIEŚĆ STAREJ
WARSZAWY U SCHYŁKU ŚREDNIOWIECZA
(1500–1526)*

B

adania nad przedmieściami miast średniowiecznych mają stosunkowo długą tradycję, ale prowadzone były nieregularnie i dość przypadkowo: oprócz prac poświęconych przedmieściom Krakowa1 obszernego opracowania, opartego na bogatym
materiale źródłowym, doczekały się przede wszystkim przedmieścia Torunia i Chełmna2, Poznania3 i Elbląga4. O przedmieściach innych ośrodków jedynie wspominano
w pracach poświęconych samym miastom, ale te uwagi miały na ogół charakter sygnalizacyjny5. W rezultacie nadal brakuje wspólnej definicji przedmieść, do których zaliczane bywają i jurydyki, i wsie otaczające miasto. Dodatkowo brak wspólnej metody
sprawia, że poszczególne prace naświetlają interesujący nas problem z różnych stron,
co nie ułatwia podjęcia analiz porównawczych i prowadzi do rozbieżności w ocenach.

* Artykuł jest fragmentem pracy magisterskiej pt. „Przedmieścia Starej Warszawy w późnym średniowieczu”, obronionej w Instytucie Historycznym UW w 2009 roku.
1
J. Dzikówna, Kleparz do 1528, Kraków 1932; W. Konieczna et al., Studia nad przedmieściami Krakowa, Kraków 1938.
2
T. Jasiński, Przedmieścia średniowiecznego Torunia i Chełmna, Poznań 1982.
3
J. Wiesiołowski, Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania, Warszawa 1982; Z. Kulejewska–Topolska, Struktura prawna aglomeracji osadniczej Poznania od XV do końca XVIII wieku, Poznań
1969.
4
R. Czaja, Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu, Toruń 1992.
5
U. Sowina, Sieradz: układ przestrzenny i społeczeństwo miasta w XV–XVI w., Warszawa 1991;
M. Goliński, Wokół socjotopografii późnośredniowiecznej Świdnicy, część 1, Wrocław 2000 i część 2,
Wrocław 2003; A. Bartoszewicz, Warta. Społeczeństwo miasta w II połowie XV i na początku XVI
wieku, Warszawa 1997.
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Na tym tle pozytywnie wyróżnia się artykuł Henryka Samsonowicza, syntetyzujący
i wprowadzający ciekawy podział funkcjonalny przedmieść6.
Przedmieścia Warszawy badane były przede wszystkim w kontekście zmian rozplanowania i zabudowy7, a prace te opierano w dużym stopniu na znacznie późniejszych
źródłach kartograficznych. O przedmieszczanach wspominano niekiedy w szerokim
kontekście rzemiosła miejskiego i struktury społecznej ośrodka8, ale uwagi te trudno
uznać za wystarczające. Ten stan rzeczy tylko częściowo można tłumaczyć brakami
bazy źródłowej: księgi miejskie Starej Warszawy ze schyłku średniowiecza dostarczają wielu informacji na temat kondycji majątkowej i prawnej przedmieszczan9,
pozwalają też w znacznym stopniu zrekonstruować strukturę majątkową i zawodową
mieszkańców przedmieść w odniesieniu do lat 1500–1526. Dużo możemy się również
dowiedzieć o zabudowie i funkcjach poszczególnych obszarów przedmiejskich tego
okresu.
Początki przedmieść miast lokacyjnych należy wiązać z samym aktem lokacji: dokument wystawiany dla wójta nowego ośrodka określał przede wszystkim jego kompetencje i granice podległego mu obszaru. Obszar ten obejmował nie tylko ziemię, na
której miała się znaleźć zabudowa mieszkalna10, ale również liczne grunty przeznaczone pod ogrody, pola, łąki, a także pod urządzenia przemysłowe11. Po wydzieleniu
H. Samsonowicz, Le suburbium en Pologne vers la fin du Moyen Age, „Studia Historicae Oeconomicae”, t. 13, 1978, s. 73–82.
7
W. Szaniawska, Zmiany w rozplanowaniu i zabudowie Krakowskiego Przedmieścia do 1733, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. XXIX, z. 3, 1967, s. 285–316; W. Małcużyński, Rozwój terytorialny Miasta
Warszawy, Warszawa 1900; O. Sosnowski, Powstanie układ i cechy charakterystyczne sieci ulicznej na
obszarze Wielkiej Warszawy, Warszawa 1930; A. Gieysztor, S. Herbst, E. Szwankowski, Kształty Warszawy, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, t. 9, 1947, nr 1–2, s. 148–210; W. Szaniawska, Warszawa, w: Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku,
red. W. Pałucki, Warszawa 1973, s. 121–136; D. Kosacka, Północna Warszawa w XVIII wieku, Warszawa 1970; J. Putkowska, Stołeczność Warszawy a jej rozwój przestrzenny w pierwszej połowie XVII
wieku, w: Narodziny stolicy. Warszawa w latach 1596–1668, red. P. Mrozowski, M. Wrede, Warszawa
1996, s. 51–54; A. Bartoszewicz, H. Bartoszewicz, Obraz kartograficzny terytoriów przedmiejskich
Warszawy w XVII–XVIII wieku, „Rocznik Warszawski”, t. 37, 2012, s. 41–92.
8
Szczególnie: E. Koczorowska–Pielińska, Rzemiosło Starej i Nowej Warszawy do 1525 roku,
w: Z dziejów rzemiosła warszawskiego, red. B. Grochulska i W. Pruss, Warszawa 1983, s. 27–83;
eadem, Liczebność i specjalizacja rzemiosła w Starej i Nowej Warszawie w latach 1417–1526, „Rocznik Warszawski”, t. XI, 1972, s. 5–22; eadem, Warszawskie rzemiosło artystyczne i budowlane w XV
wieku, Warszawa 1959.
9
Szczególnie cenne są księgi radzieckie z lat 1447–1527, Księga Radziecka Miasta Starej Warszawy, t. 1 (1447–1527), wyd. A. Wolff, Wrocław 1963 (dalej: KRMSW); wyraźnie mniej informacji
zawierają księgi ławnicze z tego okresu, Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Stara
Warszawa, sygn. 528–529 (dalej: SW 528, SW 529).
10
Według S. Pazyry w przywilejach nie określano norm rozplanowania i zabudowy miasta,
por. idem, Geneza i rozwój miast mazowieckich, Warszawa 1959, s. 85.
11
J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Warszawa 1949, s. 35.
6
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obszaru objętego immunitetem sądowym i gospodarczym następował kolejny podział:
wraz z wyznaczeniem linii umocnień powstawały dwie przestrzenie infra i extra muros.
To dobrze widoczne w źródłach rozróżnienie nie miało jednak wpływu na sytuację
prawną obydwu obszarów — zarówno na terenie miasta, jak i za murami obowiązywało to samo prawo, stanowione przez te same instytucje12. Mury miejskie, zapewniające
bezpieczeństwo i samodzielność władz miasta, stanowiły szczególnie ważny punkt odniesienia w myśleniu o przestrzeni13, ale w sensie prawnym nie były granicą.
Wyznaczone linią muru obszary rozwijały się, siłą rzeczy, w różnych kierunkach:
przestrzeń wewnątrz murów, uporządkowaną za pomocą wyznaczonych ulic, dzielono
na działki przeznaczone przede wszystkim pod zabudowę mieszkalną. Jednocześnie
starano się także uporządkować przestrzeń wokół miasta: nie tylko wytyczano pola
i ogrody14, lecz również wznoszono młyny, rzeźnie i cegielnie, bez których trudno sobie
wyobrazić rozwój miasta15. Istotnym elementem dla kształtujących się przedmieść —
podobnie jak i dla obszaru wewnątrz murów — była pierwotna siatka komunikacyjna:
dawne szlaki handlowe stawały się teraz podstawą dla mierniczych dzielących teren
wokół nich na ogrody i pola16. Pierwszy etap w rozwoju przedmieść otwierała zatem
lokacja17 i wyznaczenie granicy miasta za pomocą mniej lub bardziej solidnych obwarowań. Wydaje się, że w miastach pozbawionych fortyfikacji o przedmieściach mówić
nie można18.
Pierwotne przedmieścia pełniły przede wszystkim funkcje rolne, jednak jeśli
miasto się rozwijało, zmieniały się również funkcje otaczających je terenów: przede
wszystkim wraz ze wzrostem liczby mieszkańców i posuwającym się rozwarstwieniem
majątkowym społeczeństwa zaczynają pojawiać się tu zabudowania mieszkalne. Proces osiedlania się mieszczan poza murami na ogół tłumaczony jest przeludnieniem
miast19. Wydaje się jednak, że czynników sprzyjających przenoszeniu miejsca zamieszkania i pracy na przedmieścia było więcej: znacznie niższe czynsze oraz korzystniejsze

T. Jasiński, op. cit., s. 8, 18, 22; J. Ptaśnik, op. cit., s. 375.
J. Widawski, Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku, Warszawa 1973,
s. 16; polemizuje P. Tyszka, który zwraca uwagę na zbyt dużą wagę przywiązywaną do tej granicy
przez badaczy, por. idem, Obraz przestrzeni miejskiej Krakowa w XIV–XV wieku w świadomości jego
mieszkańców, Lublin 2001, s. 206–208.
14
Według T. Jasińskiego do każdej działki w mieście dodawano ogród na przedmieściu; idem,
op. cit., s. 18.
15
T. Jasiński, op. cit., s. 136.
16
J. Wiesiołowski, op. cit., s. 191, 238.
17
T. Jasiński, op. cit., s. 135.
18
Potwierdzeniem tej tezy jest brak przedmieść Nowej Warszawy — w jej księgach miejskich
nie używa się terminu suburbium, por. Księga ławnicza miasta Nowej Warszawy, t. 1, (1416–1485),
wyd. A. Wolff, Wrocław 1960; W. Małcużyński, op. cit., s. 9.
19
„Ciasnota obwodu warownego (...) od początku bodaj wywołała powstanie przedmieść” —
A. Gieysztor, S. Herbst, E. Szwankowski, op. cit., s. 173.
12
13
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położenie warsztatu mogły stanowić silną zachętę20, jednak zanim zaczęto budować
domy na otwartym terenie, musiały się dokonać niebagatelne zmiany w świadomości
mieszczan. Do mieszkania na terenie miasta skłaniały przecież kupców i rzemieślników nie tylko względy prestiżowe21, których znaczenie będzie stale rosło, ale również
czynniki znacznie bardziej przyziemne — przede wszystkim strach i poczucie zagrożenia związane z życiem poza murami22.
Początki przedmieść mieszkalnych Starej Warszawy ze względu na braki źródłowe
możemy odtwarzać jedynie hipotetycznie. Popularna teza zakłada, że już w XIV wieku na północ od miasta funkcjonowało duże osiedle, z którego mieli się rekrutować
późniejsi obywatele Nowej Warszawy23. Właśnie obecnością takiej osady tłumaczono
funkcjonowanie poza murami Starego Miasta dwóch kościołów, szpitala i łaźni24. Wydaje się jednak, że początki Nowego Miasta były trochę późniejsze: aż do hołdu złożonego przez Siemowita III Władysławowi Jagielle Mazowszu stale zagrażały najazdy
litewskie, które niekiedy mogły docierać nawet do murów Starej Warszawy25. W tym

O korzyściach wynikających z osiedlenia się na przedmieściach dla kowali i stelmachów
por. J. Wiesiołowski, op. cit., s. 97, 198; na przedmieściach osiedlali się również przedstawiciele
zawodów szczególnie uciążliwych, przede wszystkim garbarze — por. ibidem, s. 223–228.
21
Ibidem, szczególnie s. 136–139.
22
H. Samsonowicz, Dobre i złe dzielnice małych miast w Polsce w XV–XVI w., w: Miasto — Region
— Społeczeństwo. Studia ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyrobiszowi w sześćdziesiątą rocznicę Jego
urodzin, red. E. Dubas–Urwanowicz, Białystok 1992, s. 35.
23
Por. przyp.19, także: W. Małcużyński, op. cit., s. 9; dyskusja na temat początków Nowej Warszawy wiąże się z ciekawym pytaniem o zakres pierwotnego patrymonium Starej Warszawy — liczni
badacze zakładali, że Nowe Miasto powstało właśnie na tym terenie, por. T. Lalik, Uwagi o rozwoju
miast mazowieckich i Warszawy, w: Warszawa średniowieczna, z. 2, „Studia Warszawskie”, t. 21,
1975, s. 48; A. Gieysztor, S. Herbst, E. Szwankowski, op. cit., s. 169. Wśród przeciwników tej tezy
można wymienić W. Małcużyńskiego i pośrednio S. Gawlasa, który zwraca uwagę na znaczenie
własności terenu dla wyznaczania patrymonium lokowanego ośrodka i podkreśla, że jego jednorodny status prawny mógł być ważniejszy od innych czynników; S. Gawlas, Ulica a zmiany krajobrazu
miejskiego w okresie lokacji, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 47, z. 1, 1999, s. 3–25.
24
Kościół św. Jerzego pojawia się w aktach procesu polsko–krzyżackiego z 1339 roku, kościół i szpital
św. Ducha w dokumencie księcia Janusza z 1388 roku, łaźnia miejska w dokumencie księcia Janusza
z 1376 roku, por.: Lites ac res gestie inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. 1, wyd. T. Działyński, Poznań 1890, s. 92; Przywileje królewskiego miasta stołecznego Starej Warszawy 1376–1772, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1913, nr 1, 7. Szeroko o kościele św. Jerzego: M. Stawski, Prepozytura czerwińskiego
opactwa kanoników regularnych p.w. św. Jerzego w Warszawie, w: Klasztor w mieście średniowiecznym
i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg–Lenartowicz, Wrocław 2000, s. 41–55; o szpitalu Św. Ducha: Z. Podgórska–Klawe, Szpitale warszawskie 1388–1945, Warszawa 1975; o łaźni: A. Wejnert, Wiadomość o mostach na Wiśle pod Warszawą 1376–1864, „Rocznik Warszawski”, t. VIII, 1970, s. 5–26.
25
Por. J. Garus, Gród i Zamek książąt mazowieckich w Warszawie. Nowe źródła archeologiczne i nowe
spojrzenie, „Kronika Zamkowa”, 53–54, 2007, s. 7–35; M. Sekuła, Relikty umocnień obronnych warszawskiej siedziby książęcej odkryte na dziedzińcu pałacu Pod Blachą, „Kronika Zamkowa”, 53–54,
2007, s. 91–113.
20
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kontekście mało prawdopodobne wydaje się, by wcześniej stale funkcjonowały rozbudowane przedmieścia. Lokacja Nowej Warszawy nastąpiła zapewne już po wielkich
zmianach politycznych schyłku XIV wieku, gdy Mazowsze związało się politycznie
z połączonymi unią Polską i Litwą, a zagrożenie wojnami i najazdami ustało. W takich
też nowych okolicznościach mogły się wreszcie rozwinąć przedmieścia.
Po założeniu Nowej Warszawy szczególnie szybko rozwijało się północne przedmieście. Obszar ten, ograniczony z jednej strony przez mury Starej Warszawy, z drugiej —
przez Nowe Miasto i ziemie klasztoru św. Jerzego, przez cały XV wiek powoli wypełniał
się domami, zyskując stopniowo charakter i miano ulicy26. Bliskość murów i bramy,
sąsiedztwo dwóch kościołów i położenie bezpośrednio na skrzyżowaniu dwóch dróg
handlowych decydowały o jego wartości i zachęcały do osiedlania się tutaj również
dawnych mieszkańców miasta.
Wolniej rozwijało się południowe przedmieście — ziemie położone wzdłuż drogi
do Czerska jeszcze w XV wieku należały w większości do księcia, który stopniowo
sprzedawał je mieszczanom. Dopiero w odniesieniu do schyłku tego wieku mamy
wiadomości o znajdujących się tu domach, niewykluczone jednak, że już znacznie
wcześniej istniało tu skromne osiedle pracowników cegielni miejskiej27, obok której
zapewne pojawiały się również pierwsze piece do wypalania wapna28. Istotną cezurę
w rozwoju tego obszaru stanowi sprowadzenie do Warszawy bernardynów w 1454
roku29. Budowa kościoła i klasztoru, wspierana nie tylko przez dwór, ale również przez
mieszczan30, znacznie podniosła wartość przestrzeni za południową bramą i zdecydowanie przyśpieszyła rozwój Przedmieścia Czerskiego. W początkach XVI wieku
sięgało ono już dzisiejszej ulicy Świętokrzyskiej, przy czym jego południową część
wypełniały duże, rzadko zabudowane posiadłości, przeznaczone nie tylko pod ogrody,
lecz również pod pola. Pewne zmiany na tym obszarze wprowadziła dopiero fundacja
kaplicy Świętego Krzyża, która pojawia się w źródłach od 1505 roku31, a właściwy
jego rozwój zaczął się dopiero wraz z erygowaniem kościoła Świętego Krzyża w 1526

Według P. Tyszki ulicą w średniowiecznym Krakowie określano jedynie trakty komunikacyjne
o określonej — miejskiej zabudowie, idem, op. cit., s. 135–137.
27
O cegielni dowiadujemy się ze źródeł dość późno, na pewno funkcjonowała w 1454 roku
(por. Przywileje..., nr 9); trudno natomiast ustalić, czy jej początki były związane z budową murów,
grodu, czy budynków miejskich. Liczba pracowników cegielni nie jest możliwa do ustalenia, tym
bardziej, że wielu pracowało sezonowo, dla początków XVI wieku widoczna jest jednak koncentracja strycharzy i murarzy na Przedmieściu Bernardyńskim.
28
O bliskich związkach obu urządzeń por. M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986, s. 173; T. Jasiński, op. cit., s. 100.
29
O klasztorze bernardynów: W. F. Murawiec, Bernardyni warszawscy. Dzieje klasztoru św. Anny
w Warszawie 1454–1864, Kraków 1973; D. Kaczmarzyk, Kościół św. Anny, Warszawa 1984.
30
D. Kaczmarzyk, op. cit., s. 37.
31
KRMSW, nr 704.
26
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roku i miał silny związek ze zmianami zachodzącymi w Warszawie po wygaśnięciu
dynastii Piastów32.
Obszarem przedmiejskim o charakterystycznej, określonej funkcji była również
osada Rybaki, rozciągająca się wzdłuż skarpy wiślanej na długości obu miast. Jej początki nie są znane, ale dzięki licznym analogiom można podejrzewać, że rozwijała się
wraz z miastem, nie należąc do jego szczególnie prestiżowych dzielnic. Nieregularna
zabudowa Rybaków miała charakter tymczasowy i nieraz znikała za sprawą częstych
powodzi. Stosunkowo częste wizyty jej mieszkańców w kancelariach obu miast nie
pozostawiają wątpliwości, że podlegała jurysdykcji miejskiej33.

STATUS PRAWNY PRZEDMIESZCZAN
Mieszkańcy przedmieść — podobnie jak mieszkańcy miasta — stanowili grupę niejednorodną, a różnice między nimi dotyczyły nie tylko wykonywanego zawodu czy
kwestii majątkowych. Najistotniejszy, jak się wydaje również z punktu widzenia zainteresowanych, nie był podział na biednych i bogatych, lecz na obywateli miasta posiadających prawo miejskie i resztę jego mieszkańców, którzy tego prawa nie mieli34.
Teoretycznie podział ten miał charakter fundamentalny: obywatelstwo pozwalało nie
tylko pełnić prestiżowe funkcje we władzach miasta, ale również było niezbędne do
osiągnięcia elementarnej stabilizacji — pozwalało nabywać nieruchomości, wykonywać zawód, uczestniczyć w życiu miejskich wspólnot religijnych i zawodowych35. Brak
praw miejskich formalnie spychał zatem człowieka na margines życia miejskiego, ale
w praktyce dnia codziennego znaczna część mieszkańców miast radziła sobie bez obywatelstwa, którego ściśle wymagano jedynie przy obejmowaniu urzędów36. Ostatecznie jednak nawet w sytuacji, gdy podział na obywateli i mieszkańców nie był ostry, nadal pozostawał istotnym wskaźnikiem pozycji społecznej poszczególnych osób i grup.
Określenia stosowane przez pisarzy miejskich wobec mieszkańców przedmieść były
stosunkowo różnorodne: obok klasycznych suburbanorum pojawiają się obywatele
warszawscy (cives Warschovienses) i współobywatele z przedmieść (concives de suburPowstanie wielu domów naprzeciw kościoła Świętego Krzyża jest efektem nadania Anny Jagiellonki z 1573 roku; por. W. Szaniawska, Zmiany..., s. 293.
33
Sugestię, że mogło być inaczej i Rybaki mogły podlegać staroście, wysunął B. Gierlach, powołując się na przykład Poznania; idem, Kultura materialna warszawskiego zespołu miejskiego, w: Warszawa średniowieczna, z. 1, „Studia Warszawskie”, t. XIII, 1972, s. 32.
34
O różnych podziałach mieszkańców miast por. A. Karpiński, Pauperes. O mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku, Warszawa 1983, s. 5–7.
35
J. Ptaśnik, op. cit., s. 243–257.
36
Najistotniejsza była możliwość nabywania nieruchomości bez obywatelstwa, o czym wspomina
H. Samsonowicz, idem, Relacje międzystanowe w Polsce w XV wieku, w: Społeczeństwo Polski Średniowiecznej, red S. K. Kuczyński, t. 2, Warszawa 1982, s. 252, 260.
32
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bio), czasem określani bardziej familiarnie jako concives nostri de suburbio. Duża liczba
różnych nazw mogłaby świadczyć o pewnej ustalonej hierarchii, w której pierwsze
miejsce mogliby zajmować obywatele Warszawy, drugie obywatele przedmieść, a na
końcu zostawaliby zwyczajni przedmieszczanie37. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt,
że konstrukcja zawierająca określenie de suburbio ma swój odpowiednik stosowany
dla mieszkańców miasta, których stosunkowo często dookreślano za pomocą nazwy
ulicy zamieszkania. Podobieństwa obu form stają się bardziej widoczne z czasem, gdy
zdawkowe określenie de suburbio będzie wypierane przez nazwy poszczególnych przedmieść: de Freta, de suburbio Bernardinorum, de Piscoratu. Ta różnorodność pozwala
uchwycić właściwy cel pisarza: wskazanie miejsca zamieszkania miało ułatwić identyfikację klientów kancelarii, nie świadczyło jednak o ich statusie prawnym, o czym
możemy się przekonać, analizując konsekwencję pisarzy w stosowaniu poszczególnych
przydomków wobec przedmieszczan.
Badanie określeń stosowanych przez pisarzy dla mieszkańców przedmieść nie jest
zadaniem łatwym. Przede wszystkim duża część zapisek jest zbyt lakoniczna i nie dostarcza żadnych informacji na temat statusu majątkowego i prawnego występujących
w nich osób; ponadto nie wszyscy występujący w danej sprawie są traktowani równo:
na ogół pisarza bardziej interesuje status sprzedawcy nieruchomości niż jej kupca.
Jeszcze mniej uwagi poświęca się wymienianym w zapiskach sąsiadom, których często
określa się jedynie imieniem lub zawodem, co stanowi szczególne utrudnienie w przypadku osób pojawiających się w księdze tylko raz. Osobnym problemem jest odpowiedź na pytanie, jak w rzeczywistości wyglądały związki właścicieli przedmiejskich
nieruchomości z miastem. Wydaje się, że duża ich część nie tylko posiadała prawo
miejskie, ale również faktycznie mieszkała i pracowała w obrębie murów, a przedmiejskie nieruchomości traktowała jedynie jako formę lokaty kapitału. Właściwe oddzielenie takich mieszkańców miasta od przedmieszczan nie zawsze jest jednak łatwe38.
Z tych powodów celowe wydaje się jedynie przyjrzenie się przydomkom, jakie stosowane były — z większą lub mniejszą konsekwencją — wobec grupy osób regularnie
pojawiających się w źródle; badanie takie pozwala odkryć, jaki był związek poszczególnych określeń ze statusem opisywanych za ich pomocą osób.
Określenia civis Warschoviensis i civis de suburbio Warschoviensi stosowano wymiennie
i były one równoznaczne: na zmianę określani w ten sposób bywali Jan Kaletnik stary39,

Wartość przydomków do badań nad warstwami i pochodzeniem społecznym oceniana była
różnie, ostatecznie raczej negatywnie, por. S. M. Szacherska, Wójtowie dziedziczni Starej Warszawy, w: Społeczeństwo Polski Średniowiecznej, red. S. K. Kuczyński, t. 1, Warszawa 1981, s. 299;
H. Samsonowicz, Relacje międzystanowe..., s. 246–252.
38
Zwracał na to uwagę również J. Wiesiołowski, idem, op. cit., s. 195; dla Warszawy problem jest
o tyle większy, że brakuje dobrych opracowań socjotopografii miasta „w murach”.
39
Jako civis Warschoviensis: KRMSW nr 1090, 1113, 1182, 1274; jako civis de suburbio Warschoviensi: KRMSW nr 1095, 1132.
37
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kowal Jan Malowany40, woźnica Maciej Buszko41. Podobna równoważność zachodziła
również z określeniami bardziej precyzyjnymi: Maciej miecznik określany jest jako obywatel Warszawy42, jej przedmieścia43 i — już konkretnie — Freta44, przy czym warto
zauważyć, że te trzy określenia pojawiają się obok siebie w trzech kolejnych zapiskach45.
Oczywiście, zdarzają się osoby, wobec których pisarze zdobyli się na pełną konsekwencję; zazwyczaj dotyczy to osób pojawiających się w kancelarii rzadko lub określanych
mało precyzyjnie46, a więc przede wszystkim imieniem i zawodem.
Być może stałych mieszkańców przedmieść, nieposiadających prawa miejskiego,
określano czasem ich nazwą, przy czym w metodzie tej nie widać szczególnej konsekwencji; określenie de Freta otrzymali Stanisław Miecznik47 i stelmach Szymon
Dzelny48, którzy faktycznie latami mieszkali i pracowali na Freta Nowomiejskim49, ale
w ten sam sposób nazwano również Wacława Rymarza50, który nie tylko był obywatelem Warszawy, ale nawet jej ławnikiem51. Samo określenie de Freta nie było zresztą
przez długi czas precyzyjne, dopiero z czasem zaczyna się odnosić jedynie do przedmieścia północnego. Ostatecznie trudno ustalić, czy na przykład Wawrzyniec lub Michał
— rzeźnicy de suburbio posiadali jakieś prawa miejskie, czy jedynie zamieszkiwali na
terenie należącym do miasta52.

Jako civis Warschoviensis: KRMSW, nr 1142, 1205, 1217, 1227, 1419, 1749; jako civis de suburbio
Warschoviensi: KRMSW, nr 1434.
41
Jako civis Warschoviensis: KRMSW, nr 1042, 1747; jako civis de suburbio Warschoviensi: KRMSW,
nr 958 (tu w roli starszego przedmieścia, o czym niżej), KRMSW, nr 1068; dodatkowo pojawia się
ponad 10 razy bez określenia obywatelstwa.
42
KRMSW, nr 970, 1548, 1589.
43
KRMSW, nr 971.
44
KRMSW, nr 972.
45
Według A. Wolffa wpisanych przez tego samego pisarza, por. idem, Przedmowa, w: KRMSW,
s. XXII.
46
Jan Kusznik określany trzy razy jako civis de suburbio Warschoviensi na ogólną liczbę 10 zapisek,
w których się pojawia; Jan Grucza 3 razy określony jako civis Warschoviensis na 6 zapisek, Gabriel
2 razy jako civis Warschoviensis na 8 zapisek; wyjątkowo konsekwentnie opisany Jakub Adamowski
11 razy na 15 zapisek jako civis Warschoviensis.
47
Konsekwentnie jako Stanisław Miecznik de Freta Novae Civitatis: KRMSW, nr 336, 362, 365,
611, po śmierci jako Stanislaus de Freta: KRMSW, nr 898.
48
KRMSW, nr 806, 909, ale także de suburbio KRMSW, nr 832; a nawet jako civis Warschoviensis
KRMSW, nr 1597 (długo po śmierci).
49
Choć warto odnotować, że Szymon Dzelny przez niecały rok był także właścicielem domu na
ulicy Grodzkiej, AGAD, SW 528, k. 121 v., 135 v., KRMSW, nr 832.
50
KRMSW, nr 849, 706 de Freta Nove Civitate, na ogół jednak z informacją o obywatelstwie (civis
Warschoviensis de Freta, civis Antique Civitate Warschoviensis de Freta).
51
KRMSW, nr 827, 1757.
52
Michał Pieniążek — rzeźnik z przedmieścia, pojawia się w księdze 10 razy, podobnie Wawrzyniec, obydwaj określeni zostali lakonicznym stwierdzeniem de suburbio.
40

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXIII .indd 92

2012-11-30 08:23:22

Mieszkańcy przedmieść Starej Warszawy u schyłku średniowiecza (1500–1526)

93

Niewielka konsekwencja pisarzy w stosowaniu przydomków może być świadectwem ich niskiej wagi: wydaje się, że klientom kancelarii nie zależało przesadnie na
eksponowaniu własnej pozycji społecznej, a zasadniczym celem obu stron było jednoznaczne określenie pojawiających się w zapiskach osób. Miejsce zamieszkania —
ważne dla określenia prestiżu danej osoby — w kancelarii miało za zadanie przede
wszystkim wskazać konkretną osobę, a nie jej wyższy lub niższy status. Stosowane
tu określenia nie mają zabarwienia wykluczającego, o które łatwo można by je podejrzewać. Ostatecznie większość znanych nam z księgi radzieckiej przedmieszczan
stanowią ludzie posiadający prawo miejskie, określony majątek i zawód, którzy na
przedmieściach mieszkali z różnych, często wyraźnie praktycznych, względów.
Analiza przydomków nie tylko pokazuje ich stosunkowo małe znaczenie, ale także
niewiele nam mówi o faktycznych prawach mieszkańców przedmieść, którzy — mimo
posiadania obywatelstwa miejskiego — mogli być dyskryminowani społecznie i gospodarczo. Warto zatem przyjrzeć się również ich działalności w dwóch możliwych do
zbadania aspektach: przede wszystkim interesujące wydaje się miejsce przedmieszczan
w procesie przyjmowania prawa miejskiego, dodatkowo warto sprawdzić, jaki był ich
udział w cechach rzemieślniczych funkcjonujących w Warszawie.
Najstarsza zachowana księga przyjęć do prawa miejskiego Starej Warszawy zawiera
384 wpisy z interesującego nas okresu, przy czym dotyczą one lat 1508–1526. Konsekwentne w formie zapiski zawierają informacje nie tylko o nowo przyjmowanych obywatelach,
lecz również o tych obywatelach Warszawy, którzy ręczyli za dobre sprawowanie nowych
członków miejskiej wspólnoty53. Co ciekawe, to właśnie w grupie poręczycieli spotykamy
stosunkowo licznych przedmieszczan, z których część możemy łatwo zidentyfikować dzięki
stosowanym przez pisarzy określeniom: de suburbio Warschoviensi i cives de suburbio Warschoviensi. Takie formy pojawiają się w interesującym nas okresie 38 razy54, przy czym nie są
stosowane konsekwentnie: z jednej strony te same osoby bywają różnie nazywane, z drugiej — nie wszyscy znani nam przedmieszczanie zostali przez pisarzy opisani w ten sposób.
Liczne występowanie przedmieszczan w funkcji poręczycieli przy tak istotnym akcie, jak
przyjmowanie obywatelstwa, jest z jednej strony cenną wskazówką w badaniach nad ich
faktycznym statusem i sugeruje, że ci spośród nich, którzy posiadali prawo miejskie, byli
rzeczywiście równoprawnymi obywatelami miasta. Z drugiej strony, rzadkie występowanie
przedmieszczan wśród osób przyjmujących obywatelstwo Warszawy55 każe zastanawiać się
nad rzeczywistymi funkcjami przedmieść w procesach społecznych.

A. Bartoszewicz, Wstęp, w: Album Civium Civitatis Antiquae Varsoviae 1506–1586. Księga przyjęć
do prawa miejskiego Starej Warszawy, wyd. eadem, Warszawa 2000, s. 5.
54
Na 384 zapiski, przy czym poręczyciele najczęściej występują parami — czyli faktycznie tak
określeni przedmieszczanie stanowią około 5% poręczycieli.
55
Album Civium..., nr 328: Albertus, Michaelis de suburbio sellator z 1525 roku. Przedmieszczanie
mogą się jednak ukrywać wśród 50 osób (na 384), których pochodzenie nie zostało z różnych względów określone, przy czym w tej liczbie znajdują się wdowy, szlachta oraz urzędnicy książęcy.
53
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Ciekawym problemem, związanym z posiadaniem przez przedmieszczan obywatelstwa miasta, jest ich udział w cechach rzemieślniczych. Nieliczne wzmianki pozwalają zakładać, że organizacja cechowa była w Warszawie dość rozwinięta
i obejmowała przynajmniej kilka bractw56, z których dwa na pewno funkcjonowały
również na przedmieściach. Taki przedmiejsko–miejski charakter miał na pewno
stosunkowo często wspominany cech kowali, którego starszymi byli Bartosz Nożownik, Jakub Koczelnik, Jan kowal i Stanisław Spiczka, a członkiem kowal Stanisław Niemiec, Jakub ślusarz i zapewne Maciej ślusarz57. Cechą charakterystyczną
tej wspólnoty była wyraźna koncentracja jej członków, którzy byli w zasadzie bezpośrednimi sąsiadami, na Freta Nowomiejskim58. Właścicielem nieruchomości na
przedmieściach był również Jan Kotharski, starszy bractwa szewców, który posiadał
domek na Rybakach59, a później mógł mieszkać w okolicach Świętego Krzyża, choć
pewności nie mamy. Dwaj inni starsi tego cechu — Stanisław Podmurny i Piotr
Szewc — mieszkali natomiast na pewno w obrębie murów miejskich, odpowiednio
na Piekarskiej (pod murem) i przy bramie południowej (Krakowskiej)60. Brak materiału nie pozwala na pełną analizę składu poszczególnych cechów, trudno zatem
zastanawiać się, jaki był ich charakter; możemy jedynie zakładać, że — podobnie
jak w innych miastach — cechy obejmowały przedstawicieli określonych rzemiosł,
bez względu na ich miejsce zamieszkania, przy czym za wyłącznie miejski lub przedmiejski charakter cechu najczęściej odpowiadał po prostu charakter wykonywanych prac61.
Ostatecznie możemy przyjąć, że mieszkańcy przedmieść stanowili grupę silnie
zróżnicowaną, której elitą byli na pewno obywatele miasta. Korzystając z pełni praw
miejskich i uczestnicząc w życiu miejskich cechów, nie różnili się znacznie od ogółu
KRMSW, nr 1839: domini scabini una cum fraternitatibus omnibus mercatorum, salinatorum, braxatorum, pellificum, pistorum, zapiska dotyczy słynnego tumultu warszawskiego, co ciekawe niewymienione zostały cechy mniej elitarne — szewców i kowali oraz cech rymarzy, o którego istnieniu
świadczy zapiska nr 381 i, co szczególnie zaskakujące, cech złotników powołany w 1516 roku,
por. E. Koczorowska–Pielińska, Rzemiosło Starej i Nowej Warszawy..., s. 55–58.
57
KRMSW, nr 567, 622, 1639; por. E. Koczorowska–Pielińska, Rzemiosło Starej i Nowej Warszawy..., s. 55.
58
Nieliczni mogli posiadać okresowo nieruchomości na terenie miasta, jak np. Bartosz Nożownik,
który miał dom wewnątrz murów, ale tuż przy Bramie Nowomiejskiej, czy Michał ślusarz określany
niekiedy jako „stary zegarnik”, który okresowo posiadał aż dwie nieruchomości na Krzywym Kole,
AGAD, SW 528, k. 20, 46; AGAD, SW 529, k. 89v., 91v., 92.
59
KRMSW, nr 928, 1123 (kupuje i sprzedaje domek na Rybakach), 1747 (ma dom na Krakowskim Przedmieściu).
60
KRMSW, nr 1055; AGAD, SW 532, k. 88v.; AGAD, SW 528, k. 39v.; AGAD, SW 522,
k. 58v.
61
Por. T. Jasiński, op. cit., s. 94 — o dwóch cechach piekarzy w Toruniu, z których jeden funkcjonował wyłącznie na przedmieściu; s. 121 — o przynależności przedmieszczan do cechów miejskich;
J. Wiesiołowski, op. cit., s. 64 — tylko niektóre cechy rozpadają się na linii muru.
56
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mieszkańców miasta. Określani przez pisarzy na różne sposoby, stanowią większość
znanych nam ze źródeł przedmieszczan, co jednak nie znaczy, że w istocie stanowili
większość mieszkańców przedmieść62. Obok grupy civium de suburbio musiała żyć rzesza ludzi nieposiadających praw i przywilejów obywateli miasta — możemy jedynie
zakładać, że właśnie ci przemilczani stanowili zbiorowość szczególnie dynamiczną,
która w dużym stopniu decydowała o obliczu miasta. Ta podwójnie — przez prawo
i źródła — dyskryminowana grupa nie była jednak charakterystyczna wyłącznie dla
suburbiów, a liczba skrajnie ubogich mieszkańców miasta w murach mogła być wyższa
niż na przedmieściach, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę — na przedmieściach
niewątpliwie mniej liczną — grupę służących i czeladników63.

MIESZKAŃCY PÓŁNOCNEGO PRZEDMIEŚCIA
Północne przedmieście Warszawy możemy podzielić na trzy wyraźnie odrębne obszary:
ulicę Freta, Waliszewo i ulicę Świętojerską wraz z jej przedłużeniem w kierunku Wisły.
Z zapisek dotyczących samej ulicy Freta wyłania się obraz przestrzeni zaskakująco jednorodnej pod względem zawodowym i majątkowym, zamieszkiwanej przede wszystkim przez stelmachów i rzemieślników zajmujących się obróbką metalu. Do drugiej
grupy możemy zaliczyć ślusarzy, mieczników, konwisarzy i kotlarzy, których otaczali
liczni kowale — fabri nieokreślonej specjalizacji. Duża koncentracja przedstawicieli tych rzemiosł na przedmieściu nie jest zaskakująca; dość powszechnie przyjmuje
się, że wybierali oni domy poza murami miejskimi nie tylko ze względu na mniejsze
niż w mieście ryzyko pożarów, lecz również ze względu na korzystniejsze położenie
warsztatu. Kowalom opłacało się pracować przy drodze prowadzącej do miasta, gdyż
właśnie wszelkiego rodzaju podróżni stanowili dużą część ich klientów. Podobną motywacją kierowali się przy wyborze miejsca zamieszkania i pracy także stelmachowie,
którzy — co ciekawe — w Warszawie wybierali zgodnie właśnie Freta, nie osiedlając

Podobnie dla Torunia i Chełmna: „większość mieszkańców przedmieść (...) cieszyła się pełnym
lub ograniczonym (inkolat) prawem miejskim”, T. Jasiński, op. cit., s. 139.
63
Inaczej T. Jasiński, op. cit., s. 131: „Fakt ten [posiadania przez rodziny miejskie większego majątku niż przez rodziny przedmiejskie] oznacza, że mury miejskie rozgraniczały biedną i bogatą
ludność miasta”; A. Karpiński słusznie jednak zwraca uwagę na fakt, że ponad połowę mieszkańców domów przy rynku w Warszawie stanowiła służba, a więc ludzie najbiedniejsi, idem, op. cit.,
s. 172; podobnie M. Bogucka, Ubóstwo w Gdańsku. Prządki, gręplarki i gręplarze (czesacze) w XVI–
XVIII w., w: Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Aymard et al., Warszawa 1992, s. 72; J. Wiesiołowski
akcentuje występowanie kontrastów społecznych także na samych przedmieściach, idem, op. cit.,
s. 246, choć ostatecznie jednak przyjmuje, że mur dzieli dwie grupy „nierównoprawnych obywateli”, ibidem, s. 261.
62
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się na innych przedmieściach64. Również w ich wypadku ważne były zapewne względy
pragmatyczne: właściwe proporcje między kosztami utrzymania a zyskiem zagwarantowało tylko położenie warsztatu przy drogach handlowych. Dla stelmachów i kowali
Freta było na pewno obszarem docelowym: tylko nieliczni kowale — na ogół wysoko wyspecjalizowani — mieszkali w obrębie murów, a atrakcyjność przedmieścia
dla obu rzemiosł prowadziła do wypierania stąd pojedynczych przedstawicieli innych
zawodów: czapników, kramarzy i furmanów. Pojawianie się wśród właścicieli tutejszych nieruchomości osób związanych z elitą władzy wynikało ze znanego zwyczaju
lokowania kapitału w nieruchomościach i handlu domami. W procederze takim na
Freta uczestniczą przede wszystkim Maciej Twardostoy, Stanisław Rymarz i Wacław
Rymarz, o którego silnych związkach z Freta już wspominano.
Nieruchomości położone na Freta były stosunkowo mało zróżnicowane. Analiza
określeń stosowanych wobec nich wskazuje na miejski charakter ulicy, wzdłuż której
znajdowały się niemal wyłącznie domy. Dodatkowo możemy zauważyć, że struktura
własności była trwała, a przypadki dzielenia działek raczej wyjątkowe. Warto podkreślić, że podziały te wynikały z działów majątkowych, które często prowadziły do zubożenia rodziny, ale były raczej przyczyną niż skutkiem biedy, choć oczywiście sugerują, że
oprócz dzielonego domu jego właściciel nie posiadał innych nieruchomości. Również
ceny domów na Freta świadczą o stosunkowo dobrej sytuacji finansowej ich właścicieli. Pamiętając o specyfice źródła, w którym rzadko podawano pełną cenę domu,
a częściej jedynie określano jej niespłaconą część, możemy przyjąć, że ceny domów
kształtowały się na wysokim poziomie około 25–30 kop groszy.
O wartości domów i samej przestrzeni może również świadczyć częstotliwość
zmian właścicieli nieruchomości. Jej badanie jest o tyle trudne, że w księdze znajdujemy informacje jedynie o tych obiektach, które właścicieli zmieniają. Statystyki
ruchliwości mieszkańców przedmieść podnoszą również częste transakcje wiązane,
w których jeden dom zmienia właścicieli kilka razy w krótkim czasie. Z tych dwóch
powodów ważniejsze wydają się te zapiski, z których wynika, że dom przez dłuższy
czas pozostaje w rękach jednej osoby. Na Freta zmiany właścicieli na pewno nie należały do najszybszych, a być może były podobne do — zasadniczo uznawanego za
spokojniejszy — rytmu miejskiego: Mikołaj ślusarz był właścicielem domu przez 28
lat, a Andrzej Iwanowicz 27, 23 lata trzymał dom Maciej z Bródna określany jako
villicus, 22 lata — kowal Kołaczek, 21 lat — Zabikot, ponad 19 lat jeden dom pozostawał w rękach rodziny Dudków. Tylko nieliczne nieruchomości zmieniły właścicieli
więcej niż dwa razy w badanym okresie. Ta duża stabilność świadczy z jednej strony
o możliwościach i ambicjach mieszkańców Freta, dla których górną granicą aspiracji
mógł być właśnie obszar północnego przedmieścia; z drugiej strony, jest to argument
Stelmachowie z Freta: Marcin Koth, Jan Koth, Szymon Dzelny, Paweł Dudek, Grzegorz, Maciej
Baran, Maciej Kopacz, Mikołaj Kukiełka, Jan Dzech, Bernard Sdzyech, Jan Orzechowski, KRMSW,
passim.
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świadczący o atrakcyjności Freta, której potwierdzeniem są wysokie ceny tutejszych
nieruchomości.
Wyraźnie inny charakter miały tereny wokół Freta, które także często były określane jego nazwą. Wzdłuż wschodniego odcinka Świętojerskiej ciągnęły się ogrody
w dużej części należące do najbogatszych mieszkańców miasta: wśród ich właścicieli
spotykamy elitę władzy i przedstawicieli najbardziej dochodowych rzemiosł, przede
wszystkim złotników. Widoczna jest tu tendencja do tworzenia większych form własności — taki charakter mają połączone działki Piotra Brody, którymi ostatecznie
spłacił on swojego syna Konstantego; obok w podobny sposób zwiększał swój ogród
Wacław Rymarz, a wcześniej podobne praktyki stosował Wawrzyniec Crosso, wieloletni ławnik i burmistrz Warszawy. Dokładne położenie omawianego ciągu nie jest
znane — wydaje się, że kolejne ogrody mogły wypełniać przestrzeń między Freta a Rybakami, na co wskazują niektóre określenia stosowane przez pisarzy: górka za Freta65,
za Freta66, ostatni ogród w ustalonym ciągu określono jako położony obok Rybaków67,
często jednak poprzestawano na dość zdawkowym wskazaniu in Freta Nove Civitatis68.
Wydaje się, że po drugiej stronie właściwego Freta sytuacja wyglądała podobnie:
okolice św. Jerzego również wypełniały ogrody bogatych mieszczan, które jednak
rzadko zmieniały właścicieli, więc mało o nich wiemy. Przyczyną takiego stanu rzeczy
mogła być duża wartość tutejszych nieruchomości: sprzedany Dorocie Rolinie przez
Dorotę Sylwestrową ogród na ulicy św. Jerzego kosztował 80 kop69. W tej samej okolicy znajdował się jednak również ogród, który kolejno należał do Stanisława miecznika, Grzegorza złotnika, Jana złotnika, Jakuba kotlarza, Szymona stelmacha i Piotra
kotlarza70. Tak wiele zmian właścicieli było chyba jednak czymś szczególnym na tym
obszarze: sąsiednie ogrody pozostawały stale w rękach tych samych osób, a pewnym
wytłumaczeniem wyjątkowej popularności akurat tego ogrodu mogła być jego niska
cena: 16 kop71.
Wyraźnie inny charakter miało Waliszewo; jego stosunkowo zróżnicowana struktura zawodowa obejmowała dwie dość odmienne grupy. Na odcinku bliższym Freta, a więc przed mostem, swoje nieruchomości mieli początkowo głównie złotnicy
i paśnicy, których z czasem dopiero wyparli stąd przedstawiciele mniej prestiżowych
zawodów: kaletnicy i szewcy. Wschodni odcinek Waliszewa początkowo należał do
szewców, czapników i rybaków; następnie, zachowując w pewnym stopniu ten charakter, stał się również obszarem ekspansji miejskich elit, a położone tu nierucho-
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KRMSW, nr 679, 680.
KRMSW, nr 697.
KRMSW, nr 1018.
KRMSW, nr 235, 481, 556, 923.
KRMSW, nr 1440.
KRMSW, nr 571, 695, 780, 795.
KRMSW, nr 795.
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mości zaczęli wykupywać Wacław i Stanisław Rymarz. Ciekawa wydaje się samotna
obecność na Waliszewie kupca Andrzeja; brak informacji o domach i magazynach
należących do innych warszawskich kupców jest zaskakujący o tyle, że port i prowadząca do niego droga musiały mieć już wówczas duże znaczenie dla handlu.

MIESZKAŃCY RYBAKÓW
Najstarsze i najbardziej typowe przedmieście Starej Warszawy zamieszkiwali, zgodnie z jego nazwą, przede wszystkim rybacy. Ich liczba wydaje się stosunkowo trudna
do ustalenia ze względu na rzadkie występowanie w tej grupie nazwisk, które z kolei
często zapisywano w różnych odmiankach. Wydaje się, że na samych Rybakach staromiejskich mieszkało ponad 60 przedstawicieli tego zawodu72, przy czym stanowili oni
grupę dość jednorodną, ale niepozbawioną postaci wybitnych73. Wśród przedstawicieli innych zawodów spotykamy przede wszystkim licznych szewców (Jana, Michała,
Aleksa, Wojciecha, Jakuba), z których tylko część dorobiła się własnego nazwiska
(Jan Kotharski, Maciej Gajek, Jan Mathiaska, Mikołaj Zawalidroga, Piotr Drab, Jan
Mazany). Uzupełnieniem tych dwóch grup byli przedstawiciele dość różnorodnych
specjalizacji: białoskórnik, grzebiennik, mydelnik, tokarz, trębacz, cieśla, czapnik,
wreszcie i kuśnierz z Nowego Miasta, których obecność na tym terenie tylko częściowo można tłumaczyć dostępnością wody i uciążliwością uprawianych przez nich
rzemiosł dla otoczenia74. Możemy zakładać, że były to osoby, które Rybaków jako
miejsca zamieszkania sobie nie wybrały: niektórzy kupowali tu nieruchomości, licząc
na awans społeczny, inni osiedlali się na Rybakach, nie licząc już na nic. W sensie
zawodowym Rybaki odznaczały się dużą trwałością struktury, na którą istotny wpływ
mogły mieć tylko powodzie75.
Zdecydowanie mniej jednorodna od struktury zawodowej była struktura tutejszej zabudowy, na którą składały się zarówno całkiem okazałe domy, jak i skromne domki, których ceny nie przekraczały jednej kopy76. Te najuboższe domuncula
tworzyły mozaikę niemożliwą do odtworzenia, ale nawet większe nieruchomości,
A. Karpiński podaje liczbę 78 rybaków dla Starej Warszawy w latach 1415–1526, a 51 dla Nowej Warszawy, idem, op. cit., s. 45.
73
Prawdopodobnie najciekawszym z rybaków był Maciej Stepko, który posiadał ogrody na Długiej
i za klasztorem bernardynów, wg A. Karpińskiego był on również fundatorem kaplicy w kościele
Najświętszej Marii Panny na Nowym Mieście w 1507 roku; por. idem, op. cit., s. 59.
74
Wydaje się, że na Rybakach osiedlali się po prostu ci przedstawiciele danego rzemiosła, którym
jego wykonywanie nie przynosiło dużych dochodów: na Rybakach w Poznaniu obok eponimów
mieszkali: cieśle, iglarze, grzebieniarz, tokarz, powroźnik, mydlarze, por. J. Wiesiołowski, op. cit.,
s. 213.
75
O powodziach na Rybakach por. A. Karpiński, op. cit., s. 46.
76
KRMSW, nr 430.
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Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXIII .indd 98

2012-11-30 08:23:23

Mieszkańcy przedmieść Starej Warszawy u schyłku średniowiecza (1500–1526)

99

których ceny sięgały 10 kop groszy, niezbyt łatwo poddają się takim wysiłkom.
Wyjątkowo często spotykamy się na Rybakach z sytuacją, w której właściciel dzieli
swoją nieruchomość na kilka części, przy czym inaczej niż na Freta rzadko takie
podziały wynikały z sytuacji rodzinnej, a częściej, jak można sądzić, z biedy77. Jednak nie wszyscy rybacy żyli w nędzy, a wśród chaosu małych domków spotykamy
nieruchomości, które właściciela nie zmieniają nigdy: do takiej grupy można zaliczyć domy Macieja Stepko, Wojciecha Lassoty czy Macieja Jajko, który mieszkał
w jednym miejscu aż 32 lata. Rybacy stanowili zatem grupę bardzo różnorodną,
niepozbawioną i takich przedstawicieli zawodu, którzy na rybołówstwie dorobili
się znacznego majątku.

MIESZKAŃCY PRZEDMIEŚCIA BERNARDYŃSKIEGO
Południowe przedmieście Warszawy, podobnie jak północne, możemy podzielić na
kilka obszarów o różnej strukturze własności. Pierwszy z nich obejmował Rynek Bernardyński i otaczającą go zabudowę, drugi — domy i ogrody przy drodze do Świętego Krzyża, trzeci — ogrody i pola położone wzdłuż Wisły na odcinku od Solca do
Rybaków.
Struktura zawodowa Przedmieścia Bernardyńskiego była bardzo różnorodna, ale
do pewnego stopnia można ją uporządkować. Przede wszystkim mieszkali tu licznie, niepojawiający się na innych przedmieściach, rzeźnicy78. Ich koncentracja może
świadczyć o tendencji do skupiania się w jednym miejscu przedstawicieli poszczególnych zawodów79, ale mogła również wynikać z położenia miejskiej rzeźni, którego nie
znamy. Obok rzeźników drugą, znacznie bardziej różnorodną, grupę stanowili przedstawiciele rzemiosł budowlanych: w okolicach cegielni mieszkali nie tylko strycharze
i cegielnicy, a nawet jeden glynars, ale również murarze, cieśle, stolarze i szklarze80.
Dla tej ciekawej grupy rzemieślników pracujących poza domem wybór miejsca zamieszkania był równie ważny: dom w pobliżu cegielni zapewniał stosunkowo większe
szanse na zatrudnienie, a przy okazji był dość tani. Dla najściślej związanych z cegielnią strycharzy, cegielników i zdunów Przedmieście Bernardyńskie było na pewno obszarem docelowym. Obok tych, którym mieszkać się tutaj opłacało, spotykamy rów-

KRMSW, nr 223, 224, 781, 803.
Było ich przynajmniej 18: Michał, Wawrzyniec, Jan Niemiec, Kacper, Maciej, Bartosz, Michał
Pieniążek, Andrzej Pytka, Mikołaj Pytka, Wacław Puchala, Maciej Kemka, Bartłomiej Niemiec,
Stanisław Lacheta, Jerzy, Hensel, Filip, Jen Coco Czech, Paweł, KRMSW, passim.
79
O widocznych tendencjach do grupowania się rzemieślników por. E. Koczorowska–Pielińska,
Liczebność i specjalizacja rzemiosła..., s. 19.
80
Zwracała na to uwagę E. Koczorowska–Pielińska, według której miało tu mieszkać 9 cieśli „obok
siebie”, ibidem, s. 20.
77
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nież innych rzemieślników, związanych z obróbką metalu (igielników i kowali) oraz
skóry (kaletników i czapników), którzy zapewne należeli do uboższych przedstawicieli
swoich specjalizacji.
Zabudowa Przedmieścia Bernardyńskiego przypominała w pewnym stopniu Rybaki: naprzeciw szeregu regularnych domów stanowiących zachodnią pierzeję placu
Bernardyńskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie klasztoru, funkcjonowała kolonia małych domków, które po pożarze w 1515 roku przekazano bernardynom. Nieco dalej
na południe od klasztoru znajdował się zapewne drugi szereg dość regularnych przedmiejskich domów. Ceny tych nieruchomości na ogół nie były wysokie: w większości
przypadków nie przekraczały 10 kop, choć potrafiły również sięgać 19 kop. Duże różnice w cenach poszczególnych nieruchomości dowodzą różnorodności tutejszej zabudowy, która mogła szybko się zmieniać, o czym zdają się świadczyć widoczne wahania
cen pojedynczych domów, choć — podkreślmy jeszcze raz — nie jest to w pełni wiarygodny wskaźnik. Tylko jedna zapiska informuje o podziale nieruchomości na dwie
części81, co z kolei można traktować jako świadectwo pewnej utrwalonej już struktury
zabudowy i własności. Częstotliwość zmian właścicieli również nie kształtuje się ostro:
spośród przedstawionych właścicieli żaden nie mieszkał w jednym domu dłużej niż 20
lat, ale liczni są tacy, którzy żyli tu przez ponad 10 lat, jak Michał Lacheta, Jan Passyothka, Jan Czapnik, czy wdowa Greta, która przez przynajmniej 15 lat utrzymała ten
sam dom i ten sam stan cywilny.
Dwa pozostałe obszary południowego przedmieścia wypełniały pola i ogrody. Na
grupę sąsiadujących nieruchomości przy drodze do Świętego Krzyża składały się ogrody, domy, działki i pola. Warto przy tym zauważyć, że ceny tych nieruchomości były
zadziwiająco różne: Stanisław Lacheta sprzedał działkę obok kaplicy za 3 kopy82, Andrzej Zydek dom za 12 kop83, podczas gdy Maciej Paluch kupił tu dom i pole za 40 kop,
a sprzedał za 19, przy czym zmiana ta mogła wynikać z jego ewentualnego zadłużenia
u kupującego tę nieruchomość84. Takie kontrasty występowały również gdzie indziej:
za klasztorem bernardynów, w sąsiedztwie ogrodu klasztoru św. Marcina, Dorota Rolina miała ogród wart 50 kop85, a obok Jakub Oszust, szewc, kupił również ogród za
17 kop86. Duże różnice w cenie, przypadkowa zabudowa i nieporównywalny status
właścicieli nie pozwalają dopatrywać się w tych obszarach przestrzeni cieszącej się
szczególnym prestiżem.
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KRMSW, nr 632.
KRMSW, nr 965.
KRMSW, nr 1490.
KRMSW, nr 980, 1675.
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ULICE OGRODOWE: DŁUGA, PRZECZNA, ŁAZARZA
Trzy ulice porządkujące tereny na zachód od miasta miały dość podobny, ale bynajmniej nie monotonny charakter: znajdowały się tutaj nie tylko liczne ogrody, lecz
również domy, spichlerze i browary. Struktura zawodowa mieszkańców Długiej, Przecznej i Łazarza jest trudna do ustalenia. Wydaje się, że spośród właścicieli tutejszych
domów ich stałymi mieszkańcami mogli być tylko przedstawiciele uboższych, w skali
sąsiadów, zawodów: cieśle, kowale, rzeźnicy; charakterystyczna wydaje się koncentracja na tym obszarze nieruchomości należących do furmanów i woźniców. Generalnie jednak większość nieruchomości należała do przedstawicieli szeroko rozumianej
miejskiej elity, na którą składały się osoby pełniące wieloletnio najważniejsze urzędy
(Maciej Rola, Baltazar Burgholczer, Michał Filipowicz), osoby rzadziej zasiadające
w ławie i radzie (Jan Klekot, Piotr Aptekarz), oraz ci, którzy mimo dobrych koligacji
i znacznego majątku nie mieli w mieście bezpośredniej władzy (Maciej Małodobry,
Mikołaj i Andrzej Erlerowie). Wydaje się jednak rzeczą godną podkreślenia, że między ich majątkami było jeszcze dość miejsca dla przedstawicieli wymienionych wyżej
rzemiosł, które zresztą raczej nie były stąd wypierane.
Charakter zabudowy był, jak wspomnieliśmy, różnorodny, ale zapewne zmieniał
się powoli: ogrody stanowiły ważny element gospodarki miasta i ich zupełna zabudowa nie była możliwa. Wydaje się, że wymieniane często domy — zwłaszcza na ulicy
Długiej — znajdowały się na odcinku ulicy blisko miasta87. Ceny tutejszych ogrodów
były generalnie wysokie: majątek braci Byssyorków w sumie osiągnął cenę blisko 80
kop, połowa majątku Bernarda Neissera została sprzedana za 24 kopy, ogród Piotra
Cieśli potrafił kosztować 35 kop, choć został również sprzedany na wymianę za thowar. Odpowiednio tańsze były ogrody na Łazarza i na Przecznej: ich ceny na ogół
nie przekraczały 20 kop88, wyjątek stanowił ogród z browarem sprzedany za 30 kop89.
Ogrody były zresztą nie tylko przedmiotem handlu, lecz również specyficznym środkiem płatniczym, który rozwiązywał problem braku gotówki na rynku; przykładem
takiej transakcji bezgotówkowej może być wspomniana wyżej wymiana ogrodu na
thowar90. Wysokie ceny nieruchomości oraz ich duża powierzchnia mogły zachęcać
do wydzielania z nich mniejszych części. Takie podziały nie były jednak przesadnie
częste, a równoważyła je tendencja odwrotna: spotykamy ogrody, które po podziale
Domy na Długiej: KRMSW, nr 41 (57), 205, 218, 230, 375, 526 (969, 1035), 537, 678, 723,
811, 1251, 1448, 1450, 1451, 1711, 1724 — w nawiasach numery odnoszące się do tego samego
domu.
88
Ceny ogrodów na Przecznej: KRMSW, nr 955 (15 kop), 1370 (20 kop), 1674 (10 kop); AGAD,
SW 529, k. 131 (20 kop); na Łazarza: po 14 kop KRMSW, nr 1382, 1428; po 17 kop KRMSW,
nr 486, 1162; po 20 kop KRMSW, nr 1250, 1630.
89
KRMSW, nr 863.
90
KRMSW, nr 1390.
87
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zostały ponownie połączone, inne łączono i bez wcześniejszych podziałów. Ostatecznie wydaje się, że w interesującym nas okresie omawiane ulice zachowały swój ściśle
gospodarczy charakter, a o cenie tutejszych ogrodów decydowała przede wszystkim
ich wielkość, w dalszej kolejności infrastruktura i położenie, choć nie jest wykluczone,
że ogrody usytuowane bliżej bram były jednak droższe od tych bardziej peryferyjnych.
***
Przedstawione wyżej ustalenia dotyczące struktury zawodowej przedmieść Warszawy możemy sprowadzić do kilku konkluzji. Przede wszystkim na przedmieściach
spotykamy zasadniczo przedstawicieli zawodów mniej prestiżowych; do tej grupy zaliczyć możemy, podążając za opracowaniami Jacka Wiesiołowskiego, zarówno szewców
i rybaków z Rybaków, kowali i stelmachów z Freta, jak i niemal wszystkich przedstawicieli rzemiosł budowlanych z Przedmieścia Bernardyńskiego91. Taka ogólna uwaga
nie może jednak przesłonić innego wniosku, do którego prowadzi nas analiza cen
przedmiejskich nieruchomości, trwałości struktury zabudowy i częstotliwości zmian
właścicieli. Zwłaszcza pierwszy z wymienionych wskaźników pozwala zaobserwować
wyraźną hierarchię poszczególnych obszarów: ceny nieruchomości na Freta sięgające
20–30 grzywien musiały stanowić istotną barierę nie tylko dla mieszkańców domków
wartych kilka grzywien na Rybakach, lecz również dla właścicieli domów na Przedmieściu Bernardyńskim, gdzie ceny były o połowę niższe (około 10 kop). Oczywiście
warto pamiętać, że na tle cen nieruchomości miejskich były to różnice raczej drobne — jedyna dokładna znana nam wycena majątku określa cenę kamienicy, ogrodu
i spichlerza na 180 kop, co pozwala bezpiecznie założyć, że sama miejska kamienica kosztowała około 150 kop92. W tym kontekście różnice pomiędzy poszczególnymi
przedmieściami bledną, jednak istnienie ich wyraźnej hierarchii potwierdzają inne
wskaźniki: struktura zabudowy Freta była trwalsza niż na innych przedmieściach,
a mieszkańcy i właściciele domów zmieniali się tu rzadziej. Ostatecznie pewnym świadectwem wyższego statusu mieszkańców Freta jest większa liczba zapisek dotyczących
tego obszaru i ich duża klarowność, dzięki której jego strukturę możemy badać łatwiej
niż dwóch pozostałych przedmieść mieszkalnych.
Przedmieścia stanowiły jednak obszar aktywności nie tylko mieszkających tu rzemieślników. Przedstawiona struktura właścicieli przedmiejskich ogrodów przypomina
o silnych związkach przestrzeni extra muros z elitą miasta. Jej zainteresowanie tym
obszarem miało trojaki charakter: przede wszystkim ci, których było na to stać, inwestowali w przedmiejskie ogrody, a inwestycje te wynikały zasadniczo z modelu doRzemieślnicy uznani przez nas za charakterystycznych dla danego obszaru tylko wyjątkowo
osiągali warstwę niższą średnią (Lower Middle), zasadniczo znajdują się na ogół w dwóch niższych
kategoriach, por. J. Wiesiołowski, op. cit., s. 50–51.
92
KRMSW, nr 718: ... recognoverunt, quia olym bona eorum paterna et materna, videlicet lapideam
cum ortu et promptuario in eodem orto iacente, taxaverunt ad centum et octuaginta sexag.
91
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mowej gospodarki, w której produkty z takich ogrodów odgrywały istotną rolę. Druga strefa aktywności dotyczyła obrotu przedmiejskimi nieruchomościami: w zasadzie
wszyscy patrycjusze — na większą lub mniejszą skalę — starali się zarabiać na handlu
domami i ogrodami; przy czym grupa osób szczególnie na tym polu aktywnych jest
łatwa do wskazania. Ważny wydaje się fakt, że niektóre osoby w takiej działalności
były dość wyspecjalizowane i na przykład handlowały jedynie nieruchomościami na
południowym przedmieściu. Tylko częściowo do tej grupy należeli ci, którzy kapitał
w nieruchomościach lokowali z powodu ograniczeń rynku — przede wszystkim z braku gotówki. Inwestycje w ogrody i domy gwarantowały z jednej strony pewny, choć
raczej skromny zysk, z drugiej zaś — uwalniały gotówkę i pozwalały prowadzić interesy innego typu. Zatem spośród licznych inwestycji miejskich elit na przedmieściach
tylko część miała charakter stały, a większość kupowanych obiektów szybko wracała
na rynek. Pod tym względem wyróżniały się dwa obszary: w okolicach kościoła św. Jerzego znajdowały się ogrody należące do starej elity Warszawy, którymi handlowano
rzadko. Podobny charakter miały niektóre odcinki ulicy Długiej, na których obserwujemy wyraźną koncentrację przedstawicieli patrycjatu. Możemy zatem przyjąć,
że te dwa obszary odznaczały się szczególnym prestiżem, przy czym należy dodać, że
mimo takiego wyjątkowego statusu dość łatwo można było nabyć tu mniejszy ogród,
a wśród właścicieli takich skromniejszych nieruchomości trafiali się przedstawiciele
przedmiejskich rzemiosł. Zatem ostatecznie wydaje się, że ceny ogrodów w większym
stopniu zależały od wielkości i wyposażenia działki niż od jej położenia, a elitarne sąsiedztwo było elementem wtórnym, choć niewykluczone, że ważnym.

PROCESY SPOŁECZNE: RUCHLIWOŚĆ PRZEDMIESZCZAN
I ICH POCHODZENIE
Mieszkańcy przedmieść, podobnie jak mieszkańcy miasta, nie rekrutowali się jedynie
spośród osób przybywających z zewnątrz, chociaż rola ludności napływowej w utrzymaniu korzystnego, dodatniego bilansu demograficznego była bardzo istotna93. W tym
kontekście warto poruszyć dwa problemy: pierwszy związany z różnicami między miejską i przedmiejską rodziną, drugi — z zagadnieniami awansu i degradacji oraz znaczenia linii muru w tych procesach.
Badacze miast i przedmieść dość zgodnie podkreślają wyraźną przewagę rodziny
miejskiej nad przedmiejską pod względem liczebności: rodzinę suburbanorum szacuje się na ogół jako kilkakrotnie mniejszą nie tylko od patrycjuszowskich rodów,
lecz nawet od przeciętnych miejskich wspólnot94. Ta różnica, trudna do ustalenia

93
94

M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast..., s. 129–131.
O różnicach demograficznych obszernie: T. Jasiński, op. cit., s. 59–63.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXIII .indd 103

2012-11-30 08:23:23

104

Krzysztof Mrozowski

dla Warszawy ze względu na ograniczenia źródła, miała swoje bezpośrednie skutki
w interesującym nas przedmiocie: duża liczba członków miejskich familii zmuszała
część z nich do zamieszkania, przynajmniej czasowo, na przedmieściach, natomiast
skromne dwu–trzyosobowe przedmiejskie rodziny wykazywały silną tendencję do wygasania. Te liczbowe różnice odbijały się w znanym i ciekawym problemie dużej liczby
przedmiejskich wdów: tylko pewna ich część osiedlała się na przedmieściach wskutek
pauperyzacji — wydaje się, że większość z nich spędziła tu całe życie, a ich rzucająca
się w oczy obecność była wynikiem interesujących nas różnic95. Skromna liczba krewnych pozwalała przedmiejskim wdowom spłacić poszczególne osoby i zachować domy
po mężach, co na terenie miasta było znacznie trudniejsze. Dodatkowo stosunkowo
mała atrakcyjność tych nieruchomości i niska pozycja majątkowa kobiet obniżały ich
szanse na ponowne małżeństwo. Wydaje się, że to te czynniki, silniej niż na przykład
specyficzna pobożność i chęć osiedlenia się w pobliżu klasztorów znajdujących się
poza granicami miasta, wpływały na liczbę samotnych kobiet na przedmieściach.
Za typową przedstawicielkę grupy miejskich wdów zdegradowanych do roli mieszkanek przedmieścia możemy uznać Apolonię, wdowę po Bartoszu Nożowniku, której losy możemy śledzić dzięki licznym zapiskom. Pierwsze informacje o działalności
jej męża dotyczą zakupu i szybkiej sprzedaży domu na Freta, który w obu transakcjach osiągnął cenę 20 kop96. Wkrótce dowiadujemy się jednak o ciekawszej umowie:
Bartosz kupuje dom na ulicy Nowomiejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie bramy, ale
po wewnętrznej stronie muru97. Zapiska ta skłania nas do przyjęcia tezy o awansie
Bartosza, którego było stać na porzucenie domu na Freta na rzecz nieruchomości
w murach, a potwierdzeniem takiej myśli może być informacja o pełnionej przez niego w 1502 roku funkcji starszego cechu kowali98. Nie jest to jednak jedyna możliwa wersja wydarzeń: wkrótce Bartosz kupuje drugi dom na Waliszewie — w takiej
sytuacji wydaje się prawdopodobne, że wcześniejszą transakcję poprzedziła sprzedaż
jednej droższej nieruchomości na terenie miasta, której znaczna wartość pozwoliła
zainwestować w dwa mniej prestiżowe domy. Taka decyzja mogła mieć swoje głębokie
uzasadnienie: wkrótce dowiadujemy się o śmierci i podziale majątku Bartosza między
żonę i córkę Zofię. Zawarta między nimi umowa przekazywała Zofii dom położony
in civitate, a Apolonię skazywała na przeprowadzkę na pobliskie, ale mniej prestiżowe, Waliszewo99. Dodatkowo, z nieznanych powodów, Apolonia miała dopłacić Zofii
7 florenów, przy czym nie wydaje się, żeby ten obowiązek wynikał z takiej różnicy wartości obu nieruchomości — być może w grę wchodziły wcześniejsze pożyczki i długi.
Liczba znanych nam przedmiejskich wdów–właścicielek nieruchomości, mieszkających poza
murami, sięga kilkudziesięciu, KRMSW, passim.
96
KRMSW, nr 280, 398, 399.
97
KRMSW, nr 427: circa muros circa turrim, ubi transitur ad Novam Civitatem.
98
KRMSW, nr 567.
99
KRMSW, nr 698, w zapisce nr 773 Zofia kwituje Apolonię z 7 florenów.
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Po zawarciu tej umowy córka natychmiast sprzedaje dom Pawłowi Szelągowi miecznikowi i znika z kart księgi100, ale losy przedmiejskiej wdowy możemy śledzić dalej.
Apolonia, z racji swojego nietuzinkowego imienia łatwo rozpoznawalna wśród
innych wdów, szybko sprzedaje dom na Waliszewie101; następnie kupuje kolejny —
tym razem na Rybakach102. Sprzedawszy i tę nieruchomość103, znowu na krótko znika
i wraca w analogicznych okolicznościach: otrzymuje od rajców domek na Rybakach
za zaledwie 1,5 kopy zaległych czynszów104 i próbuje go sprzedać, ale transakcję ostatecznie udaremniono105. W historii Apolonii charakterystyczna jest widocznie postępująca pauperyzacja: prestiż kolejnych domów spada razem z ich cenami, a ubóstwo
wdowy podkreślają informacje o zadłużeniu. Ostatecznie możemy chyba przyjąć sytuację Apolonii za swoisty typ modelowy losów przeciętnej miejskiej wdowy wypchniętej przy podziale majątku męża poza obręb murów.
Metodą pozwalającą uniknąć losów Apolonii była sprzedaż nieruchomości z zachowaniem prawa do izby mieszkalnej: liczne przedmiejskie wdowy na starość decydowały
się właśnie na takie rozwiązanie. Umowy tego typu bywają bardzo różne — najprostsze
nie wychodzą poza wyżej wymienione warunki106; w bardziej złożonych określano, która
izba ma być przeznaczona dla wdowy107, czasem precyzyjniej ustalano, jak długo wdowa
może część domu zajmować108. Ustalenia tego typu były o tyle istotne, że wdowy niekiedy okazywały się zaskakująco długowieczne, a ich obecność zapewne istotnie obniżała
poziom życia w raczej skromnych przedmiejskich domach. Rekordzistka po raz pierwszy
otrzymała prawo do jednego pokoju w 1501 roku od kupującego od niej dom Michała
tkacza109, rok później od Mikołaja rzeźnika110, wreszcie trzy lata później dom z wdową
odkupił Bartosz rzeźnik, a warto podkreślić, że cena tej nieruchomości za każdym razem
była niższa o jedną kopę111. Dom, w którym nadal przebywała poprzednia właścicielka,
KRMSW, nr 699, znika niedosłownie: wystawi jeszcze kwity dla Apolonii (por. wyżej) i dla
Pawła (nr 746).
101
KRMSW, nr 869.
102
KRMSW, nr 1006.
103
KRMSW, nr 1138.
104
KRMSW, nr 1262.
105
KRMSW, nr 1512.
106
KRMSW, nr 163: Petrus (...) inscribit dictam dominam Dorotheam tenere in domo sua tempore vite
sue et dare ei calorem et habitacionem; Maciej Zabikot miał wdowę Zbetę fovere in eodem domo tempore
vite sue in camera et calorem in stuba, KRMSW, nr 339; Piotr Lelek: debet eam fovere in eodem domo,
debet ei camera dare et ignem fovere et calorem tempore vite sue et hoc promisit coram dominis in pretorio,
KRMSW, nr 375.
107
KRMSW, nr 263, 264: propriam camera, videlicet inferius penes stubam dare.
108
KRMSW, nr 614: ita diu quousque tota sibi solucie completur.
109
KRMSW, nr 558
110
KRMSW, nr 568.
111
KRMSW, nr 661, po śmierci Bartosza dom przejęły jego dzieci, o wdowie przy tej okazji nie
wspomniano; KRMSW, nr 853, był to już jednak 1509 rok.
100
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sprzedawał również po dwóch latach wspólnego mieszkania Marcin Qwathek112, a nowy
właściciel zobowiązał się trzymać ją tu nadal113. Taki system zabezpieczeń na starość nie
dotyczył jednak wyłącznie kobiet, podobne umowy zawierali również mężczyźni i małżeństwa: Piotr Cieśla zapisał sobie prawo do mieszkania w domu na Długiej i korzystania
z części ogrodu, a dopisek nadawał te same uprawnienia jego żonie114, podobnie postąpił
Jan Powalka, który również taką umową objął swoją żonę115. Taki system gwarantował zachowanie pewnej — niskiej, ale bezpiecznej — pozycji w społeczeństwie, a co
ważniejsze — pozwalał utrzymać ważne dla prestiżu, ale zapewne również ze względów
towarzyskich i społecznych, miejsce zamieszkania. Nic dziwnego, że podobne umowy
zawierali także mieszkańcy miasta, przy czym priorytety przedstawicieli obu grup były
wyraźnie różne: Paweł, sprzedając kamienicę przy rynku zapisał sobie prawo do jednej
komnaty na piętrze (caminatham superius), która iacet in parte versus Gnewanszky et fenestra ad circulum116. Troska o pokój z widokiem na rynek jest w tym wypadku świadectwem dobrej pozycji Pawła, który majątek w Warszawie sprzedawał nie z konieczności,
lecz ze względu na prowadzone poza miastem interesy.
Widzimy zatem, że zmiany pozycji w hierarchii i miejsca zamieszkania mogły być
ze sobą blisko związane, jak w przypadku Apolonii Bartoszowej, ale istniały także pewne mechanizmy obrony przed zmianą miejsca zamieszkania, dostępne szczególnie dla
tych osób, które samodzielnie decydowały o swoim majątku. Wspomniane wyżej różnice w strukturze rodziny miejskiej i przedmiejskiej prowadziły również do pojawiania
się innych, ciekawych dla nas zjawisk. Duża liczba dzieci i dalszych krewnych w rodzinach elit tworzyła szereg problemów w momencie śmierci jednego z małżonków, związanych z koniecznością podziału majątku na wiele części. Proces ten skutkował na
ogół przejściowymi trudnościami finansowymi, a do pewnego stopnia mógł również
wpływać na strukturę mieszkańców przedmieść. Z takimi problemami musiał zmierzyć
się Jan Wilczek, gdy po śmierci żony Elżbiety dzielił jej majątek między siedem osób117;
dodajmy, że na spłacenie wszystkich spadkobierców przedstawiciel jednej z najbogatszych rodzin potrzebował kilkunastu lat118. Podział majątku po Elżbiecie na pewno
zmusił część jej dzieci do osiedlenia się na przedmieściach, przy czym sytuacja ta miała
charakter tymczasowy: najpóźniej po śmierci Jana jego dzieci na pewno wróciły do
swoich dawnych domów na rynku, choć już wcześniej mogły zamieszkać w pobliżu
dzięki stosownym małżeństwom.

KRMSW, nr 950, 1052.
Wydaje się, że nie trwało to dłużej niż dwa lata, KRMSW, nr 1107.
114
KRMSW, nr 526.
115
KRMSW, nr 1081.
116
KRMSW, nr 644.
117
KRMSW, nr 1468.
118
Pod zapiską nr 1468 znajduje się rekordowa liczba 8 dopisków, w tym ciekawe stwierdzenie
przez pisarza błędu w skasowaniu zapiski.
112
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Wśród mniej zamożnych mieszkańców miasta sytuacja wyglądała jednak nieco
inaczej — w dziale po kuśnierzu Mikołaju Kobyalce wdowa Zofia otrzymała dwa
domy: jeden in Civitate Antiqua, a drugi in Nova Civitate. Czwórka dzieci musiała się
podzielić dwoma kolejnymi domami, z których jeden był w Starej Warszawie119, a drugi na ulicy Łazarza. Dodatkiem do tych nieruchomości było zaledwie osiem kop do
podziału między wszystkie dzieci120. W podobnej sytuacji mogły znaleźć się dzieci Stanisława Opązy, po którego śmierci do podziału między wdowę i czwórkę potomków
był tylko dom na Krzywym Kole i ogród na Długiej121; całość wyceniono jedynie na
80 kop122, a matka zachowała prawa do obydwu nieruchomości, przekazując dzieciom
po 10 kop. Dodatkowo znamy ciekawe przykłady rodziców, którzy działy dla dzieci
spłacają nieruchomościami na przedmieściach: w taki sposób Gotard spłacił swojego
syna Bartłomieja Wątróbkę, przekazując mu dom i ogród przy drodze na Święty Krzyż
i zastrzegając, że w późniejszych podziałach nic już nie dostanie123. Podobnie chciał
postąpić Piotr Broda, który najpierw przekazał synowi ogród na przedmieściu, ale
transakcję tę unieważniono i ostatecznie Konstanty musiał ten ogród od ojca odkupić
za znaczną kwotę 50 kop124.
Przedstawione wyżej losy poszczególnych mieszkańców przedmieść i miasta pokazują, jak ściśle zmiana miejsca zamieszkania danej osoby była związana z jej sytuacją materialną i społeczną. Specyficzną cechą hierarchii poszczególnych obszarów
miasta była ich różna wartość i atrakcyjność dla przedstawicieli określonych grup
i zawodów: dla napływających z najdalszych miast bogatych kupców i rzemieślników
przedmieścia były jedynie strefą inwestycji, podczas gdy dla przybyszy z okolicznych
miast i miasteczek były na ogół celem samym w sobie. Żadna z tych dwóch grup nie
traktowała suburbium jako etapu na drodze do miasta, przy czym jest możliwe, że część
przedmieszczan z czasem opuszczała Warszawę, aby w innym ośrodku zrealizować te
ambicje, których tutaj spełnić się nie udało125. Na pewno jednak istniała również jakaś
grupa środka, składająca się z osób, które dzięki swojej pracy mogły liczyć na awans
z przedmieścia do miasta i którym taki awans mógł się opłacać. Jednak jej przedstawiciele są bardzo trudni do uchwycenia, a jedynym rozpoznanym ich reprezentantem
mógł być mąż Apolonii Bartoszowej.
Na ulicy Cudnej, por. AGAD, SW 529, k. 170v., 214v., 230.
KRMSW, nr 821.
121
Kupił go w 1511 roku za 13 kop, KRMSW, nr 946.
122
KRMSW, nr 1752.
123
KRMSW, nr 1736.
124
KRMSW, nr 862 (skasowana), 1128.
125
Takim ośrodkiem, do którego trafiali rozczarowani staromiejscy przedmieszczanie, rzadko bywała Nowa Warszawa, o czym zdaje się świadczyć ich mała liczba w księdze radzieckiej Nowego
Miasta, pełniącej również funkcję księgi przyjęć, por. E. Koczorowska–Pielińska, Przyjęcia do prawa
miejskiego miasta Nowej Warszawy w latach 1477–1525, „Rocznik Warszawski”, t. 9, 1969, nr 296:
Maciej Szelak z Freta; 325: Piotr Orzegany z Rybaków.
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Stosunkowo duża liczba osób napływających bezpośrednio do miasta w połączeniu
z dużą liczebnością miejskich rodzin sprawiała, że granicę muru częściej przekraczano
w przeciwnym kierunku, przy czym zmiany tego typu nie zawsze były definitywne. Wypychani z miasta członkowie bogatych rodzin posiadali na ogół odpowiednie kwalifikacje zawodowe i majątek, który pozwalał im szybko do dawnej pozycji powrócić. Ich
atutem były również nazwiska starych rodzin miejskich, które cieszyły się szacunkiem
i uznaniem wśród napływających nowych elit. Te czynniki sprawiały, że wśród przedmieszczan mało było Kazubów, czy Wilczków, choć ich nieruchomości znajdowały
się na wszystkich przedmieściach. Te przedmiejskie posiadłości mogły niekiedy być
miejscem zamieszkania poszczególnych członków patrycjatu, ale w praktyce stanowiły
raczej formę bezpiecznej lokaty kapitału i element tradycyjnej gospodarki miejskiej,
w której ogrody i pola miasta odgrywały ważną rolę.
Oczywiście, poza omówionymi grupami mieściła się znaczna liczba tych, którzy
w naszych źródłach nie pojawiają się nigdy. Dla ludzi zbyt słabo wykształconych i zbyt
biednych, by nabyć obywatelstwo, przedmieścia mogły faktycznie stanowić rodzaj
przystanku na drodze do miasta, w którym zapotrzebowanie na taką siłę roboczą było
zapewne większe niż na przedmieściach. Ich losów nie sposób jednak zrekonstruować.
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ZE STUDIÓW NAD KULTURĄ
PRAWNĄ KANCELARII MIEJSKIEJ
PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEGO LUBLINA*

U

dzielanie gwarancji, zabezpieczanie różnych interesów w ramach obowiązującego
prawa — tak najogólniej wypadałoby scharakteryzować jedną z najistotniejszych
funkcji spełnianych przez średniowieczne kancelarie miejskie. Uwierzytelnianie na piśmie
czynności prawnych jest zasadniczą drogą realizacji zadań kancelarii rozumianej jako urząd
powołany do załatwiania konkretnych spraw1. Pośród rozlicznych funkcji, począwszy od
prowadzenia rachunkowości miejskiej, poprzez korespondencję z innymi miastami, dokumentowanie rozwiązań administracyjnych i szereg innych, to właśnie udzielanie gwarancji
na piśmie poszczególnym mieszczanom, przyjmujące formę księgi wpisów, stanowiło gros

* Fragment pracy magisterskiej pt. „Lubelska kancelaria miejska w II połowie XV w. w świetle
najstarszej zachowanej księgi miejskiej”, Instytut Historyczny UW, 2010.
1
Definicje kancelarii wychodzące z potrzeb dyplomatyki i archiwistyki wskazywały jako najistotniejszą cechę urzędu fakt zorganizowanej produkcji dokumentów, listów i ksiąg (Stanisław Kętrzyński, Karol Maleczyński). Według Stanisława Kurasia, należy głównie podkreślić użytkowy
charakter kancelarii — „załatwianie różnych spraw [...], środkiem [...] wiodącym do tego celu,
zresztą nie jedynym, jest sporządzanie dokumentów i listów”, co wydaje się nam tutaj słusznym ujęciem. W przypadku kancelarii miejskiej tą funkcją użytkową jest właśnie zabezpieczenie interesów
ludzi związanych z miastem i samego miasta. Ta funkcja określa istotę kancelarii miejskiej; S. Kuraś,
Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV–XV wieku, Wrocław 1971, s. 6–25; S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Warszawa 1934, s. 60; K. Maleczyński,
Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wrocław 1951, s. 29; B. Wyrozumska, Kancelaria miasta
Krakowa w średniowieczu, Kraków 1995, s. 13.
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działalności średniowiecznej kancelarii2. Spełniając te funkcje, kancelarie rozwijały się bądź
podupadały razem z miastami. Nieprzypadkowo zwraca się uwagę na bliskie zależności między poziomem i rozwojem kancelarii miejskich a zmianami o charakterze polityczno–
ustrojowym, np. związanymi z walkami o władzę pomiędzy radą a dziedzicznymi wójtami3. Poziom kancelarii, jej struktura i jakość produkcji były także w dużym stopniu zależne
od majętności miasta4. Zależność ta działała też w drugą stronę, dobra kancelaria budziła
zaufanie kupców przybywających z innych ośrodków, którzy nierzadko musieli wnosić wpisy
właśnie do lokalnych ksiąg miejskich. Także kultura miejska, szczególnie piśmienność, była
sprzężona z rozwojem kancelarii. Kancelarie miejskie sprzyjały jej rozwojowi, piśmienność
była katalizowana przez samo istnienie kancelarii5. Początkiem tego procesu w Polsce była
lokacja miasta na prawie niemieckim — prawie spisanym, prawie, które wymagało sporządzania dokumentacji, którego głównym celem było zagwarantowanie własności w obrębie
danej przestrzeni6. Świadomość wagi słowa pisanego rosła wraz z rozwojem miast, niebagatelną rolę w tym procesie odgrywały właśnie kancelarie miejskie.
Badania nad średniowiecznymi kancelariami miejskimi z pewnością mają potencjał znacznie wykraczający poza przedmiot samej dyplomatyki. Dostrzeżenie w kancelarii jednego z kluczowych urzędów dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju miasta
średniowiecznego pozwala poszerzyć kwestionariusz poza zagadnienia związane tylko
z organizacją jej pracy, strukturą i produkcją. Niniejszy tekst poświęcony jest wybranym aspektom funkcjonowania kancelarii miasta Lublina w II połowie XV stulecia,
a mianowicie zagadnieniom związanym z rolą języka polskiego w kancelarii lubelskiej

Od XIV do XVIII wieku przewaga wśród form kancelaryjnych księgi wpisów doprowadziła do
utarcia ogólnej nazwy tego okresu jako „okresu księgi wpisów”. M. Trojanowska, Dokument miejski
lubelski od XIV do XVIII wieku, Warszawa 1977, s. 3–4.
3
Dyplomatyka wieków średnich, red. T. Manteuffel, Warszawa 1971, s. 319–327; M. Stankowa,
Kancelaria miasta Lublina XIV–XVIII w., Warszawa 1968, s. 53.
4
Gdańsk, najbogatsze znajdujące się w ramach państwa polskiego miasto schyłku XV wieku, miało
osiem urzędów wydzielonych z właściwej kancelarii miejskiej; M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje
miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986, s. 174.
5
Na kulturotwórczy potencjał kancelarii miejskich zwrócił uwagę Wacław Korta, choć według
Stanisława Kurasia przecenił on znacznie poziom intelektualny przypisywany urzędnikom pracującym w większości kancelarii średniowiecznych. W. Korta, Rola kulturalna średniowiecznej kancelarii,
w: Studia z dziejów kultury i ideologii ofiarowane Ewie Maleczyńskiej, red. R. Heck, W. Korta, J. Leszczyński, Wrocław 1968, s. 63–65; S. Kuraś, op. cit., passim.
6
A. Bartoszewicz, Piśmienność mieszczańska na późnośredniowiecznym Mazowszu. Problemy i perspektywy badawcze, „Rocznik Mazowiecki”, t. XXII, 2010, s. 9–11; M. Bogucka, H. Samsonowicz,
op. cit., s. 55; K. Kamińska, Lokacje miast na prawie magdeburskim na ziemiach polskich do 1370 r.,
Toruń 1980, s. 47–48. Na prawo niemieckie składa się zbiór swobód osadniczych i prawo sądowe,
z których ta pierwsza kategoria jest najistotniejsza. Najważniejsza jest autonomiczność gminy miejskiej, zapewnienie jej członkom wolności na określonej przestrzeni. Prawo sądowe mogło się różnić
pomiędzy poszczególnymi ośrodkami. Istotą zatem były: wyznaczona ziemia objęta jednym prawem,
wspólnota uprawnionych, zapewnienie i zarazem wymóg własności w obrębie tej „wspólnej ziemi”.
2
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oraz pewnemu elementowi kultury prawnej7, jakim jest stosowanie nazewnictwa stanowego. Ramy chronologiczne rozumiane ściśle wyznaczają daty 1465–1475, zamykające treść najstarszej zachowanej i aktualnie będącej w zasięgu nauki polskiej księgi
miejskiej8. Do tekstu dołączony jest aneks w postaci słowniczka wyrażeń polskich
występujących w księdze miejskiej lubelskiej z lat 1465–1475.
Prowadzenie księgi w kancelarii odbywało się według ustalonych praktyką, obyczajem i prawem norm. Lubelscy pisarze posługiwali się w interesującym nas okresie
zbliżonym formularzem, podobnym do tego stosowanego w innych późnośredniowiecznych kancelariach miejskich. Treść i charakter wpisu zależały w dużej mierze od
kategorii załatwianej sprawy. Umowy i ugody opiewające na wysokie kwoty zawsze,
w całej księdze oprawione są bardziej ozdobnym formularzem, nie bez znaczenia był
także status stron występujących przed sądem.
System praktykowanych przez pisarzy określeń stanowych i statusu społecznego
oraz bardzo charakterystyczne zastosowanie języka pospolitego — w tym przypadku języka polskiego — stanowią bardzo interesujące aspekty charakteryzujące pracę
kancelarii. Dotyczą one treści samych wpisów i stanowią samodzielny element praktyki kancelaryjnej9. Te elementy są podobne do formularza. Są do pewnego stopnia
plastyczne, w zależności od pisarza, sytuacji, załatwianej sprawy, zamożności klienteli
były one nieco inaczej redagowane. Nie stanowią jednak prostego elementu formularza, o czym wiedzieli współcześni, rozdzielając tytułowanie i czysty formularz w podręcznikach ars dictandi. Podobnie z językiem — te same nazwiska, słowa i zwroty są
w różny sposób przytaczane czy stosowane i jest to związane z okolicznościami, w jakich powstawał dany wpis do księgi.
Pojęciu kultury prawnej poświęcił dużo uwagi Stanisław Russocki, dzieląc ostatecznie szeroki krąg
zagadnień z nią związanych na dwie kategorie: kulturę prawną rozumianą szeroko, czyli zagadnienia
kulturowe związane „z [wszystkimi] typami [...] i systemami prawa”, oraz węższą i łatwiejszą do określenia kulturę prawniczą, czyli wszystkie postawy, zachowania i zwyczaje ludzi zajmujących się prawem,
służących prawu zawodowo bądź w inny sposób. Zagadnienia poruszone w tej pracy, takie jak obecność
języka polskiego w kancelarii, system nazywania klientów ich stanowymi, biorącymi się także z wykształcenia bądź zawodu, określeniami, oraz choćby poziom prowadzenia księgi w różnych okresach w znacznej części odnoszą się do tego węższego pojęcia, które Russocki nazwał mianem kultury prawniczej.
Badane tutaj elementy kultury świadczą bowiem w dużej mierze o pisarzach, którzy ją tworzyli. Nie
wolno jednak zapominać o niekoniecznie małym wpływie na źródło samych klientów kancelarii, stąd
ma tutaj zastosowanie także ta szersza kategoria. Nasze rozumienie kultury prawnej jest bardzo szerokie
i ogranicza je w zasadzie tylko pojęcie prawa, jak sądzimy znacznie węższe od pojęcia kultury w ogóle.
S. Russocki, Wokół pojęcia kultury prawnej, „Przegląd Humanistyczny”, t. XXX, 1986, z. 11, s. 15–22.
8
Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta miasta Lublina, Księgi miejskie, sygn. 1 (dalej: AAS).
Część informacji na temat księgi opublikował Jan Riabinin, J. Riabinin, Archiwum Państwowe w Lublinie, Warszawa 1926, s. 65–67. Szersze studia nad księgą: M. Resztak, Najstarsza zachowana lubelska księga miejska i jej pisarze (dalej: Najstarsza księga lubelska), (w przygotowaniu).
9
Rozumiana jako kultura zawodowa ludzi związanych ze służbą prawu; S. Russocki, Wokół pojęcia
kultury prawnej, „Przegląd Humanistyczny”, t. XXX, 1986, z. 11, s. 18–20.
7
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Wydawane w I połowie XV wieku akademickie podręczniki dyktowania dokumentów, listów i pism sądowych10, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzonej przez królewskiego pisarza Jerzego Retoryki, w znacznym stopniu ukształtowały późniejszą praktykę polskich kancelarii. Datowana na lata dwudzieste XV wieku Retoryka Jerzego była
spójnym, opartym na dobrze znanych łacińskich wzorach praktycznym podręcznikiem,
który zyskał dużą popularność w świecie zawodowych pisarzy, co ma swoje odbicie
w formularzu stosowanym w kancelariach miejskich11. Podręcznik zawierał między innymi wskazówki na temat sposobu zwracania się do poszczególnych typów adresatów
w zależności od ich stanu i godności — tak zwane epitheta retorica12. Dzięki pracy Stanisława Kurasia, który przedstawił te zasady w ujęciu tabelarycznym13, możemy je łatwo
odnieść do praktyki kancelaryjnej pisarzy lubelskich. Przeprowadzony przez notariusza
królewskiego Jerzego podział godności składał się na dwie zasadnicze kategorie — duchownych i świeckich, każda z nich miała przyporządkowane trzy stopnie: najwyższy
supremus (zarezerwowany dla papieży, kardynałów, biskupów, monarchów, hrabiów),
średni medius (prałaci, kanonicy, plebani, wyżsi urzędnicy państwowi), niższy infimus
(magistrzy nauk, bakałarze, scholarze, studenci, ze świeckich rycerze, rajcy, ławnicy, niżej jeszcze kupcy, handlarze, wieśniacy rustici itd. aż do niewiernych infideles). Ostatni
stopień — infimus został przez Jerzego podzielony na podtypy pozwalające na bardziej
szczegółowe rozróżnienia. Tak zarysowanej drabinie godności były przyporządkowane
odpowiednie określenia, których używano, pisząc o danych osobach bądź zwracając się
do nich w listach. Pisarze, którzy prowadzili księgę lubelską z lat 1465–1475 z pewnością znali zasady sformułowane w Retoryce Jerzego. Niewykluczone, że egzemplarz retoryki był w kancelarii lubelskiej. Schyłek średniowiecza to, jak wielokrotnie zauważał
już Edward Potkowski, czasy szczególnej kariery książki rękopiśmiennej. Pisarze miejscy zajmowali się niejednokrotnie pracami kompilatorskimi, a także kopiowaniem na
własny bądź cudzy użytek. W ten sposób rozprzestrzeniały się teksty o wartości praktycznej, warsztatowej — w tym takie jak Retoryka Jerzego14. Pisarze mogli ją też znać
ze studiów na krakowskiej uczelni15, co wydaje się prawdopodobne, ostatecznie zaś
Obszerny przegląd zachowanych zabytków tego typu, włączając w to zarówno formularze, czyli zestawy przykładów, jak i artes dictandi, czyli teoretyczne podręczniki dyktatu dokumentowego
przedstawił Jerzy Luciński. J. Luciński, Formularze czynności prawnych w Polsce w wiekach średnich.
Przegląd badań, „Studia Źródłoznawcze”, t. XVIII, 1973, s. 149–165.
11
S. Kuraś, op. cit., s. 8.
12
Ibidem, s. 11.
13
Ibidem, s. 12 (tabela 2).
14
E. Potkowski, Pisarze ksiąg w Polsce późnego średniowiecza, w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz, G. Myśliwski, J. Pysiak, P. Żmudzki, Warszawa 2010, s. 306–309.
15
Pewne jest, że przynajmniej jeden z pisarzy lubelskich, którzy prowadzili księgę z lat 1465–1475,
studiował na krakowskiej uczelni. Księga ta została spisana przez sześć różnych rąk pisarskich.
M. Resztak, Najstarsza księga lubelska, s. 43–55.
10
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świadomość zasad w niej opisanych niekoniecznie musiała być związana ze znajomością samego dzieła notariusza królewskiego. Niemniej podręcznik ten bez ryzyka można
traktować jako rodzaj wykładni i wzoru pracy pisarza kancelaryjnego, zwłaszcza biorąc
powyższy podział godności za łatwy do uchwycenia wskaźnik. Na tym tle widoczna
staje się pewna specyfika kancelarii miejskiej, w tym konkretnym przypadku lubelskiej,
w kwestii doboru określeń godności do faktycznego stanu jej klientów. Pisarz miejski,
znając zasady odnoszenia się do przedstawicieli wszystkich godności i stanów, musiał
brać jednak pod uwagę fakt, że praca w kancelarii miejskiej oznacza kontakt z całym
spektrum stanowisk, pozycji i ról pełnionych przez jego mieszkańców, nie zapominając
o przedstawicielach okolicznej szlachty i duchowieństwa. Kupcy z dalekich ośrodków,
wyżsi urzędnicy państwowi i kościelni, pojawiając się na sądzie czy w kancelarii nigdy
nie stanowili zasadniczej części klienteli, stanowiła ją natomiast bardzo zróżnicowana
wewnętrznie struktura mikrospołeczeństwa miejskiego. Stąd zasady podane w Retoryce Jerzego musiały zostać zaadaptowane do warunków miejskich, cały przekrój mieszkańców miast został w niej bowiem zaliczony do stopnia niższego infimum, a musiał
przecież pisarz miejski uwzględniać wewnętrzną miejską hierarchię. Dosłowne zastosowanie reguł zaczerpniętych z retoryki nie mogłoby wystarczyć do w pełni sprawnego rozróżnienia poszczególnych miejskich miejsc zajmowanych w miejskiej hierarchii.
Zbędne jest tłumaczenie roli, jaką taka stratyfikacja w średniowieczu odgrywała, dość
powiedzieć, że była bardzo istotnym elementem zaświadczającym o pozycji, wiarygodności i właściwym miejscu w społeczności. Nieprzystawalność niektórych zaleceń autora retoryki do tych realiów niech zilustruje jego pogląd, że wszystkich zaliczanych do
niższego stanu nie należy tytułować mianem dominus, zatem także obywateli miejskich,
w tym przedstawicieli patrycjatu16. Zalecenie to, obciążone wadami, pozornie tylko
dyskwalifikuje Retorykę jako cenne źródło porównawcze, ponieważ, jak się okazało, zasady wzięte z podręcznika kancelaryjnego miały wyraźne odbicie w praktyce. Tabela 1
ilustruje relację pomiędzy propozycjami zaczerpniętymi z Retoryki Jerzego a praktyką
kancelarii lubelskiej.
Podane w nawiasach po stronie kancelarii lubelskiej przykłady zostały przekrojowo
dobrane z zawartości całej księgi. Pobieżne spojrzenie na zawartość tabeli pozwala
stwierdzić stosunkowo dużą zbieżność zaproponowanego w podręczniku ars dictandi modelu z praktyką kancelarii lubelskiej. Wszyscy pisarze księgi lubelskiej stosowali tutaj podobne zasady, jedynie pisarz, który w księdze pojawia się jako czwarty
z kolei, nieco częściej używał terminu circumspectus i famosus. W przeciwieństwie do
pozostałych pisarzy absolutną w jego przypadku rzadkością były zapiski pozbawione
określenia godności interesanta. Nie jest to jednak cecha, która znacząco zaburza
obraz ogólny, stąd nie wprowadzono przy egzemplifikacji dodatkowego podziału na
poszczególnych pisarzy kancelarii.

16

S. Kuraś, op. cit., s. 12–20.
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Tabela 1. Epitheta retorica w Retoryce Jerzego i księdze lubelskiej
Określenia
Retoryka Jerzego
Świeccy

Duchowni

Kancelaria lubelska
Świeccy

Duchowni

Supremus
—najwyższe
stopnie władzy kościelnej i państwowej15

serenissimus, sanctissimus,
excellens,
beatissimus,
potentissiclemenmus, preclatissimus,
rus, illustris, reverendus,
magnificus
venerabilis

serenissimus (60v., 63v.)

Medius —
urzędnicy
i duchowni
średniego
szczebla,
szlachta,
plebani

nobiles,
egregii,
exspectabiles, generosi

honorabiles,
honorandi,
honesti,
virtuosi

magnifices (60v., 65r.,
71r.), generosi (53r.,
122r., 147r., 161r.),
nobiles (44v., 57v., 89v.,
102r., 156v.)

Infimus —
rajcy,
ławnicy,
obywatele,
kupcy
rzemieślnicy,
niżsi
duchowni,
nauczyciele

famosi,
generosi,
iusti, legales,
providi,
circumspecti,
sagaces

discreti, de- providi (7r., 10r., 34v., 53r., discreti (40v., 66r.,
76r., 89v., 112r.,
voti, humi58v., 62v., 114v., 135r.,
les, religiosi, 163v., 173r.), famosi (39v., 146v.), ingeniosi
(124v., 129v.),
40r., 61r., 89v., 110r.,
scientes,
religiosi (38v.)
illuminati, 115v., 155r.), circumspecti
(47v., 65r., 137r., 114r.,
ingeniosi,
127v., 144v., 154r., 169r.),
attenti et
benivoli
honesti (38r., 44r., 45v.),
sagaces (75r., 157v.)

handlarze,
chłopi,
uczniowie,
towarzysze

laboriosi, honoriosi, cari,
constantes,
benedicti,
desiderabiles

żydzi,
poganie,
niewierni

honesti,
dilecti, sinceri, integri,
sociales,
desperati

venerabiles
(63v., 142r., 170v.),
honorabiles (40v.,
91r., 95r., 107r.,
144v., 164r., 173r.),
honesti (35r., 40v.),
religiosi (86r., 149v.),
discreti (35r.)

honeste19 (30v., 51r., 131v.,
173r.), laboriosi (44r., 46r.),
providi (143v.), virtuose
(54r., 147v.), circumspecti
(146v.)

Stopień najwyższy występuje w liczbie pojedynczej, tak jak w Retoryce Jerzego, dla uwydatnienia,
że na szczycie hierarchii stoi jednostka: monarcha, biskup.
18
Tutaj rodzaj żeński zamierzony, w odniesieniu do kobiet, podobnie w przypadku virtuose.
17
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Z tabeli jasno wynika duże podobieństwo w użyciu danych określeń. Nie budzą
wątpliwości zastosowania takich terminów, jak serenissimus dominus w odniesieniu do
króla Kazimierza Jagiellończyka19, magnificus w kontekście marszałka Królestwa Jana
z Rytwian20, nobilis w odniesieniu do szlachty, venerabilis w stosunku do archidiakona
lubelskiego21, czy występującego w księdze w roli rozjemcy kanonika Jana Długosza
starszego22. Patrząc na drabinę społeczną od dołu, niezmienne pozostało zastosowanie
określenia laboriosi dla występujących niekiedy na kartach księgi kmieci.
Nie cała praktyka kancelarii lubelskiej odpowiada jednak w prosty sposób zaleceniom wynikającym z retoryki. W Lublinie żony i krewne znamienitszych mieszczan
z rzadka nazywane były określeniem virtuose23, w podręczniku akademickim określenie to zarezerwowane zostało raczej dla ludzi niskiego stanu, choć nie bez znaczenia
jest tutaj płeć opisywanej osoby. U Jerzego można zauważyć, że termin honestus odnosi
się do niższych duchownych, honeste zaś raczej do zamężnych mieszczanek, na tej
samej zasadzie virtuosi (duchowni) to termin odmienny od virtuose (kobiety). Tego
ostatniego terminu nie ma w Retoryce Jerzego, ale występuje w księdze. Zastosowanie takich nazwań jak providus i circumspectus w księdze również nie jest do końca
precyzyjne. Określenie providus przysługiwało właściwie każdemu mieszczaninowi,
począwszy od tych stojących dość nisko w hierarchii miejskiej, takich jak określany
przez pokrewieństwo ze znaczniejszym od siebie powinowatym providus Petrus gener

AAS, k. 60v.; comissione serenissimi domini Kazimiri Regis Polonie domini nostri graciosi.
Loc. cit.; magnificus dominus Johannes Regni Polonie Marsilkas.
21
AAS, k. 142r.; Veniens venerabilis Georgius Li [...] de Kazanow archidiaconus et plebanus lubliniensis [...]. Według Piotra Hemperka w latach 1466–1478 oficjałem, a zarazem archidiakonem
lubelskim był Jan Kazimierski, co musi dziwić w kontekście treści powyższej zapiski, pochodzącej
z marca 1473 roku. Jana Kazimierskiego jako archidiakona od 1467 roku wspomina też w swojej
publikacji Jarosław Marczewski. W późniejszym okresie Kazimierski awansował na stanowisko biskupa chełmskiego i w końcu przemyskiego. Prawdopodobnie jego awans nastąpił jednak przed
1478, być może właśnie w 1473 roku, skoro księga lubelska wspomina Jerzego z Kazanowa jako
archidiakona właśnie wtedy. Obecność Kazanowskich w Lublinie nie może dziwić, ekspansja tego
rodu w rejony Lubelszczyzny przypada właśnie na omawiany w pracy okres, bliski zaś krewny, najpewniej brat Jerzego, Dominik Kazanowski, był w owym czasie bliskim doradcą króla Kazimierza.
Dominik Kazanowski bywał w omawianym okresie w Lublinie i nawet jest wspomniany w księdze
jako sędzia królewski. Być może Kazimierski objął archidiakonat nieco później, będąc wcześniej
już oficjałem. P. Hemperek, Oficjalat lubelski w XV wieku, „Rocznik Lubelski”, t. XXI, 1979, s. 53;
J. R. Marczewski, Duszpasterska działalność Kościoła w późnośredniowiecznym Lublinie, Lublin 2002,
s. 97; Encyklopedia powszechna, wyd. S. Orgelbrand, t. XIV, Warszawa 1863, s. 512 (hasło: Kazanowski); AAS, k. 63v.
22
AAS, k. 170v.; Concordia amicabilis facta est per venerabilem generosum [...] Johannem Dlugosch
canonicum seniorem Cracoviensem. Jan Długosz przebywał w Lublinie w pierwszej połowie lat 70.
Był nauczycielem i opiekunem synów królewskich na zamku lubelskim. A. Wadowski, Kościoły
lubelskie, Kraków 1907, s. 43pp.
23
AAS, k. 147v.
19
20
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Jarkonis24, aż po zamożnych kupców, jak na przykład przybywający z Wrocławia Jan
Forhengst25. Termin providus był najbardziej pojemny ze wszystkich określeń stanu
i godności, pisarze określali nim wszystkich mieszczan lubelskich, zarówno kupców,
rzemieślników, jak również przybyszów z innych miast. W wielu przypadkach pisarze
pomijali określenie stanowe, zapisując tylko imię i nazwisko mieszczanina26, jednak
nigdy nie robili tego w przypadku, gdy mowa była o szlachcicu, rajcy, ławniku, czy
innej osobistości. Określenie providus, najbardziej pospolite w środowisku miejskim,
było opcjonalne i stąd zapewne często pomijane. Jedynie ostatni pisarz pod koniec
prowadzonej przez siebie księgi raczej nie pomijał żadnych przydomków stanowych27.
Termin circumspectus wydaje się być zawarowany dla wyższych sfer miejskich, także
najzamożniejszych rzemieślników28. Najbardziej godnym określeniem dla mieszczanina występującym w księdze lubelskiej jest famosus, występujący najczęściej, jeśli
nie jedynie, w kontekście rajców29, nie tylko zresztą lubelskich30. Stosowany był wymiennie z circumspectus, choć na pewno był to termin znacznie bardziej jednoznaczny. Największe rozbieżności pomiędzy praktyką kancelarii lubelskiej a podręcznikiem
akademickim dotyczą określeń godności duchownych szczebla średniego i niskiego.
Wspominany w księdze Jan, viceplebanus Ecclesie parochialis in Lublin, określony został
mianem honorabilis, które to określenie według Retoryki Jerzego powinno się odnosić
do duchownych co najmniej średniego szczebla31. Tym terminem został również nazwany Stefan, prepozyt szpitala miejskiego Św. Ducha i altarysta ołtarza św. Mikołaja
w kościele parafialnym32. Z kolei przeor klasztoru dominikanów w Lublinie, Kacper,
nazywany jest w księdze tytułem religiosus33, który u Jerzego zarezerwowany był dla
niższych duchownych, choć może raczej należałoby go interpretować jako określenie
duchownych w ogóle. Wypada tu podać przykład znacznie niżej stojącego przecież od
swego przełożonego dominikanina Stanisława, który również został określony mianem religiosus34. Być może zatem w praktyce kancelaryjnej jest to określenie oznaczające zakonników. Inni duchowni, tacy jak wikary lubelski, Stanisław Kiełbaska, czy
dominus Nicolaus [...] de Lublin prebendarius sancti Pancratii w księdze byli określani
podwójnie jako discretus et honestus35. Terminy ingeniosus, discretus, a także właśnie ho24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

AAS, k. 143v.
AAS, k. 58v.
AAS, k. 27v., 57r., 90v.
AAS, k. 159v.–160r., 182v.–183r.
AAS, k. 42v; Nicolaus Kuczynsky sutor.
AAS, k. 40r., 86v., 160v.
AAS, k. 115v; famosus Georgius Goebel consul et civis Cracoviensis.
AAS, k. 64v.
AAS, k. 168v.
AAS, k. 86r.
AAS, k. 80r.
AAS, k. 35r., 40r.
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nestus określały niższych duchownych, jak kleryka Marcina Zambreka36, osoby z niższymi święceniami bądź wykształconych na uczelni nauczycieli szkoły parafialnej37, czy
wspominanych w księdze pisarzy miejskich38. Niekiedy kwestia doboru odpowiedniego określenia była nieco bardziej skomplikowana, szczególnie w przypadku nobilów,
którzy nabyli miejskie obywatelstwo, bądź też szlachty robiącej karierę duchowną.
Ciekawy w tym kontekście jest przypadek pisarza zamku lubelskiego, Stanisława Krusza, który prawdopodobnie miał szlacheckie pochodzenie, ponieważ w księdze jest
określany jako nobilis39. Znacznie później osoba ta wraca, już jako pleban parafii w Jaroszynie, jednak tym razem określa się go jako honorabilis40.
Pomimo zatem dużej zbieżności i zgodności zasad wziętych z Retoryki Jerzego
i praktyki kancelarii lubelskiej zauważalne są pewne różnice, głównie objawiające się
rozmyciem ostrości niektórych określeń, zmianą kojarzonego z nimi statusu, co najbardziej jest widoczne w przypadku terminów religiosus i honestus. Najważniejszymi
określeniami stopniującymi samych mieszczan były, w kolejności od najmniej poważanego do najbardziej godnego, providus, circumspectus, famosus.
Wszyscy pisarze główni kancelarii w dosyć określonych przypadkach stosowali wyrażenia w języku polskim. Ze sposobu jego użycia, a także częstotliwości sięgania do
niego wynikają pewne wnioski, które rzucają światło na miejsce tego języka w kancelarii i kulturze prawnej Lublina. Obecność języka polskiego w księgach miejskich
bywała w literaturze interpretowana jako sygnał świadczący o złej pracy kancelarii,
w szczególności zaś samych pisarzy. Niewątpliwie ten przypadek dotyczy kancelarii
Nowej Warszawy. Prowadzona tam księga z lat 1416–1485 zawiera wręcz całe zapiski
po polsku, trudne w odczycie i nie do końca zrozumiałe41. Jest to przykład kancelarii, w której księgi były prowadzone w znacznej części przez przygodnych pisarzy,
na dłuższy okres zatrudniani byli nieliczni. Poziom prezentowany przez tych pisarzy
pozostawia wiele do życzenia, język polski zaś był używany z braku kompetencji w posługiwaniu się łaciną.
Języki narodowe wkradały się jednak do kancelarii znacznie wyżej rozwiniętych
miast, czego przykładem jest choćby obecność języka polskiego w księdze ławniczej
płockiej z lat 1489–151742. Podobnie jest w przypadku księgi lubelskiej. Wyrażenia
w języku narodowym najczęściej pojawiają się jako uzupełniające zapis po łacinie,
Ibidem, k. 112r.
W. Froch, Dzieje Szkoły Lubelskiej przy kościele parafialnym św. Michała w XV–XVIII w., Lublin
1999, s. 15.
38
AAS, k. 66r.
39
Ibidem, k. 56r.; Veniens nostram ad presentiam nobilis Stanislaus Crusz notarius castri Lubliniensis.
40
Ibidem, k. 174r.; Veniens personaliter honorabilis Stanislaus Crwsz plebanus in Jaroschin olim notarius castri Lubliniensis.
41
Księga ławnicza miasta Nowej Warszawy, t. I, (1416–1485), wyd. A. Wolff, Wrocław 1960, nr 140.
42
Księga ławnicza miasta Płocka 1489–1517, opr. D. Poppe, Warszawa 1995, nr 47: Johannes Rybak
[...] preposuit se alias przypowyedyalszyą.
36
37

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXIII .indd 117

2012-11-30 08:23:23

118

Miłosz Resztak

wraz z poprzedzającym je słowem alias43. Nie świadczy to o braku kompetencji pisarzy, bardziej prawdopodobną przyczyną takiego postępowania wydaje się być potrzeba podania najistotniejszej treści danego wpisu w języku klienta urzędu, ponieważ w ogromnej większości przypadków zapis po łacinie był dla niego niezrozumiały.
W Lublinie większość w każdej z grup społecznych — od bogatego patrycjatu po
margines społeczny — stanowiła ludność polska44, mimo że przekrój etniczny miasta był dość zróżnicowany. Klient, płacąc za wniesienie wpisu do księgi wieczystej,
mógł wręcz wymagać zawarcia w nim wyrażeń dla niego zrozumiałych45. Dochodzi
tu więc dodatkowy czynnik, który należy brać pod uwagę, analizując wpisy do ksiąg,
jakim jest wpływ klienta na treść wpisu. Najbardziej jaskrawym przypadkiem tego
typu jest w księdze lubelskiej jedyna kompletna i pełna zapiska w języku niemieckim.
Jest to wpis kompletny i poprawny formularzowo, sporządzony zapewne na żądanie
wspomnianego weń vorsichtige Goczalek [...] den Lemberg, bądź również w niej występującego Henryka Svellinberga46. Nie dziwi to, zważywszy na skład etniczny elit
lwowskich47. Wyjątkowość tego przypadku w skali całej księgi, zwłaszcza w kontekście
fachowej redakcji zapiski, razem z licznymi przykładami świadomego zastosowania
języka polskiego, znamionuje pewną elastyczność w podejściu do kwestii używanego
w kancelarii języka. Język niemiecki w prawie miejskim miał status równy łacinie i nie
należy go zestawiać z językami pospolitymi, niemniej spójność językowa księgi schodzi
na drugi plan. Dopuszczenie wpisów w innych językach przypomina o użytkowym,
w pierwszej kolejności, charakterze urzędu kancelarii miejskiej. Stoi to w opozycji do
późnośredniowiecznej sztuki dokumentowej. Przerośnięty i nierzadko bezsensowny,
bo powtarzający skostniałe wyrażenia formularz, którym się popisywał notariat publiczny, niekiedy wręcz zafałszowywał treść aktu48. To zjawisko zasygnalizował celnie
Stanisław Kuraś w pracy o przywilejach prawa niemieckiego w Małopolsce. Kancelarie miejskie, których celem było umożliwienie załatwiania konkretnych spraw, musiały umieć znaleźć równowagę między aspektem praktycznym sporządzania dokumen-

AAS, k. 16v.; conssilium deliberationi alias nawyschvalanye, k. 70r.; Piscina alias szadzawka. Pisarze
Nowej Warszawy najczęściej nie podawali łacińskiego zwrotu, tłumacząc go polskim, raczej mieszali
języki w ramach jednej zapiski. Księga ławnicza miasta Nowej Warszawy, nr 519: vir Mathias calidator
przypowyedal szya super substanciam Goly, 729, 731 i in.
44
M. Bogucka, H. Samsonowicz, op. cit., s. 266.
45
Na pewną regularność i celowość zastosowania języka polskiego w księgach miejskich zwrócił
uwagę Henryk Samsonowicz, Kultura prawnicza miast polskich w średniowieczu, w: Mente et litteris.
O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, Poznań 1984, s. 324–325.
46
AAS, k. 166v.
47
M. Bogucka, H. Samsonowicz, op. cit., s. 266 (tabela 25).
48
S. Kuraś, op. cit., s. 45–46. W pracy Kurasia została postawiona teza o literackim charakterze niektórych typów dokumentów średniowiecznych. Mimo że wpis do księgi sądowej częściowo
czerpie z dorobku dyplomatycznego średniowiecza, nie można go jednak traktować jako objawu
działalności literackiej twórcy wpisu.
43
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tacji a zachowaniem godnej dla prawa formy49. To drugie odgrywało rolę drugorzędną,
skoro możliwa była słaba, ale jednak funkcjonująca kancelaria, taka jak w Nowej
Warszawie, czy wielu innych miasteczkach III i IV kategorii. Ten brak jednolitości
językowej nie jest oznaką nieporządku w kancelarii. W środowisku mieszczan lubelskich, w przeważającej części polskojęzycznych, umiarkowanie częste poświadczanie
treści zapisanej w języku łacińskim jednym lub dwoma określeniami w języku polskim,
a odnoszącymi się do meritum wpisu, jest świadectwem świadomości wagi gwarancji
prawnej, jaką niesie wpis do księgi. Co ważniejsze, przed sędziami miejskimi stawali
nie tylko obywatele miasta, ale też goście, ludzie o różnorakim statusie społecznym,
w tym także wieśniacy50. Jako że najważniejszym narzędziem utrwalania stanu prawnego stała się za sprawą rozwoju kancelarii informacja utrwalona na piśmie, problem
piśmienności lub jej braku zyskał nowy wymiar, rozmywający podstawowy podział na
ludzi wykształconych i analfabetów51. W obliczu powszechnego, sięgającego warstw
wiejskich zrozumienia, czym jest pismo i czemu może ono służyć, pewien podstawowy
poziom kultury piśmiennej mógł stać się udziałem znacznej części społeczeństwa późnośredniowiecznego, zwłaszcza wraz z zakorzenieniem się prawa miejskiego na polskich ziemiach. Historycznym świadectwem takiego procesu mogą być właśnie coraz
częstsze, świadome zastosowania języka pospolitego obok łaciny.
Najczęstszym regularnym przejawem języka polskiego jest powracająca stale
w księdze nazwa prolongowanego posiedzenia sądu wielkiego — powiatek52. Pomijając
ten oraz inne oczywiste określenia w języku polskim, takie jak nazwiska, imiona i nazwy nieruchomości53, pozostaje w księdze około 120 wyrażeń, głównie pojedynczych
rzeczowników i czasowników, przy czym znaczna z nich część się powtarza. Biorąc pod
uwagę skalę całej księgi, nie jest to liczba duża, jest jednak zauważalna (średnio dwa
polskie wyrażenia na trzy karty księgi).
Tabela 2 przedstawia wybrany materiał źródłowy. Zebrano przypadki zastosowania
języka polskiego przez głównych pisarzy księgi. Tych trzech pisarzy zapisało 98% zawartości księgi z lat 1465–147554. Występują oni w księdze jako ręce II, III i IV z kolei. Z pisarzy przygodnych, tylko V użył polskiego słowa w jednej zapisce55. Celem tego zestawienia jest ukazanie typowych dla języka kancelaryjnego określeń, które zostały użyte przez
co najmniej dwóch z trzech pisarzy. Poza tym przytoczone zostały też niektóre przypadki
S. Kuraś, op. cit., s. 24–25. Przeciwieństwem kancelarii miejskiej był w tym ujęciu formularz
stosowany przez notariat publiczny.
50
Kilka odwołań z AAS.
51
A. Adamska, M. Mostert, The Literacies of Medieval Towndwellers and Peasants: a Preliminary Investigation, w: Świat Średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz, G. Myśliwski, J. Pysiak, P. Żmudzki, Warszawa 2010, s. 319–327.
52
AAS, k. 3r., 69v., 131r.
53
Ibidem, k. 54v.; domum submuro situm dictum wyarzkowszky, 62v; domum [...] olim balyczowsky.
54
M. Resztak, Najstarsza księga lubelska, s. 12.
55
AAS, k. 97v.
49
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wyrażeń, które można zaliczyć do wspólnej kategorii, na przykład określeń nieruchomości (stodoła, jatka). Wyrażenia polskie zostały zapisane w ich oryginalnej formie. Zostały
podzielone na główne kategorie: czynności oraz określeń rzeczownikowych.

Czynności

Określenia rzeczownikowe

Tabela 2. Przykłady języka polskiego w księdze lubelskiej
Ręka II
perafferne alias
grath, k. 43v., 58r.,
61r.56

Ręka III
Ręka IV
totam suppellectilem alias
racione dotis et dotalicii alias
grad, k. 42r., 42v.
possagw, k. 156v.
omnia bona et alias grath,
pro dotalicio dicto alias zawyano,
k. 45r.
k. 156v.
or [...] alias zstodola, k. 68r.
domum submuro
ortum suum cum stodola et
mensam alias yadtky, k. 67r.
alias wykusch,
domuncula, k. 14r.
piscina alias szadzawkan, k. 70r.
k. 62v.
duabus laneorum cum
domum ipsorum cum stabulo alias
szadzawka et predio alias
stanyczą, k. 94r.
folwark, k. 20r., 27r.
cessit domum cum edificio alias
domum alias wikush, k. 39r.
mellificium alias barcz,
yschyedlyszkem, k. 131r.
domum suam alias wykusch, k. 170r.
k. 47v.
pro impensis alias
in impensis alias w nakladzech, k. 146r.
naglody, k. 143r.
in impensis alias wnakladzich, k. 147r.
edixit alias
adixit alias przypowiedzal
interrogatus est alias przypytalschą
przypowyedzal szye se ad omnia bona, k. 12v.
super omnia bona, k. 68v.
ad bona, k. 6v., 6v.,
arestavit [...] alias
55r., 55r.
przipawyedzalszie, k. 51v.
arestavit alias
zapowyedzala
in et super omnibus
bonis, k. 43r.57
domum evacuare
dimisit alias oppusczal, k. 15v. dimisit fraternitatem alias spuszczil,
alias romowacz
evacuabit alias
k. 94v.
indilate, k. 54r.
romowaiancz, k. 23r.
debet dare [...] evacuacionem
alias rumowane, k. 36r.
eliberationem alias
libertavit alias wyszwala, k. 70r.
nawyschvalanye orto suo,
eliberat alias wyszwala arestatione,
k. 16v.
k. 81r., 82v., 83v.

W przypadku występowania identycznych zwrotów została przytoczona tylko pierwsza obecność
danego zwrotu. Obecność pozostałych sygnalizują wymienione po przecinku numery kart zawierających dany zwrot.
57
Forma żeńska została przez pisarza zastosowana świadomie, wykonawcą czynności jest tu kobieta.
56
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Tabela 2, mimo że nie zawiera całości materiału źródłowego w języku polskim zawartego w księdze lubelskiej, oddaje jednak ogólną relację. Najwięcej wyrazów polskich użył pisarz IV, który też zapisał największą część księgi. Różnice pomiędzy pisarzem II i III są niewielkie, jednak odzwierciedlają ich zaangażowanie przy spisaniu
księgi. Należy jednak mieć na uwadze, że ręka IV wprowadziła znacznie więcej (blisko
dwie trzecie) wyrażeń polskich niż obie pozostałe razem wzięte.
Dane zawarte w zestawieniu ukazują stałe, powtarzające się bez względu na rękę
pisarską, niemal formularzowe zwroty. Najbardziej typowym, wręcz skostniałym zestawieniem jest formuła edixit alias przypowyedzal. Stosowanie jej wykracza poza praktykę
li tylko kancelarii lubelskiej i zdaje się być cechą łączącą wiele kancelarii w Polsce58.
W księdze lubelskiej występuje ona też w innych wariantach, z użyciem czasownika „przypytać” oraz „zapowiedzieć”. We wszystkich wymienionych w tabeli przypadkach zwrot ten był używany jako nazwa czynności prawnej, polegającej na wejściu
na majątek niepłacącego dłużnika. Podobnie należy traktować inne zbitki wyrazów
polskich i łacińskich, takie jak eliberationem alias nawyschvalanye, eliberavit alias wyszwala, oznaczające umorzenie części długu bądź wypłacenie danej kwoty pieniędzy.
Wyrażenia tego typu występują w księdze rzadko, jednak ich użycie przez różnych
pisarzy świadczy o włączeniu języka polskiego w oficjalny język kancelarii. Musiało
to być powodowane względami praktycznymi, być może żądaniem samego klienta,
aby wprowadzić zapis dla niego zrozumiały. W przypadku wyrażeń rzeczownikowych
charakter ustalonej formuły zdradza też wyrażenie perafferne alias grath59 w różnych
wersjach ortograficznych. Znów jest to prawdopodobnie efekt troski klienta o jednoznaczne i zrozumiałe dla niego samego określenie rzeczy będących przedmiotem
wpisu, w tym przypadku wiana.
Na podobnej zasadzie, jak w przykładach przytoczonych w Tabeli 2, funkcjonowały inne jednokrotnie użyte sformułowania. Najciekawsze spośród nich są wyrażenia z przyimkami, przykładem może być zwrot pro censu alias zacynsz zaschedzoni60.
Pojawia się on w kontekście oskarżenia o niezapłacenie pieniędzy należnych rajcy
lubelskiemu Markowi z domu wynajmowanego przez jego zięcia, Macieja Fiołka. Język polski doprecyzowuje tutaj istotną informację, że chodzi o czynsz zaległy. Po łacinie to samo określenie występuje w innych przypadkach już precyzyjnie jako census
persessus61. Jak widać, niekiedy polskie określenia były dosłownymi kalkami z języka

58
Księga ławnicza miasta Płocka, nr 47: Johannes Rybak [...] preposuit se alias przypowyedyalszyą;
Księga ławnicza miasta Nowej Warszawy, nr 519: vir Mathias calidator przypowyedal szya super substanciam Goly, 729, 731 i in.
59
Grath, grad — najpewniej gierada, czyli jak podaje Bartłomiej Groicki: „Gierada są te rzeczy,
którekolwiek pannie idącej za mąż ku ochędożności jej przy posagu dają, które ona w dom męża
przynosi”; B. Groicki, Tytuły prawa magdeburskiego, wyd. K. Koranyi, Warszawa 1954, s. 3.
60
AAS, k. 88r.
61
AAS, k. 163v.; [...] media quarta marcis censu persessi exhibuit iudicio primo.
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łacińskiego. Pisarz IV znacznie poszerzył katalog wyrażeń czasownikowych obecnych
w księdze: debet sibi dare alias yszczycz62, [...] moratur [...] iure mediante alias prawem
szaprzethoczilo63, [...] non exdividendo alias nyewydzelayancz64, [...] dimisit fraternitatem
alias spuszczil65. Ten ostatni przykład zresztą jest jedną z bardzo rzadkich dla XV wieku
wzmianek źródłowych na temat organizacji cechowych w Lublinie, w tym przypadku
kuśnierzy, zapiska dotyczy wystąpienia z cechu Macieja, jednego z jego członków.
Fraternitas kuśnierzy było jednym z najstarszych w mieście i jest wymienione jako
jeden z czterech cechów w najwcześniejszej informacji na ten temat z 1419 roku66.
Ręką IV zostały zapisane też jedyne wśród stałych pisarzy określenia pokrewieństwa
po polsku67.
Przykłady zastosowań polskich określeń bez podania łacińskich odpowiedników są
rzadkie i dotyczą szczegółowych nazw rzeczy bądź materiałów, z jakich były wykonane.
Są to określenia, które przytoczone po łacinie, mogłyby wręcz utrudniać rozróżnienie
spośród innych podobnych przedmiotów. Dobrym przykładem jest tu spis majątku
ruchomego będącego przedmiotem ugody i podziału. Siostry Zofia, Anna i Katarzyna
dzielą się majątkiem pozostawionym przez Elżbietę, ich zmarłą matkę i żonę rajcy
lubelskiego Grzegorza Goździa68. Czytamy w niej o następujących elementach uposażenia domowego: quatuor pulmaticas due puchowe due perszne [...] quattuor tecture due
postawczowe et due albe ex tela [...] due pepla de axamito unum cum margaritis alteram
sine margaritis pretexta alias tkanka. Ten szczegółowy opis pościeli, czepków i innych
części garderoby jest w części po polsku, ponieważ tłumaczenie tych wyrażeń nie wnosiłoby do wpisu nic poza dwuznacznością określeń w najlepszym przypadku, a może
zmieniłoby to wyliczenie w zupełnie niezrozumiały tekst. Polskie słowa określają te
przedmioty jednoznacznie oraz umożliwiają ich identyfikację przez strony. W sensie
użytkowym dla zainteresowanych wpis ten jest więcej wart, niż byłby w wersji całkowicie łacińskiej. Nazwy przedmiotów, podobnie jak nazwy domów69, biorące się z nazwisk ich obecnych bądź dawnych właścicieli, funkcjonują w księdze w języku narodowym ze względów praktycznych. Biorąc pod uwagę szeroki, łaciński zasób leksykalny
pisarza, który ten wpis wprowadził do księgi, nie wydaje się być słuszna argumentacja
o jego ewentualnych brakach w wykształceniu.
Język narodowy miał pomóc doprecyzować przekaz w wypadku wieloznaczności
łacińskich sformułowań. Zapiska zawierająca względnie najwięcej określeń w języku
AAS, k. 64r.
AAS, k. 112r.
64
AAS, k. 179v.
65
AAS, k. 94v.
66
B. Nowak, O początkach cechów lubelskich, „Rocznik Lubelski”, t. XXVII–XXVIII, 1985–1986,
s. 25, 28.
67
AAS, k. 87v.; [...] consanguineo suo alias wnukowy, k. 114v.; [...] ipsius glori alias thescze.
68
AAS, k. 161r.–161v.
69
AAS, k. 22r.; medietatem domus sue Blonkowsky, k. 79v.; domum dictum Madeyowszky.
62
63
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polskim dotyczy ugody zawartej między dwoma mieszczanami, z których jeden ma
zwrócić dług pieniężny w naturze. Brzmi ona następująco: Johannes sartor [...] laneum
suum [...] ffamoso Mathie Wyelunsczye in debito dimidie [...] marcis obligavit ita que anno
isto seminare debet super annonam alias naozimina recipiendo annonam bladum alias
yarsz et illud quo ipse Johannes sartor seminavit debet recipere et dominus Wyelunsczy seminare ibidem bladum alias yarszine et item super wgor. Et dum dominus Wyelunsczy dictam
seminaverit et [...] recipiet in usum suum extunc idem laneus liber erit dicto Johanni sartori.
Wszystkie określenia polskie, mianowicie podział na zboże jare, oziminę oraz ugorowanie, znajdują się tu, ponieważ dotyczą języka fachowego, rolniczego. Są najlepszym
w tym miejscu narzędziem wyrażania danej treści. Dla obu stron tej umowy zarówno
wygodniejsza, jak i naturalniejsza jest ta dodatkowa forma zapisu, precyzująca dość
szerokie znaczeniowo pojęcia annona i bladum70. Nie pozostawia to wątpliwości interpretacyjnych i w efekcie ujednoznacznia treść. Łaciński formularz, a także wiarygodność wpisu nie cierpią na obecności tych wyrażeń. Uściślający charakter polskich
słów zdradzają też przykłady zastosowania słowa „wykusz”, określającego dom przy
murze miejskim71. Najczęściej słowo to pojawia się przy łacińskim domum właśnie jako
doprecyzowanie, jakiego typu nieruchomości transakcja dotyczy72.
Powyższe przykłady użycia języka polskiego nie uprawniają do stawiania tezy na temat pochodzenia narodowego pisarzy, jego występowanie jest tu raczej świadectwem
oczekiwań klienteli. Poza tymi przypadkami jednak są pewne przesłanki pozwalające
mniemać, że dla pisarzy II i IV właśnie polski był pierwszym językiem. Są to nazwiska
lub nazwy polskie, które zostały odmienione po polsku bądź też zostały, zgodnie z zasadami języka polskiego, utworzone od nich słowa pochodne. Pisarz II na przykład
określa pewnego mieszczanina w mianowniku Stanislaus sutor Porzwczyay73. Później,
w innym kontekście i w innej zapisce, osoba ta występuje jako właściciel nieruchomości, które sąsiadują ze sprzedawanym ogrodem. Tam nazwisko to występuje już
w brzmieniu: [...] inter ortos Stanislai Porzwczyaya74. Pisarz IV nie odmieniał wyrazów
przez polskie przypadki, jednak kilkakrotnie wykazał się słowotwórstwem, określając
w zapisce mieszkańca Turobina, niejakiego Widawskiego, Wydawszky civis Thurobinszky75. To jest jednak wyjątek od standardowego w księdze zapisu civis de Thurobin76. Podobnie przymiotnik utworzył od nazwiska zmarłego rajcy Marcina Kwanty (po łacinie
Quantha): inhibitio in et super viginti marcis quanczinskych testamentaliter legatas77.

70
71
72
73
74
75
76
77

Annona — m.in. zboże, chleb, żywność, żyto, ozimina. Bladum — m.in. mąka, pszenica, zboże.
AAS, k. 62; domum submuro alias wykusch.
Ibidem, k. 39r.; domum alias wikusch, 170r.; domum suam alias wykwsch.
Najpewniej Stanisław Porzucaj.
AAS, k. 54v.
AAS, k. 70r.
AAS, k. 3v.
AAS, k. 162v.
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Miejsce języka polskiego w księdze jest określone. Do języka pospolitego sięgano
z powodów pragmatycznych, stosunkowo rzadko, a jeśli to robiono, to zazwyczaj w ramach na poły ustalonych form. W całej księdze nie ma ani jednej zapiski sporządzonej w całości w języku polskim, co z pewnością świadczyłoby niekorzystnie o wiedzy
i umiejętnościach pisarzy. Polski nie był językiem wiodącym w jakiejkolwiek kancelarii, zresztą nie mógł nim być w XV wieku ze względu na dość jeszcze niski stopień
jego rozwoju jako języka pisanego. Występowanie pełnego wpisu po niemiecku rzecz
jasna nie może być tu brane za jakiekolwiek zaburzenie obrazu. Niemiecki był w większości przypadków językiem pierwotnych elit miejskich, w tym języku funkcjonowały
też kodyfikacje, które stały się podstawą prawa miejskiego, począwszy od Zwierciadła
saskiego i Weichbildu78. Był to naturalny i, rzec można, pierwszy język kancelarii miast
lokowanych na prawie niemieckim. Jego wyjątkowe zastosowanie w kancelarii nie obniża jej prestiżu, lecz raczej go podnosi, świadcząc o wszechstronnym przygotowaniu
jej pracowników.
Pisarz IV, zapisując wyrazy po polsku, stosował najbardziej konsekwentną ortografię79. Dość dowolnie zapisywał natomiast polskie wyrazy pisarz III, stosując różne
kombinacje literowe na wyrażenie jednego słowa80. Ciekawie wypada sposób zapisywania niektórych wyrazów przez pisarza II, który z jednej strony dźwięczne gż zapisał
jako x w nazwisku mieszczanina Piotra Gżegżoła (Xexol). Pisarz ten konsekwentnie,
względem obranej tu zasady, zapisał bezdźwięczne k w słowie „nakłady” jako impensis alias naglody81. Stosowana przez poszczególnych pisarzy ortografia w zapisie słów
polskich może być istotnym tropem do ustalenia regionów, z których się wywodzili.
Zauważalnie przejrzyste zasady zapisu w przypadku pisarza IV mogą wskazywać, że
mógł mieć do czynienia z próbami ustalenia zasad ortografii, co w przypadku pisarzy
miejskich mogło być postrzegane za istotną część wykształcenia i narzędzie poprawnej
pisowni. Pisarzowi IV zdarzało się wcale często zastosować w księdze znak diakrytyczny tworzący literę ą przy odmianie słów polskich82.
Praktycznie wszystkie wpisy, wyłączywszy pojedyncze przypadki, czytane z pominięciem występujących tam określeń polskich nie tracą sensu, co dowodnie świadczy
o konkretnej i uzasadnionej potrzebie zamieszczania określeń w języku rodzimym dla
większości interesantów kancelarii miejskiej. Język polski wyraźnie odgrywa rolę pomocniczą, jako zabezpieczenie dla klientów, którzy nie musieli rozumieć i zapewne
najczęściej nie rozumieli w wystarczającym stopniu języka łacińskiego. Stąd często

K. Kamińska, op. cit., s. 49–50.
Konsekwentna pisownia wyrazów takich jak zadatek: AAS, k. 67r.; zadathek, 83r., 182r. Podobnie
konsekwentny zapis spółgłoski sz za pomocą sch: AAS, k. 88v.; ad melioracionem [...] alias naoplepschenye, 170r.; wykusch. Spółgłoska s i z za pomocą sz; AAS, k. 70r.; wyszwala, 71r. sproszyl.
80
AAS, k. 12v. przypowiedzal se, k. 51v.; przipawyedzalszie, 42v.; grad, 45r.; grath.
81
AAS, k. 143r.
82
AAS, k. 68v., 94r., 132r., 139r., 157r.
78
79
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mogli żądać powtórzenia kluczowych dla sprawy treści (czy to danej nieruchomości, przedmiotu, ziemi bądź czynności) w języku narodowym. Mogli tego żądać nawet
ludzie znający łacinę, ponieważ dodatkowe określenie nie pozostawiało już wątpliwości, o jakie konkretnie dobro chodzi. Określenie ich po polsku bezpośrednio na nie
wskazywało, ponieważ w tym języku na co dzień były nazywane. Jednocześnie trzeba
pamiętać, że de facto język polski w księdze występuje jednak marginalnie. Praktyczne
podejście do języka i pisma, które pozwalało na mieszanie dwóch różnych języków
w jednym zapisie, a nawet usprawiedliwiało ten zabieg, jest świadectwem wytworzenia „piśmienności pragmatycznej”, będącej odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie
ze strony społeczeństwa83.
Badania nad językiem polskim w kancelariach miejskich wydają się mieć duży
potencjał. Możliwości jest wiele i powinny zainteresować one zarówno historyków,
jak i językoznawców. Warto zadawać zatem pytanie, kiedy i w jakich okolicznościach
język polski w księgach kancelaryjnych jest świadectwem słabości urzędu, a kiedy
wręcz przeciwnie. Brak spójnej koncepcji ortografii języka polskiego w średniowieczu
nie powinien odstręczać badaczy od zadawania pytań, dlaczego akurat te formy, które
się pojawiają w źródłach, były stosowane częściej, a inne rzadziej. Wyjątkowo interesujące i wiele wyjaśniające mogą być badania porównawcze między poszczególnymi
ośrodkami. Potrzebne są też szersze badania nad ewolucją określeń stanowych i zawodowych, ich rozprzestrzenianiem, powiązaniami z wiedzą teoretyczną (szkolną), tak
jak to jest w przypadku Retoryki Jerzego. Wątki poruszone w tym artykule wpisują się
w rozważania na temat piśmienności w średniowieczu, jej rodzajów, a także kultury
prawnej, rozumianej jako biegłość w prawie i w piśmie, jak również w znaczeniu stopnia świadomości zależności od prawa i jego spojenia z pismem. W tym drugim znaczeniu mówimy więc o ogóle społeczeństwa średniowiecznego, którego przeróżnych
przedstawicieli możemy obserwować na kartach ksiąg miejskich.

83

E. Potkowski, op. cit., s. 301–305.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXIII .indd 125

2012-11-30 08:23:24

126

Miłosz Resztak

ANEKS
Indeks słów polskich
Słowa i zwroty w języku polskim przytoczone zostały w oryginalnej pisowni. Obok
zamieszczono cytaty z kontekstami, w jakich dane wyrażenia padały. Cyfry arabskie
odsyłają do kart księgi. Cyfry rzymskie oznaczają rękę pisarską, która danego zwrotu użyła (por. Tabela 2). Zacytowane zostały wszystkie przypadki zastosowania polskich słów, nawet gdy się powtarzały. Często różnią się one ortograficznie bądź padają
w nieco innym kontekście.
A
axamito

— due pepla de axamito IV, 161v.

B
barcz
bydlo

— mellificium alias barcz III, 47v.
— pectora alias bydlo IV, 169v.

C
chrastelya
czalun
czalwn

— exhibuit ferrum et chrastelya II, 43v.
— pallium viridum muliebre mensale czalun IV, 114v.
— pallium viridum muliebre mensale czalwn IV, 114v.

D
dacz
dla
doczysk

— evacuabit alias rumowanya dacz III, 23r.
— occasione vesticionis alias dla odzanya IV, 145r.
— oppressionem alias doczysk IV, 136v.

F
folwark

— predio alias folwark III, 20r.

G
grad
grad
grath
grath
grath
grath
grath
gwar

—
—
—
—
—
—
—
—

astillat grad III, 42r.
suppelectilem alias grad III, 42r.
mensam et grath artis II, 42v.
omnia bona et alias grath III, 45r.
perafferne alias grath II, 58r.
perafferne alias grath II, 61r.
perafferne alias grath II, 43v.
assertavit gwar IV, 145r.
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gwar
gwar
gwar
gwar

—
—
—
—

[satisfactionem] alias gwar [...] affectavit IV, 159v.
fecit satis dationem alias gwar IV, 182v.
minister civitatis fecit gwar IV, 134r.
misit edictum alias lupsink et ni tali edicto fecit gwar IV, 92v.

K
koschky
koszky
kowalowe
krzeczky
kwpno

—
—
—
—
—

anadremadam alias koschky IV, 174v.
anadremadam alias koszky IV, 135v.
domum maczkowe alias kowalowe IV, 83r.
anadremada de krzeczky IV, 161v.
moratur resignare more emptorio alias kwpno rzeczą IV, 132r.

L
logyw
lupsink

— sex lapis sepi liquesci alias smalczowanego logów IV, 100v.
— misit edictum alias lupsink et ni tali edicto fecit gwar IV, 92v.

N
naglody
nakladzech
nakowadlą
nakowadlon
naozimina
napolepschenye
nawale
nawyschvalanye
nyewiestka
nyewydzelayancz

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pro impensis alias naglody II, 143r.
in impensis alias w nakladzech IV, 146r.
incudem alias nakowadlą IV, 129v.
incudem alias nakowadlon IV, 131v.
seminare debet super annonam alias naozimina IV, 162r.–162v.
ad melioracionem suam alias napolepschenye IV, 88v.
ortum suum in fundo alias nawale civili IV, 177r.
eliberationem alias nawyschvalanye orto suo III, 16v.
glotem alias nyewiestka III, 42r.
non exdividendo alias nyewydzelayancz IV, 179v.

O
obeszlacz
odzanya
okwpycz
oppusczal

—
—
—
—

debet avisare alias obeszlacz II, 54r.
occasione vesticionis alias dla odzanya IV, 145r.
ius decretis ipsum propinquitate exemere alias okwpycz IV, 92r.
dimisit alias oppusczal III, 15v.

P
perszne
pocladal
pocladal
pokladal
possagw
postawczowe

—
—
—
—
—
—

quatuor pulmaticas due puchowe due perszne IV, 161r.
posuit alias pocladal IV, 88v.
posuit alias pocladal IV, 89v.
posuit alias pokladal IV, 80r.
racione docis et dotalicii alias possagw IV, 156v.
quatuor tecture due postawczowe et due albe ex tela IV, 161v.
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— moratur quosque iure mediante voluerent inter ambus partes alias
prawem szaprzethoczilo IV, 112r.
przipawyedzalszie — arestavit [...] alias przipawyedzalszie III, 51v.
przypowiedzal
— adixit alias przypowiedzal se ad omnia et singula bona III, 12v.
przypowyedzal
— edixit alias przypowyedzal se II, 55r.
przypowyedzal
— edixit alias przypowyedzal III, 6v.
przypowyedzal
— edixit alias przypowyedzal III, 6v.
przypowyedzala — edixit se alias przypowyedzala super II, 55r.
przypytalschą
— interrogatus est alias przypytalschą super omnia bona IV, 68v.
puchowe
— quatuor pulmaticas due puchowe due perszne IV, 161r.
pyenądzach
— in peccunis propinalibus alias schinkowiych pyenądzach IV,
139r.
pyonthno
— signo dicto pyonthno cum tribus notis IV, 173v.
prawem

Q
quanczinskych
quanczinskych
quanczinskych

— super viginti marcis quanczinskych testamentaliter legatas IV, 162v.
— super viginti marcis quanczinskych testamentaliter legatas IV, 162v.
— super viginti marcis quanczinskych testamentaliter legatas IV, 173v.

R
rambky
romowacz
rumowane
rumowanya
rzeczą

—
—
—
—
—

tria apparamenta capitis alias rambky IV, 161v.
domum evacuare alias romowacz indilate II, 54r.
debet dare [...] evacuationem alias rumowane III, 36r.
evacuabit alias rumowanya dacz III, 23r.
moratur resignare more emptorio alias kwpno rzeczą IV, 132r.

S
schinkowiych
smalczowanego
sprawya
sproszyl
spuszczil
stanyczą
stodola
stodola
stroszine
szadzawka
szadzawka
szadzawkan
szaprzethoczilo

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

in peccunis propinalibus alias schinkowiych pyenądzach IV, 139r.
sex lapis sepi liquesci alias smalczowanego logyw IV, 100v.
preordinat et preordinavit alias sprawya IV, 88r.
tumsimsit alias sproszył unum laneum IV, 71r.
dimisit fraternitatem alias spuszczil pellificium IV, 94v.
cum stabulo alias stanyczą IV, 94r.
cum stodola et domuncula III, 14r.
orren alias stodola IV, 68r.
vigilales alias stroszine IV, 164v.
duabus laneorum cum szadzawka III, 20r.
tres laneo cum predio et szadzawka III, 27r.
piscina alias szadzawkan IV, 70r.
moratur quosque iure mediante voluerent inter ambus partes alias
prawem szaprzethoczilo IV, 112r.
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sztwczni

— palio flavei coloris sztwczni IV, 71v.

T
thescze
tkanka
trzansi

— glori alias thescze IV, 114r.
— preteksta alias tkanka IV, 161v.
— currum suum evacuaverat alias trzansi IV, 159v.

W
w
wgor
wikush
wnakladzich
wnuk
wnukowy
wszasthawye

—
—
—
—
—
—
—

wszdaną
wykusch
wykusch
wyszwala
wyszwala
wyszwala
wyszwala

—
—
—
—
—
—
—

in impensis alias w nakladzech IV, 146r.
item super wgor IV, 162v.
domum alias wikush III, 39r.
in impensis alias wnakladzich IV, 147r.
nepos alias wnuk V, 97v.
consanguineo suo alias wnukowy IV, 87v.
teneri debet annum et diem [...] iuxta ius [...] maydburgensi alias
wszasthawye IV, 80r.
expedire resignacionem alias wszdaną IV, 157r.
domum submuro alias wykusch II, 62v.
domum suam alias wykusch IV, 170r.
eliberat alias wyszwala arestatione IV, 82v.
eliberavit alias wyszwala IV, 81r.
eliberavit alias wyszwala IV, 83v.
libertavit alias wyszwala pecunniam IV, 70r.

Y
yadtky
yarsz
yarsze
yschyedlyszkem
yszczecz
yszczycz

—
—
—
—
—
—

mensam alias yadtky IV, 67r.
bladum alias yarsz IV, 162v.
bladum alias yarsze IV, 162v.
domum cum edificio alias yschyedlyszkem IV, 131r.
ipse cinctor alias yszczecz IV, 98r.
debent sibi dare alias yszczycz IV, 64r.

Z
zachącza
zacynsz
zadathek
zadatek
zadathek
zagrodzyl
zapowyedzala
zapysaly

—
—
—
—
—
—
—
—

quod vendicionem alias zachącza III, 8v.
pro censu alias zacynsz zaschedzoni IV, 88r.
primam pecunniam alias zadathek IV, 67r.
primam solucionem alias zadatek IV, 141r.
primam solucionem alias zadathek IV, 182r.
separe fecit alias zagrodzyl IV, 57r.
Dorothea [...] arestavit alias zapowyedzala II, 43r.
inscripserunt alias zapysaly IV, 64r.
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—
—
—
—

pro censu alias zacynsz zaschedzoni IV, 88r.
vadium mediante alias zastawya IV, 107v.
pro dotalicio dicto alias zawyano IV, 156v.
debet et zdathek IV, 83r.
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ŻYCIE CODZIENNE MIESZCZAN
LUBELSKICH W ŚWIETLE WILKIERZY
Z LAT 1408–1532*

P

rzedmiotem niniejszego studium są problemy związane z szeroko rozumianym
życiem codziennym mieszkańców Lublina w latach 1408–1532, ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii dotyczących władzy w mieście, handlu i rzemiosła1. Ramy czasowe pracy — szczególnie data końcowa — wymagają słowa wyjaśnienia. O ile rok
1408 pojawia się tu z oczywistych względów — lokujemy tu czasowo pierwszy zachowany zbiór wilkierzy — to druga data nie jest na pierwszy rzut oka oczywista. Wilkierz
z 1532 roku i idące za nim postanowienia wskazują ewidentnie na wzrost znaczenia
przedmieść miasta i ich mieszkańców (zjawisko ściśle związane z procesem powstawania
i rozwoju jurydyk szlacheckich) oraz usilne próby lokalnych elit miejskich zachowania
swojej jeszcze dominującej, aczkolwiek słabnącej pozycji — choć szermowanie ustawami będzie dotyczyło przeważnie kwestii związanych z produkcją i sprzedażą piwa, należy
to interpretować jako odnośnik do konfliktu o „być albo nie być” na terenie ówczesnego Lublina. Treść tego wilkierza będzie jeszcze przedmiotem dokładniejszej analizy.
Oczywiście należy pamiętać, że jest to cezura tylko i wyłącznie umowna, w symboliczny
jedynie sposób wyznaczająca nadejście nowych czasów i porządku.
Podstawę źródłową pracy stanowią, jak już wyżej wspomniano, zachowane zbiory
wilkierzy miejskich — a więc postanowień i uchwał głównego organu ustawodawcze-

* Artykuł jest fragmentem pracy licencjackiej pt. „Życie codzienne mieszczan lubelskich w świetle
wilkierzy miejskich z lat 1408–1532”, Instytut Historyczny UW, 2010.
1
Wilkierze lubelskie zostały opublikowane w: L. Białkowski, Materjały do monografji Lublina —
wilkierze XV–XVII w., Lublin 1928 (dalej: Materjały).
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go i samorządowego, jakim była zdominowana przez patrycjat rada miejska2. Niekiedy,
w zależności od konstelacji politycznych miasta, uchwały te — uogólniając właściwe
dla miast lokowanych i funkcjonujących na tzw. prawie niemieckim — były wydawane przy udziale wójta, ławy miejskiej i przedstawicieli pospólstwa reprezentowanych
przez cechmistrzów i mistrzów3. W mieście królewskim, jakim był Lublin, wilkierze
przedstawiano do potwierdzenia królowi4. Celem owych uchwał było normowanie
spraw z zakresu handlu i rzemiosła, ale także porządku publicznego czy nawet prawa
cywilno–karnego5. Ogólny stan badań nad tego typu źródłami w polskiej historiografii
nie był w minionym stuleciu, nie licząc cieszących się dość bogatą literaturą przedmiotu miast pruskich, zbyt zaawansowany, za to z oczywistych względów temat ten
jest znacznie bardziej kompleksowo omówiony w niemieckiej historiografii6. Lublin
w przeciwieństwie do Torunia czy Poznania7 nie doczekał się jeszcze monografii swoich wilkierzy, choć były już one niejednokrotnie obiektem analiz historyków, głównie
w kontekście badania ustroju Lublina, walk politycznych i konfliktów o podłożu społecznym czy też sfer związanych z szeroko rozumianą ekonomiką8.
Kamieniem milowym w historii późnośredniowiecznego Lublina, decydującym
o rozwoju gospodarczym i znaczeniu politycznym miasta przez kilka następnych stuleci, a w związku z tym wpływającym także na jego sytuację wewnętrzną, była polsko–litewska unia w Krewie (1385). Dzięki niej Lublin stał się niezwykle istotnym punktem
wymiany handlowej, co dało początek rzeczywistemu rozkwitowi miasta9. Potwierdzeniem jego znaczenia dla wymiany gospodarczej między Wschodem a Zachodem, jak
i faworyzowania przez króla Władysława Jagiełłę było nadanie Lublinowi już w 1392
roku 8–dniowego prawa składu10. Zapewne kupcy z Rusi zostawiali tu swe towary,
z nimi lublinianie udawali się m.in. w kierunku Wrocławia, czego ślad pozostał w wil-

Por. T. Maciejewski, Zbiory wilkierzy w miastach państwa zakonnego do 1454 r. i Prus Królewskich
lokowanych na prawie chełmińskim, Gdańsk 1989, s. 14.
3
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2006, s. 96–
97.
4
M. Stankowa, Kancelaria miasta Lublina XIV–XVIII w., Warszawa 1968, s. 28–32.
5
T. Maciejewski, op. cit., s. 247–249.
6
Ibidem.
7
Wilkierze poznańskie, wyd. W. Maisel, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, cz. I, II i III; T. Maciejewski, Wilkierze miasta Torunia, Poznań 1997.
8
Najważniejsze prace: B. Nowak, Udział rzemiosła w życiu społeczno–politycznym Lublina w XV
wieku, „Annales UMCS”, sectio F, vol. 40., nr 4 (1985); K. Myśliński, Czas walki o samorząd,
w: Dzieje Lublina, Lublin 1965, s. 57–80; idem, Wójt dziedziczny i rada miejska w Lublinie w latach
1317–1504, Lublin 1962; M. Stankowa, op. cit.; R. Szczygieł, Konflikty społeczne w Lublinie w I połowie XVI wieku, Warszawa 1977.
9
K. Myśliński, Lublin a handel Wrocławia z Rusią w XIV i XV wieku, „Rocznik Lubelski” nr 3
(1960), s. 5.
10
Ibidem, s. 26.
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kierzu z 1410 roku11. Wysokość kar za jego łamanie świadczy o liczbie wyjazdów i ich
intratności. Z prawem składu, położeniem geopolitycznym miasta i koniunkturą na
handel na linii Wschód–Zachód, jaka nastąpiła od mniej więcej połowy XV wieku,
wiąże się zjawisko będące można z lekką przesadą powiedzieć ewenementem w tej
części Europy, które szybko stało się symbolem miasta — mowa oczywiście o lubelskich jarmarkach. Już w 1448 roku. Kazimierz Jagiellończyk, doceniając rolę Lublina
tej dziedzinie, nadał mu prawo urządzania trzech nowych jarmarków12, dzięki którym
wzrosło jego znaczenie nie tylko w handlu lokalnym czy nawet regionalnym, ale także
zagranicznym. Gośćmi jarmarków byli zarówno kupcy z wszystkich zakątków Królestwa Polskiego czy nawet z całej Europy (choćby z Hiszpanii, Francji, Szkocji, Włoch),
jak i ludność lokalna. Już wkrótce miało to dla miasta znaczące konsekwencje natury
demograficznej — napływ do miasta elementu rodzimego czy też obcego (Niemcy,
Żydzi, Ormianie — przeważnie kupcy i przedstawiciele finansjery13), jak i rozrost liczebny mieszkańców wewnątrz murów sprawiły, że Lublin był miastem coraz ludniejszym — niestety jakimikolwiek danymi liczbowymi (na dodatek hipotetycznymi) dysponujemy dopiero w odniesieniu do schyłku XV wieku — szacuje się, że Lublin liczył
wtedy, bez powstającej na Podzamczu dzielnicy żydowskiej, ok. 3800 mieszkańców14.
Kolejne dane obejmują 1524 rok — ok. 4200–4500 osób15 oraz wybiegającą nieco
poza nasze ramy czasowe połowę XVI wieku — ok. 5500 mieszkańców16. Jak widać,
wzrost jest dosyć dynamiczny. Skutek tego zjawiska był jeszcze jeden — kolokwialnie
mówiąc, miasto zaczęło „wychodzić poza mury”. Niedopuszczana do władzy i ciągle
poszkodowana gospodarczo w ustawodawstwie miejskim społeczność przedmieść zaczęła rosnąć i coraz częściej sygnalizować chęć, a może nawet konieczność, wpływu na
bieg spraw w mieście. W dużym uproszczeniu, od tej pory właśnie na osi mieszczanie
— przedmieszczanie będziemy lokować główne konflikty w mieście. Zarówno bardzo
dobra koniunktura na obsługę rynku lokalnego, regionalnego, jak i w pewnej mierze
międzynarodowego będzie trwać przez cały interesujący nas okres17, świadcząc o sile
i zamożności grup uczestniczących w tych przedsięwzięciach — zamożnych kupców
i finansistów, a więc osób, z których w przeważającej części składała się rada miejska
Materjały, s. 2.
K. Myśliński, Lublin a handel..., s. 20.
13
Idem, Lublin w życiu gospodarczym i politycznym Polski przedrozbiorowej, w: Lublin 1317–1967,
red. H. Zins, Lublin 1967, s. 32.
14
B. Nowak, Liczebność i specjalizacja rzemiosła w Lublinie w I ćwierci XVI wieku, „Rocznik Lubelski” nr 23/24 (1981/1982), s. 23.
15
R. Szczygieł, Lublin ośrodkiem wielkiego handlu w XV i XVI wieku, w: Spojrzenia w przeszłość Lubelszczyzny, red. K. Myśliński, A. A. Witusik, Lublin 1974, s. 39.
16
B. Nowak, Rzemieślniczy Lublin w okresie przedrozbiorowym, w: Lublin w dziejach i kulturze
Polski, red. T. Radzik, A. A. Witusik, Lublin 1997, s. 62.
17
H. Samsonowicz, Handel Lublina na przełomie XV–XVI wieku, „Przegląd Historyczny” nr 59
(1968), z. 4, s. 619.
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kreująca treść wilkierzy. Na koniec trzeba dodać, że chociaż o dziwo, nie ma w treści
wilkierzy zbyt wiele miejsca poświęconego jarmarkom expressis verbis, to w prosty sposób można dowieść ich wzajemnych powiązań.
Głównym antagonistą powstałej nie później niż w 1377 roku rady miasta był stojący na czele miasta i bezpośrednio poddany królowi wójt — rzecznik jego i własnych
interesów18. Ten urząd w XV wieku znajdował się w rękach bogatych rodzin krakowskich19, co powodowało ciągły konflikt interesów na linii wójt — rada miejska
i gmina Lublina. W II połowie XV wieku pozycja wójta zaczęła słabnąć (czego najlepszym dowodem jest treść wilkierza z 1488 roku) do tego stopnia, że w 1504 roku jego
urząd został przez radę wykupiony20. Rozwój przedmieść i początki jurydyk, rosnące
ambicje polityczne i żądanie większej swobody gospodarczej ich mieszkańców, obecność szlachty będą zjawiskami szczególnie widocznymi w wilkierzach XVI–wiecznych.
W kwestii sprawowania władzy i konstrukcji ustroju konflikt wyjdzie zatem „poza
mury”, gdyż do gry przystąpią nowe siły spoza dotychczasowego miasta. Jaką rolę
w tym długim procesie odgrywała inna znacząca siła — rzemiosło lubelskie? Przyjrzymy się temu, analizując wilkierze, warto tylko pamiętać, że grupa ta była niezwykle
zróżnicowana wewnętrznie — od cechmistrzów i mistrzów po czeladników i uczniów.
Według rejestru z 1524 roku na 4200 mieszkańców z rzemiosłem w ten czy inny sposób było powiązanych ponad 1000 osób21. Warto też przytoczyć dane związane z liczbą
lubelskich cechów, które charakteryzują stopień zorganizowania tutejszego rzemiosła — w latach trzydziestych XV wieku było ich co najmniej 5, w roku 1505 — 8,
a ok. 1524 roku kilkanaście22. Na tle innych, podobnych lub nieco większych ośrodków miejskich w Koronie nie są to liczby zbyt imponujące23.
Reasumując, Lublin w okresie powstawania interesujących nas wilkierzy był prężnie rozwijającym się gospodarczo i demograficznie ośrodkiem miejskim, choć niepozbawionym wewnętrznych konfliktów na tle polityczno–społecznym. Uwagę zwraca
długa walka polityczna rady miejskiej z wójtem, stosunkowo słaba pozycja i zorganizowanie rzemiosła lubelskiego, które w późniejszym okresie jest jeszcze bardziej podzielone wewnętrznie. Obrona pozycji lokalnej elity kupiecko–majątkowej poprzez ustawodawstwo skierowane zarówno przeciwko miejscowej, jak i przypływowej konkurencji
nie jest chyba niczym szczególnym na tle innych miast Korony. O kształcie treści
wilkierzy decydowała oczywiście wyżej już wspomniana rada miejska, najczęściej wraz
z osobami bądź przedstawicielami tych grup w mieście, z którymi udało się jej osiąg-

18
19
20
21
22
23

K. Myśliński, Wójt dziedziczny..., s. 5.
M. Stankowa, op. cit., s. 29.
Ibidem, s. 30.
B. Nowak, Rzemiosło Lublina od XIV do połowy XVI wieku, Lublin 1991, s. 162.
Eadem, Liczebność..., s. 32–33.
Eadem, O początkach cechów lubelskich, „Rocznik Lubelski” nr 27/28 (1985/1986), s. 26–27.
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nąć w danej sprawie porozumienie24 (ławnicy, wójt, burmistrz, cechmistrzowie, tota
communitas — gmina miejska rozumiana jako wszyscy mieszkańcy posiadający prawo
miejskie) na posiedzeniach odbywających się początkowo w mieszkaniach członków
rady, a później w gmachu ratusza (w przypadku Lublina od ok. 1419 roku25). Kilka
razy w roku zwoływano całą społeczność miasta i czytano jej postanowienia miejskiej
legislatywy26. Początkowo treść wilkierzy po uchwaleniu była notowana w księgach
radzieckich, których jednak znaczną część strawił pożar miasta w 1515 roku27. To, co
ocalało, zaczął przepisywać do nowej pergaminowej księgi pisarz miejski Łukasz z Nowego Miasta (zm. 1542) wraz z powstającymi na bieżąco laudami miejskimi i prace
te kontynuował do 1539 roku28. Wykorzystane w niniejszym studium wydanie źródła
stanowi właśnie efekt jego działalności29. Postać ta jest stosunkowo dobrze znana30,
warto jedynie dodać, że był on starannie wykształconym humanistą z tytułem doktora
filozofii Uniwersytetu Krakowskiego, pisarzem wójtowskim (1528–1537) i radzieckim
(1535–1537) z opinią bardzo dokładnego urzędnika, czego świadectwem jest analizowane przez nas źródło. Otwarte pozostaje pytanie, czy przechowywane w księgach
radzieckich wilkierze w całości przetrwały pożar 1515 roku, czy też mamy do czynienia
ze zbiorem niekompletnym.

USTRÓJ I WŁADZA W MIEŚCIE
Wilkierze lubelskie dotyczące kwestii ustroju i władzy w mieście można by zasadniczo
podzielić na dwie grupy: w grupie pierwszej lokowalibyśmy te postanowienia, które nie
odnoszą się bezpośrednio do tego problemu, ale mogą stanowić dla niego przydatne
źródło, m.in. ze względu na informacje o sposobie uchwalania prawa miejskiego i hierarchii władzy. W grupie drugiej klasyfikowalibyśmy z kolei wilkierze, które są już poświęcone stricte kwestiom ustrojowym. Zaskoczenie może budzić ich liczba, albowiem
o ile niemal każdy wilkierz rozpoczynał się od wymienienia organów władzy, które podjęły daną decyzję, to uchwałę ściśle poświęconą regulacji porządku ustrojowego Lublina
znajdziemy tylko jedną, choć o fundamentalnym znaczenie — będzie to wspominany
już wyżej wilkierz z 1488 roku31. Nie oznacza to wcale, że system władzy w mieście nie
M. Stankowa, op. cit., s. 28–29.
K. Myśliński, Wójt dziedziczny..., s. 44.
26
M. Stankowa, op. cit., s. 28–29.
27
Ibidem, s. 37.
28
Ibidem, s. 38.
29
L. Białkowski, Wstęp, w: Materjały, s. 6–8; ibidem, s. 1: Constitutiones [...] civitatis lubliniensis [...]
recollecta per M. Lucam notarium eiusdem civitatis Anno Domini 1532.
30
M. Zwiercan, Łukasz z Nowego Miasta, w: Polski słownik biograficzny, t. 18, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1973, s. 535–536
31
Materjały, s. 4.
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ewoluował — wręcz przeciwnie, śladami zmian konstelacji politycznych w mieście są
właśnie stosowane intytulacje. Jak widać, pozycja rady miejskiej była od początku na
tyle silna i ugruntowana, że nie były potrzebne do udowadniania tego faktu żadne dodatkowe uchwały — wyjątek z 1488 roku potwierdzać tu będzie regułę. Ponadto przeznaczymy nieco uwagi ustawom, które co prawda nie były poświęcone ustrojowi, ale
regulowały niejako obowiązki i sprawowanie władzy przez urzędników miejskich.
Pierwsze informacje o hierarchii władzy oraz procedurze ustawodawczej przynosi wilkierz z 1408 roku, otwierający całość zbioru32. Z jego treści wynika, że władza
miała charakter kolegialny i należała do czterech rajców urzędujących (nos consules
de anno presenti [...] statuimus — co ciekawe w tym przypadku jedynym, wymieniono
z imienia i z nazwiska pełen ich skład), wspieranych głosem doradczym rajców byłych
(cum adiutorio nostrorum antiquorum consulum), za aprobatą omnium seniorum i tote
comunitatis, a więc wszystkich mieszkańców posiadających prawo miejskie, z wyróżnieniem jego najbogatszych tudzież najbardziej wpływowych przedstawicieli w postaci
członków patrycjatu miejskiego. Pierwszy z zachowanych wilkierzy jest ciekawy także
ze względu na niewystępujący już później tak uroczysty wstęp i jego formułę — czyżby
świadczyło to, że jest to nie tylko pierwszy zachowany, ale i pierwszy formalnie powstały wilkierz? Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę fakt, że
pierwsze wzmianki o radzie pochodzą z 1377 roku33, co oznaczałoby ponad 30–letnią
próżnię w działaniach legislacyjnych.
W kilku wilkierzach pojawiają się ważne dla ustroju urzędy, o których nie było
jeszcze mowy — mianowicie burmistrz (proconsul) i wójt sądowy (advocatus). Burmistrz przewodził obradom rady miejskiej oraz odpowiadał (do 1531 roku) za stan
finansów miejskich, a wybierany był raz na kwartał z grona czterech urzędujących
rajców. Urząd ten pojawia się z nazwy kilka razy (m.in. w 1455 roku). Z kolei wójt
sądowy wraz z ławnikami teoretycznie odpowiadał za sądownictwo w mieście (w praktyce do 1532 roku leżało to w kompetencjach rady) i od 1460 roku był wybierany
przez rajców34. Urząd ten wzmiankowany jest tylko trzykrotnie (1526, 1531, 1532).
Jakie grupy społeczności miasta były reprezentowane w radzie? W źródle nie znajdziemy na to pytanie odpowiedzi bezpośredniej, ale już sama treść pierwszej uchwały
z 1408 roku35 o podatku od kupna–sprzedaży, szczególnie korzystnej dla lokalnych elit
finansowych, mówi sama za siebie i wskazuje, czym parali się rajcy i w czyim interesie
działali. Z wymienionych personalnie członków kolegium rady miejskiej bliżej znany
jest w literaturze jedynie Maciej Troczki — zamożny kupiec z Trok, rodem z Litwy36.
Materjały, s. 1.
M. Stankowa, op. cit., s. 29.
34
J. Mazurkiewicz, Ustrój i znaczenie Lublina w życiu polityczno–prawnym dawnej Polski, w: Lublin
1317..., s. 58.
35
Ibidem.
36
K. Myśliński, Czas walki..., s. 61.
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Może to świadczyć o bardzo wczesnym zainteresowaniu i idącej za nim penetracji
Lublina przez elity mieszczańskie innych, nawet niekoniecznie znaczących ośrodków
miejskich, a to z kolei mówić o dochodowości tego typu przedsięwzięć i dosyć szybkim rozwoju miasta. Trzeba tu przypomnieć, że tak korzystna dla niego koniunktura
narodziła się dopiero u schyłku lat 80. poprzedniego stulecia. W przeważającej części
kupiecko–finansjerski skład kolegium rajców będzie się utrzymywał przez cały interesujący nas okres, przy czym należy pamiętać, że czasowo jego członkami będą także
najzamożniejsi przedstawiciele rzemiosła, przeważnie w ten czy inny sposób skoligaceni ze wspomnianymi wyżej elitami, którzy zapewne w większości w 1408 roku znaleźli
się w gronie omnium senorium i tote comunitatis.
Kolejne interesujące spostrzeżenia rysują się dopiero przy okazji analizy wilkierza
z 1432 roku37, oprócz rajców bowiem w gronie decydenckim znaleźli się także ławnicy
i mistrzowie rzemiosła (scabinis et magistris mechanicorum), przy czym chodzi tu raczej o wszystkich, czy może większość majstrów posiadających własne warsztaty, a nie
tylko o starszych cechowych. Skąd ich obecność? Występowanie mistrzów cechowych czy też całej społeczności miasta (civitatis consensu omnium — jak np. w regulacji z 1447 roku) w wilkierzowym gronie ustawodawczym jest zjawiskiem nierzadkim,
ponieważ rada miasta, która miała najwięcej do powiedzenia, zdecydowanie popierała ideę szerokich zgromadzeń przeciwko wójtowi oraz staroście jako reprezentantom
zdecydowanie feudalnym38. Sytuacja ta będzie trwać do 1504 roku, kiedy to nastąpi
wykup owego urzędu z rąk krakowskiego rodu Morsztynów za sumę 2400 złotych polskich przez rajców lubelskich, wspieranych najprawdopodobniej również finansami
cechowymi39. Liczne konflikty wewnętrzne w mieście, jakie będą miały miejsce po
roku 1504, a których ślad jest widoczny m.in. w wilkierzach porządkowych (1514,
1518), będą skutkiem w znacznej mierze próby zmonopolizowania władzy (przede
wszystkim ustawodawstwo, monopole handlowe, administrowanie i czerpanie zysków z opodatkowanych środków użyteczności publicznej, miejskich nieruchomości
i przedsiębiorstw) przez rajców bez udziału przedstawicieli rzemiosła i przedmieszczan.
Nie oznacza to wcale, że w tym czasie ani razu nie doszło do współdziałania całej
społeczności miasta — było tak choćby w przypadku antyprzedmiejskich regulacji
ograniczających handel piwem (1526). Zgoda bez wyjątku panowała także w kwestii
ustaw wymierzonych w żydowską konkurencję handlową w czasie jarmarków (1529).
Jeśli chodzi o w wilkierze z lat 1526–1532, to da się zauważyć, że w zasadzie — jak
nigdy — uchwalano je niemal jednomyślnie. Oznacza to zwieranie szeregów przez
mieszkańców „wewnątrz murów miasta”, elit kupieckich (którzy i tak musieli pójść na
pewne ustępstwa, m.in. w zakresie kontroli finansów) przed ekspansją przedmieszczan
przede wszystkim na polu gospodarczym. Śmiało można to uznać za signum temporis
37
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nowych czasów. Orientację w skali współuczestnictwa w procesie ustawodawczym
rzemieślników, ławników czy całej wspólnoty miasta ułatwia analiza danych procentowych: 48% uchwał podjęli sami rajcy, 18% z nich uchwalono z udziałem mistrzów
cechowych (zapewne w większości przypadków tylko z częścią z nich), natomiast 34%
było jednomyślną wolą całego miasta (w tym rzemiosła). Kiedy najczęściej dochodziło
do współdziałania rajców z mistrzami cechowymi oraz totae communitate? Najprostsza
odpowiedź to wspólna linia interesów, niemniej jednak często nawet pod regulacjami
i obostrzeniami ewidentnie wymierzonymi w rzemiosło można było znaleźć podpisy
mistrzów cechowych. Należy wyjaśnić tu ważną kwestię — mistrzowie rzemieślniczy
nie zawsze stawali murem w obronie interesów szeroko pojętego rzemiosła, gdyż ta
grupa społeczna była niezwykle zróżnicowana wewnętrznie, często na różnych szczeblach stanowiących dla siebie konkurencją. Sytuację tym bardziej komplikuje fakt, że
wielu mistrzów cechowych i majstrów było powiązanych ze stojącym za radą bogatym
kupiectwem zarówno na płaszczyźnie rodzinnej, jak i interesów, a najczęściej obydwiema jednocześnie40, co tylko pogłębiało narastające z czasem rozbicie i konflikty
w gronie rzemieślników. Tota communitas, rozumiana jako wszyscy mieszczanie posiadający prawo miejskie i mający wpływ na bieżącą politykę własnego miasta, pojawia się w wilkierzach często — z pewnością legitymizowali oni rządy rajców, będąc
ich podporą. Należy jednak zauważyć, że występowanie tego określenia w ustawach
wilkierzowych może być nierzadko czystą retoryką, mającą na celu podkreślenie jednomyślności i zgodności wszystkich mieszczan, i mieć charakter wyrażenia formularzowego. Występowanie całej gminy w niektórych intytulacjach tylko częściowo
zatem odzwierciedla sytuację rzeczywistą. Na koniec trzeba wspomnieć o obecności
ławników, choć jest ona w przypadku uchwały z 1432 roku dość oczywista, gdyż po
pierwsze wilkierz ten sensu stricto jest poświęcony sprawom sądownictwa, a właśnie
za nie w tym mieście odpowiadali wespół z radą scabini, po drugie zaś ze względu na
swój skład reprezentowali oni interesy tych samych grup, co wspomniana już rada
miejska41.
Przejdźmy do kluczowej uchwały z 1488 roku42, regulującej problem elekcji rajców oraz wspólnych zebrań radzieckich. W jej świetle takie prawo przysługiwać miało
wyłącznie rajcom teraźniejszym oraz byłym, przy współudziale ławników, mistrzów cechowych i najznaczniejszych kupców oraz innych godniejszych z ludu (aliis pocioribus
de populo intra civitatem). Oznaczało to przede wszystkim eliminację z życia politycznego miasta wójta oraz starosty królewskiego często mieszającego się w sprawy miejskie, a więc dwóch reprezentantów feudalnych, co było zupełnym novum (zwłaszcza
w przypadku wójta). Słabnięcie władzy wójta na rzecz rady należy jednak uznać za
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zjawisko w XV wieku powszechne43 (i tak w Lublinie ostateczny wykup wójtostwa
nastąpił dość późno — dopiero w 1504 roku). Uchwała ta pozostawała niekorzystna także dla pozostałej części rzemiosła — skorzystali na niej bowiem tylko mistrzowie cechowi i najbogatsi rzemieślnicy będący (nierzadko poprzez koligacje rodzinne)
w sojuszu z radą44. Władza pozostała zatem w rękach najzamożniejszych obywateli.
Aby jednak otrzymać pełny obraz sytuacji, należy zanalizować także fragment wilkierza poruszający problem wykluczonych z grona decydenckiego — miały to być osoby nieposiadające nieruchomości w mieście oraz ci, którzy kłótnie, sprawy sądowe lub
spory płodzą (lites, iurgia et dissensiones generarint). Oczywiście rajcy i będący w sojuszu
z nimi mistrzowie cechowi mieli tu na myśli głównie przedmieszczańską konkurencję.
Ponadto bardzo ogólne stwierdzenie o osobach wywołujących waśnie było zabiegiem
niezwykle wygodnym, pozwalało bowiem na zaliczenie do tego grona każdego, kto występował przeciwko woli obecnych ustawodawców. Uchwałę tę należy uznać za symboliczny zwrot w miejskich stosunkach społecznych — zmieniły się bowiem główne
osie konfliktów wewnętrznych. Od tej pory (przy czym należy pamiętać o płynności
tego zjawiska) będą się one lokować na linii mieszczanie — przedmieszczanie, a nie
jak dotąd rada miejska — wójt, który formalnie od 1504 roku zostanie zupełnie wyeliminowany z gry politycznej. Ostatni wilkierz z 1532 roku45 jest niemal symboliczny
— w skład grona decydentów wchodzi także pięciu mężów (quinque viri) — przedstawicieli pospólstwa pozacechowego, co należy uznać za jego znaczący sukces, niestety
tylko przejściowy.
Pod koniec wieku XV pojawiło się w jednym z wilkierzy (1495)46 zjawisko do tej
pory nieznane — ślady braku zdyscyplinowania rajców objawiającego się permanentną nieobecnością na posiedzeniach rady. Problem dotyczył kilku z nich i ze względu
na jego ciągłość oraz tak poważne rozwiązanie wydaje się, że nie był on spowodowany zwykłym lenistwem, ale głębszym konfliktem, o którym jednak milczy literatura
przedmiotu. Kara 6 groszy nie była zbyt sroga, nawet zważywszy na fakt, że burmistrz
musiał zapłacić drugie tyle. Wilkierz ten wyraźnie wskazuje, że również rada miasta
nie była monolitem — także w jej gronie dochodziło do częstych kłótni i nieporozumień, szczególnie jeśli popatrzymy na postanowienia porządkowe z lat 1514 i 1518,
zabraniające wnoszenia broni do ratusza i na posiedzenia sądowe. Ponadto regulacja
ta dostarcza informacji na temat technicznych aspektów organizacji obrad (m.in. rozsyłanie przez burmistrza gońców do rajców z wyznaczoną godziną obrad czy to w ratuszu, czy w jego domu) oraz pokazuje, iż wywiązywanie się rajcy z uczestnictwa w obradach traktowano wówczas na poważnie jako najważniejszy i bezapelacyjny obowiązek
nazwany nieco retorycznie najwyższą cnotą (maior obediencia), podkreślając, że jest
43
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ważniejszy nawet od uiszczania podatków na rzecz miasta. Ciekawym spostrzeżeniem
jest z czasem ( symbolicznie od roku 1495) coraz większa liczba uchwał dotyczących
samych urzędników miejskich. Należy do nich dodać jeszcze przepisy w roku 1532, zabraniające wstawiania się i poręczania przez któregokolwiek z urzędników za przypadkowych przybyszów, zarówno gości, jak i innych obywateli oraz zakaz użyczania tymże
różnego rodzaju zapasów i materiałów budowlanych należących do miasta. Miało to
zapobiec procederowi nadużyć oraz różnego rodzaju nielegalnych układów osób władzy z ludźmi spoza niej, które dziś można by kolokwialnie nazwać „kolesiostwem”.
Można śmiało dodać, że ustawy te byłyby aktualne także w czasach obecnych, co
stanowi o uniwersalności czasowej pewnych zjawisk. Miejscy ustawodawcy zabronili
też w czasie świąt aż do pory obiadowej jakiejkolwiek pracy oraz handlu. Inicjatywa
ta wyszła wyjątkowo ze strony organów pozamiejskich, gdyż wymierzona była przede
wszystkim w miejskie elity władzy, które same parały się tym procederem, co odnotowano w motywacji ustawy. Urzędnicy królewscy wkroczyli i wystąpili tu w niezależnej roli porządkowo–rozjemczej (zapewne po skargach mieszkańców), a sama ustawa
miała na celu oprócz zwalczenia nieuczciwej konkurencji przede wszystkim uszanowanie dnia świątecznego. Z podobną regulacją mamy do czynienia w Krakowie, tyle
że już ponad 100 lat wcześniej (1382)47.
Reasumując, wilkierze dostarczają nam podstawowych informacji na temat ustroju polityczno–prawnego późnośredniowiecznego i wczesnonowożytnego Lublina,
ponadto zostawiając znaczący ślad ciągle zmieniających się w mieście konstelacji
politycznych. Są świadectwem licznych konfliktów nie tylko pomiędzy urzędnikami miejskimi, ale także międzystanowych. Przez cały interesujący nas okres władzę
w mieście sprawuje konkurująca na tym polu z wójtem rada miejska, reprezentująca
interesy zdominowanego przez kupców patrycjatu miejskiego, czasami wspierana przez
mistrzów cechowych, a jeszcze rzadziej przez rzemieślników i innych przedstawicieli
pospólstwa. W II poł. XV wieku konflikt o władzę i idące za jej dzierżeniem profity
przenosi się z wnętrza murów miejskich na intensywnie rozwijające się przedmieścia,
które chcą partycypować w miejskiej legislatywie. Wzmagające się walki wewnętrzne
mają bezpośredni wpływ na zachowania ludzi będących u szczytów władzy — szerzy
się zapewne korupcja, nielegalne interesy i dążenie do osiągnięcia politycznych celów metodami przemocy i bezprawia. Ustępstwa czynione na rzecz przedmieszczan są
pierwszymi symptomami nowych czasów.
Kolejna grupa uchwał miejskich, jaką się zajmiemy, będzie dotyczyła problemu
sądownictwa miejskiego. Tuż po nadaniu praw miejskich Lublinowi (1317) sądy przy
współudziale ławników wykonywał wójt48, ale już wkrótce wobec rosnącego znacze-
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nia rady miejskiej to właśnie w jej rękach (niezmiennie przy współudziale ławników)
skoncentrowała się władza w tym zakresie.
Pierwsza tego typu regulacja pochodzi z roku 143249, a powodem uchwalenia
wówczas niekorzystnego dla rzemieślników wilkierza był bunt wewnątrz cechu rzeźniczego, przeobrażony następnie w zebranie wszystkich lub większości cechmistrzów
przeciw radzie miejskiej50, przede wszystkim pod hasłami zniesienia ograniczeń produkcji i uzyskania większych swobód handlowych. Protest rada łatwo spacyfikowała, prewencyjnie uchwalając wspólnie z pokonanymi lub sprzymierzonymi mistrzami
cechowymi wilkierz zakazujący wzajemnego wytaczania przez obywateli spraw sądowych poza obszar miejskiej władzy sądowniczej. Treść uchwały poprzez jej adresatów
([wszyscy] obywatele) na pierwszy rzut oka wskazuje na bardzo ogólny i dość rozmyty
charakter postanowienia, w rzeczywistości jednak chodziło tu o zapobieżenie zakładaniu przez rzemieślników spraw i skarg u starosty, w sądzie grodzkim. Wilkierz ten
podkreśla aspiracje rady miejskiej do nadania własnym sądom i decyzjom wagi ostatecznej, bez możliwości jakiegokolwiek odwołania, co ciekawe można odnaleźć tu jedną z pierwszych źródłowych wzmianek o lubelskich cechach51. Można wnioskować,
że wyroki sprzed 1432 roku musiały być przynajmniej czasami stronnicze i nieobiektywne, ale skoro rada miejska własną decyzją pozostawiła sobie wyłączność sądzenia
bez możliwości apelacji do innych instytucji, to stan niezadowolenia i braku poczucia
sprawiedliwości musiał się utrzymywać. Za zdradę tajemnic, o której jest też mowa,
należałoby z kolei uznać zwracanie się do instytucji prawa ziemskiego nie tylko w sprawach sądowych, ale chociażby handlowych, choć nie można wykluczyć, że chodziło
tu po prostu o skargi kierowane przez rzemieślników do starosty. Karę 60 grzywien
należy uznać za niezwykle wysoką, mającą doprowadzić niemal do ruiny finansowej
osoby nią dotkniętej, pomimo to przepis pozostał prawdopodobnie na dłuższą metę
martwy, ponieważ problem sądzenia powraca 15 lat później w regulacji z roku 1447.
Jest ona nieco łagodniejsza, dopuszcza bowiem możliwość apelacji w sądzie miejskim
prawa niemieckiego. Także kara grożąca za pozwanie współobywatela do sądu zamkowego została zredukowana do 10 grzywien. Uchwałę podjęto przy poparciu całej gminy, można zatem mniemać, że była wyrazem podkreślenia autorytetu i niezależności
miejskiego wymiaru sprawiedliwości w obawie przed czynnikiem feudalnym w postaci
wójta52. Zgoda w mieście nie trwała jednak długo — ograniczanie wzrostu produkcji i swobody handlu przez kupiecką radę miejską doprowadziło do kolejnego buntu przedstawicieli rzemiosła (1455). Odpowiedzią była ustawa rady podjęta bez ich
udziału53. Zabraniała ona jakichkolwiek, znanych już z praktyki, nielegalnych (tj. bez
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wiedzy burmistrza i rady) zebrań rzemieślniczych, które z reguły kończyły się antyradzieckimi wystąpieniami czasem w większej, czasem w mniejszej skali. Za organizowanie tudzież udział w takowym spisku groziła kara kopy groszy i tygodniowe więzienie.
Ustanowiono również, że opuszczenie więzienia będzie możliwe tylko po uprzednim
wpłaceniu całości kwoty grzywny, co zapewne wcześniej nie było przestrzegane. Ponadto mistrzowie cechowi pod groźbą kopy groszy otrzymali w przypadku ewentualnych skarg lub spraw wychodzących od rzemieślników nakaz odsyłania tychże osób
do rajców, aby tam rozwiązywano owe zapalne kwestie. Było to ze strony rady zręczne
posunięcie szachujące zarówno mistrzów cechowych, jak i ich czeladników, którzy
ze swoimi skargami nie mogli wyjść poza obręb murów miasta. Odpowiedzialność za
złamanie tego prawa była zatem zbiorowa. Trudno jednak ocenić stopień przestrzegania postanowień tego wilkierza, choć tej lub podobnej treści regulacje, pomimo silnej
w dalszym ciągu pozycji rady, już nie pojawiają się później.
Za jeszcze jeden przykład wzrostu ambicji rady miejskiej w zakresie sądownictwa
należy uznać uchwałę z 1458 roku54, dotyczącą zakładania spraw sądowych przez lubelskie wdowy będące obywatelkami miasta. W ich przypadku sądem pierwszej instancji miał być tylko i wyłącznie sąd radziecki, w dalszej natomiast kolejności dopiero
sąd duchowny. Za obejście tego przepisu i skierowanie sprawy od razu do tego drugiego groziła kara 5 grzywien. Skutkowało to zapewne rozstrzygnięciem spraw już przed
rajcami i eliminowało w ten sposób wpływy i konkurencję ze strony Kościoła. Ponadto
wprost napisane zostało, że regulacja owa wzorowana jest na prawie obowiązującym
w Krakowie — te wpływy nie powinny nas dziwić, biorąc pod uwagę, że w tym czasie
stanowisko wójta dziedzicznego Lublina piastowane było jeszcze przez zamożne krakowskie rody mieszczańskie (m.in. Morsztynów)55, a i wielu przedstawicieli lubelskich
elit miało mniej lub bardziej ścisłe kontakty z Krakowem, nie tylko handlowe, ale jak
widać również związane z literą prawa.
Autonomia sądownicza rady miejskiej musiała funkcjonować w sposób ją zadowalający, skoro problem ten znika z wilkierzy na prawie 70 lat. Wraca, już u progu nowej
niejako epoki, w roku 1532 — ówczesna uchwała56 zabrania z kolei rajcom angażowania się w pośredniczenie lub sądzenie jakichkolwiek sporów, zapewne ze względu na
jej skrajną stronniczość i stałe występowanie w interesach patrycjuszowskich elit, które reprezentowała. Sprawy sądowe pozostały w ręku ławy miejskiej z wójtem sądowym
na czele (advocatus), złożonej z mieszanej reprezentacji zarówno mieszkańców samego
miasta, jak i bujnie rozwijających się przedmieść57, których kolejnym sukcesem była
ta regulacja.
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Reasumując, wilkierze były traktowane przez rajców jako narzędzie ustawodawcze
będące elementem i niezwykle ważnym krokiem do wzmocnienia swojej pozycji poprzez dążenie do zmonopolizowania władzy sądowniczej. To zadanie, patrząc na nie
tak znowu małą liczbę regulacji, nie było łatwe, ale jego wykonanie zapewniło radzie
miasta wyłączność w tej dziedzinie na kilkadziesiąt lat. Sytuację zmodyfikowały jednak przemiany społeczne i idące za nimi walki polityczne w mieście (szczególnie próba
przejęcia całkowitej władzy przez radę po 1504 roku) ze szczególnym uwzględnieniem
działań przedmieszczan, które doprowadziły w 1532 roku do przełamania sądowniczego monopolu rajców.
Wiele podobnych ustaw dotyczących sądownictwa wyszło w interesującym nas
okresie także w Poznaniu, ale wskazaniem podobieństw i różnic z tegoż zakresu zajmiemy się w dalszej części pracy (s. 161–163).

PRZEPISY PORZĄDKOWO–ADMINISTRACYJNE
Postanowienia dotyczące kwestii związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście stanowią zarówno pod względem liczby, jak i częstotliwości występowania jeden z ważniejszych tematów i celów wilkierzy — pierwsze tego
typu regulacje pochodzą z roku 1408, a ostatnie z 1532, zatem przewijają się praktycznie przez cały interesujący nas okres. Już na pierwszy rzut oka widać ciągłość problemu — sprawy bezpieczeństwa w mieście były stałą bolączką władz Lublina. O dziwo,
znacznie mniej miejsca, niż mogłoby się wydawać, jest poświecone na przepisy sanitarne, które przede wszystkim miały chronić czystość w mieście.
Wilkierze regulujące bezpieczeństwo w mieście są w zasadzie zbiorem różnego rodzaju przepisów mających charakter głównie zakazów, z reguły obwarowanych surowymi sankcjami karnymi w celu wymuszenia przestrzegania. Zakazy te miały na
pierwszy rzut oka funkcję przede wszystkim prewencyjno–zapobiegawczą, jednakże
wysokość kar, z jaką można się spotkać w przypadku złamania niektórych z nich,
wskazuje momentami na charakter wybitnie penalny. Chociaż całość owych regulacji
można by usystematyzować problemowo na kilka grup, to jednak ze względu na ścisły
związek z sytuacją polityczno–społeczną w mieście należałoby wyjątkowo dla lepszego
zrozumienia okoliczności uchwalania analizować je chronologicznie.
Pierwsze tego typu postanowienia pojawiają się już w wyżej wspomnianym zbiorze
wilkierzy z 1408 roku58, gdyż uchwały te powstały dla przywrócenia pokoju (propter
meliorem pacem retinendam), który najwidoczniej został wcześniej naruszony. Warto
dokładnie przyjrzeć się obostrzeniom wydanym przez radę miasta, a były to: zakaz
wydobywania broni (miecza, laski, kija i topora) i czynienia jakiejkolwiek krzywdy
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drugiemu obywatelowi, kara za publiczne zniesławienie oraz tzw. wyświecenie z miasta grożące za krzywoprzysięstwo. Skomasowanie i wydanie w jednym wilkierzu tylu
tego typu artykułów jeszcze raz świadczy o poważnych zajściach (być może nawet
zamieszkach), jakie musiały mieć miejsce w Lublinie w roku 1408 lub w niedługim
czasie przed. Oprócz przejawów oczywistej przemocy fizycznej z użyciem broni ręcznej, musiało dojść także do aktów publicznego znieważenia i późniejszego składania
fałszywych zeznań. Wystawcą wilkierza jest tu przede wszystkim rada miejska, zatem
i rozruchy, o których mowa, musiały być wymierzone właśnie w nią. Biorąc pod uwagę, że w świetle wilkierzy z pierwszych trzech dziesięcioleci wieku XV rada miejska
prowadziła politykę (przede wszystkim ekonomiczną) skierowaną przeciwko konkurencyjnemu rzemiosłu59, ta właśnie grupa społeczna była najprawdopodobniej odpowiedzialna za owe zajścia, tym bardziej, że sytuacja powtarza się w roku 1432, tym
razem jednak bez rozlewu krwi60. Być może przyczyną konfliktu (która do tej pory jest
właściwie nieznana) były wymierzone w rzemieślników różnego rodzaju ograniczenia
w produkcji i handlu, chociaż na uwagę zasługuje poruszony w regulacjach problem
krzywoprzysięstwa — ten można jednak interpretować na wiele sposobów, jak np. złamanie umowy czy zdradę rozumianą jako wystąpienie przeciwko interesom rady. Bez
względu na powód zamieszek, warto przyjrzeć się bliżej ich skutkom — a więc przepisom regulującym od tej pory bezpieczeństwo w mieście oraz sankcjom karnym, jakie
towarzyszyły ich złamaniu. Zarówno w przypadku gróźb użycia broni oraz przemocy
fizycznej, jak i zniesławienia groziła ta sama kara — grzywna w wysokości 1 kopy
groszy, a w przypadku niewypłacalności areszt w postaci 14 dni spędzonych w wieży
(prawdopodobnie chodzi tu o wieżę ratuszową lub w bramie miejskiej). Warto zwrócić
uwagę na zapis mówiący o współudziale w procederze — pomocnicy byli tu traktowali
i karani na równi z głównym oskarżonym. Przepisy te są przykładem ochrony władzy
za pomocą środków prawnych przed atakami osób niezadowolonych, gdyż chodzi tu
przede wszystkim właśnie o bezpieczeństwo urzędników miejskich. Z kolei opcjonalne
uwięzienie skazańca na 2 tygodnie należy interpretować wyłącznie jako środek typowo penalny, a nie zapobiegawczy — ówczesne odsunięcie osoby na tak długi czas od
pracy mogło spowodować jej znaczące spauperyzowanie lub nawet spadek do grupy
marginesu społecznego. W Krakowie karę za podobne przestępstwo stanowiło spędzenie 8 dni w wieży61 (krótszy czas był zapewne spowodowany droższym dniem pracy),
w Poznaniu z kolei, co ciekawe, groziła za to jedynie grzywna w wysokości 6 groszy, co
wskazywałoby bardziej na kryminalne niż polityczne podłoże tego zjawiska62. Słowo
B. Nowak, Udział rzemiosła..., s. 66.
J. Ziółek, Cech rzeźników..., s. 83–97.
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komentarza należy się także w przypadku lubelskiej kary za krzywoprzysięstwo, tj. wyświecenia z miasta. Należy podkreślić, że wyświecenie nie było karą sensu stricto, lecz
jedynie technicznym wykonaniem wstępu do niej, rzeczywistym bowiem skutkiem
było wygnanie z miasta, najczęściej bez możliwości powrotu63. Wyświecenie często połączone było z chłostą, obrzucaniem skazańca obelgami i pomyjami w dosłownym tego
słowa znaczeniu, a uczestnictwo w nim obowiązkowe dla wszystkich obywateli64. Kończyło się ono za murami miasta, przy czym niezwykle ważny był aspekt przebytej w tym
czasie drogi, głównie ze względu na memoratywną funkcję tego rytuału — droga powrotna dla wygnanego ostatecznie zamykała się, co oznaczało znaczące zredukowanie
przyszłych możliwości życiowych. Wykonywanie tego aktu przy blasku pochodni jasno
wskazuje na powiązania ze sferą sacrum. Warto podkreślić, że w tym przypadku była
to kara niezwykle surowa — zapewne osoby składające w świetle interpretacji miejskich decydentów fałszywe zeznania musiały niezwykle poważnie grozić urzędnikom
miejskim i ich interesom.
Pomimo bezustannych konfliktów w mieście, obejmujących różne płaszczyzny
(szczególnie gospodarczą — produkcji i handlu), przez cały wiek XV sytuacja związana z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym była w Lublinie na tyle stabilna, że aż
do roku 1514 nie wydano w tych kwestiach żadnych nowych regulacji. W tym czasie
w mieście zaszły poważne przemiany społeczne — na arenie polityczno–gospodarczej
coraz częściej zaczęła pojawiać się szlachta, aspirująca także do piastowania godności urzędniczych (w tym radzieckich) w mieście, coraz bardziej konkurencyjna dla
wytwórczości miejskiej była produkcja jurydyk (gdzie chronili się m.in. partacze65),
a jarmarki gromadzące ludność z najbliższych okolic doprowadziły do rozwoju kolonizacyjnego przedmieść, dokąd napływali zachęceni możliwościami łatwiejszego zarobku już wspomniani mieszkańcy pobliskich wiosek i osad. Przedmieszczanie prowadzili
z „miastem w murach” walki o monopole i swobodę handlu, szczególnie w zakresie
propinacji66. Z areny walk politycznych wypadł wójt, którego urząd został w 1504 roku
wykupiony przez radę miejską67 z wkładem finansowym także cechów68. Widocznym
rezultatem fali przemian i walk wewnętrznych w Lublinie były różnego rodzaju incydenty z użyciem broni, które stanowiły przyczynę uchwał z lat 1514, 1518 i 1532.
Pierwsza z nich (1514) została wydana w wyniku zbrojnych zajść, do których doszło m.in. w ratuszu miejskim. Ich prowodyrem był szlachcic Leonard Skromowski,

W. Maisel, Dawne polskie prawo karne miejskie, Toruń 1966, s. 360.
J. Putek, Mroki średniowiecza, Warszawa 1985, s. 250; H. Zaremska, Banici w średniowiecznej
Europie, Warszawa 1993, s. 58–59, 142.
65
R. Szczygieł, Konflikty społeczne..., s. 28.
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Idem, Konflikt mieszczaństwa lubelskiego z radą miejską w roku 1522, „Rocznik Lubelski” nr 16
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który wszedł tamże uzbrojony69. Jest on postacią nieobcą źródłom — był rotmistrzem
królewskim i sędzią grodzkim, a w 1515 roku (rok po zajściach!) rajcą miejskim70, co
najlepiej oddaje klimat konkurujących ze sobą o władzę i monopole różnego rodzaju
grup mieszczańsko–szlacheckich, z których to raz jedna, a raz druga znajduje się na
szczycie władzy, a wszystkiemu towarzyszy coraz bardziej zacięta walka. Incydent ten
musiał być naprawdę groźny dla zdrowia i życia rajców, skoro zdecydowano się na
wydanie osobnego wilkierza, przy czym trzeba pamiętać, że tego typu zajścia musiały
się zdarzać wówczas dość często, gdyż nawet w treści uchwały podkreślono życzenie przywrócenia zatraconego ładu i porządku (ut pax tranquillitas sequitur), któremu
miały przeszkodzić gwałt i pycha (volentes insolenciis). Co ciekawe, po straszliwym pożarze miasta, jaki wybuchł rok później, Skromowski jako rajca miejski został oskarżony o kradzież materiałów budowlanych zgromadzonych na odbudowę71 (może czyjaś
osobista zemsta?). Podłoże tych zdarzeń nosi, jak wszystko na to wskazuje, charakter
szeroko pojętych walk o władzę i przywileje handlowe. Dodatkowym obostrzeniem
asekuracyjnym był zakaz wnoszenia broni do miasta, który objął także wszystkich
mieszkańców (podkreślenie równości obywateli miejskich wobec własnego prawa).
Karę za taki czyn — 100 florenów należy uznać za wysoką. Na nic zdał się jednak ten
wilkierz, gdyż już 4 lata później, a więc w roku 1518, wobec jego nieprzestrzegania
powstała konieczność wydania kolejnego. Podkreślono w nim72 zjawisko narastającej
przemocy, której ofiarą padają uczestnicy zebrań rady miejskiej w ratuszu i w domu
burmistrza, oraz istnienie procederu wynajmowania ludzi z marginesu społecznego,
którzy na polecenie zajmowali się tego typu aktami przemocy fizycznej — zarówno
oni, jak i ich mocodawcy mieli być skazywani za to na karę śmierci, ale tylko wtedy,
gdyby rzecz wydarzyła się w ratuszu lub domu burmistrza, co stanowi zaznaczenie autorytetu i majestatu władzy. W każdym innym wypadku wprowadzono karę grzywny
w wysokości 100 florenów, która miała być wypłacana zarówno całemu miastu, jak
i bezpośrednio pokrzywdzonemu (w sumie 200 florenów) — jest to pewne novum
w stosunku do regulacji sprzed ponad 100 lat, tym razem bowiem mamy do czynienia
także z koniecznością indywidualnego zadośćuczynienia ofierze. Uchwała, co ciekawe, objęła także rajców, chociaż nie powinno to dziwić, gdy weźmie się pod uwagę
przykład Skromowskiego. Wilkierz wyraźnie jednak faworyzuje i traktuje łagodniej
urzędników miejskich, w których wypadku kara grzywny ograniczała się do wpłaty
100 florenów do kasy miejskiej. Wielkość kar miała z jednej strony odstraszać, z drugiej jednak da się zauważyć, że na jej zapłatę mogły pozwolić sobie tylko osoby zamożne (patrycjat, szlachta) i to one zapewne kryły się za tym procederem. Grano bowiem
o wysoką stawkę — przykładowo przeforsowanie odpowiedniej ustawy handlowej lub
69
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ulgi podatkowej mogłoby przynieść krocie. Trwający kilkanaście lat względny spokój
(poważnie przerwany jedynie tumultem w 1522 roku73, który nie znajduje jednakże
odzwierciedlenia w naszym źródle), przerwały zajścia, których następstwem była regulacja z 1532 roku74. Nie ma w niej w zasadzie nic nadzwyczajnego — zakazuje ona
wnoszenia jakiejkolwiek broni do ratusza tak przez wszystkich urzędników miejskich,
jak i obywateli, co wskazuje na fakt, iż musiała być to częsta praktyka na przełomie
lat 20. i 30. XVI wieku. Na uwagę zasługuje tylko relatywnie niska kara — 6 groszy
grzywny za złamanie tegoż przepisu, co wydaje się sumą rzeczywiście niewielką w porównaniu z ustawą z roku 1518. Kara została znacznie złagodzona i w takiej samej
kwocie miała obowiązywać za każde następne złamanie owego przepisu, co jest nieco osobliwe, gdy weźmie się pod uwagę, iż z reguły w wilkierzach działania noszące
znamiona recydywy były karane coraz to surowiej. Reasumując i upraszczając nieco
sprawę, kwestie uchwał o porządku publicznym w Lublinie były z reguły ściśle połączone z bieżącą sytuacją polityczno–społeczną wewnątrz miasta i służyły jako rodzaj prawnej tarczy ochronnej dla życia i zdrowia zarówno urzędników miejskich,
jak i wszystkich mieszkańców, choć bez wątpienia najbardziej leżały w interesie tych
pierwszych. Wilkierze te wskazują także na liczne konflikty interesów i antagonizmy
również wewnątrz rady miejskiej, która podobnie jak lubelscy rzemieślnicy nie była
monolitem, choć potrafiła się zjednoczyć, gdy zagrożenie ze strony przedmieść i powstających jurydyk było poważne.
Przechodząc do kwestii utrzymywania czystości w mieście, już na wstępie widoczna jest dosyć skromna liczba regulacji prawnych na ten temat — będą to jedynie
dwie uchwały z 1437 roku75. Zwykle, zważywszy na warunki sanitarne, jakie panowały
w średniowiecznych miastach, w obawie przed epidemiami kwestia czystości (szczególnie wywóz śmieci) oraz jej utrzymania była, i to bez przesady, jedną z priorytetowych spraw dla władz miejskich76. Jak widać, problem ten nie stanowił dla Lublina
specjalnej bolączki, gdyż regulowany był tylko raz. W świetle wilkierza z 1437 roku
usuwanie nieczystości miejskich należało do obywateli — karana była osoba, która po
napomnieniu rajców nie usunęła swych śmieci77. Wydaje się, że najpierw zapewne słudzy miejscy działający na zlecenie rajców dokonywali kontroli usuwania śmieci przez
mieszkańców miasta, a w przypadku niewywiązania się tych ostatnich z narzuconych
obowiązków sprawa trafiała do rajców, którzy stosowali napomnienie. Drugi przepis
porządkowy dotyczył nielegalnego wysypu nieczystości i przyłapaniu stosującego ten
proceder delikwenta „na gorącym uczynku”. Odpowiedzialną za ściganie tego typu
Szerzej w: R. Szczygieł, Konflikty społeczne..., s. 42–80; idem, Lubelska rada miejska w okresie tumultu 1522–1523, „Annales UMCS”, sectio F, vol. 29, nr 5 (1974), s. 43–51.
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wykroczeń osobą był oczywiście sługa miejski, a ukarany oprócz grzywny płacił mu dodatkowo grosz swego rodzaju „opłaty skarbowej”. Jest to niezwykle ciekawe i oryginalne rozwiązanie, niespotykane raczej w innych, większych ośrodkach miejskich Korony
(Kraków, Poznań) — motywowało ono dodatkowo sługę miejskiego do baczniejszej
obserwacji i większej skuteczności w działaniu, kto wie czy nawet nie do rozbudowy sieci informatorów. Być może odniosło to swój pożądany skutek, gdyż problem
niewłaściwie ulokowanych nieczystości miejskich później już się nie pojawia. Kara
w wysokości 6 groszy, jaką należało uiścić za złamanie tych przepisów, nie wydaje się
specjalnie wysoka — w Krakowie (co prawda ośrodku nieporównywalnie większym
i zamożniejszym) w roku 1468 za podobne wykroczenie trzeba było zapłacić 1 grzywnę78, a więc sumę 8–krotnie wyższą. Podobną z kolei karę należało zapłacić w tym
czasie w Poznaniu — wynosiła ona 3 grosze79. Może to świadczyć oczywiście o znacznie droższym dniu pracy w Krakowie, równie jednak logiczne wydaje się twierdzenie,
że niska opłata zarówno w Lublinie, jak i w Poznaniu była spowodowana niewielką
częstotliwością tego procederu, a już na pewno nieznaczną szkodliwością społeczną.

PODATKI, KONTROLA FINANSÓW
Kwestia stałych źródeł dochodów miejskich pozostawiła w wilkierzach znikomy jedynie ślad, i to pochodzący dopiero z roku 153180. Co prawda wzmianka o podatku od
kupna–sprzedaży nieruchomości pojawia się w wilkierzu z 1408 roku, ale dotyczy ona
bardziej problemu handlu, toteż zostanie omówiona niżej — podobnie będzie z kilkoma przepisami dotyczącymi wyszynku. Najwidoczniej regulacje podatkowe znajdowały się w innych aktach władz miejskich81. W interesującym nas wilkierzu (1531)
mowa jest m.in. o rodzajach podatków płaconych przez urzędników i obywateli oraz
zmianach w sposobie zarządzania nimi, co było właściwym celem wydania tej regulacji. Wymieniono tu z nazwy na pierwszym miejscu budne — podatek od bud i kramów
stawianych na okres targów i jarmarków82, co nie powinno dziwić, zważywszy na fakt,
że handel XVI–wiecznego Lublina koncentrował się właśnie na jarmarkach83. Mowa
jest też o ternarze (trzeciaku) płaconym od propinacji piwa, wina i wódki, a także
o opłacie za korzystanie z wagi miejskiej funkcjonującej od 1501 roku84 oraz podatku
z okazji suchych dni na cele kościelne, płaconego 4 razy w roku przy okazji kwartalnych
78
79
80
81
82
83
84

KDMK, nr 20, s. 454.
WP, cz. I, nr 37, s. 11.
Materjały, s. 7.
M. Stankowa, op. cit., 25–26.
S. Tworek, Rozkwit miasta. Renesans, w: Dzieje Lublina, s. 84.
K. Myśliński, Lublin na dawnych szlakach handlowych, w: Lublin w dziejach..., s. 37.
Idem, Czas walki..., s. 70.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXIII .indd 148

2012-11-30 08:23:24

Życie codzienne mieszczan lubelskich w świetle wilkierzy z lat 1408–1532

149

dni postnych. Rejestr podatkowy miał być prowadzony przez dwóch księgowych —
dispensatores (funkcja wzajemnej kontroli), a nie jak dotychczas przez rajców, którzy
zostali w ten sposób odsunięci od administrowania zarówno spisem podatkowym, jak
i księgami przychodów oraz wydatków, a więc od całości finansów miejskich. Co więcej, na tydzień przed kolejnymi wyborami miały zostać zlustrowane majątki ówcześnie
sprawujących obowiązki rajców. Wszelkie inne obliczenia były dokonywane w trybie
kwartalnym, przy okazji zmian na stanowisku burmistrza. Zastanawia kwestia, skąd
rekrutowali się owi księgowi? Musiały być to osoby bezstronne, a zarazem posiadające
pewne wykształcenie. Być może w rezultacie porozumienia jedna z nich wywodziła
się z przedmieść? To pytanie pozostaje otwarte, w każdym razie powołanie księgowych stanowiło novum i miało za zadanie zapobiegać różnego rodzaju nadużyciom
i oszustwom ze strony rajców, które były na porządku dziennym85. Wygląda więc na
to, że jeden z najważniejszych postulatów tumultu mieszczan lubelskich z 1522 roku
wymierzony w radę miejską — kontrola rajców w zakresie dysponowania finansami
miejskimi86, został częściowo spełniony dopiero 9 lat później. Co ciekawe, także w Poznaniu nie wydano praktycznie ani jednego wilkierza podatkowego, zatem podobnie
jak w Lublinie kwestie te rozstrzygały inne akty normatywne.
Zupełnie inaczej było z dochodami nadzwyczajnymi, płaconymi bezpośrednio przez
mieszczan — do takich należy zaliczyć przede wszystkim różnego rodzaju grzywny
i inne kary pieniężne grożące za nieprzestrzeganie prawa, o których jest mowa w niemal każdym wilkierzu. Trudno jednak powiedzieć dokładniej, jaki procent budżetu
miasta pochodził z tego typu źródła, ani nawet oszacować, czy był on znaczny. Oceniając wysokość kar, należy powtórzyć spostrzeżenia, które nasuwają się po analizie
ustaw porządkowo–administracyjnych i sądowniczych, a które przyjdzie nam jeszcze
nieraz potwierdzić — wysokie kary (np. powyżej kilkunastu grzywien) mają nierzadko
związek z wydarzeniami politycznymi w mieście i oprócz funkcji prewencyjnej stanowią podstawę do rozprawy z konkurencją handlową bądź oponentami także na scenie
politycznej miasta.

HANDEL I USŁUGI
Omawiając problem handlu w Lublinie, należy pamiętać, że od II połowy XV wieku
był on w znacznej mierze determinowany rozwojem jarmarków. Dobra koniunktura
w tym względzie nie opuszczała go przez cały interesujący nas okres. Funkcjonowanie
gospodarki handlowo–usługowej Lublina oprócz mechanizmów rynkowych określały
oczywiście postanowienia rady miejskiej.
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Nieruchomości
Handel nieruchomościami został uregulowany tylko raz, w roku 140887. Temat ten
później już się w wilkierzach nie pojawia, można zatem przypuszczać, że albo przepis
ten z powodzeniem funkcjonował przez co najmniej 130 lat, albo był nowelizowany,
tyle że już w innych aktach władz miejskich. Trzeba wziąć też pod uwagę opcję, że regulacja ta była martwa, a rajcy wobec powstania innej wygodnej praktyki nie widzieli
sensu oficjalnych zmian starej. Ustawa porusza kwestię podatku od kupna–sprzedaży
placu w mieście, którym to w takiej samej kwocie miał być obciążony zarówno nabywca, jak i sprzedawca. Ponadto osoba sprzedająca nie mogła dzielić wystawionej
do kupna działki na części. Jeśli zakładamy, że konieczny do zapłacenia podatek od
kupna placu miał utrudniać przenikanie na stałe do miasta elementu obcego i bronić składu osobowego, interesów oraz sieci powiązań lokalnej elity, to musiał być on
znaczny i progresywny — im większy obszar do zakupu, tym proporcjonalnie większa
opłata podatkowa. Analogiczna zapewne sytuacja dotycząca podatku od sprzedaży
miała na celu zniechęcenie właściciela gruntu do pozbycia się własności. Zakładając
progresywność tego podatku, mógł on zachęcać do zaniżania wartości działek — wtedy byłaby to sytuacja niezwykle korzystna dla elit finansowych miasta, które zajmowały się obrotem nieruchomościami. Są to jednakże tylko hipotezy. Z kolei chęć utrzymania podziału przestrzennego miasta oraz liczby obywateli na tym samym poziomie
jest tu bezdyskusyjna. Celem wydania tegoż wilkierza, o czym już napomknięto, była
z pewnością prewencja przed ewentualnością ekspansji obcego elementu, który mógł
dokonać negatywnych dla ówczesnej elity kupieckiej przetasowań polityczno–ekonomicznych w mieście. Patrząc jednak na przenikający do miasta przez cały wiek XV
i XVI żywioł kupiecki i nie tylko z innych miast Korony (m.in. Kraków, Gdańsk) oraz
Litwy (Troki), lecz także z zagranicy (Francuzi, Niemcy, Żydzi, Ormianie88), który
osiedlał się tu na stałe, nabywając grunty i nieruchomości, należy stanowczo podkreślić, że przepis ten pozostał martwy — stanowił zbyt słabą zaporę finansową lub
był nagminnie łamany (np. przez skorumpowanie urzędników miejskich skutkujące
uchyleniem podatku), gdyż jego cel nie został do końca osiągnięty. Poza tym nabywca
mógł po prostu zapłacić oba podatki. Widocznym zmianom ulegał także podział przestrzenny miasta89. Co ciekawe, brak tego typu regulacji w wilkierzach poznańskich
— tamtejsza elita broniła swej pozycji na innych płaszczyznach.
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Usługi transportowe
Problem ten pojawia się w wilkierzach równie rzadko jak handel nieruchomościami —
dotyczy go tylko jedna regulacja z roku 141090, za to niezwykle interesująca. Ma ona
charakter wyroku rozstrzygającego spór między lubelskimi kupcami a woźnicami, wydanego przez rajców wobec licznych zadrażnień i konfliktów na tle wzajemnej konkurencji
pomiędzy tymi dwoma grupami zawodowymi. Uchwała nakazuje wspólne dla handlujących i przewoźników wyprawy handlowe zarówno do Wrocławia, jak i w inne miejsca,
a w przypadku złamania tego przepisu i wybrania się w samodzielną podróż grozi karą
pieniężną w niemałej wówczas wysokości 5 grzywien. Już na pierwszy rzut oka dziwić
może silna pozycja woźniców względem kupców, skoro ci drudzy, z reguły zdecydowanie
zamożniejsi i bardziej wpływowi, nie potrafili wywalczyć sobie hegemonii nad przewoźnikami. Należy jednak wziąć pod uwagę specyficzną sytuację, jaka wytworzyła się na przełomie XIV i XV wieku na szlaku handlowym linii Lublin–Wrocław: kupcy wrocławscy
mieli ze względów politycznych znaczące trudności w dostępie do niego91. W tej sytuacji
jedynym ratunkiem dla ich uczestnictwa w handlu ruskim było pośrednictwo ze strony
któregoś z dogodnie położonych miast Korony. Lublin nadawał się do tego idealnie
— stąd furmani lubelscy wykorzystali tę sytuację, tworząc niezwykle dochodowe przedsiębiorstwa przewozowe92, działające niezależnie od kupców, a nawet częściowo z nimi
rywalizujące. Ich znaczącą siłę można uznać za lubelską specyfikę. Kupcy w świetle tego
wilkierza zostali zmuszeni do korzystania z usług furmanów w przeciwnym razie czekała
ich grzywna — jest to ewenement, którego próżno szukać w Poznaniu lub Krakowie.
Oczywiście nie należy wykluczyć, że uchwała ta została podjęta dzięki nie do końca
legalnym ze strony spółek przewoźniczych posunięciom (łapówki, prezenty dla rajców),
wydaje się jednak, że bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem była partycypacja rajców w tego typu przedsięwzięciach — sami korzystali oni z usług furmanów, tudzież
w inny sposób czerpali zyski z tego typu operacji, a należy podkreślić, że nie były one
małe93. Handel z Wrocławiem miał jednak charakter przejściowy i w szerszym ujęciu był
on pośrednio uzależniony od handlu czarnomorskiego — upadek tegoż po roku 1475
skutkował także osłabieniem handlowych kontaktów lubelsko–wrocławskich94, gdyż dla
kupców niemieckich w dalszym ciągu prowadzących wymianę na kierunku wschodnim
(m.in. z Litwą) wygodniejsze było pośrednictwo Warszawy ze względu na jej położenie.
Lublin niewiele na tym stracił — bujny rozwój jarmarków (od 1460 do 1530 roku wzrost
liczby zawieranych transakcji o 560%!95) najlepiej świadczy o pomyślnej dla niego w dalszym ciągu koniunkturze na handel.
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Handel żywnością
Kwestie handlu żywnością odbijają się w wilkierzach dosyć słabym echem (zaledwie
4 regulacje) i znikają zupełnie, wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, po roku
1447. Biorąc jednak pod uwagę, że zagadnienie to ściśle łączy się z problemem różnych form handlu detalicznego, poruszane jest w wilkierzach przez cały interesujący
nas okres, przy czym w tym czasie sprzedaż codziennych artykułów żywnościowych
(chleb, ryby, mięso, sery) koncentrowała się głównie w rękach kramarzy i straganiarzy, choć nie brakowało także handlarzy obnośnych.
Dwie ustawy z roku 141096 dotyczą handlu rybami — bardzo w średniowieczu
ważnego, szczególnie w czasie licznych postów. Można śmiało stwierdzić, że ryby
były wówczas jednym z podstawowych składników pożywienia, zastępującym mięso. Chodzi więc co prawda o handel detaliczny, jednak na znaczną skalę. Pierwsze
z postanowień zabrania sprzedaży na rynku bez pozwolenia ryb kupionych wcześniej
na przedmieściach bądź ulicach miasta, druga zaś zakazuje pośrednictwa w handlu
rybami pochodzącymi od szlachty i chłopów — można je było kupować tylko bezpośrednio (być może z Wielkiego Stawu Królewskiego pod zamkiem?), co w dużej
mierze sprowadza oba postanowienia do tego samego. W obu przypadkach za złamanie przepisów groziła niemała, jak na rodzaj przestępstwa, grzywna w wysokości kopy
groszy. Ustawy te godzą przede wszystkim w swobodę handlu, próbując wyeliminować
jakiekolwiek formy pośrednictwa. Ponadto wiązały się one (a przynajmniej pierwsza
z nich) z zachowaniem zasad higieny żywności — uzyskanie pozwolenia na tego typu
działalność łączyło się oprócz dodatkowych opłat zapewne również z kontrolą jakości
i świeżości sprzedawanego towaru przy eliminacji produktów zepsutych lub w inny
sposób zagrażających zdrowiu spożywającego. Z podobnymi regulacjami można spotkać się w Poznaniu, gdzie w 1424 roku pod karą 6 groszy zabroniono handlu rybami
niesprzedanymi dnia poprzedniego97. Być może w obu miastach w celu wyeliminowania z rynku nieświeżego już towaru wykonywano nacięcia na rybach? Wilkierze milczą
jednak o tego typu metodach. Przepisy te odpowiadały oczywiście w miarę zamożnym miejscowym kramarzom i miały osłabić lub wyeliminować konkurencję ze strony
plebsu, drobnego pospólstwa oraz przede wszystkim przybyszów z przedmieść, którzy
chcieli zarobić na różnicy cen w mieście. Podobnie było z obostrzeniem z 1419 roku98
dotyczącym sprzedaży chleba — jej prawo przysługiwało tylko osobom posiadającym
lub wydzierżawiającym domy w mieście, a więc sprzedawcom miejscowym, z samego Lublina, z wykluczeniem mieszkańców przedmieść i okolicznych osad. Uchwała
z roku 144799 uderza w przedmieszczan już bezpośrednio — to oni są adresatem regu-
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lacji, która z kolei zabrania kupna owoców poza miastem, a następnie sprzedaży ich
przyjezdnym, nakazując jednocześnie pod karą kopy groszy kupno owoców w mieście
i tylko na użytek własny. Musiał więc kwitnąć proceder sprzedaży własnych owoców przez przedmieszczan na terenie miasta. Biorąc pod uwagę, że sprzedawano je
przybyszom, zapewne handel ten koncentrował się na trakcie krakowskim (obecna
ulica Krakowskie Przedmieście i Aleje Racławickie) — trasa ta prowadziła od strony
Krakowa przez Bramę Krakowską (porta superiora) na rynek, gdzie znajdował się ratusz, a następnie po linii prostej ulicą Grodzką, przez Bramę Grodzką, drewnianym
mostem zwodzonym na zamek100, w tych miejscach bowiem największa liczba przybyszy (passivi hospites) miała zapewne sprawy do załatwienia. Wymieniony ciąg ulic
był jednocześnie główną arterią przelotową miasta101. Ustawa ta miała na celu nie
tylko eliminację konkurencji przedmieszczańskiej, ale także zapewnienie rynku zbytu
sprzedawcom miejskim. Wątpliwe jednak, by była przestrzegana, biorąc pod uwagę
siłę mechanizmów rynkowych.
Wydaje się zatem, że w przypadku handlu produktami żywnościowymi konkurencja ze strony mieszkańców najbliższych okolic Lublina dawała o sobie znać już bardzo
wcześnie. Analizowane powyżej wilkierze są wyrazem protekcji ekonomicznej rady
miejskiej rozciąganej nad interesami handlowymi sprzedawców mieszkających wewnątrz murów miasta. Dziwić może z kolei asortyment żywności, o której była mowa
(ryby, owoce, chleb) — stanowczo brakuje tu mięsa, czy nabiału, będących przedmiotem kilku regulacji we wspomnianym już Poznaniu102. Obecność ryb nie może dziwić
ze względu na pobliski Wielki Staw Królewski stworzony tu na polecenie jeszcze Kazimierza Wielkiego103 oraz rzekę Bystrzycę, ale o skupiskach sadów owocowych pod
miastem literatura przedmiotu milczy.

Handel detaliczny — kramarski, obnośny i jarmarczny
Pierwsza uchwała dotycząca popularnego siłą rzeczy w mieście handlu kramarskiego
pojawia się już w roku 1419104. W jej świetle kramarki (wyraźnie chodzi tu o kobiety)
musiały mieć miejsce na sprzedaż po prawej stronie, idąc od wyższej bramy miasta
[tj. Bramy Krakowskiej — przyp. W. P.]. w kierunku ratusza. Chodzi tu o parzystą stronę dzisiejszej ulicy Bramowej. Był to podówczas (podobnie zresztą jak dziś) odcinek
ok. 50–metrowej długości, stanowiący przedłużenie ulicy Grodzkiej i tworzący wespół
z nią główną arterię całego układu miejskiego Lublina105. Szerokość ulicy nie przeG. Jakimińska, M. Piwowarska, M. Polańska, Lublin — historia miasta. Informator do wystawy
stałej w Muzeum Historii Miasta Lublina, Lublin 2008, s. 29.
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kraczała zapewne 9 metrów106. Dysponując tak dokładnymi danymi z zakresu kultury
materialnej, można by pokusić się o próbę oszacowania wielkości ulokowanych tam
kramów. Otwarte pozostaje jednak pytanie dotyczące przejezdności tej drogi. Jeśli
miała ona dawać możliwość minięcia się dwóch wozów jednocześnie, to wówczas nie
pozostawało zbyt wiele miejsca na rozstawienie ewentualnego straganu, z czym musiały się wiązać skromne jego rozmiary. Hipotezę tę wzmacnia zanotowany wyżej fakt, że
była to główna trasa przelotowa przez miasto, powinna zatem zapewniać dwustronną
przejezdność. Prawdopodobnie więc stanowiska kramarek miały postać niewielkich
drewnianych, być może zadaszonych konstrukcji, nieprzekraczających pod względem szerokości wraz z ewentualnym miejscem na zaplecze maksymalnie wymiaru 2
metrów. Treść przepisu można interpretować jako nakaz mający na celu zwalczanie
nieuczciwej konkurencji w postaci handlu obnośnego i zapewnienie specyficznie pojmowanej sprawiedliwości w mieście przez równy dostęp do świadczenia usług handlowych w jednym miejscu. Być może to na wniosek miejskich kramarek tracących
obroty na rzecz okolicznych handlarzy została podjęta analizowana wyżej uchwała
z roku 1447? Jeśli założymy, że one również sprzedawały owoce, to z pewnością traciły
na rzecz konkurencji zza Bramy Krakowskiej. Przedmieszczanie, nie płacąc za miejsca do handlu, mogli obniżać ceny swych towarów. Wilkierz ten jest ciekawy także
ze względu na informacje dotyczące topografii średniowiecznego Lublina — po raz
pierwszy pojawia się tu wzmianka o ratuszu (!) i o bramie wyższej (położona była ona
wyżej w przeciwieństwie do leżącej u podnóża wzgórza staromiejskiego drugiej bramy
miejskiej — Grodzkiej) nazwanej później z oczywistych względów Bramą Krakowską107. Przerwa w wydawaniu regulacji dotyczących kramów miejskich jest niezwykle
długa i trudna do wytłumaczenia — trwa ponad 110 lat. Następne postanowienie
zostaje wydane dopiero w roku 1529, i to już w zupełnie nowych warunkach. Jego cel
jest podobny jak w przypadku uchwał protekcyjnych dla sprzedawców miejskich, tym
razem jednak groźną konkurencję ekonomiczną zaczęli stanowić Żydzi. Warto w tym
miejscu napomknąć, że pierwsza grupa Żydów z Zachodu przybyła do Lublina już
w połowie XV wieku. Na ich czele stał sławny rabin Jakub z Trydentu, być może istniała tu nawet gmina żydowska108. Na początku XVI wieku Żydzi byli już mniejszością
znacznej wielkości (nawet do 500 osób109), która zamieszkiwała od podnóża zamku aż
po Bramę Grodzką, tworząc wraz z przedmieszczanami dzielnicę zwaną Podzamczem.
Wymierzona w nich regulacja zabraniała obywatelom Lublina wynajmowania im bud
handlowych poza okresem jarmarków, jak również składowania ich towarów w domach lub własnych kramach. Dla wielu chrześcijan tego typu spółka z Żydami musiała
A. Rozwałka, op. cit., s. 110.
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być z jednej strony niezwykle dochodowym interesem, ale z drugiej strony skala strat
rzemiosła i kupców lubelskich na skutek niedotrzymywania kroku żydowskiej konkurencji musiała być niezwykle groźna, skoro zdecydowano się na tak poważne posunięcie. Ustawa ta nie przyniosła jednak oczekiwanych rezultatów (prawdopodobnie jej
postanowienia nie były respektowane), w dalszym ciągu bowiem chrześcijańscy kupcy
i rzemieślnicy nie wytrzymywali żydowskiej konkurencji, czego skutkiem było rozwiązanie w II połowie XVI wieku kilku cechów110. Regulacja mająca podobny cel, tyle że
dotycząca handlu bydłem, pojawiła się również nieco później w Poznaniu (1555)111.
Wiele (jeśli nie większość) aktów normatywnych z zakresu szeroko pojętego
handlu detalicznego dotyczyło obrotu piwem, dlatego zostaną one przeanalizowane
w podrozdziale niżej. Co ciekawe, wilkierze lubelskie nie zawierają praktycznie żadnych, poza jednym wyjątkiem z 1492 roku112, doraźnych zakazów dotyczących handlu
w dni świąteczne, z czego można wnioskować, że nie był to proceder zbyt częsty i na
większą skalę — w Krakowie z kolei problem ten był normowany kilka razy113, w bliższym pod względem wielkości Lublinowi Poznaniu natomiast zupełnie brakuje tego
typu regulacji.

Piwo — produkcja, sprzedaż, spożycie
Wilkierze dotyczące produkcji, sprzedaży i spożycia piwa stanowią swego rodzaju ewenement zarówno pod względem liczby, częstotliwości, jak i złożoności wydawanych
regulacji. Tematyka ta jest problemem poruszanym najczęściej i obejmuje ponad 40%
wszystkich postanowień radzieckich. Dotyczy ona także większej części mieszkańców
miasta (produkcją piwa zajmowali się przedstawiciele wszystkich grup społecznych,
niejednokrotnie traktując to jako drugie źródło dochodu114), nie wspominając już
o okolicznych przedmieszczanach z Czechowa czy Podzamcza. Dla lepszego zrozumienia powodów pojawienia się tak znacznej liczby regulacji związanych z piwem należy
wspomnieć o innym niż w dniu dzisiejszym charakterze spożycia piwa — w interesującym nas okresie miało ono mniejszą procentową zawartość alkoholu i dzięki powszechności uprawy jęczmienia, żyta i pszenicy, z których jest wyrabiane, stanowiło
najbardziej popularny i najczęściej spożywany codzienny napój. Także w wilkierzach
poznańskich, czy krakowskich pojawia się wiele regulacji dotyczących różnych związanych z piwem spraw, jednak nie w tak znaczącym wymiarze, jak w Lublinie.
Pierwsze postanowienie pojawiło się w roku 1410115, zatem na długo przed okresem świetności lubelskich jarmarków. Zakazywało ono wytwarzania słodu piwnego
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osobom, które nie posiadały lub nie wynajmowały domu pod karą kopy groszy. Dotyczyło to również osób pośredniczących w tych działaniach. Biorąc pod uwagę, kto
w świetle przepisu mógł słód produkować, ustawa chroniła interesy zamożnych mieszczan, trudniących się zapewne handlem, właścicieli nieruchomości w mieście, jak
również osoby, które stać było na wynajem całego budynku (nawet przedstawicieli
pospólstwa o zasobniejszych kiesach), eliminując ewentualną konkurencję. Przeciwko komu zatem wymierzono ten wilkierz? Zapewne przeciwko osobom mieszkającym
poza murami miasta — w tym rzemieślnikom w wielu wypadkach osiadłym tuż za
Bramą Krakowską, jak również innym przedstawicielom niezamożnego pospólstwa
w mieście (gnieżdżącym się najczęściej w jednej izbie), dla których produkcja i sprzedaż piwa stanowiły dodatkowy, a nierzadko jedyny zarobek, konkurencyjny ze względu na niższe koszty produkcji. Trudno dokładnie ocenić stopień respektowania tychże
postanowień, ale wydaje się, że był niski, skoro już 9 lat później powstała kolejna,
podobna w treści regulacja116, zabraniająca kupna pszenicy na słód tym mieszkańcom
miasta, którzy sami nie produkują piwa. Wykluczało to jakiekolwiek spółki piwowarskie pomiędzy osobami, których dotyczyło obostrzenie z 1410 roku, a których nie stać
było na działalność samodzielną. Powtórzenie treści regulacji z lat 1410 i 1419, nawet
niemal tak samo sformułowane, ponownie pojawia się w roku 1457117 — dotyczyło tu
jednak nie samego piwa, ale kupna pszenicy i wytwarzania słodu — chciano zapewne
zapobiec lub choćby utrudnić produkcję konkurencji. Należeli do niej ci sami ludzie,
przeciwko którym wydano ustawy kilkadziesiąt lat wcześniej, tym razem już na poziomie nabywania surowców.
Kolejne obostrzenia reglamentacyjne dotyczące produkcji i sprzedaży piwa powstały w roku 1455, ale z ciekawszym zjawiskiem dotyczącym chmielowego trunku
mamy do czynienia w roku 1447. Zakazano wówczas mieszania piw o różnej jakości,
gęstości i zawartości alkoholu, nakazując przy tym osobne ich składowanie pod karą
jednej kopy groszy. Chodziło tu zapewne o zapobieganie procederowi rozcieńczania
gęstszego piwa rzadszym, co miało na celu oczywiście zwiększenie zysków przez wyzbywanie się tańszego piwa za cenę droższego. Za kontrolę odpowiedniego nasycenia
piwa ekstraktem słodowym (lub słodowo–chmielowym) z jęczmienia lub pszenicy odpowiadać miał ławnik, któremu karczmarz musiał pokazać piwo zarówno słabszej, jak
i lepszej jakości. Za rodzaj licencji na wyszynk oraz znaku informacyjnego o sprzedaży
tychże piw uchodziło wówczas wywieszenie kawałka białej tkaniny, na co zgodę wyrażał po dokonaniu kontroli wspomniany wyżej ławnik. Karczmarz musiał ponadto
sprzedać dwie miary takiego piwa po niższej cenie urzędnikom (pewnie jedną rajcom,
drugą ławnikowi), którzy w razie skarg na ewentualne oszustwo polegające na mieszaniu mogli szybko sprawdzić, czy piwo to rzeczywiście odbiega jakościowo od tego,
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jakie otrzymali. Rajcy przewidzieli widać opory karczmarzy przy wydawaniu im dopiero zwarzonego piwa, bo za nierespektowanie tego przepisu groziła kara kopy groszy.
Regulacje z 1455 roku najprawdopodobniej dotyczą m.in. cechu piwowarów —
zabraniają one jakichkolwiek form pożyczania półproduktu w postaci słodu piwnego
oraz nakazują posiadanie przez piwowarów gmerku — znaku osobistego na drewnianych tabliczkach, wywieszanego przed miejscem pracy. Był to rodzaj oficjalnej licencji
na pełną produkcję piwa — zapewne oczywiście płatnej. Kto jej nie posiadał, nie
mógł warzyć piwa. Zakaz pożyczania słodu wpisuje się w regulacje z lat 1410, 1419
i 1457, chroniące wyroby zamożnych miejskich producentów. Przerwa w działaniach
ustawodawczych dotyczących piwa po roku 1457 jest dosyć długa — wynosi 35 lat.
Problem wraca w 1492 roku i dotyczy bliżej nieokreślonych szkód, jakie mieli wyrządzać swym klientom piwowarzy lekceważeniem własnej pracy — zapewne miano tu
na myśli warzenie „złego” piwa, niespełniającego standardów spożywczych, być może
zbyt rozcieńczonego, powodującego nieprzyjemne skutki uboczne (np. zatrucia) lub
zwyczajnie niesmacznego. Jednocześnie wilkierz zmuszał ich do zadośćuczynienia za
poczynione szkody oraz do zużywania takiej samej ilości pszenicy i jęczmienia, przy
czym w przypadku tego ostatniego obowiązywała większa miara korca. Chodziło tu zapewne o otrzymanie i utrzymanie odpowiedniej proporcji w ilościach dwóch rodzajów
wyprodukowanego trunku (piwa pszenicznego i jęczmiennego). Drugi zapis zakazywał
tajenia produkcji piwa, co musiało być, w związku z jego zbytem na jarmarkach, zjawiskiem normalnym. Osoba, której piwo spełniało wszystkie normy produkcji, mogła
przynosić je na sprzedaż do browaru miejskiego. Wytwarzanie piwa niezgodnego
ze standardami miało być w bliżej nieokreślony sposób ukarane (użyto zwrotu o rekompensacie szkód wyrządzonych tym procederem), natomiast dalsze jego warzenie
pomimo kary i zakazu, jednym słowem działania noszące znamiona recydywy, miało
skutkować wygnaniem z miasta. Nie wiadomo jednak, czy przepis dotyczył osób przyłapanych na gorącym uczynku, czy był to rodzaj amnestii polegającej na dobrowolnym
przyznaniu się do uprawiania nielegalnej dotąd działalności w celu jej legalizacji.
Kulminacja regulacji związanych z produkcją i handlem piwem następuje w roku
1526, kiedy to problem ten poruszają wszystkie wydane podówczas artykuły wilkierzowe118. Pierwszy z nich wprowadza ograniczenia produkcyjne piwa w mieście,
polegające na zakazie przekroczenia zużycia w tym celu 8 korców pszenicy. Użycie
większej ilości równoznaczne było z zatrzymaniem delikwenta i grzywną w wysokości kopy groszy. Wznowienie produkcji było możliwe tylko po uiszczeniu podatku za
wyrób napojów alkoholowych oraz dostosowaniu się do miary (ilości) wyznaczonej
na podstawie zapłaconej taksy. Ponadto w mieście musiał istnieć poważny problem
związany z niedoborem piwa spełniającego wszystkie standardy jakości, skoro jeden
z artykułów wręcz nakazuje sprzedaż „dobrego” piwa pod karą jego utraty zapewne na

118

Materjały, s. 6–7.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXIII .indd 157

2012-11-30 08:23:25

158

Wojciech Patronowicz

rzecz browaru miejskiego. Sporo miejsca poświęcono także problemowi konkurencji
w produkcji i sprzedaży piwa pochodzącego z przedmieść i wiosek w najbliższej okolicy
Lublina. Ktokolwiek kupił na rynku pochodzący stamtąd złocisty napój, musiał zgłosić
ten fakt miejskiemu poborcy podatkowemu, aby uiścić odpowiedni od tego zakupu
podatek — w przeciwnym razie karany był grzywną w wysokości kopy groszy. Podobna sytuacja była także w przypadku nielegalnego zakupu i przechowywania w domu
nieopodatkowanego piwa pochodzącego z Podzamcza lub innych przedmieść — ten
proceder był karany coraz srożej w przypadku kolejnego łamania prawa — za czwarte
naruszenie przepisu trzeba było zapłacić już kopę groszy. Za wyraz obrony interesów
miejskich piwowarów, winiarzy i gorzelników można uznać także regulacje zabraniające przywozu do miasta obcych trunków. Za udział w tego typu przedsięwzięciach
karani mieli być wszyscy ich uczestnicy, włącznie z woźnicami odpowiedzialnymi za
przywóz nielegalnego towaru — tym ostatnim oprócz standardowej grzywny groziło
ponadto uwięzienie. Postanowienie to było jednak w nikłym stopniu respektowane,
ponieważ jeszcze w tym samym roku zaostrzono prawo tak, że przewoźnikom za dostarczanie pozamiejskiego piwa karczmarzom spod Zamku groziła utrata koni wraz
z powozem. Dwie kolejne regulacje dotyczą problemu już parokrotnie poruszanego:
jedna z nich zabrania handlu piwem osobom, które go nie wytwarzają, a tym samym
eliminuje pośredników, nierzadko sprowadzających towar z terenów podmiejskich
(także z okolicznych wsi), druga zaś wprowadza kary za oszustwa w sprzedaży, tym
razem jednak nie piwa, ale najprawdopodobniej popularnego miodu pitnego półczwartaka (nazwa w źródle — pulczvarthek), który był otrzymywany z jednej jednostki
objętości miodu oraz dwóch i pół objętości wody. Nadmiernie rozcieńczone wodą
półczwartaki będące nimi tylko z nazwy (przechodzące w praktyce w czwórniaki z 1
jednostki miodu i 3 wody) nieuczciwi producenci usiłowali zagęścić piwem (mającym wówczas konsystencję mazi). Za proceder ten groziła rosnąca w miarę kolejnego
popełnienia wykroczenia kara w wysokości od 6 do 60 groszy. Ponadto decydenci
miejscy zadbali wobec zjawiska nieuczciwej konkurencji o utrzymanie pewnych standardów cenowych — i tak miary 1/8 beczki piwa nie można było sprzedać drożej niż
za 8 groszy. Można przy tym zauważyć, że wysokość najwyższych kar nie przekraczała
wartości mniej więcej beczki piwa.
Ofensywa legislacyjna wymierzona w rosnącą przedmiejską konkurencję jest tu
znakomicie widoczna, przy czym dotyczy również ostatniej serii interesujących nas
wilkierzy (1532)119. Pierwsza z wydanych wówczas regulacji (dedykowana, co ciekawe, samemu królowi Zygmuntowi I Staremu) wycofywała z rynku wysokiej jakości
piwo wójtowskie o nazwie „Coczens” oraz inne tego rodzaju piwa sprzedawane do tej
pory w królewskiej karczmie podzamkowej ze względu na ich przywłaszczanie (na zasadzie kradzieży?, umów z karczmarzem?, zwykłego kupna detalem lub hurtem?) i wy-
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korzystywanie do celów własnych (może jednak dalszej sprzedaży?) przez przedmieszczan i mieszkańców okolicznych osad. Tego typu proceder musiał istnieć zarówno na
mniejszą skalę (wynoszenie piwa w garnkach, kubkach, czy dzbanach), jak i większą
— groźba bowiem utraty konia z wozem sugeruje, iż wywożono je w znacznych ilościach, zapewne beczkami. Procederem tym parali się zatem także rzemieślnicy (zapewne nieposesjonaci), których dotknęła w tym przypadku ewentualność zbiorowej
odpowiedzialności. Szczególnie licznie w tego typu aktach brali też udział mieszkańcy
Czechowa — wówczas niewielkiej wsi szlacheckiej ulokowanej kilka kilometrów na
północny zachód od miasta (dziś ponad 60–tysięcznej dzielnicy mieszkaniowej w północnej części Lublina). Brak zgody rady miejskiej na najważniejszy postulat przedmieszczan — prawa do legalnej produkcji i szynkowania piwa w suburbiach powodował zatem nagminne łamanie prawa. Po raz kolejny powtarza się także martwy do
tej pory przepis, umożliwiający warzenie i sprzedaż piwa jedynie osobom, które same
zakupiły pszenicę i wyprodukowały piwny półprodukt — a więc względnie zamożnym,
miejskim producentom. Z problemem rozprowadzania i sprzedaży dobrej jakości piwa
przez nieuczciwych pośredników, którzy sprzedawali je również na przedmieściach,
czerpiąc znaczne zyski, rajcy borykali się, jak widać, cały czas. Ten sam kłopot dotyczył
także sprzedaży piwa w wykuszach — narożnych izbach domów mieszkalnych oraz
w innych miejscach przeznaczanych na lokale gospodarcze. Za łamanie tych przypisów groziła utrata towaru — kara i tak niewielka w stosunku do tej, która groziła
przedmieszczanom (nawet tym wybitnym, co podkreśla uchwała) za warzenie piwa na
sprzedaż do czasu aż nie wróci na rynek piwo wójtowskie — a była to opłata karna
w postaci 10 grzywien.
Ogólnie należy stwierdzić, że kwestie związane z handlem były na tle innych zagadnień uregulowane w sposób dosyć kompleksowy — choć wniosek ten dotyczy głównie
nakazów i zakazów związanych ze sprzedażą i nabywaniem piwa. W sumie aż 56% (32
z 57) wszystkich ustaw wilkierzowych porusza w ten czy inny sposób problem handlu
— 72% z nich (23 uchwały) dotyczy szeroko pojętego problemu piwowarstwa i sprzedaży jego produktów, co sprawia, że jest to najważniejszy i najczęściej pojawiający się
w wilkierzach temat (w sumie dotyczy go blisko 40% regulacji). Fenomen ten można
tłumaczyć zjawiskiem rozwoju jarmarków lubelskich i związanym z nim dużym zapotrzebowaniem na ten napój. Zresztą tezie tej sprzyja rozłożenie „piwnych” wilkierzy
w czasie — ponad połowa z nich (13) przypada na pierwsze trzy dekady XVI wieku,
kiedy to jarmarki w Lublinie przeżywają jeden ze swoich najświetniejszych okresów120,
choć jednocześnie trzeba podkreślić ciągłość prawną tego problemu, który normowany był już od 1410 roku. Co ciekawe, ograniczenia wytwórczości piwa nie obejmowały
tylko samego produktu, ale także niezbędny surowiec w postaci słodu jęczmiennego
i pszenicznego, co zawczasu miało pełnić funkcję zapobiegania powstawaniu konku-
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rencji dla zamożnych wytwórców, często będących kupcami, finansistami czy członkami elit miejskich obracającymi nieruchomościami. Patrząc z dystansu na przemiany
dokonane w okresie ponad 120 lat, należy podkreślić, że z czasem coraz częściej pojawiał się problem konkurencji ze strony przedmieszczan — produkcji i sprzedaży przez
nich piwa wbrew prawu miejskiemu. Kolejne ustawy pozostawały martwe, konieczny
był zatem kompromis, którego jednak w tej akurat kwestii nie było. Powtarzają się też
problemy nieobce czasom współczesnym — wymieńmy tu chociażby nadmierne rozcieńczanie piwa w miejscach wyszynku. Na koniec słowo w kwestii asortymentu piwa.
Z rodzajów tego złocistego płynu pitego wówczas przez mieszkańców Lublina można
wymienić tylko notowane kilka razy piwo pszeniczne i jęczmiennie, co było chyba
ówczesnym standardem. Co ciekawe, w wilkierzach ani razu nie pojawia się wyraz
chmiel! Dysponujemy za to pierwszą konkretną nazwą piwa warzonego przez wójta
— „Coczens”. W źródle pojawia się w tym miejscu staropolskie, a nie jak dotychczas
łacińskie nazewnictwo dotyczące jednego z rodzajów piwa — zapewne wiązało się to
z trudnościami w wynalezieniu łacińskiego odpowiednika. Taka sama sytuacja dotyczy
też nazw podatków (1531) i niektórych miar (1492).

RZEMIOSŁO — PRACA I PRODUKCJA
Pewne niuanse dotyczące pracy i produkcji niektórych rzemieślników zostały omówione wyżej, przy okazji kwestii piwowarstwa. Sprawy bliskie polityce miejskiej, a związane z rzemiosłem, zostały poruszone w rozdziałach początkowych. W tym miejscu
zajmiemy się reglamentacją rzemieślniczego handlu i produkcji — przyczyn ciągłych
rozruchów z udziałem wytwórców i zniesienia ich jako głównego postulatu lubelskiego
rzemiosła.
Pierwszą tego typu uchwałą zostali pokrzywdzeni w 1419 roku szewcy, którzy
otrzymali zakaz handlowania kupionymi wcześniej skórami i wiążące się z tym ograniczenie zakupu skór do takiej tylko ilości, którą będą w stanie wykorzystać w swej pracy. Wilkierz ten leżał zapewne w interesie zamożnych kupców, chcących pozbyć się
ewentualnej konkurencji w dziedzinie handlu skórami, i stanowi klasyczny przykład
ograniczeń w swobodzie obrotu, nałożonych na przedstawicieli rzemiosła.
Z interesującą uchwałą mamy do czynienia w roku 1453121. Nakazuje ona ślusarzom dostarczenie odpowiedniej liczby narzędzi lubelskim rymarzom, przy czym nie
mogą oni kupić ich od osób nieposiadających prawa miejskiego. Skąd w ogóle pojawił
się pomysł zakupu narzędzi, skoro ślusarze wytwarzali je zawodowo? Na pewno nie
mogły być one zakupione od konkurencyjnych rzemieślników przedmiejskich i uboższych miejskich (bez obywatelstwa), jednakże jaki byłby ewentualny cel i sens takiego
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działania? Być może sytuację warunkowały jakieś inne obostrzenia nałożone na ślusarzy, których normy produkcyjne na skutek wykonania powyższego zlecenia zostałyby
przekroczone. Wydaje się jednak, że ze względu na passus mówiący o kupnie, prawodawca chciał zmusić ślusarzy do szukania dostawców narzędzi i źródła ich pozyskiwania innego niźli własne wytwórstwo. Wygląda na to, że zakup mógł być z kolei
dokonany tylko u kupców. Bardziej precyzyjna interpretacja tego wilkierza pozostaje
jednak kwestią otwartą.
Liczba przepisów ograniczających swobodę handlu i produkcji rzemiosła nie jest
w Lublinie oszałamiająco duża, niemniej jednak właśnie z tych powodów dochodziło
w mieście do licznych buntów wymierzonych m.in. w radę miejską oraz incydentów
mniejszego kalibru. Trzeba też obiektywnie stwierdzić, że lubelskie rzemiosło nigdy
nie było monolitem — protesty przeciw starszym cechów oraz lekceważenie ich decyzji zdarzały się nierzadko i wilkierze pozostają trwałymi ich śladami (1432 — bunt
wewnątrz cechu rzeźniczego, 1455 — niesnaski między piwowarami). Wynikało
to oczywiście w znacznej mierze z polityki rajców, którym permanentnie zależało
na częściowej dezorganizacji i braku solidarności wśród rzemieślników, aby łatwiej
narzucać im własne postanowienia oraz hamować ich konkurencyjność. Zdarzało
się też występowanie w obronie ich interesów, gdy te były szczególnie zagrożone
i groziły naruszeniem pewnej ogólnej równowagi w mieście — tak było w przypadku ustawodawstwa antyżydowskiego z roku 1529 — wszyscy podjęli uchwałę niezwykle zgodnie. Generalne tłamszenie jednak rzemiosła okazało się elementem dość
krótkowzrocznej polityki kupieckiej rady miasta, w ten sposób bowiem, gdy spadła
koniunktura handlowa dla Lublina, nie mogło ono podźwignąć miasta z powolnego
upadku.

WILKIERZE LUBLINA I POZNANIA
— PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE
Porównania różnego rodzaju regulacji prawnych w Lublinie i Poznaniu zostały już
kilka razy dokonane, jednak problemowi temu warto przyjrzeć się w sposób nieco bardziej kompleksowy. Zasadność zestawienia z sobą obu miast jest podyktowana porównywalną liczbą mieszkańców (chociaż Poznań jest nieco ludniejszy)122, a także podobnym położeniem geopolitycznym oraz idącymi za nim skutkami gospodarczymi — oba

Dane dotyczące liczby ludności Poznania: przełom XIV/XV wieku — ok. 4 tys. mieszkańców
w murach, początek XVI wieku — 10 tys. mieszkańców (4–6 tys. w murach), połowa XVI wieku
— w sumie 15–20 tys. mieszkańców. Dane za: J. Topolski, Dzieje Poznania, t. 1, cz. I, Warszawa
1988, s. 433–435.
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miasta spełniały zarówno ważną rolę tranzytową w handlu międzynarodowym123, jak
i funkcje dogodnego rynku wymiany dla handlu lokalnego oraz regionalnego.
Zacznijmy od ogólnej obserwacji dotyczącej łącznej liczby regulacji. W latach
1408–1532 rada miejska w Lublinie wydała w sumie 57 różnych ustaw, podczas gdy
władze Poznania w tym czasie uchwaliły ponad 140 wilkierzy. Ponadto w wilkierzach
ze stolicy Wielkopolski gromadzono liczne uchwały dotyczące organizacji cechów,
nie tylko podejmowane przez radę miasta, ale również przez członków korporacji
rzemieślniczych, czego w Lublinie zupełnie brak. Sprawom ustrojowym w Poznaniu
poświęcono stricte 10 wilkierzy (7%), w Lublinie w zasadzie tylko dwa (3%). Niemal
w tym samym czasie pojawiają się w obu miastach postanowienia o sankcjach karnych
dla osób spóźniających się na posiedzenia władz miejskich, co jak widać było bolączką
obu miast, choć zapewne nie tylko ich. W obu też ośrodkach nastąpiło w podobnych
czasie (początek XVI wieku) poszerzenie składu urzędników i decydentów miejskich.
Pewne podobieństwa można dostrzec także w kwestii sądownictwa — podobnie jak
w Lublinie m.in. w 1432 roku, tak też w Poznaniu przed rokiem 1462 obowiązywał
zakaz wnoszenia skarg do innych niż miejskie sądów. Jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście, należy dostrzec tutaj zdecydowanie więcej i bardziej precyzyjnych uchwał w Poznaniu — w sumie wydano ich tu ponad 20
(14%), chociaż w tej liczbie zawierają się także liczne wilkierze przeciwpożarowe, których brak w Lublinie, co powinno dziwić wobec dwóch dużych pożarów miasta (1447,
1515). Powtarzają się jednak regulacje o zakazie noszenia broni, karze za zranienie,
jak i chociażby obowiązku usuwania śmieci. Czy można jednak wnioskować po tym,
że Poznań był miastem znacznie bardziej niebezpiecznym? Wydaje się to jednak wnioskiem dość pochopnym. W Lublinie należy odnotować brak przepisów obyczajowych
i hazardowych, których z kolei nie brakuje z Poznaniu. Podobna sytuacja występuje
z normami dotyczącymi szeroko pojętej pracy i zatrudnienia. Wilkierze poznańskie
z kolei nie regulują kwestii podatkowych — w Lublinie kilka z nich wspomina ten
problem, natomiast ustawa z 1531 roku jest mu poświęcona w pełni. Najczęściej poruszana w Lublinie kwestia piwowarstwa (ok. 40% wszystkich regulacji) znajduje także żywy odzew w ustawach poznańskich, choć z pewnością nie aż tak duży (ok. 13%
wszystkich regulacji). Niemniej cele wilkierzy są w obu przypadkach podobne — i tu,
i tu obowiązuje np. zakaz sprzedaży piwa miejskiego na przedmieściach mający chronić interesy zamożnych mieszczan oraz zakaz rozcieńczania trunków alkoholowych.
Podobnie nie można było pożyczać słodu, a sprzedawać piwo mógł tylko jego producent. Jeśli chodzi o sprawy żywności, w Poznaniu uchwalono kilkanaście regulacji
dotyczących wypieku i sprzedaży pieczywa, w czasie gdy w Lublinie była tylko jedna.
Powtarza się natomiast zakaz handlu nieświeżymi rybami. Wiele wilkierzy poznańskich (znacznie więcej niż w Lublinie) poświęconych było także sprawom różnorakie-
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go handlu, dość jednak powiedzieć, że cel tego typu regulacji w obu miastach był podobny i stanowił element polityki protekcji rady miasta w stosunku do miejskich elit
kupieckich. Przechodząc do ostatniego ważnego problemu, jakim były sprawy rzemiosła, trzeba podkreślić znaczącą różnicę ilościową wilkierzy wydanych w obu miastach
— podczas gdy w Lublinie uchwalono ich zaledwie kilka, w Poznaniu ponad 30 (21%
wszystkich norm). Różnica ta wynika jednak jak wspomnieliśmy wyżej, z obyczaju
regulowania funkcjonowania rzemiosła poznańskiego w ramach wilkierzy miejskich,
zamiast w statutach cechowych.
W końcu trzeba zwrócić uwagę na brak w Lublinie jakichkolwiek wilkierzy antyzbytkowych, popularnych w innych większych miastach — w dość dużej liczbie
pojawiają się one w Krakowie i Lwowie124, choć trzeba pamiętać, że były w tym czasie
ośrodki znacznie większe i zamożniejsze niż Lublin. Podobne do tego ostatniego tendencje objawia w tym zakresie Poznań, choć pojawia się tu jedna tego typu regulacja. W Poznaniu generalnie widać symptomy podobnych procesów, jakie były mniej
więcej w tym samym czasie w Lublinie — m.in. wzrost zagrożenia konkurencyjnością
wytwórczo–handlową ze strony mieszkańców przedmieść i ich najbliższych okolic.
Można zauważyć także różnice, do których należy dysproporcja liczebna w wilkierzach porządkowych, jak i generalna przewaga poznańskich regulacji w zakresie spraw
ogólnych ze znaczącym uwzględnieniem zarówno wymierzonych w rzemiosło reglamentacji produkcyjno–handlowych, jak i innych postanowień dotyczących funkcjonowania i życia codziennego poznańskiej wytwórczości.
***
Wilkierze miasta Lublina są interesującym źródłem z perspektywy badacza dziejów
życia codziennego, dostarczającym w różnym stopniu odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania handlu, rzemiosła, poziomu bezpieczeństwa w mieście, czy też
niezbyt przyjemnych zapewne dla mieszkańców spraw podatkowych. Organ uprawniony do uchwalania wilkierzy — rada miejska sprawowała rządy w mieście przez cały
interesujący nas okres. Początkowo jej głównym rywalem był wójt wspierany przez
przedstawicieli rzemiosła domagających się większej swobody handlu i produkcji. Pewien wpływ na bieg spraw w mieście próbował uzyskać także rezydujący na zamku
starosta, który swego czasu zapewne chętnie przyjmował skargi od pokrzywdzonych
rzemieślników (1432, 1447) — nie zyskał on jednak później większego znaczenia.
Po roku 1488, kiedy wójt przestał zagrażać radzie i jego urząd był piastowany przez
człowieka przychylnego rajcom, pojawiła się za murami miasta nowa konkurencja
kwitnąca od dobrych już kilkunastu lat, tym razem zbiorowa — napływająca z najbliższych okolic ludność osiedlająca się tuż za murami miasta, tworząca przedmieścia.
Por. G. Myśliwski, Leges sumptuarie w średniowiecznym Lwowie, w: Świat średniowiecza. Studia
ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz, G. Myśliwski, J. Pysiak,
P. Żmudzki, Warszawa 2010, s. 222–233.
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To właśnie przeciw niej zwrócono później ostrze licznych zakazów, przede wszystkim
dotyczących produkcji i sprzedaży piwa, obwarowanych groźbą wysokich grzywien.
Część owej ludności znajdzie także zatrudnienie w tworzących się dopiero jurydykach
szlacheckich, konkurencyjnych dla bogatych mieszczan. Niejednokrotnie wilkierze
służyły radzie jako narzędzie wzmacniania jej pozycji, choćby przez próbę uzyskania
wyłączności w zakresie władzy sądowniczej w mieście. Liczne ustawy chroniące interesy zamożnych kupców będących podporą jej władzy, pomimo upływu ponad 120 lat,
ciągle się powtarzały.
Czołowe miejsce w wilkierzach zajmowała kwestia produkcji i sprzedaży piwa —
także tutaj ogniskowały się wszystkie problemy miasta. Początkowo ustawy uderzać
miały w nieuczciwych wyrobników miejskich, z czasem zostały skierowane przeciwko
mieszkańcom przedmieść. Było to jednak zjawisko niemal symultaniczne względem
stanowiącego materiał porównawczy Poznania.
Na koniec można dojść do ogólnej konkluzji, że wilkierze miejskie — ich tematyka
i rodzaj — są ściśle związane z etapami rozwoju społeczno–gospodarczego Lublina oraz
z konkretnymi wydarzeniami z życia miasta (np. bunt cechu rzeźników z 1432 roku,
czy sprawa szlachcica oraz rajcy Leonarda Skromowskiego). Co ciekawe, w treści
wilkierzy nie odbijają się najprawdopodobniej ani razu skutki wydarzeń politycznych
w kraju. Należy również jeszcze raz podać w wątpliwość kwestię pełnego zachowania
wszystkich wilkierzy, i to nie tylko z powodu samego pożaru miasta z 1515 roku, ale
przede wszystkim z racji kilku kilkunastoletnich hipotetycznych przerw w działaniu
miejskiej legislatywy oraz znaczącej luki w ustawodawstwie z lat 1458–1488. Te braki
mogą, choć zdecydowanie nie muszą, świadczyć o ubytkach ksiąg miejskich uratowanych z pożaru. Tak czy inaczej wilkierze pozostają trwałym pomnikiem kultury prawnej Lublina oraz świadectwem potęgi ekonomicznej miasta, z którą pożegnało się ono
raz na zawsze w połowie XVII wieku.
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