
STRUKTURA SPOŁECZNA ŚREDNIOWIECZNEGO 
WROCŁAWIA NA PRZEŁOMIE XIV/XV WIEKU

1. Zagadnienie podziału społecznego ludności miast 
późnego średniowiecza

Większość historyków XIX i XX wieku zajmujących się dzie
jami miast średniowiecznych zwykła dzielić ich ludność na dwie 
grupy: pierwsza —■ to patryc ja t składający się z bogatych kupców, 
w którego ręku znajdowały się rządy miast; druga — to pospólstwo, 
przy czym nazwą tą obejmowano zarówno rzemieślników, czeladni
ków, pracowników najemnych i wszelkiego rodzaju biedotę, słowem 
całą pozostałą ludność miast poza patrycjatem. Podział taki spoty
kamy u Ptaśnika 1). Również ostatnia bodajże w dwudziestoleciu po
święcona sprawom miejskim cenna praca Pazyry daje przykład tego 
samego podziału 2 3).

To samo czyni prof. Inglot, który dzieli ludność miast na 
bogatych patrycjuszy i „pospólstwo to jest szarą masę ubogiej 
ludności'4 3). Nawet tak wnikliwy i skrupulatny badacz miast

*) Ptaśnik J., Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Kraków 1934, 
str. 107 nn.

2) Mówiąc o Warszawie XIV w. Pazyra stwierdza: „...że w mieście 
istniały dwie warstwy ludności, składające się na ogół obywateli. Pierwsza 
to patryc jat miejski, czyli warstwa bogatych rodów mieszczańskich wywie
rająca wielki wpływ na bieg spraw miejskich, ponieważ z jej grona wybie
rano rajców. Druga obejmowała drobnych kupców, kramarzy i rzemieślni
ków, a zatem całe pospólstwo miejskie". O biedocie, o tym, że poza patry
cjatem i rzemieślnikami istniały jeszcze inne grupy ludności w XIV w. czy 
w późniejszym okresie epoki feudalnej, ani słowa. Pazyra St., Studia z dziejów 
miast na Mazowszu od XIII do początku XX w., Lwów 1939, str. 175 nn.

3) Inglot St., Historia społeczna i gospodarcza średniowiecza, Wrocław 
1949, str. 293. nn.



średniowiecznych, jakim był B. M endl4), dzielił podobnie ich 
społeczeństwa.

Lecz już Engels rozróżniał wśród ludności miejskiej w Niem
czech na początku XVI w. nie dwie, lecz trzy wyraźnie odcinające 
się grupy, stwierdzając: „Z dawnych grodowych mieszczan miast 
średniowiecznych powstały wraz z rozkwitem handlu i rzemiosła 
trzy ściśle wyodrębnione odłamy“ 5 *).

— Jak wyglądały poszczególne z tych grup w ujęciu Engelsa? 
Pierwsza to —patryc jat, w którego ręku znajdują się rządy miastem 
i który eksploatuje nie tylko ludność miasta, lecz również podle
głych miastu chłopów.

Druga to — t. zw. ,,opozycja mieszczańska", składająca się 
z średnio-zamożnych obywateli miasta, odpowiadająca w pewnym 
stopniu późniejszemu drobnomieszczaństwu. Grupa ta obejmowała 
w/g Engelsa większość obywateli miasta.

Wreszcie trzecia grupa — właściwe pospólstwo, plebs miejski, 
rekrutujący się z podupadłych obywateli i masy mieszkańców mia
sta nie posiadających obywatelstwa miejskiego. Spotykamy tutaj 
zubożałych rzemieślników, czeladników, pracowników najemnych, 
oraz rozmaitego rodzaju luźnych, bez fachu i stałego zajęcia.

Również wyraźny i ostry, trzygrupowy podział społeczeństw 
miejskich późnego średniowiecza spotykamy u Innamy Stemegga *). 
Ostatnio w podobny sposób podzielił ludność miejską tego okresu 
uczony czeski Fr. Graus, rozróżniając wśród niej: patryc jat, rze
mieślników i biedotę 7).

Zastosowanie tego podziału i wykazanie jego słuszności dla 
Wrocławia przełomu XIV/XV w. oto cel niniejszego artykułu. Dla 
zrealizowania tego celu autor postanowił naszkicować sytuację eko
nomiczną i społeczną każdej z trzech grup. Poza tym dla uzupeł
nienia obrazu ówczesnego Wrocławia uważał za stosowne dodać dział 
zestawień statystycznych, zawierających nieco danych odnośnie do 
ludności miasta, jej podziału zawodowego, cen i płac. Dział ten poza 
zestawieniami statystycznymi zawiera również wnioski, które 
w związku z nimi się nasuwają.

4 Mendl B., Socialni krise mest ve ćtmactem, Cesky Cas. Hist. 
XXX-XXXII (1924-26) oraz inne prace, z którymi się nie zetknąłem, a które 
cytuje Graus Fr., Mestska chudina v dobę predhusitske, Praha 1949, str. 217.

5) Engels Fr., Wojna chłopska w Niemczech, Warszawa 1950, str. 34.
8) Inama — Sternegg K. T., Deutsche Wirtschaftsgeschichte in den letz- 

ten Jahrhunderten des Mittelalters, t. III, Lepzig 1899, str. 92 nn.
7) Graus Fr., Mestska chudina v dobę predhusitske, Praha 1949 str. 8



2. Patrycjat

Przystępując do omawiania patrycjatu wrocławskiego trzeba 
w pierwszym rzędzie zanalizować jego podstawy ekonomiczne. 
Głównym źródłem bogactwa patrycjuszy wrocławskich był handel. 
Przy czym handel detaliczny stanowił podstawę ich egzystencji, 
która z jednej strony dostarczała pieniędzy na wielkie transakcje 
hurtowe w handlu międzynarodowym, z drugiej stanowiła bez
pieczne oparcie w wypadku strat, które można było ponieść w ryzy
kownym w owych czasach handlu na wielką skalę. Podstawą tego 
rodzaju dla najzamożniejszych rodzin wrocławskich były w pierw
szym rzędzie sukiennice. Rdzeń najzamożnieszej grupy kupców 
(mercatores) stanowili sukiennicy sprzedający detalicznie sukno 
(pannicidae). Handel suknem był w owych czasach jedną z najbar
dziej popłatnych gałęzi handlu. Dlatego też kupcy sukiennicy gor
liwie zabiegali o zmonopolizowanie go w swych rękach i pozbawie
nie tkaczy prawa detalicznej sprzedaży sukna. Pierwszy zachowany 
przywilej rezerwujący prawo detalicznej sprzedaży sukna dla kup
ców sukienników we Wrocławiu pochodzi z r. 1305 8).

Z dokumentu wynika, że monopol detalicznej sprzedaży sukna 
musieli kupcy otrzymać już wcześniej, prawdopodobnie tak, jak to 
było na Śląsku we zwyczaju 9), od razu przy zakładaniu sukiennic.

Trudno ustalić jaki procent przodujących rodzin w mieście 
zajmował się handlem suknem, albowiem żadne spisy kupców 
sukienników nie zachowały się. Na podstawie księgi rachunkowej 
„Henricus pauper", gdzie występują pożyczki w suknie zaciągane 
przez radę miejską u kupców, stwierdzić można, że znaczna ilość 
rajców handlem sukienniczym się zajmowała. Wśród udzielających 
miastu pożyczek w suknie w pierwszej ćwierci XIV w. spotykamy 
następujące nazwiska znanych patrycjuszowskich rodzin wrocław
skich: Engilgerów, Zindalów, Reichenbachów, Gorliczów, Seniczów, 
Olesniczów, Lezhomów, Swydeniczów, Plessilów, Wazenrodów, 
Graswingerów, Woyccendorfów, Gintera Małego, Jenscha, Ty Imana 
Czarnego 10). Gdy porównamy listę tę z katalogiem rady i ławy miej
skiej przekonamy się, że obejmuje ona niemal wszystkie znaczniej-

8) Korn G., Breslauer Urkundenbuch (Bresl. Urkb.), Wrocław 1870, nr 76.
9) Kowalik A., Aus d. Fruehzeit d. breslauer Tuchmacher, Beitr. 

z. Gesch. d. Stadt Breslau H. 7, Wrocław 1938, str. 23.
10) Codex diplorpaticus Silesiae (C. d. S.) t. III, str. 5, 23, 26, 27, 28, 29, 31.
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sze, dłużej utrzymujące się w radzie rodziny patrycjuszowskie- 
Musimy jednak wziąć pod uwagę, że prawdopodobnie nie w ystępują 
w niej wszyscy kupcy sukiennicy, ponieważ część z nich mogła nie 
brać udziału w transakcjach pożyczkowych z radą.

O ile chodzi o detaliczne punkty sprzedaży poza sukiennicami, 
które mogły dostarczać większych dochodów i stanowić podstawę 
fortun patrycjuszowskich, to były nimi jedynie t. zw. bogate kramy. 
Wymienione już po raz pierwszy w dokumencie z r. 1266 n ), któ
rych było wtedy 47 i xh, a w r. 1420 ilość ich została zaokrąglona do 
48, znajdowały się one w dzisiejszym Przejściu Żelaźniczym.

Zgodnie z systemem średniowiecznym kupcy łączyli się, jak 
poszczególne rzemiosła w korporacje. Kupcy sukiennicy należeli do 
korporacji kupców „Kumpanie der Kaufleute“, której statut z r. 1339 
opublikował Markgraf w swej rozprawie poświęconej sukiennicom 
wrocławskim * 12). Korporacja ta składała się z kupców sukienników 
i kupców grosistów, zresztą rdzeń i zdecydowaną większość gro- 
sistów stanowili przypuszczalnie sukiennicy 13 14). Na ogół korporacja 
kupców występuje bardzo rzadko. Tłumaczy się to zapewne faktem, 
że interesów kupiectwa broniła rada miejska złożona z kupców, 
przeto występowanie korporacji było zbyteczne. Na moment ten 
w Krakowie zwracają uwagę Kutrzeba i Ptaśnik, stwierdzając, że 
starsi kupców, a zapewne również organizacja występują tam tylko 
w latach 1410—1459, bo kupcy nie potrzebowali specjalnego czyn
nika dla obrony swych interesów. Czyniła to za nich w dostatecznej 
mierze rada miejska, wobec czego istniejąca w latach 1410—1459 
korporacja kupiecka następnie zanika.

O ile kupcy (Kaufleute) występują w źródłach wrocławskich 
zawsze w przeciwstawieniu do gminy złożonej z cechów, o tyle bo
gaci kramarze są jednym z tychże cechów, choć w listach cechów 
i statutach cechowych występują na pierwszym miejscu 15), stano
wisko ich jest dużo niższe od kupców. Różnica ta przetrwała do

“) Korn, Bresl. Urkb. nr 30.
12) Markgraf H., Z. Gesch. d. Breslauer Kaufhauses, Zeitschr. d. Ver. 

f. Gesch. Schlesiens t. 22 (1888) str. 277 nn.
1S) ibidem str. 275.
14) Ptaśnik-Kutrzeba, Dzieje handlu i kupiectwa krakowskiego, Roczn. 

Krak. 14, str. 133.
15) Zob. listę cechów z r. 1499 podaną przez Klosego, Scriptores rer. Sile- 

siacarum t. 3, str. 207; podobnie w statutach cechowych z r. 1420. W Arch- 
Akt. Dawnych m. Wrocławia kopiariusz D. 6 fol. 371.



18 w., kiedy w r. 1707 zezwolono kramarzom używać tytułu „ehren- 
fest“, przysługującego do tego czasu tylko kupcom 16). Według sta
tutów cechowych z r. 1420 i z r. 1668 handlowali oni w pierwszym 
rzędzie artykułam i kolonialnymi i żelaznym i17). Bogaci kramarze 
przeprowadzali zapewne również większe transakcje handlowe 
w handlu hurtowym  skoro w ich statucie z XV w. spotykamy po
stanowienie, że w razie gdyby który z nich zatrudniał pisarza, wi
nien wybierać osoby podlegające jurysdykcji świeckiej, a nie du
chownej 18).

Niestety o obrotach i zyskach kupców wobec kompletnego 
braku m ateriału źródłowego nic bliżej powiedzieć się nie da. Jak już 
wspominałem handel wewnętrzny był dla kupców wrocławskich 
podstawą do prowadzonego przez nich na wielką skalę handlu en 
gros. W handlu tym byli oni pośrednikami między wschodem a za
chodem Europy. Kontakty kupców wrocławskich były bardzo roz
ległe i sięgały od Flandrii, skąd sprowadzano sukna, do Wenecji, No- 
rymbergi, Kijowa czy dawnych kolonii greckich nad Morzem Czar
nym 19). Handel ten według opinii literatury osiągał właśnie na prze
łomie XIV/XV w. największe rozmiary, podczas gdy od wojen 
husyckich rozpoczyna się pewne zahamowanie jego rozwoju spowo
dowane przez czynniki polityczne i popierane przez królów polskich 
dążenia Krakowa i Poznania do odcięcia Wrocławia od bezpośrednich 
kontaktów ze wschodem w drugiej połowie XV i początkach XVI w.

Handel przyczyniał się do nagromadzenia co raz to większej 
ilości pieniędzy w rękach bogatych kupców, którzy z kolei szukają 
dla nich lokaty. Oczywiście lokaty takiej, która przynosiłaby dochód, 
a nie wymagała wkładu własnej pracy. Taką lokatą były w pierw
szym rzędzie interesy kredytowe, uprawiane przez patrycjuszy na 
wielką skalę pod zamaskowaną postacią zakupu czynszów lub rent

16) Tagmann R., Zur Geschichte der Reichkraemer-Societaet, Wrocław 
1854, str. 236.

17) ibidem str. 232.
18) C. d. S. VIII, nr LXXVI.
1B) Wiele informacji o handlu Wrocławia w XIV i XV w. daje Maleczyń- 

ski K., Dzieje Wrocławia t. I, Wrocław 1948. Dla stosunków handlowych Wro
cławia z Polską w tym czasie podstawową jest praca Kalfas-Piotrowskiej St., 
Stosunki handlowe śląsko - polskie za Kazimierza Wielkiego, Roczn. Tow. 
Przyj. Nauk na Śląsku V, Katowice 1936. Stosunkowo najobszerniej omawia 
ówczesny handel śląski a zwłaszcza wrocławski Wendt H., Schlesien und der 
Orient, Darstell. u. Quell. z. schles. Gesch. t. 21.



mimo obowiązującego w średniowieczu kościelnego zakazu pobie
rania procentu od wypożyczonego kapitału. Dla wielu z patrycjuszy 
lichwa stawać się mogła głównym środkiem powiększania majątku. 
Lichwiarze — patrycjusze wykorzystywali nie tylko ludność miejską^ 
lecz również i mieszkańców wsi. Od przykładów interesów kredy
towych patrycjuszy wrocławskich roi się wprost w pracy Pfeiffera. 
Może najbardziej jaskrawym przykładem lichwiarza będzie Piotr 
Peseler, który w latach 1383—1391 udzielił 26-u pożyczek (o tylu 
zachowały się wiadomości źródłowe). Wśród jego dłużników znajdu
jemy członków najprzedniejszych rodzin rycerskich, mieszczan Wro
cławia i Środy oraz biednych chłopów zagrodników 20). Na usługach 
pątrycjuszowskich lichwiarzy stało prawo i władza miejska. Dłuż
nicy odpowiadali nie tylko swym majątkiem, lecz również wolnością 
osobistą. W roku 1371 wilkierz rady ustanawia, że każdemu wolno 
schwytać na terenie miasta swego dłużnika i odprowadzać go przed 
sąd miejski. W razie gdyby nie było w pobliżu pachołka miejskiego 
wierzyciel może zaaresztować dłużnika z pomocą sąsiadów 21). W pod
ziemiach ratusza musiano więzić wielu ludzi za długi. Wśród prze
stępstw wymienionych w wyroku Zygmunta Luksemburskiego 
(r. 1420) na zbuntowanych rzemieślników wrocławskich, spotykamy 
również zarzut, że uwolnili oni ludzi więzionych za d ług i22).

Inną formą kredytu były renty miejskie. Pierwsze renty poja
wiają się we Wrocławiu w r. 1337, przy czym wśród pierwszych 
nazwisk nabywców rent spotykamy księży i instytucje duchowne 
obok patrycjatu 23). Ilustruje to wyraźnie znany zresztą fakt, że bo
gaczami w miastach średniowiecznych byli z jednej strony wzboga

20) Pfeiffer G., Das Breslauer Patriziat im Mittelalter, Darstell. u. 
Quell. z. schles. Gesch. t. 30, Wrocław 1929, str. 111.

21) Korn, Bresl. Urkb. nr 265.
22) C. d. S. XI, nr 37.
23) W najstarszej księdze rachunkowej miasta „Henricus pauper11 obej

mującej lata 1299—1358 (wyd. C. d. S. III) spotykamy następujące nazwiska 
nabywców rent:
w r. 1339 — Sidilmanus pleban,
w r. 1345 — Baranissa, illa de Polsnitz, relicta Nicolai Steinkeller, magister 

Henricus de Kyvicz, Rudlo Schonhals,
w r. 1346 — Nicolaus de Nyssa, Tilo scriptor, Matthie de Hammen, Pęczka 

Stengil, Reno Remigio, illi de Polsnitz, 
w r. 1348 — abbas s-ti Vincentii, 
w r. 1352 — monachi s-ti Vincentii, Storynsteyn, 
w r. 1355 — moniales (?), hospital (?), Rudgero Steinkeller.



ceni handlem patryc jusze, z drugiej zaś — wzbogaceni na opiece 
duszami mieszczan księża i zakonnicy. Renty dzieliły się na doży
wotnie, których cena była niższa, to znaczy wypłacano większy pro
cent roczny od kapitału, za który nabywca rentę kupował i renty 
dziedziczne. Że renty były doskonałą lokatą kapitału świadczy o tym 
spadająca stopniowo ich wysokość w stosunku do kapitału, za który 
je zakupywano. Stopa renty dziedzicznej w stosunku do ceny jej 
kupna wynosiła do r. 1371 przeciętnie 10%, od następnego roku 
spada na ok. 8 %, w r. 1400 na 7 i 1h  %, by w roku 1417, w chwili 
ciężkiej sytuacji finansowej miasta, podnieść się znowu na 10% 24).

Lokatą kapitału były również zakupy nieruchomości w mieście, 
z których lokatorzy podnajemcy musieli płacić właścicielowi czynsz. 
W wydanym drukiem fragmencie „Registra litera tum scabinorum“ 
zachowały się z r. 1345 dwa kontrakty najmu. W jednym z nich 
czynsz roczny wynosi 1 grzywnę rocznie, płatną po wiardunku kwar
talnie, w drugim wypadku czynsz roczny równa się 4 grzywnom 
płatnym też kwartalnie po grzywnie, przy czym podatek od nieru
chomości płaci właściciel domu, a nie podnajemca 25). Ogólną cha
rakterystykę miasta pod tym względem daje tabela właścicieli nie
ruchomości i podnajemców sporządzona przez B. Mendla 26) na pod
stawie spisu podatkowego z r. 1403. Obejmuje ona tylko ludzi pła
cących podatki, a więc nie jest w niej uwzględniona cała biedota 
miejska, która musiała mieszkać podobnie, jak znaczna część podat
ników w domach nie swoich. W związku z tym tabela nie przedsta
wia istotnego stosunku właścicieli domów do wszystkich podnajem
ców. Poza tym wymieniając właścicieli nieruchomości na podstawie 
tegoi, że płacili podatek ,,de hereditate“, nie informuje nas, ilu z nich 
posiadało po jednym, a ilu po więcej domów.

24) Bliżej rozwój rent miejskich w średniowiecznym Wrocławiu przed
stawia Beyer O., Schuldenwesen d. Stadt Breslau im 14 u. 15 Jhdt. mit beson- 
derer Berueksichtigung der Verschuldung durch Rentenkauf, Zeitschr. d. Ver. 
f. Gesch. Schlesiens t. 35 (1901).

25) Rehne P., Ueber die Breslauer Stadtbuecher. Ein Beitrag z. Gesch. 
d. Urkundenwesens zugleich d. staedt. Verwaltung u. Rechtspflege, Halle 1909, 
str. 154, nr 70 i str. 149 nr 48.

26) Artykuł B. Mendla, Breslau z. Beginn d. 15 Jahrhunderts, Zeitschr. 
d. Ver. f. Gesch. Schlesiens, t. 63 (1929), oparty na spisie obywateli płacących 
podatki z r. 1405 stanowi, wobec zaginięcia tegoż spisu oraz innych materiałów 
archiwalnych z Archiwum Miejskiego w czasie II wojny światowej, jedyne 
źródło mogące dać podstawę do statystycznego ujęcia stosunków społecznych 
w mieście. Dlatego niejednokrotnie opierał się będę na Mendlu i cytował ze
stawione przez niego tablice.



Właściciele nieruchomości i podnajemcy we Wrocławiu 
w/g spisu podatkowego z r. 1403 S7)
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posiadacze
nieruchomości 61 138 307 102 282 4 171 1110

podnajemcy 67 195 207 88 195 22 50 824

nieustaleni 41 3 — 104 106 84 338

Mimo wymienionych powyżej braków wnioski, które można 
wysnuć z tabelki są ciekawe. Po pierwsze okazuje się, że nawet po
śród mieszkańców płacących podatki, czyli pełnoprawnych miesz
czan, prawie połowa nie posiadała własnych domów, a była wyzyski
wana przez właścicieli nieruchomości, w których mieszkała. Po dru
gie, na podstawie tabelki można wnioskować o strukturze społecz
nej poszczególnych dzielnic W rocławia27 28). W dzielnicy kupców 
widzimy przewagę podnajemców; zdaje się to świadczyć o fakcie, że 
przeszło 50% podatników mieszkało w domach bogatych kupców.

W dzielnicy rzeźników sytuacja jest podobna. Następne dziel
nice: „Wielkiego Kwartału", kuśnierzy, piwowarów, i walońska 
przedstawiają raczej dzielnice zamieszkałe w znacznej mierze przez 
średnio zamożnych mieszczan, posiadających własne domy. Ilość pod-

27) Tablica według Mendla o. c. str. 177. Na uwagę zasługuje fakt, że 
ilość podatników w r. 1403 zgadza się niemal z ilością domów na planie Bar
tłomieja Weinera pochodzącym z r. 1562. I tak na przykład Nowe Miasto ma 
w r. 1403 132 podatników, podczas gdy na planie widzimy 137 domów. Cały 
Wrocław liczy w r. 1403 2272 podatników, a w r. 1562 posiada ok. 2320 domy. 
Zbieżność ta zdaje się świadczyć, że miasto było już w r. 1403 gęsto zabudo
wane, że w jego zabudowie do r. 1562 niewiele się zmieniło. Musimy jednak 
liczyć się z faktem, że w śródmieściu gdzie domy były większe mogło miesz
kać kilku podatników w jednym budynku i ilość domów na przestrzeni lat 
1403—1562 mogła w pewnym, trudnym do ustalenia stopniu wzrosnąć. Nato
miast co do Nowego Miasta, gdzie plan Weinera pokazuje na ogół małe, mo
gące pomieścić tylko jedną rodzinę domki, możemy śmiało twierdzić, że nie 
rozbudowywało się ono prawie wcale w ciągu XV i XVI w.

28) Ówczesną topografię miasta przedstawia Schultz A., Topographie 
Breslaus im 14 u. 15 Jhrdt, Zeitschr. d. Ver. f. Gesch. Schlesiens t. 10 (1871).



najemców jest tu mniejsza od ilości właścicieli nieruchomości. Obraz 
tych dzielnic przedstawia się następująco: większa część podatni
ków ok. 60% to — średniozamożni mieszczanie posiadający po jed
nym domu, reszta około 40% to — ludzie mieszkający w cudzych 
domach. Wreszcie inaczej zupełnie wygląda Nowe Miasto, choć ża
łować należy, że u tylu podatników nie udało się Mendlowi ustalić, 
czy są właścicielami nieruchomości. Niemniej na podstawie propor
cji ustalonych wypadków można przypuszczać, że posiadaczy domów 
w Nowym Mieście było niewielu, a jego mieszkańcy zajmowali domy 
należące do ludzi z innych części miasta.

Następnie bardzo powszechnie używaną przez bogatych miesz
czan lokatą kapitału było kupno posiadłości ziemskich. Patryc jusze 
wrocławscy z wielką chęcią nabywali ziemię, główny w średnio
wieczu środek produkcji, mogący zapewnić w postaci renty grunto
wej stały i pewny dochód. Rozmiary dóbr ziemskich patrycjatu 
wrocławskiego były olbrzymie. Zagadnienie posiadłości ziemskich 
patrycjuszy wrocławskich jest niezwykle ciekawe i winno doczekać 
się, jak najprędzej specjalnego opracowania. W tym miejscu zado
wolę się daniem kilku przykładów. I tak patrycjuszowska rodzina 
de Reste posiadała majątki ziemskie w: Małujowicach, Brzezinach, 
Piotrkowie Borowskim, Jaksono wicach, Magnicach, Wilkowie, 
Jaeschguetel (ob. część Małej Gandawy). Rodzina Muelheim posia
dała ziemię w: Wierzbicy, Łukaszewicach, Siemianicach, Magni
cach, Polkowicach (Pollogwitz), Małej Gandawie, Kojęcinie, Zalesiu, 
Szczytnikach i Gogołowicach 29). Wiele rodzin patrycjuszowskich nie 
tylko posiada ziemię, ale uprawia nią ożywioną spekulację kupując 
ją  po to, by za parę lat zakupioną sprzedawać z wysokim zyskiem, 
co wykazuje dowodnie Pfeiffer 30). Do typowych spekulantów ziemią 
należała między innymi jedna z najbardziej znanych rodzin patry- 
juszowskich Engelgerowie, którzy spekulowali i handlowali dobrami 
ziemskimi w: Lasku (Waeldchen), Piskorzowie i Swojcu 31). Ogólne 
pojęcie o rozległości posiadłości ziemskich patrycjatu dać może nam 
fakt, że już ok. 1350 r. w rękach mieszczan wrocławskich znajdo
wała się połowa dóbr ziemskich, rycerskich księstwa wrocław
skiego 32).

29) Pfeiffer, op. cit., str. 80 i 63.
30) ibidem str. 54 nn.
31) ibidem str. 58.
^  Schwartzer O., Stadt u. Fuerstentum Breslau in ihrer politischen 

Umwelt im Mittelalter, Zeitschrift d. Ver. f. Gesch. Schlesiens 65 (1931) str. 71.



Lecz nie tylko handel, zysk od wypożyczonego kapitału, czynsze 
z nieruchomości i renta gruntowa były źródłem bogactw patrycjatu. 
Tam gdzie ówczesny stan techniki na to pozwalał, można zaobserwo
wać początki tego, co w języku dzisiejszym nazwalibyśmy kapitałem 
przemysłowym. Ciekawych danych dostarczają „Regesty śląskie" 
w odniesieniu do stosunków własnościowych w młynach wrocław
skich do r. 1342. Okazuje się, że zaledwie w dwóch z dwunastu wy
mienionych młynów wrocławskich młynarz jest współwłaścicielem. 
Poza tym młyny należały do instytucji kościelnych, miasta i poszcze
gólnych patrycjuszy 33). Wnioskujemy stąd, że młyny przynosiły już 
poważny dochód, który starczył na opłacenie pracy młynarza, 
a poza tym na wyprodukowanie produktu dodatkowego. Dlatego 
w celu przywłaszczenia sobie tego produktu były one budowane lub 
wykupywane przez rodzące się w łonie ustroju feudalnego pierwsze 
elementy kapitalistyczne, przez bogaczy świeckich, czy duchownych, 
dążących do osiągnięcia zysków z włożonych w budowę czy kupno 
młyna pieniędzy kosztem pracy młynarza. Czynnikiem, który przy
czyniał się do opanowania przemysłu młynarskiego przez elementy 
prekapitalistyczne była konieczność dużego wkładu pieniędzy do 
wybudowania młyna. Świadczy o tym fakt, że miasto chcąc wybu
dować nowe młyny na Odrze zawiera w r. 1334 układ ze znanym 
bogaczem krakowskim Mikołajem Wierzynkiem, przy czym miasto 
miało dostarczyć tereny pod budowę, połowę pieniędzy na urządze
nia i utrzymanie robotników, a pozostałą połowę kosztów miał po
kryć Wierzynek. Miasto zobowiązało się nie odstępować należnej 
Wierzynkowi i jego dziedzicom połowy dochodów duchowieństwu 34h 
Budowa młynów musiała być bardzo droga, skoro rada miejska po
trzebowała do niej pomocy Wierzynka i godziła się na podział z nim 
dochodu z mających powstać zakładów.

Nagromadzone wszystkimi wyżej opisanymi sposobami bogac
twa były olbrzymie. Poszczególni patryc jusze dochodzili do takich 
majątków, że zadłużali się u nich królowie.

O potędze finansowej kupców wrocławskich przewyższających 
już w XIV w. majątkiem niektórych z feudalnych książąt śląskich 3

3S) Na podstawie zestawienia sporządzonego z „Regesten zur schlesischen 
Geschichte“ t. I-YIII. Cyfra 12 młynów jest przybliżoną, bowiem na podsta
wie krótkich i niezbyt jasnych wzmianek dokumentów średniowiecznych 
trudno ustalić z całą pewnością położenie danego młyna i możliwe są pewne 
pomyłki.

Si) Regesten z. schles. Gesch. nr 5345.



świadczy fakt, że Bolesław ks. legnicki w latach 1330-tych zastawił 
im za wypożyczone pieniądze (15 tys. grzywien) niemal cały teren 
swego księstwa, z miastem Legnicą, Chojnowem i Złotorią, a na
stępnie naw et dwóch synów Wacława i Ludwika z żony Małgorzaty 
córki króla czeskiego, a sam, jak pisze Długosz, za „Kroniką książąt 
polskich" 35) — „nie miał się gdzie podzieć, ani żyć z czego". Widzimy 
w tym wypadku typowy objaw podkopywania ustroju feudalnego 
przez pracę mieszczan i powstające w mieście kapitały handlowe, co 
wytworzyło już w XV w. według Engelsa takie warunki „w których 
coraz mniej miejsca pozostawało dla pana feudalnego" 36).

Tak wyglądałyby pokrótce scharakteryzowane ekonomiczne 
podstawy patrycjatu. W oparciu o swą pozycję ekonomiczną patry- 
cjat przodował w życiu politycznym i społecznym nie tylko miasta, 
ale całego księstwa wrocławskiego. Uprzywilejowane stanowisko po
lityczne patrycjatu wynikało z faktu, że rada miejska była z zasady 
obsadzona przez członków rodzin patrycjuszowskich, w większości 
bogatych kupców. Ale sprawowanie rządów w mieście nie było je
dyną podstawą politycznego znaczenia patrycjatu. Przez swą potęgę 
ekonomiczną kupiectwo wrocławskie stanowiło ważny czynnik w ży
ciu politycznym najpierw  w księstwie wrocławskim, a następnie 
w koronie czeskiej. Do shołdowania księstwa wrocławskiego królowi 
czeskiemu Janowi Luksemburskiemu w znacznym stopniu przyczy
nili się bogaci mieszczanie wrocławscy, którzy nie tylko pragnęli 
przyłączenia miasta do Czech i w tym kierunku wpływali na księcia 
Henryka VI, lecz sami brali czynny udział w rokowaniach z królem 
czeskim w tej sp raw ie37). Przez krótki czas w XIV w., a później 
przez dłuższe okresy rada miejska sprawuje zarząd księstwem, mając 
w swym ręku urząd starosty ziemskiego, co w praktyce wynosi jej 
znaczenie polityczne ponad szlachtę, która podlegała władzy staroś
cińskiej sprawowanej przez radę m iejską38).

Przodująca pozycja polityczna patrycjatu wrocławskiego wią
zała się i wypływała z jego przodującej pozycji społecznej. Sam 
fakt częstego przeciwstawiania w dokumentach królów czeskich wy

88) Chronica principum Poloniae wyd. Stenzel G. A., Ser. rer. Sil. I. 
str. 131; Długosz J., Opera omnia t. XII, str. 173.

3a) Engels Fr., O upadku feudalizmu i początkach rozwoju burżuazji, 
Warszawa 1949, str. 5.

37) Zob. Maleczyński, Dzieje Wrocławia str. 119 i Historia Śląska PAU, 
t. I, Kraków 1933, str. 376 nn.

38) C. d. S. XI, str. XXXVIII nn.



dawanych dla miasta dwóch grup obywateli, raz w postaci „Kauf- 
leute44 — „Gemeine44, albo „ludzi bogatych4* — „ludziom biednym*4 
mówi o istnieniu w ówczesnym Wrocławiu całkiem wyraźnie wyod
rębnionej grupy patrycjuszy. Stanowisko patrycjatu jako najwyższej 
grupy społeczeństwa miejskiego w specyficznych wrocławskich wa
runkach, stawiało go niemal na równi ze szlachtą. Już od połowy 
XIV w. wielu z patrycjuszy używa herbów 39). Jako posiadacze dóbr 
ziemskich są oni na równi ze szlachtą ławnikami w szlacheckich 
sądach leńskich40). Zawierają też liczne związki ’ małżeńskie 
ze szlachtą. Szczególnie częste były małżeństwa rycerzy z córkami 
patrycjuszy, choć nie brak też małżeństw patrycjuszy ze szlachcian
kami 41).

Patryc jusze brali udział w turniejach rycerskich. W później
szych nieco czasach wielu patrycjuszy osiada w swych dobrach 
ziemskich i przechodzi formalnie do stanu szlacheckiego. Na przy
kład na przełomie XV/XVI w. rycerzami zostają Baltazar Ungera- 
ten, Dominik Domping, Achatius Haunold, Hieronim Krebel 
i in n i42 43 44).

Patryc ja t jako grupa najzamożniejszych i w związku z tym 
przodujących rodzin w mieście nie była kastą zamkniętą, lecz wręcz 
odwrotnie obserwujemy ciągły przypływ nowych rodzin na miejsce 
starych, które emigrują z miasta. Patryc ja t odświeżał się bądź ro
dzinami kupieckimi przybyłymi z innych miast, bądź szlachtą, 
która osiadała w mieście. Szlachta inwestowała zebrane z renty 
gruntowej pieniądze w bardziej intratne interesy handlowe czy kre
dytowe 4S). Do patrycjatu przechodzili również najzamożniejsi rze
mieślnicy. Na przykładzie tych ostatnich możemy obserwować drogi 
ówczesnego „awansu społecznego44. Rzemieślnik bogaci się, porzuca 
rzemiosło, zajmuje się handlem, by wreszcie za zarobione w handlu 
pieniądze nabyć posiadłości ziemskie i stanąć przez to na równi ze 
szlachtą, a nawet osiągnąć godność szlachecką. Do tych rodzin 
należeli Dompingowie, Hartliebowie, Merboth, Salomo i Schoen- 
hals 44).

39) Pfeiffer, op. cit. 246—48.
40) ibidem str. 243—45.
41) Bliższe dane ze szczegółowym wyliczeniem rodzin podaje Pfeiffer, 

str. 169—70 i 250.
42) Pfeiffer, str. 243—45.
43) ibidem str. 159—69.
44) ibidem str. 154.



3. W arstwa średnia

W arstwa średnia obejmowała większość obywateli miasta, 
a przypuszczalnie także większość jego mieszkańców. Jej cechą cha
rakterystyczną jest organiczny związek z gospodarką drobno towa
rową. Są to bądź rzemieślnicy posiadający własne warsztaty, bądź 
drobni kupcy i kramarze posiadający niewielkie przedsiębiorstwa 
handlowe.

Trzon tej warstwy składał się jednak z rzemieślników oddają
cych się pracy produkcyjnej, zorganizowanych w cechy, choć oczy
wiście istniało też sporo rzemieślników nie objętych organizacją ce
chową, bądź to dlatego że nie chcieli czy nie mogli do niej należeć 
(szturarze), bądź dlatego, że cech dla danej gałęzi produkcji jeszcze 
nie istniał.

W miejscu tym należy słów parę powiedzieć o cechach wrocław- 
kich. Pierwszą wzmiankę o cechach we Wrocławiu spotykamy w do
kumencie Henryka IV z r. 1273 45), prawdopodobnie istniały one 
w mieście już wcześniej.

Rozwój organizacji cechowej nastąpił bardzo szybko, już 
około roku 1330 spotykamy poważną liczbę 29 cechów46). Od 
tego czasu ilość cechów ulegając pewnym wahaniom zasadni
czo się nie zmienia. Zestawiona przez Neulinga i Gruenhagena 
lista cechów z końca XIV w. obejmuje 33 cechy47). Statuty 
cechowe Zygmunta Luksemburskiego wymieniają 27 cechów48). 
Tłumaczy się to tworzeniem wspólnych cechów z paru dawniej 
odrębnych. Dla porównania podam liczbę w niektórych miastach 
Polski i Ś ląska49):

w wieku XV-tym miał: Kraków
Sochaczew
Szydłów
Wiślica
Koło

ok. 25 cechów 
22 cechy 

9 cechów

45) Kom, Bresl. Urkb. nr 42.
46) ibidem nr 69.
47) Wykaz cechów z lat 1389—99 w artykule Neuling H., Gruenhagen C., 

Mitteilungen aus Breslauer Stadtbuechern, Zeitschr. d. Ver. f. Gesch. Schle- 
siens 4 (1862), str. 186.

48) Arch. Miejsk. D. 6. fol. 371 nn.
49) Dane dotyczące miast polskich z Bąkowskiego K., Dawne cechy kra

kowskie, Kraków 1903; dot. miast Śląska z C. d. S. VIII, str XXII-XXIII.



w r. 1374-ym Świdnica 16
,, 1344-ym Legnica 9
„ 1374-ym Brzeg 5
„ 1363-ym Lubań 5
„ 1380-ym Kożuchów 5
„ 1335-ym Ziębice 5
,, 1333-im Chojnów 4

Aczkolwiek zestawienie powyższe obejmuje zaledwie kilka 
miast polskich to uwidacznia ono wyraźnie, że Wrocław był miastem
0 najsilniej rozwiniętym ustroju cechowym na ziemiach polskich. 
Wątpić bowiem należy, czy którekolwiek z miast poza Wrocławiem, 
mogło liczyć więcej cechów od Krakowa, znajdującego się w wieku 
XV w pełnym rozkwicie.

Przyjrzyjmy się stosunkom wewnątrz cechów. Ciekawić nas bę
dzie stan rzemiosła (czy znajdowało się ono w rozkwicie, czy 
w upadku), stosunek mistrza do czeladnika, a następnie położenie 
materialne tak mistrzów, jak i czeladników. W okresie XIV i XV w. 
podkreślić należy rozwój ilościowy rzemiosł i ich specjalizację. Pow
stały w połowie XIII w. jako miasto zorganizowane na prawie nie
mieckim Wrocław, należy w r. 1403 do poważniejszych ośrodków 
przemysłowych w Europie środkowej 50) i liczy ogółem 1.336 osób 
uprawiających samodzielnie najrozmaitsze gałęzie przem ysłu5l). 
W obrębie tak rozwijającego się rzemiosła obserwujemy dwie ten
dencje; z jednej strony rozwijający się coraz bardziej podział pracy
1 specjalizację, z drugiej zaś — dążność mistrzów do rozbudowywa
nia swych warsztatów. Wysoko posunięty podział pracy obserwu
jemy między cechami, na przykład obok cechu szewców istnieje 
cech łataczy starego obuwia, obok kowali cech małych kowali, no
żownicy, płatnerze, iglarze; z rzemiosł skórzanych występują biało- 
skómicy, czerwonoskórnicy, kieszeniarze, rymarze. Jeszcze większy 
podział pracy istniał faktycznie, niezależnie od organizacji cechowej.

50) Maleczyński, Dzieje str. 148.
51) Czeladnik nie miał obywatelstwa miejskiego i nie płacił wobec tego 

podatków. Np. w statucie cechu złotników z r. 1420 czytamy: „Gebe auch ein 
Meister seine Tochter einem Knechte der keines Meister Sohn ist, der sol 
Biirgerrecht gewinnen". Zresztą sam Mendl przypuszcza, że w księdze podat
kowej podobnie jak w spisach cechowych występują tylko ludzie prowadzący 
samodzielnie warsztaty, czy uprawiający samodzielnie swój zawód (Mendl, 
Breslau, str. 163).



Starczy wymienić nazwy rzemieślników zatrudnionych w przemyśle 
metalowym występujące w spisie podatkowym z r. 1403: faber, 
slosser, messerer, messersmyd? sporer, gladiator, klyngensmed, 
swertfeger, hanczmecher, helmsmed, platener, zarwechter, acufex, 
schernslyffer, slyffer, beckinsloer, kesseler, koppirsmed, rotgisser, 
czengisseryn, kannengisser, flaschner, żeber, goltsmed, goltsloer52). 
Niektóre z tych nazw nie są dla nas całkowicie zrozumiałe. Niemniej 
dają one pojęcie o wysokiej specjalizacji i w związku z tym, wyso
kiej ilości zawodów we Wrocławiu. Ogółem było we Wrocławiu, 
w/g Mendla 92 zawody, podczas gdy Brno miało ich 72, Praga Stare 
Miasto 65, F rankfurt n/M 106, Ypres 97 53). Czyli, że Wrocław mógł 
się równać pod tym względem innym poważnym ośrodkom miej
skim Europy.

Drugą tendencją, jak już wspomniałem było dążenie mistrzów 
do rozszerzania swych warsztatów przez zatrudnianie większej ilości 
czeladników, uczni, czy pracowników najemnych. Ograniczenia ma
jące na celu zahamowanie tych dążności i niedopuszczenie do roz
woju większych zakładów, które by odbierały zarobek innym człon
kom cechu, spotykamy w wielu rzemiosłach wrocławskich. Najwyż
szą dozwoloną cyfrą pracowników było 3 czeladników i 1 uczeń, tak 
u kuśnierzy i igielników, czesaczy wełny, różańcarzy, tkaczy. Jednak 
niektórzy z mistrzów zatrudniali, więcej pracowników, jak u mala
rzy, gdzie mistrzowie przyjmowali po 3—4 uczni rocznie S4). Nawet 
w tak biednym cechu jak latacze starego obuwia wprowadzono zakaz 
utrzymywania więcej niż 1 czeladnika i 1 ucznia55). Wzmianki 
o pracy najemnej ludzi z poza organizacji cechowej (a więc nie 
uczni, lub czeladników) są skąpe, lecz wystarczające na tyle, by 
stwierdzić, że takowa istniała i stanowiła jeden ze sposobów obcho
dzenia przepisów cechowych utrudniających rozwój przedsię
biorstw 56).

Przejdźmy do stosunków wewnątrz cechów. Mimo, że cechy 
powstały we Wrocławiu w drugiej połowie XIII w. już pod koniec 
w XIV i XV w. dostrzegamy w nich uprzywilejowanie rodzin mi



strzowskich i zamykanie dostępu do cechu obcym, wyzysk czelad
ników, pracę najemną ludzi z poza cechu, a nawet mistrzów-najem- 
ników (Lohnmeister) nie posiadaj^fcych własnych warsztatów, lecz 
pracujących u innych mistrzów, o czym dokładniej w dalszym ciągu 
artykułu.

Stosunki między mistrzami, a czeladnikami odbiegały już nieco 
w XIV w. od charakterystyki ogólnej podawanej przez Marksa dla 
rzemiosła średniowiecznego: „jego (mistrza) stosunek do term ina
torów i czeladników, nie jest stosunkiem kapitalisty lecz mistrza 
rzemiosła, który jako taki zajmuje w korporacji, a tym samym 
w stosunku do czeladników i terminatorów stanowisko uprzywile
jowane oparte na jego własnej sztuce w rzemiośle4‘ 57 *).

Powyższa charakterystyka określa trafnie ogólne zarysy śred
niowiecznego ustroju cechowego i to głównie w okresie powstawania 
cechów. Jednak, jak zwrócił na to uwagę Ostrowitianow 5d) nie odz
wierciedla ona nieco odmiennych stosunków późniejszego średnio
wiecza. W XIV-to wiecznych cechach wrocławskich uprzywilejo
wanie mistrzów wypływało już nie tylko z ich wprawy w danym 
rzemiośle. Mistrzowie cechowi dążą już do uczynienia z mistrzo
stwa w swym cechu przywileju dla pewnej ograniczonej ilości rodzin. 
Wprowadza się coraz większe utrudnienia w dostępie do cechu, 
przy jednoczesnym zwalnianiu od nich synów, czy zięciów mistrzow
skich. Dążenie to odbija się jasno przy pobieraniu opłat wstępu do 
cechu. W wielu cechach (u krawców, nożowników, ślusarzy, biało- 
skómików, złotników, bednarzy, kapeluszników, malarzy i szewców) 
syn mistrza cechowego płacił połowę opłaty za przyjęcie do cechu, 
a gdy żenił się z córką mistrza zwalniano go od niej całkowicie59). 
U paśników i barchaniarzy syn mistrza był zwolniony z całej, a zięć 
z połowy opłaty 60). U kuśnierzy syn mistrza płacił całkowitą opłatę, 
co można wytłumaczyć tym, że cech ten należał do najbogatszych 
w mieście i uiszczenie opłaty, zresztą jednej z najwyższych pośród 
opłat cechowych, nie było dla niego zbyt trudne. W niektórych ce
chach ustala się 50% ulgi dla czeladników poślubiających córki

57) Cytat z „Archiwum Marksa i Engelsa" t. II, str. 109 za Ostrowitiano- 
wem K. W., Zarys ekonomiki przedkapitalistycznych formacji, Warszawa 1949, 
str. 135—36.

5fl) Ostrowitianow, op. cit. str. 137.
59) Eulenburg, Ueber Innungen str. 20.
60) ibidem.



mistrzowskie (szewcy, nożownicy, złotnicy, kieszeniarze). Wreszcie 
w nielicznych (tkacze wełniani, szewcy, kieszeniarze) istniały zwol
nienia z połowy opłaty dla czeladników wyuczonych we Wrocławiu.

Ulgi z opłat przy uzyskiwaniu mistrzostwa 
w cechach wrocławskich

ulgi dla synów 
mistrzów

ulgi dla czeladników 
poślubiających córki 

mistrzowskie

ulgi dla czeladników 
wyuczonych 

we Wrocławiu

krawcy
ślusarze
białoskómicy
bednarze
kapelusznicy
malarze
nożownicy
złotnicy
paśnicy
barchaniarze

nożownicy
złotnicy
paśnicy
barchaniarze

szewcy szewcy szewcy
kieszeniarze kieszeniarze kieszeniarze
tkacze tkacze tkacze

Zestawienie zamieszczone powyżej ilustruje wyraźnie dyskry
minacyjną politykę cechów w stosunku do czeladników pochodzą
cych z poza grona rodzin mistrzowskich.

Trzeba oczywiście zastanowić się, w jakim stosunku stały opłaty 
przyjęcia do cechu do płacy czeladnika, by przekonać się, czy mogły 
być one dla niego przeszkodą w zdobyciu godności mistrzowskiej. 
Otóż opłaty te wahały się w granicach od jednego w iardunka 
(12 groszy) do dwóch grzywien (84 groszy) 61). Opłacenie choćby 
tylko 12-u gr. dla czeladnika, który zarabiał przeciętnie tygodniowo 
1 gr. i wyżywienie, było bez wątpienia poważnym wydatkiem i wy
magało od niego oszczędności oraz pęzbawiało go na dłuższy czas 
możriości czynienia jakichkolwiek zakupów.

O ile zajmujący się stosunkami w cechach wrocławskich 
w XIV i XV w. Eulenburg uważa, że nie dostrzegamy w tym okresie 
większych utrudnień dla czeladników, które mogłyby się przyczy- •

•ł) Wysokość opłat podaje dokładnie Kom C. d. S. VIII, str. XXX 
i Eulenburg, Ueber Innungen str. 20.



nić do wypaczenia i rozkładu ustroju cechowego, powołując się na 
to, że nie widzimy ani wędrówki, ani obowiązku sztuki mistrzow
skiej 62), to już cytowane przeze mnie na podstawie jego własnych da
nych ulgi dla synów mistrzowskich wskazują na początki tego roz
kładu, którego dalszy szybki rozwój w XV w. wykazują cenne, nie
wykorzystane przez Eulenburga materiały Klosego 63). W ich świe
tle przekonujemy się, że rozpoczęta w XIV w. dyskryminacyjna po
lityka cechów w stosunku do czeladników z poza grona rodzin mi
strzowskich rozwija się w całej pełni w w. XV. Mianowicie od po
łowy XV w. szereg cechów wprowadza obowiązek sztuki mistrzow
skiej uwalniając od niej jednocześnie synów mistrzów 64). Mniej na
tomiast rozpowszechniona jest wędrówka czeladników65). W cechu 
kuśnierzy pojawia się nawet wymaganie cenzusu majątkowego; kto 
chce zostać kuśnierzem musi wykazać się posiadaniem 24-ech gul
denów gotów ki66). Widzimy więc postępujący nieustannie na prze
strzeni XIV i XV w. proces zamykania się cechów.

W tej dyskryminacyjnej polityce wobec czeladników cechy 
wielu miast jednoczą, się ze sobą. W roku 1361 odbył się w Świdnicy 
zjazd przedstawicieli cechów krawieckich niemal wszystkich znacz
niejszych miast Śląska. Uczestniczyli w nim również krawcy wroc
ławscy. Na zjeździe ustalono maksymalne płace dla czeladzi, obowią
zujące na całym Śląsku, zabroniono jej noszenia mieczy i noży, 
wreszcie polecono mistrzom kontrolować worki odchodzących od 
nich czeladników 67). Fakt podobnego międzymiejskiego porozumie
nia cechów dowodzi, że przeciwieństwa między mistrzami a czelad
nikami przekroczyły już mury poszczególnych miast, co wykazał 
w odniesieniu do stosunków zachodnio niemieckich w XIV i XV w. 
radziecki historyk Polanskij 68). Umowa ta nie jest co prawda, jak

62) Eulenburg, Ueber Innungen str. 22.
63) Samuel Benjamin Kloses, Darstellung der inneren Verhaeltnisse der 

JStadt Breslau vom Jahre 1458 bis zum Jahre 1526, Ser. rer. Sil. III, Wro
cław 1847.

64) W r. 1456 Kowale (Ser. re'r. Sil. III str. 112), w r. 1468 igielnicy (ibidem 
-str. 115), farbiarze (ibidem str. 116), w r. 1478 kuśnierze (ibidem str. 123)
i r. 1481 stolarze (ibidem str. 124).

66) Korn, Bresl. Urkb. nr 228, par. 12.
®8) Ser. rer. Sil. III, str. 115.
a7) Cod. dipl. Sil. VIII, str. 52; Kom, Bresl. Urkb. nr 228.
®8) Polanskij F. J., Mieżgorodskije sojuzy cechów w Germanii XIV— 

XV ww, Istoriczeskije Zapiski t. 21 (1947).



późniejsze pochodzące z przełomu XV/XVI w. poświęcona niemal 
w całości sprawie ucisku czeladników.

Niezależnie od rozwoju formalnych utrudnień w dostępie do 
godności mistrzowskich istniały także utrudnienia o charakterze 
obiektywnym. Wiąże się to ze sprawą narzędzi produkcji. By zostać 
rzeźnikiem trzeba było posiadać własną jatkę 69). Dla samodzielnego 
uprawiania zawodu szewskiego, czy garbarskiego i otrzymania mi
strzostwa w tym  zawodzie wymagane było posiadanie własnej ławy 
sprzedażnej 70) Dla tkania sukna potrzebny był warsztat tkacki, któ
rego cena musiała być wysoka, skoro statuty cechowe pozwalają 
dwom lub trzem mistrzom tkackim posiadać wspólnie jeden w ar
sztat 71). Ceny narzędzi potrzebnych do wykonywania zawodów me
talowych musiały być również wysokie, skoro 1 topór kosztował 
w  roku 1377 4,5 grosza, a jeden młot w roku 1387 12 gr 72). Charak
terystyczny pod tym względem jest statu t nożowników, w którym 
czytamy: „Nikt nie powinen odtąd zostać mistrzem w rzemiośle, 
o ile nie założy własnego rzemiosła uczciwie, tak że nie będzie pra
cował więcej u innego mistrza za zapłatę, jako czeladnik" 73). Ustęp 
powyższy świadczy wyraźnie, że nie wszystkich posiadających od
powiednie kwalifikacje stać było na założenie własnego warsztatu. 
Poza tym spotykamy tutaj popularny później (w XVII i XVIII w.) 
w rzemiośle śląskim typ mistrza najemnika (Lohnmeister).

Łącząc powyższe wywody chciałbym stwierdzić, że uprzywile
jowane stanowisko mistrza wynikało już nie tylko z jego kwalifi
kacji w danym zawodzie, lecz że stawało się w coraz większym stop
niu własnością określonej grupy utrudniającej innym dostęp do god
ności mistrzowskiej, oraz że stosunek do narzędzi produkcji odgry
wał już w tym  czasie znaczną rolę, decydując czy dany rzemieślnik 
będzie pracował jako najemnik u innego mistrza, czy posiadał wła
sny warsztat i zatrudniał innych pracowników.

Zajmijmy się z kolei określeniem położenia majątkowego w ar
stwy średniej, przy czym ze względu na posiadany m ateriał bę
dziemy musieli się ograniczyć do rzemieślników, podczas gdy brak

8#) Mendl, Breslau str. 182.
70) Ze statutów cechowych z r. 1420: „Zum ersten das keyn schuster noch 

keyn gerber..., sen handwerke treiben sulle, er habe denn eyn eygin bancke, 
davon er meister geheissen moege“ (Arch. Miejsk. D. 6 fol. 382).

71) ibidem fol. 378.
72) Zob. niżej tabela cen.
7S) Eulenburg, Ueber Innungen str. 17.



nam jakichkolwiek danych dotyczących drobnych kupców. Dla 
zorientowania się w stanie zamożności rzemieślników wrocławskich 
posłużyć nam może tablica porównująca obciążenie podatkiem ma
jątkowym od majątku ruchomego i nieruchomego („de re“ i „de 
hereditate“) rzemieślników i ogółu podatników w r. 1403, zesta
wiona przez Mendla niestety jedynie dla dwu dzielnic Wrocławia 74).

Płacą
podatek majątkowy

Wolni od 
podatku ma
jątkowego

do 2 gr. 2 - 6 gr. 16—10 gr. (l0—20 gr.
Quat.
merca-
torum

podatnicy
rzemieślnicy

21
16

12%
18%

31
7

19% ! 13 
8% 1

7% 8 
i%| i

5%
1%

96 57% 
65 72%

Quat.
carni-
ficum

podatnicy
rzemieślnicy

72
50

19%
18%

90
55

24% ; 30 
20% 1 4

8% | 18 
3% | 4

1%
4%

168 44% 
156 57%

W oparciu o powyższą tabelę, stwierdzającą, że w pierwszej 
dzielnicy 43%, a drugiej 55% ogółu podatników płaciło podatek ma
jątkowy, gdy tymczasem spośród rzemieślników w pierwszej dziel
nicy tylko 28%, a drugiej tylko 42% płaciło tenże podatek, Mendl 
wysuwa następujący wniosek: „nie średni stan majątkowy, lecz naj
niższy podatek majątkowy i brak m ajątku były u rzemieślników 
regułą" 75).

Oczywiście w społeczeństwie dwuwarstwowym, złożonym 
z kupców i rzemieślników (jakie widział Mendl w miastach śred
niowiecza), ci ostatni w stosunku do pierwszych byli dużo biedniejsi, 
co zgodnie z wnioskiem Mendla uwidacznia tabelka. Jednak rze
mieślnicy byli zamożniejsi od biedoty miejskiej niepłacącej podat
ków i nienależącej do gminy obywateli miasta. Rzemieślnicy posia
dali na ogół własne warsztaty pracy, mieli zapewnioną przez orga
nizację cechową podstawę bytu. Część z nich posiadała nawet własne 
domy, choć część jak już mówiłem mieszkała w domach patrycju- 
szowskich. Oczywiście nie było stać przeciętnych rzemieślników na 
nabywanie majątków ziemskich, czy fundowanie kaplic kościelnych, 
jak czynili to patrycjuśze. Jednak niektórzy z nich kupowali działki 
ziemi pod samym Wrocławiem, zwłaszcza na przedmieściu Olbino,. 
które po f aj rancie mistrz wspólnie z czeladnikami uprawiał. Działki 
te cieszyły się dużym popytem i stanowiły obiekt ożywionej speku

74) Mendl, Breslau str. 181.
75) ibidem.



lacji. Zdarzało się, że na zakupionej działce rzemieślnik osadzał 
chłopa zagrodnika, który mu płacił z niej czynsz 76).

Pomiędzy mistrzami poszczególnych cechów i wewnątrz każ
dego z nich musiały istnieć duże różnice majątkowe. Tak na przy
kład w cechu tkaczy musiało istnieć znaczne rozwarstwienie m ająt
kowe. Świadczy o tym fakt, że obok cytowanych już mistrzów, któ
rych nie było stać na nabycie własnego warsztatu, spotykamy mi
strzów zatrudniających wiele sił najemnych, o czym niżej. Poza tym 
maksymalna płaca czeladnika tkackiego według statutu z r. 1420 
była czterokrotnie wyższa od płac innych czeladników77), co do
wodzi, że u tkaczy obok mistrzów biedaków istnieli mistrzowie, mo
gący swym pracownikom wypłacać wyższe wynagrodzenia niż pła
cone w innych cechach, a zatem mistrzowie ci musieli być zamoż
niejsi od innych rzemieślników.

Stan majątkowy niektórych rzemiosł we Wrocławiu oddaje po
niższa sporządzona także przez Mendla tabelka 78).

Zamożność poszczególnych rzemiosł wrocławskich w r. 1403 
według opłacanego podatku majątkowego („de re“ i „de hereditate“)

Rodzaj rzemiosła
Ilość

rzemieślni
ków

Z tego podatek ma
jątkowy płaci

niciarze 47 41 84%
cichnerze 35 27 77%
kowale 28 17 61%
złotnicy 12 7 58%
tkacze 136 63 46%
szewcy 82 37 45%
kuśnierze 68 29 43%
piekarze 62 77 43%
słodownicy 56 22 40%
nożownicy 45 18 40%

• cieśle 20 7 35%
murarze 12 4 33%
paśnicy 28 8 29%
ślusarze 55 14 26%
krawcy 69 19 24°/,

7e) Pfeiffer, op. cit. 154—55.
77) Zob. niżej tabela płac.
78) Mendl, Breslau str. 182.



Wśród rzemieślników spotykamy czasem rodziny bogate, jak 
wspomniane już rodziny rzemieślnicze, które przeszły do patrycjatu. 
Mamy również wiadomości o rzeźnikach wrocławskich kupujących 
m ajątki ziemskie. Taki rzeźnik Ulryk nabywa w r. 1295 6-łanowy 
folwark Kelchowo od biskupa wrocławskiego, płacąc po 20 grzywien 
za ła n 79) po to, by w r. 1300 nadać go klasztorowi N. M. P. na 
Piasku 80). Rzeźnik Chrystian nabywa w r. 1327 3,5 łana w Rościsła- 
wicach, a w r. 1342 20,5 morgi w Bieńkowicach 81). Bogatych rze
mieślników spotykamy również w innych cechach. W r. 1348 Hen- 
ricus m urator pożycza miastu 200 florenów 82).

W świetle powyższych przykładów trudno jest mówić o rze
mieślnikach jako o całkowicie jednolitej grupie. Różnice majątkowe 
między kuśnierzami czy rzeźnikami z jednej strony, a lataczami 
obuwia czy niektórymi biednymi tkaczami były olbrzymie. Jednak 
biorąc ogólnie rzemieślników wrocławskich można uznać za stan 
średnio zamożny, oczywiście ze znacznymi odchyleniami. To znaczy, 
że moglibyśmy znaleźć wśród nich zarówno poszczególnych boga
czy, których moglibyśmy zaliczyć do patrycjatu, jak i pewną nie
stety trudną nawet do szacunkowego ujęcia ilość biedaków wcho
dzących w skład plebsu.

4. Biedota
Trzecia warstwa ludności wrocławskiej była najbardziej mie

szaną i różnorodną w swym składzie grupą społeczną naszego mia
sta. Graus w swej pracy podaje następujące grupy składowe plebsu 
miejskiego:

1. Ludzi czynnych w produkcji: pracowników niekwalifikowa- 
nych (najemników i wszelkiego rodzaju pracowników po
mocniczych), pracowników niezupełnie kwalifikowanych 
(czeladnicy), mistrzów rzemiosł zależnych (niepracujących 
we własnym warsztacie).

2. Osoby nie biorące udziału w procesie produkcji: służba, oraz 
osoby bez pracy i zawodu (żebracy, prosty tu tk i)83).

7#) Pfeifer, op. cit. str. 94.
80) Klose S. B., Von Breslau. Dokumentirte Geschichte u. Beschreibung 

in Briefen, Wrocław 1781-3, t. II/l, str. 64.
81) Pfeiffer, op. cit. str. 94.
82) C. d. S. III. str. 74.
8S) Graus, op. cit. str. 35.



Podział ten odpowiadający przedstawieniu składu plebsu miej
skiego przez Engelsa84), znajduje zastosowanie również dla społe
czeństwa wrocławskiego XIV i XV w.

Zajmijmy się najpierw  położeniem ludzi zajętych w procesie 
produkcji. Z grupy tej najbardziej typowymi plebejuszami są pra
cownicy najemni, nie objęci organizacją cechową, ludzie pracujący 
dla mistrzów cechowych, a nie będący czeladnikami. W statutach 
cechowych mamy wzmianki o tym, że mistrzom rzemieślniczym 
nie wystarczała praca ich uczni i czeladników. Na przykład w sta
tucie cechu tkaczy z drugiej połowy XIV w. czytamy, że mistrz 
może zatrudniać 4 kobiety do czesania wełny 85). W statucie cechu 
kuśnierzy zabrania się mistrzom oddawania prac kuśnierskich wy
konywanych igłą ludziom obcym nie należącym do cechu 86), co do
wodzi, że takowi ludzie musieli być przy pracy igłą zatrudniani, 
oraz że inne prace kuśnierskie (przypuszczalnie) można było po
wierzać obcym.

O wyzysku i ciężkiej sytuacji materialnej robotników zatrud
nionych przy pracach pomocniczych świadczy statut cechu tkaczy 
z roku 1420, w którym po wyznaczeniu płac akordowych dla robot
ników mówi się o tym, że który z mistrzów obniżałby zarobki za
trudnionemu przez siebie pracownikowi podpadnie pod karę 3 skoj- 
ców na rzecz miasta. Jeszcze bardziej charakterystyczne jest posta
nowienie: „Wer auch unten den Wollenweber schultig ist einen 
Erbeiter oder einer armen Spinnerin under einen Lote und die 
Klage koeme fuer die zwene die der Rath dorczu kiesen wirdet, der- 
selbe sol sein Handwergk nicht treiben also lange biss ihr beczalet 
das ihre“ 87).

Na uwagę zasługuje użycie term inu „robotnik" (Arbeiter) 
i określenie prządki, jako biedaczki. Widzimy więc wyraźnie, że 
mistrzowie tkaccy wyzyskiwali robotników i nie chcieli im płacić 
nawet wyznaczonych przez cech wynagrodzeń.

Pochodzące z nieco późniejszych czasów (poł. XV w.) rozporzą
dzenie cechu igielników zakazuje zatrudniania kobiet w warszta
tach. By uniemożliwić nadużycia jednemu mistrzowi zezwolono na

M) Engels, Wojna chłopska, str. 36.
85) C. d. S. VIII. nr 38, par. 2.
8#) Wiggert F., D. Entstehung u. Entwicklung d. altschlesischen Kuer- 

schnerhandwerks, Wrocław 1926, str. 157.
87) Arch. Miejsk. D. 6. fol. 377.



posiadanie tylko jednej służącej do posług domowych, którą w wol
nych od zajęć gospodarskich chwilach może zatrudnić w warszta
cie. Interesującym w tym wypadku zjawiskiem jest tendencja do 
w ypierania z pracy mężczyzn przez kobiety. Rozporządzenie zabra
nia wyraźnie przyjmowania do pracy kobiet w miejsce czeladników" 
i uczn i88).

Istniały też zajęcia produkcyjne, które z natury swej opierać 
się musiały na pracy najemnej. Mam tu  na myśli w pierwszym rzę
dzie przemysł budowlany, który wymaga do dziś dużej ilości nie- 
kwalifikowanych sił pomocniczych, czy to do prac ciesielskich, czy 
murarskich. Wiek XIV był wiekiem wielkiej rozbudowy miasta. 
Musiały więc pracować we Wrocławiu znaczne ilości robotników 
pomocniczych, zatrudnionych przy budowie domów, kościołów, ra
tusza, czy murów miejskich.

Mniej typowymi plebejuszami od najemników są czeladnicy 
i uczniowie. Zasadnicza różnica polega na tym, że znaczna część 
czeladników była tylko chwilowo związana z plebsem, a celem dą
żeń czeladników było zostać mistrzem i tym samym przejść do wyż
szej klasy społecznej. Trzeba jednak z naciskiem podkreślić, co 
uczynił też G raus89), że wielu z czeladników nie mogło zostać 
mistrzami i w ten sposób należało nie tylko przejściowo, ale na 
stałe do plebsu. Świadczą o tym:

1. Ograniczenia w uzyskaniu godności mistrzowskiej. Choć nie 
słyszymy w cechach wrocławskich o ustalonej liczbie mistrzów, 
trudno sobie wyobrazić, by każdego czeladnika rzeźnickiego stać 
było na kupno jatki (których w mieście była ograniczona ilość), 
piekarskiego na kupno piekarni i kramu sprzedażnego itd. 
Dostęp do cechów utrudniały też wspomniane już wyżej opłaty 
cechowe.

2. W źródłach znajdujemy wiadomości o czeladnikach posiada
jących żony90), musieli to być ludzie prowadzący samodzielne go
spodarstwo domowe. Przypuszczalnie właśnie wśród nich należy 
dopatrywać się kategorii wiecznych czeladników, którzy nigdy nie 
zostawali mistrzami.

88) Ser. rer. Sil. III, str. 112.
80) Graus, op. cit. str. 51.
eo) .Z praw wrocławskich i legnickich igielników, różańcarzy, odlewaczy 

cyny z r. 1396. „Auch welch knecht me denn eyn elich wip hette, den sol 
auch forbas keyn meister halden“ C. d. S. VIII, nr 67.



3. Znajdujemy też zakaz pracy mistrzów na spółkę z czelad
nikami 91), co dowodzi, że istnieli czeladnicy posiadający pełne kwa
lifikacje zawodowe, a nie będący mistrzami. W przeciwnym razie 
mistrzowie nie chcieliby pracować z nimi na wspólny rachunek.

Wynagrodzenia czeladników wynoszące przeciętnie 1 grosz ty
godniowo i wyżywienie były niskie, co potwierdza fakt, że byli oni 
zmuszeni do zadłużania się u swych mistrzów. Czeladnik tkacki, 
który opuściłby mistrza bez uregulowania długów, w myśl statutu 
cechowego, nie powinien być w żadnym mieście przyjęty do 
p racy 92). Mistrzom nożowniczym statu t cechowy zabraniał wypo
życzenia czeladnikowi więcej niż 16 groszy, pod karą l 1̂  wiar- 
dunku 93). Na co czeladnik mógł się zapożyczać, dowiadujemy się ze 
statutu igielników: „Welch Knecht von seinem (Meister) zuege vund 
ime geld schuldig bliebe es were an gewande oder vonn andereń 
Gerethe den sol furbas kein meister halten“ 94).

Kary za odmówienie w cechach 
wrocławskich 9S).

Cechy Kara

rzeźnicy
Krawcy
mali kowale
paśnicy
konwisarze
bednarze
malarze
siodlarze
płatnerze
cichnerzy

6 groszy 
0,5 grzywny 
3 skojce 
1 wiardunek 
0,5 wiardrunku 
bliżej nieokreślona 
bliżej nieokreślona 
bliżej nieokreślona 
3 skojce 
„duża kara”

Widzimy więc, że pożyczki służyły w pierwszym rzędzie na 
zakup odzieży, czy innych przedmiotów droższych, których czelad
nik ze swego skromnego wynagrodzenia nie mógł nabyć. Fakt udzie

91) Ze statutu cechu kowali z r. 1420. „Wer auch unter ihn mit seinen 
Knechte (in) geselschaft arbeitet sol der Stadt geben zu Busse drey scot“ 
Arch. Miejsk. D. 6, fol. 391.

e2) ibidem fol. 379.
93) ibidem fol. 389.
94) ibidem, fol. 399.
95) Sporządzone na podstawie statutów cechowych z r. 1420, Arch. Miejsk. 

D. 6, fol. 371 nn.



lania czeladnikom pożyczek przez mistrzów należy wytłumaczyć 
tym, że we Wrocławiu istniało duże zapotrzebowanie na czelad
ników i każdemu z mistrzów musiało zależeć na utrzymaniu czelad
nika przy swoim warsztacie. Dowodem tego zapotrzebowania są 
kary nakładane na mistrzów odmawiających czeladników swym ko
legom cechowym.

Do utrzymania czeladnika przy warsztacie służyło także inne 
rozporządzenie, które zakazywało przyjmowania do pracy czelad
ników rozstających się w niezgodzie ze swym poprzednim mistrzem. 
Najostrzej zakaz ten występował u tkaczy, gdzie czeladnik, który 
opuścił mistrza, nie mógł być (oczywiście według statutu) nigdy 
przez drugiego mistrza przyjęty do pracy. U kuśnierzy czeladnika 
takiego nie można było przyjąć przez przeciąg roku, a u szewców, 
konwisarzy, bednarzy, rękawiczników i handlarzy gotowizną aż do 
ugody ze swym mistrzem 96).

Czeladnicy wchodzili organicznie w skład biedoty i stanowili 
w niej ze względu na swe położenie (praca w jednym zawodzie, 
jednakowe płace i t. d.) najbardziej bojową grupę. O ile część z nich 
przechodziła do drobnomieszczaństwa, to znaczna część pozostawała 
zawsze plebejuszami, by w przyszłych wiekach przerodzić się w pro
letariat. Engels pisze: „w tej samej mierze, w jakiej średniowieczny 
mieszczanin cechowy rozwija się w nowoczesnego bourgois, czelad
nik cechowy i niecechowy wyrobnik rozwijali się w proletariu
szy" 97).

O położeniu ucznia rzemieślniczego nie będę tutaj obszerniej 
mówił. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na fakt, że zdarzały się wy
padki dyskryminacji uczni pochodzących z biedoty. I tak na przy
kład statut malarzy i stolarzy z r. 1390 postanawia, że uczeń, który 
opłaci mistrzowi 1 grzywnę za naukę, ma służyć mu 3 lata, nato
miast kto nie miałby wymaganej sumy, winien opłacić 1 wiardunek 
cechowi i służyć u mistrza 4 lata 98 *). Problem ten jeszcze ostrzej wy
stępuje w cechu złotników. Uczeń mogący uiścić wysoką stawkę 
6 grzywien za naukę służy tylko 2 lata, a ten którego na uiszczenie 
tej sumy nie stać, musi służyć 6 l a t "). Świadczy to nie tylko o dy
skryminacji biednych uczni, lecz również o zapotrzebowaniu na ich

9fl) Na podstawie tychże statutów.
97) Engels Fr., Anty Duehring, Warszawa 1948, str. 24.
“) C. d. S. VIII. nr 60.
") Arch. Miejsk. D. 6, fol. 396.



tanią siłę roboczą. Siła ta była w niektórych cechach wykorzysty
wana na znaczną skalę. Na przykład jak już wspomniałem w po
czątkach XV w. mistrzowie malarscy przyjmowali 3-ch — 4-ch 
uczni rocznie. W tych wypadkach należy uczni traktować raczej 
jako robotników niż ludzi uczących się danego rzemiosła w celu 
uzyskania w nim stopnia mistrzowskiego.

O mistrzach, których możnaby zaliczyć do biedoty, posia
dane przez nas m ateriały nie dostarczają bliższych informacji. Jedy
nie w rzemiośle tkackim cytowane już zezwolenie posiadania przez 
3 mistrzów jednego warsztatu, świadczy, że istnieli w tym rzemiośle 
mistrzowie biedacy. Do biedoty zaliczymy też wzorem Grausa wszel
kiego rodzaju rzemieślników nie posiadających własnych warszta
tów, a więc głównie rzemieślników budowlanych, oczywiście poza 
zamożnymi mistrzami-przedsiębiorcami. W ogóle w XIV w. 
w okresie silnej rozbudowy miasta musiało przy niej pracować 
wiele najrozmaitszego rodzaju plebejskich pracowników pomoc
niczych.

Poza tym do biedoty należeli spotykani w mieście sturarze, 
o których od czasu do czasu wspominają statuty cechowe. Czasami 
nawet szturarstwo było w swoisty sposób przez cechy usankcjono
wane; na przykład statut krawców z r. 1420 ustanawia karę wia- 
drunku na szturarza, ilekroć byłby schwytany na zabronionej pracy, 
jednak zezwala na szycie biednym wdowom i kobietom, które nie 
miałyby innej możliwości zarobkowania na życie 10°).

O części biedoty miejskiej pozostającej poza procesem produk
cji wiadomości są również skąpe. Stanowiła ona zapewne dość 
znaczny procent ludności miasta. Najbardziej liczną z tej grupy 
musiała być służba. Mamy wiadomości, że nawet rzemieślnicy utrzy
mywali kobiety do posług domowych* 101). Bogaci kupcy utrzym y
wali nie tylko służące, lecz również służących. Kupcy handlujący 
en gros musieli rozporządzać służbą, która towarzyszyłaby im 
w podróży i transportowała towary. Dla wypraw kupieckich do 
Lwowa, Wilna, Lublina, Norymbergi, Flandrii, czy Wenecji, kupiec 
musiał posiadać odpowiedni orszak, licznych woźniców i pachoł
ków.

Występująca niżej w zestawieniach statystycznych liczba 15 
woźniców wymienionych w spisie podatkowym z 1403 r. przedstawia

10°) ibidem, fol. 385.
101) Ser. rer. Sil. III, str. 112.



bez wątpienia woźniców-przedsiębiorców posiadających własne ko
nie i wozy. Woźniców będących w służbie miasta, kupców, czy osób 
prywatnych musiało być znacznie więcej.

Z elementów luźnych plebejskich pochodzili żołnierze miejscy, 
których miasto wynajmowało na wyprawy wojenne, czy utrzymy
wało jako garnizon miejski. Z podobnych elementów rekrutowali 
się również parobcy i służba miejska.

Wreszcie przechodzimy do ludzi bez zawodu. Chodzi tu 
o żebraków, prostytutki i włóczęgów. W XIV i XV w. musiały istnieć 
we Wrocławiu znaczne ilości biednych i żebraków. Świadczą o tym 
mnożące się zapisy na rzecz biednych 102). Dla części biedoty, zwłasz
cza starych i chorych, istniały szpitale, w których znajdowała ona 
mieszkanie i wyżywienie. Mimo istnienia we Wrocławiu na przeło
mie XIV i XV w. aż 7 szp itali103), ilość miejsc w szpitalach była 
niewystarczająca dla pomieszczenia wszystkich potrzebujących po
mocy. W r. 1371 rada miejska zakazuje przyjmować do szpitala Bo
żego Ciała nowych biedaków, dokąd ilość dotychczasowych jego 
mieszkańców nie spadnie poniżej 50-ciu, do której to liczby może 
następnie szpital przyjmować nowych podopiecznych 104).

Na zakończenie należy wspomnieć O' ostatniej kategorii biedoty, 
o prostytutkach. Podobnie jak w innych miastach średniowiecznej 
Europy istniała we Wrocławiu prostytucja 105). Przypuszczać należy, 
że kobiety, które się nią trudniły, czyniły to z nędzy i braku innych 
środków do życia, jak wykazał to Graus dla P ra g i106). Miasto nie 
sprzeciwiało się prostytucji ponieważ była ona jednym z dochodów 
miejskich. W księdze rachunkowej „Henricus pauper“ spotykamy 
pozycję „de meretricibus nostris" 107). Siedliskiem prostytutek była 
okolica dzisiejszej ulicy Studenckiej, gdzie pod koniec XV w. znaj
dował się dom publiczny stanowiący własność klasztoru N. M. P. na 
Piasku, który pobierał od prowadzącego ten dom niejakiego Obrichta

102) Pfeiffer stwierdza, że w końcu XV w. nie było niemal testamentu 
zamożniejszego mieszczanina, w którym nie znalazłoby się zapisu czynszu czj 
gotówki na rzecz biednych. Pfeiffer, op. cit. str. 273.

103) Ebers J. J. H., Das Armenwesen d. Stadt Breslau, Wrocław 1828, 
str. 3—5, 102—104.

104) Korn, Bresl. Urkb. nr 267.
105) Ser. rer. Sil. III, str. 193.
106) Graus, op. cit. str. 67—9.
107) C. d. S. III, str. 45.



Kubischa 8 grzywien 16 gr. czynszu rocznie 108). Posiadanie domów 
publicznych przez instytucje duchowne nie było w wiekach śred
nich rzadkością. Słynny kaznodzieja husycki Żeliwski piętnuje nie 
bez podstaw księży, a nawet papieży, utrzymujących domy pub
liczne 109).

5. Statystyka

Dla uzupełnienia szkicu stosunków społecznych podaję nieco 
materiału statystycznego dla omawianego okresu, jaki mogłem za
równo ze źródeł jak i literatury wydobyć.

Pierwszym zagadnieniem byłoby ustalenie liczby mieszkańców 
miasta. Niestety nie jest to rzeczą łatwą i jak dotąd zdania uczonych 
były w tej dziedzinie rozm aite110). Jedyną próbą hipotetycznego 
ustalenia ludności Wrocławia, może być obliczenie oparte na współ
czesnych źródłach, przy którym  należy uwzględnić stosunki panu
jące wówczas w mieście. Wynik tego obliczenia winien być porów
nany z podobnymi wynikami dla innych miast średniowiecznych. 
Podstawą tego rodzaju obliczenia może być tylko spis podatkowy 
z r. 1403, a raczej wobec jego zaniknięcia, dane wyciągnięte z niego 
przez B. Mendla.

Z danych Mendla wynika, że w r. 1403 było we Wrocławiu 
2272 podatników t. j.. ludzi uprawiających samodzielnie jakiś za
wód, lub posiadających własne nieruchomości. Przyjmijmy, że ro
dzina każdego z podatników składała się z 5 osób. Liczbę tę przyj

i°8) Wattenbach, Miscellen, Zeitschr. d. Ver. f. Gesch. Schlesiens 3 (1860), 
str. 204.

109) Graus, op. cit. str. 65.
uo) Klose i Zimmermann obliczali ludność Wrocławia na przełomie 

XIV/XV w. na 21.863 opierając się na cytowanym spisie podatkowym z r. 1403. 
(Klose, Von Breslau, II/2, str. 416; Zimmermann, Beitrage z. Beschreibung 
Schlesiens t. 11, str. 309). Eulenburg przyjmuje dla XV-sto wiecznego Wro
cławia na podstawie Zimmermanna i własnych badań przeprowadzonych 
w oparciu o listy cechów z r. 1470 liczbę 18.500—21.000 ludności; Eulen
burg Fr., Drei Jahrhunderte staedtischen Gewerbewesens, Vierteljahrschrit't 
f. Social. u. Wirtschaftgesch. II 1904, str. 254 nn. Obliczenia Eulenburga 
wywołały ostry protest ze strony Nuglischa, redukującego ludność miasta do 
13.600 (Nuglisch A., Z. histor. Statistik d. Stadt Breslau, Zeitschr. f. Social- 
wissenschaft 8, 1905). Koebner przyjmuje 15.000 jako najwyższą granicę 
(D. Widerstand Breslaus gegen Georg v. Podiebrad, Darstell. u. Quell. z. schles. 
Gesch. t. 22, str. 162). Maleczyński szacuje ludność Wrocławia w XIV w. na
11.000—13.000, (Maleczyński, Dzieje t. I, str. 148 i 169).



muję dlatego, że jest najniższą liczbą umożliwiającą przyrost na
turalny, a poza tym średnią między liczbami przyjmowanymi przez 
różnych badaczy 111).

Po pomnożeniu przez 5 sumy podatników otrzymamy 11.360 
mieszczan płacących podatki wraz z rodzinami. Jednak społeczeń
stwo wrocławskie nie składało się tylko z ludzi uwzględnionych 
w spisie podatkowym. W spisie tym nie znajdziemy czeladników, 
służby, wszelkiego rodzaju biedoty, duchowieństwa, Żydów 
i szlachty. Gdy założymy, że każdy z podatników zatrudniał prze
ciętnie 1 osobę spoza grona rodzin rzemieślniczych i kupieckich 112), 
w rezultacie otrzymamy 2272 osoby. Przyjm ijm y dalej, że część 
z tych ludzi, ostrożnie licząc 1U posiada własne rodziny składające 
się poza nimi również z 4 osób, otrzymamy jeszcze 2272 osoby. Gdy 
dodamy do tego kler świecki i zakonny, który we Wrocławiu był 
bardzo liczny i którego liczbę można oszacować na 800 osób, choć 
Klose podaje aż 2000 113), Żydów których w latach 1357—59 było 
50—60 rodzin 114), czyli ok. 300 osób, szlachtę ok. 500 osób, wreszcie 
2000 ludzi luźnych, żaków, żebraków i prostytutek, w wyniku
otrzymamy:

obywatele (podatnicy) z rodzinami 11.360
czeladnicy i służba z rodzinami 4.544
duchowieństwo 800
Żydzi 300
szlachta 500
ludzie luźni, żacy, żebracy, prostytutki 2.000

razem ludność miasta 19.504

1U) Klose, Von Breslau II/2 str. 316 i Pawiński w „Źródłach dziejowych11 
t. XII str. 111 (dla r. 1571) przyjmują przeciętną liczbę członków rodziny na 
6 osób; Ladenberger w „Zaludnieniu Polski na początku panowania Kazi
mierza Wlk.“ str. 45 na 4,5 osoby; Mendl, Breslau str. 157 na 4,7.

112) Rzemieślnik zatrudniał przeciętnie 2 czeladników i 1 ucznia, liczę 
jednak tylko 1, ponieważ pozostałych 2 mogło pochodzić z grona rodzin 
mistrzowskich. O ile chodzi o kupców, to niektórzy z nich zatrudniali zapewne 
więcej niż 1 służącego, byli jednak na pewno tacy, którzy nikogo z poza swej 
rodziny nie zatrudniali, dlatego też przyjmuję jako przeciętną 1 osobę. Podob
nie na każdego podatnika płacącego tylko od nieruchomości można przyjąć 
1 służącego.

113) Klose, Von Breslau II/2 str. 416.
114) Maleczyński, Dzieje I, str. 169.



Była to w owych czasach bardzo poważna liczba ludności, która 
stawiała Wrocław wśród największych miast Europy środkowej 115).

Rzeczą pierwszorzędnej wagi jest zorientowanie się w podziale 
zawodowym mieszkańców miasta. Przedstawienie tego podziału 
w oparciu o tenże spis podatkowy sporządził B. Mendl. Wydaje mi 
się jednak celowym przedstawić w tym miescu jego wyniki.

Poza tym w stosunku do statystyki tej trzeba mieć to zastrze
żenie, że uwzględnienie w niej będą na ogół ludzie wykonujący sa-

Podział zawodowy ludności Wrocławia w r. 1405

I. Produkcja surowców

kosiarze 9
pasterze 3
mestener 1
drwale 3
rybacy, rybaczki 35
kamieniarze 1
kamieniarka 1
górnik 1

54

II. Przemysł metalowy

kowale 28
ślusarze 55
ślusarka 1
nożownicy 45
igielnicy 10
ostrogarze 5
miecznicy 10
„hanczmecher" 8
hełmiarz 1
płatnerze 3
zbrojmistrze 2
szlifierze 2
kotlarze 5
kowale miedzi 4
odlewnicy metali 

kolorowych 2
odlewnik cyny 1
konwisarze 2

blacharze 7
żeber 2
złotnicy 13

_  7206

III. Oświetlenie
olejarze 3

IV. Przemysł tekstylny

tkacze 136
czeuer 1
ubijacze wełny 2
czesacz 1
prządkowie 46
prządka 1
niciarz 1
niciarka 1
kalsnyderyn 1
bielarz 1
farbiarze 2
tkacze lniani 34
tkaczka lniana 1
tryppynmecher 6
tkaczka specj. 1
nesteler 2
tasiemkarki 2
sznurnicy 2
liniarze 9
liniarki 2

252

V. Przemysł skórzany
garbarze 10
nowi garbarze 5
białoskórnicy 8
rymarze 9
paśnicy 28
farbiarz zamszu 1
siodlarze 3
kaletnicy 31
sakiewkarz 1
pergaminiści 4

100
VI. Przemysł drzewny 

i rogowy
bednarze 15
woźnicy 19
kołodziej 1
pługarze 2
cieśle 20
stolarze 8
stelmachowie 6
laskarz 1
łóżkarze 2
prod. grzebienie

tkackie 1
tokarz 1
snycerze 3
pucharnicy 3
różańcarze 6
łucznicy 3
łuczniczka 1

92

n5) Według Kuliszera miały w XV w. ludności: Norymberga — 20.166, 
Strasburg — 20.722, Ulm — 20.000—23.00, Lubeka — 20.000—23.000, — Augs
burg —■ 18.000, Frankfurt n/M — 9.000—10.000, Rostok — 10.000—13.000. 
Zurych — 10.000—12.000, Ypres — 9.000—10.000, Reims — 10.500, Bazylea — 
9.000, Heidelberg — 5.000, Moguncja — 5.000. Kuliszer, Historia gospodarcza 
Europy Zachodniej t. I, str. 153.



VII. Przemyśl 
spożywczy

młynarze 2
młynarka 1
krupiarz 1
kaszarz 1
piekarze 62
czeladnik piekarski 1 
rzeźnicy 78
geysseler (rzeźnicy 

kóz) 1
rzężący 3
słodownicy 55
słodowniczka 1
piwowar 1
miodosytnicy 3
ciastkarze 4

235
VIII. Przemysł odzieżo

wy i utrzymanie
czystości

krawcy 69
czapkarze 1
ermler 1
płaszczarze 14
bielarze 2
bielarki 2
szewcy 82
latacze obuwia 14

kapelusznicy 7
kuśnierze 68
łaziebnicy 8

272
IX. Przemysł budowlany

murarze 12
ceglarz 1
gruczner 3
dekarz 1
kostkarze 24
szklarze 9
szklarka 1

41

X. Handel, komunikacja, 
hotelarstwo

kupiec 1
aptekarz 1
kramarze 31
kramarze żelaźni 9
partirer 1
handlarze gotową

odzieżą 5
handlarze tłuszczem 

i nabiałem 13
handlarka tłuszcz. 1

handlarki mąką 10
handlarz solą 1
handl. dziczyzną 12
handl. obrokiem 2
handl. korzeniami 2
smolarze 4
handlarze skórami 1
woźnice 15
rozwoźnicy wody 3
strażnicy kramów 2
karczmarze 304

~ 418

XI. Różni

malarze 9
malarka 1
pisarz 1
szermierz 1
bernstecher 1
cyrulik 1
akuszerka 1
mówcy 2
skrzynkarka i
piwniczny i

20

razem 1689

modzielnie pewien zawód, jak stwierdza to sam M endl116 117 *), nie bę
dzie więc w niej czeladników, pracowników najemnych i służby.

Statystyka zawodowa ludności wykazuje, że Wrocław był mia
stem o bogatym i wszechstronnie rozwiniętym przemyśle. W porów
naniu z innymi miastami należał do najpoważniejszych ośrodków 
przemysłowych między Renem a Odrą m ). Zachodzi tylko pytanie, 
czy przemysł ten pracował na zapotrzebowanie rynku lokalnego, 
czy produkował na większą skalę dla eksportu na rynki zewnętrzne. 
Otóż równomiernie stosunkowo rozdzielenie pracujących między po
szczególne zawody każe przypuszczać, że na ogół żadna z gałęzi 
przemysłu nie była specjalnie silnie rozbudowana, że wobec tego 
przemysł ten pracował zapewne w pierwszym rzędzie na potrzeby

lla) Mendl, Breslau, str. 163,
117) Friedberg M., Recenzja z „Dziejów Wrocławia*' Maleczyńskiego K.,

w Kwartalniku Historycznym LVII (1949) str. 185.



lokalne miasta, jego okolicy i ewentualnie Śląska. Wskazuje na to 
duża ilość zatrudnionych w przemyśle typowo lokalnym: jak pie
karzy, rzeźników, szewców, krawców it.d. Tego rodzaju miastami 
była większość dużych miast średniowiecznych Europy środkowej, 
a wśród nich takie poważne ośrodki miejskie jak Frankfurt n. M. 
czy Praga. Jedynym  poważniejszym przemysłem eksportowym wy
daje się być przemysł tekstylny. W mieście widzimy 136 tkaczy, 
gdy następny co do ilości zawód przemysłowy — szewcy, może wy
kazać się jedynie cyfrą 82 ludzi. Zresztą jedynym artykułem  wroc
ławskim, o którym  szerzej słyszymy na obcych rynkach jest sukno. 
Możliwym jest również w mniejszych rozmiarach eksport niektó
rych innych wyrobów przemysłu wrocławskiego, w pierwszym rzę
dzie wyrobów futrzanych i metalowych.

O ile chodzi o ludność trudniącą się handlem, to dane statystyki 
są całkiem niezadawalające. Wiemy przecież, że Wrocław był po
ważnym ośrodkiem handlowym, że kupcy wrocławscy docierali aż 
do Wenecji, Brugii, Wilna, Lwowa, czy na Węgry. W statystyce 
jednak widzimy tylko 1 kupca nazwanego „mercator". Z drugiej 
strony wiemy, że kupcy sukiennicy zwali się zawsze kupcami (mer- 
catores, Kaufleute) w odróżnieniu od kramarzy i innych handla
rzy 118). W r. 1499 spotykamy we Wrocławiu 54 kupców 119). Mendl 
nie daje żadnej wskazówki dla rozwiązania tej zagadki. Natomiast 
Friedberg w kwestii tej wysuwa dwa przypuszczenia. Jedno z nich, 
że kupcy ukrywali swój zawód, by nie płacić podatku według naj
wyższej stawki podatkowej kupieckiej, jako mało prawdopodobne 
trzeba odrzucić. Bardziej prawdopodobnym wydaje się drugie przy
puszczenie: „że wykaz ten w zasadzie nie obejmował podatników 
kupców i części kram arzy“ 12°). Na potwierdzenie tego przypusz
czenia, które miałem również od początku zapoznania się ze sta
tystyką Mendla, mogę przytoczyć dwa argumenty. Pierwszy z nich, 
to fakt, że czynsz z sukiennic znajdował się w r. 1403 w zastawie, 
skoro dopiero w następnym roku król pozwala radzie na jego wy
kupienie 121); drugi — to zwolnienie rajców od opłacania podatków. 
O ile naw et poza kupcami sukiennikami, którzy poza tym prowa
dzili handel en gros i których trzeba uznać za rdzeń kupiectwa,

U8) Mendl, Breslau, str. 172; Markgraf H., Z. Gesch. d .Breslauer Kauf- 
hauses, str. 27.

11B) Eulenburg, Drei Jahrhunderte, str. 279.
12°) Friedberg, Kw. Hist. LVII, str. 185.
121) Klose, Von Breslau t. II/, str. 308.



istniała pewna ilość kupców grosistów, to mogli oni znajdować się 
w radzie i wedle zwyczaju być zwolnionymi od opłacania podatku. 
Nieproporcjonalnie wielka jest natomiast liczba 304 karczmarzy, co 
wydawać się może wprost nieprawdopodobne. Musimy się jednak 
liczyć z tym, że każda karczma była zapewne swego rodzaju skle
pikiem spożywczym. Że istotnie karczmy wrocławskie były przed
siębiorstwami o małych rozmiarach świadczy rozporządzenie 
z r. 1404 122) zabraniające 2 karczmarzom wynajmowania 1 domu

Ceny we Wrocławiu na przełomie XIV/XV w .123)
data towar cena | źródło
1377 1 miara żyta 3,5-4 grosze Friedensburg str. 21
1390 1 miara żyta ok. 6 groszy C. d. S. VIII nr, LXII
1399 1 miara żyta 8 Friedensburg str. 17
1377 1 miara pszenicy 4,5-5 Friedensburg str. 21
1377 1 miara jęczmienia 2,5 Friedensburg str. 21
1377 1 miara owsa 1,3-1,5 Friedensburg str. 21
1377 1 Świnia 8 Klose II/2, str. 348
1377 1 wieprz 19 C. d. S. III, str. 105
1377 1 cielę 4 C. d. S. III, str. 105
1377 1 koń 48 C. d. S. III, str. 105
1427 1 koń 192-432 Klose II/2 str. 348—49
1427 1 krowa 14 Klose II/2 str. 348—49
1387 1 byk 36 Klose II/2 str. 139
1387 1 jałówka 4 Klose II/2 str. 139
1377 1 ćwierć piwa 12 Klose II/2 str. 348
1387 1 ćwierć piwa 36 C. d. S. III str. 130
1387 1 miara soli krak. 16 C. d. S. III str. 131
1387 1 miara soli halskiej 12 C. d. S. III str. 131
1387 1 beczka śledzi 60 C. d. S. III str. 130
1387 1 młot 12 C. d. S. III str. 139
1387 1 krzesło (ozdobne?) 48 C. d. S. III str. 140
1377 1 koło do wozu 12 Klose II/2 str. 348
1377 1 topór 4,5 Klose II/2 str. 348

pocz. XV w. 1 wóz podróżny 144 Klose II/2 str. 347
pocz. XV w. 1 para trzewików 5-6 Klose II/2 str. 347
pocz. XV w. 1 para butów 18 Klose II/2 str. 347

1377 1 piec cegieł 5 Klose II/2 str. 347
1387 1 para rękawiczek 384 C. d. S. III str. 134

122) Arch. Miejsk. E. I. 1, fol. 47.
123) Tabela zestawiona na podstawie: Friedensburg F., Die schlesischen 

Getreidepreise vor 1740, Zeitschr. d. Ver. f. Gesch. Schles. 40 (1906); Klose, 
Von Breslau; C. d. S. III; C. d. S. VIII.



i sprzedawania w nim piwa. Możliwym jest ponadto, że karczmy te 
znajdowały się nie tylko na terenie miasta, lecz również w obrębie 
mili miejskiej i miasto pobierało podatki od ich właścicieli.

Przejdźmy do danych dotyczących warunków cen i płac we 
Wrocławiu na przełomie XIV/XV w., które zebrałem w następujące 
tabele:

Płace we Wrocławiu na przełomie XIV/XV w.124)

data pracownik okres wynagro
dzenie źródło

1361 czeladnik krawiecki tygodn. 2/3-1 gr. C. d. S. VIII nr 35
1420 czeladnik kapeluszniczy ” 1 gr. Arch. Miejsk. D. 

fol. 406
6,

” czeladnik tkacki ” 4 gr.+utrzy
manie

Arch. Miejsk. D. 
fol. 378

6,

» czeladnik kaletniczy ” 1 gr. Arch. Miejsk. D. 
fol. 404

6,

uczeń murarski „ 2-8 gr. C. d. S. VIII str. XLV
1387 strażnik na wałach rocznie 3,5 grzywny C. d. S. III str. 147

>> strażnik dzielnicowy „ 2 grzywny C. d. S. III str. 147
>> celnik na Odrze „ 3 grzywny C. d. S. III str. 147
tf służący celnika „ 1,25 grzywn. C. d. S. III str. 147
yy rotmistrz „ 6 grzywien C. d. S. III str. 147

zbrojmistrz miejski „ 3 grzywny C. d. S. III str. 147
mistrz budowli miejsk. „ 10 grzywien C. d. S. III str. 147

>> I pisarz miejski „ 30 grzywien Maetschke str. 76
>> II pisarz miejski „ 20 grzywien Maetschke str. 76

wójt miejski » 9 grzywien Maetschke str. 76

Wyciągnięcie wniosków z powyższych tabeli jest stosunkowo 
trudne. Przyczynia się do tego zarówno szczupłość zawartego w nich 
materiału, jak i fakt, że niektórzy z pracowników otrzymywali nie 
tylko wynagrodzenie w gotówce lecz również utrzymanie, którego 
wartości nie znamy. Nie mniej widzimy duże dysproporcje w pła
cach. Czeladnik rzemieślniczy (poza tkackim) w porównaniu z in
nymi pracownikami jest bardzo nisko opłacany, otrzymuje prze
ciętnie 1 grosz tygodniowo i prawdopodobnie wyżywienie, chociaż

124) Płace czeladników wg. statutów cechowych Arch. Miejsk. D. 6; ucz
niów murarskich wg umów o pracę drukowanych w C. d. S. VIII s. XLV; 
pracowników miejskich wg C. d. S. III i Maetschkego E., Der Breslauer 
Stadthaushalt in d. ersten Haelfte des 14 Jhdt., Zeitschr. d. Ver. f. Gesch. 
Schles. t. 69 (1935).



jest to wyraźnie powiedziane tylko przy wynagrodzeniu czeladnika 
tkackiego. Nieco więcej od czeladnika otrzymuje służący celnika 
(1,25 grzywny =  60 gr., czyli ponad 1 gr. tygodniowo).

6. Zakończenie

Przełom XIV/XV w. jest okresem największego rozkwitu han
dlu i całego życia gospodarczego Wrocławia. Niezależnie od podsta
wowych stosunków handlowych z Polską, Czechami i krajami nie
mieckimi, w tych latach osiągają największe nasilenie kontakty 
handlowe z Flandrią i Wenecją. Rzemiosło znajduje się wtedy 
w pełni rozwoju, jak świadczy o tym wysoka ilość mistrzów i da
leko posunięta specjalizacja. Od połowy XV w. dają się zauważyć 
na skutek wojen husyckich, zatargów z Jerzym z Podiebradu i Pol
ską, pewne trudności w handlu wrocławskim, które doprowadziły 
do dość ciężkiej sytuacji gospodarczej miasta na początku XVI w.

W rzemiośle następuje w drugiej połowie XV w. zastój, ilość 
rzemieślników wzrasta na ogół nieznacznie, a w tak ważnych dzie
dzinach produkcji jak przemysł metalowy i tekstylny nawet 
spada 125).

Artykuł niniejszy miał na celu przedstawienie struktury spo
łecznej średniowiecznego Wrocławia w stanie statycznym, w okresie 
jego pełnego rozkwitu, w czasie poprzedzającym późniejszy zastój 
spowodowany przez czynniki zewnętrzne. Miał na celu danie szkicu 
stosunków społecznych w szczytowym etapie rozwoju miasta, zanim 
burza husycka i późniejsze komplikacje XV w. miały zaciążyć na 
jego życiu gospodarczym i społecznym. Nie uwzględniono w arty
kule zagadnień narodowościowych, w których autor nie chciał pow
tarzać wyników dotychczasowych opracowań powojennych, a któ
rych bardziej dokładne zbadanie, czy choćby naszkicowanie jest ze 
względu na zaginięcie w czasie ostatniej wojny szeregu źródeł 
(w pierwszym rzędzie list mistrzów cechowych i ksiąg ekscesów 
i sygnatur) rzeczą trudną.

Jak z zestawień statystycznych wynika Wrocław na przełomie 
XIV/XV w. był miastem dużym, o poważnej jak na owe czasy licz
bie mieszkańców. Pod względem gospodarczym wg klasyfikacji 
Jechta 126) rozróżniającego trzy typy miast średniowiecznych: 1 mia

12B) Mendl, Breslau str. 171.
12e) Jecht H., Studien z. gesellschaftl. Struktur d. mittelalt. Staedte, 

Yierteljahrhefte f. Social-u. Wirtschaftsgesch. 19 (1926).



sto — wieś, o strukturze agrarnej, 2. miasto z rozwiniętym równo
miernie przemysłem o lokalnym rynku zbytu, 3. miasto z mocno 
jednostronnie rozwiniętym przemysłem eksportowym, Wrocław na
leżał do typu drugiego. Był miastem o produkcji zaspakajającej po
trzeby lokalne księstwa wrocławskiego, ewentualnie Śląska. Eksport 
własnych wyrobów za granicę jest raczej nieznaczny. Nasuwa się tu 
taj porównanie najbardziej rozwiniętego we Wrocławiu przemysłu 
tekstylnego z tymże przemysłem w Ypres. We wrocławskim prze
myśle tekstylnym pracowało 252 samodzielnych producentów (mi
strzów), podczas gdy w Ypres 363 127). Jest jasnym, że różnica ta 
nie odzwierciedla wcale stosunku produkcji przemysłu tekstylnego 
Wrocławia a Ypres. Sukna z Ypres są znane na wszystkich rynkach 
europejskich, czego nie można powiedzieć o suknach wrocławskich, 
mimo nieznacznej stosunkowo w ilości zatrudnionych mistrzów. 
Należy więc przypuszczać, że rozmiary poszczególnych produkcji 
poszczególnych warsztatów we Wrocławiu były o wiele mniej
sze niż w Ypres. Wypływało to zapewne z mniejszego .stosowania 
nakładu i mniejszego zatrudniania pracowników najemnych, o któ
rych wzmianki we Wrocławiu są mimo wszystko stosunkowo rzad
kie, podczas gdy w miastach flandryjskich powszechny był już zwy
czaj masowego wynajmowania robotników. Ważną rolę w życiu mia
sta odgrywał handel, w znacznej mierze handel przewozowy pro
duktami innych krajów, w którym kupcy wrocławscy odgrywali 
rolę pośredników.

Na takim podłożu gospodarczym wytworzyły się wśród ludności 
miasta trzy grupy społeczne:

1. Przodujący w życiu ekonomicznym miasta i rządzący nim 
patrycjat, którego podstawami materialnymi był handel, 
interesy kredytowe, spekulacje ziemią i posiadanie nieru
chomości w mieście czy na wsi. Patryc jusze rekrutowali się 
głównie z kupców, lecz nie brak wśród nich również ludzi 
pochodzenia szlacheckiego i wzbogaconych rzemieślników.

2. Warstwa średnia składająca się z samodzielnych rzemieśl
ników i drobnych kupców. Cechą charakterystyczną dla tej 
warstwy jest jej organiczny związek z gospodarką drobno- 
towarową. Są to bądź rzemieślnicy, bądź drobni kupcy trud
niący się handlem detalicznym.

127) Dane wg Mendl, Breslau, str. 169.



3. Plebs — biedotę miejską, do której należą pracownicy na
jemni, czeladnicy, zubożali rzemieślnicy, służba, żebracy 
i prostytutki. O ile można wynaleźć coś wspólnego w poło
żeniu składającego się z tak różnych elementów plebsu, to 
jest nim w pierwszym rzędzie bezpośrednia zależność eko
nomiczna od pozostałych dwóch grup społeczeństwa miej
skiego.

Między wyżej wymienionymi trzema grupami istniały głębo
kie antagonizmy społeczne doprowadzające czasami do otwartych 
konfliktów, których omawianie nie wchodzi w zakres niniejszego 
artykułu. Ogólnie można stwierdzić, że najbardziej ostry przebieg 
miały konflikty między warstwą średnią a patrycjatem, przy któ
rych dochodziło do powstań zbrojnych. Natomiast o ostrzejszych 
starciach między biedotą a pozostałymi grupami słyszymy niewiele. 
Mamy tu do zanotowania jedynie zatargi między mistrzami i czelad
nikami. Tłumaczymy to tym, że składająca się z najbardziej różno
rodnych elementów i nie posiadająca żadnych własnych organiza
cji* biedota nie była zdolna do samodzielnych wystąpień politycz
nych.

Nie wiem w jakim stopniu trzygrupowy podział społeczeństw 
miejskich późnego średniowiecza, jaki przedstawiłem na przykładzie 
Wrocławia, dałby się zastosować w odniesieniu do innych miast 
polskich. Prawdopodobnie okaże on się słuszny w innych wielkich 
miastach, w Krakowie czy Gdańsku. Inaczej zapewne wyglądała 
struktura społeczna miast małych o przewadze gospodarki agrarnej
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