
STOSUNKI SPOŁECZNE I NARODOWOŚCIOWE STRZELINA 
W DRUGIEJ POŁOWIE XIV WIEKU

(W ŚWIETLE NIEZNANEGO SPISU PODATKOWEGO Z ROKU 1371)

Problem atyka społeczna i narodowościowa średniowiecznych miast 
śląskich mimo istnienia dziesiątków monografii poszczególnych m iejsco
wości oraz stosunkowo licznych prac przyczynkarskich jest nadal w aż
nym  polem badawczym czekającym na wysiłek historyków polskich. Do 
bardziej pilnych zadań w tej dziedzinie należą między innymi takie 
zagadnienia, jak stosunki demograficzne, struk tu ra  społeczna i stosunki 
narodowościowe. Tymi właśnie zagadnieniami w niewielkim dolnośląs
kim mieście Strzelinie zajm uje się niniejszy artykuł, oparty na nie wy
zyskanym w historiografii spisie podatkowym z 1371 r. Spis ten zacho
w ał się jedynie w kopii sporządzonej — jak z pisma można sądzić — 
w XVIII w., która znajduje się w jednostce archiwalnej przechowywa
nej w Archiwum Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego 
w  repozyturze 135 pod sygnaturą D. 384b. Jest to jednostka formatu 
folio, licząca 38 kart, z których ostatniej nie zapisano. Zawiera ona w y 
ciągi z księgi miejskiej S trzelina z lat 1371—1442. Wyciągi streszczają 
różnego rodzaju noty z nie znanej dziś księgi protokołów rady miejskiej 
z wyżej wymienionego okresu. N astępują one po sobie bez ustalonego 
porządku chronologicznego i rzeczowego. Nad każdą notą streszczającą 
umieszczono datę roczną, a na marginesie num er porządkowy. Tak więc 
pierwsza nota ma nagłówek „Anno 1391” i na marginesie znak „§ 1”. 
Czy kolejność wpisów w księdze odpowiadała kolejności not wyciągów, 
trudno jest stwierdzić. Wydaje się to jednak raczej mało prawdopodob
ne. Gdyby tak było, należałoby przyjąć, że księgę miejską prowadzono 
bardzo chaotycznie. Z drugiej strony trudno przypuścić, by sporządza
jący wyciągi nie znany nam historyk z XVIII w. miał jakieś powody 
do zastępowania porządku not księgi przez dziwny i niezrozumiały



układ jego ekscerptów. Sporządzał zapewne swe wpisy kartkując ko
lejno streszczaną przez siebie księgę. W tej sytuacji jestem skłonny 
przypuszczać, że jednostka, jaką miał przed sobą, stanowiła zbiór roz
sypanych części dawnej księgi miejskiej Strzelina, które w nieznanym 
czasie zostały niestarannie, bez porządku chronologicznego złożone, 
a następnie oprawione.

Treść wypisów dotyczy w większości czynności cywilnoprawnych, 
przekazywania majątków, załatwiania sporów mieszczan, a także szlach
ty  i chłopów z okolic Strzelina, spraw podatkowych, wreszcie składu 
strzelińskiej rady miejskiej. Sporządzający te wypisy historyk w XVIII w. 
zatytułował je: Excerpta aus einem Rathsprotocoll der Stadt Strehlen  
von anno 1371 bis 1433. Datę 1433 poprawił następnie na 1442. Należy 
sądzić, że księga protokołów, z której sporządzał swe ekscerpty, jest tą 
samą księgą, z jakiej pochodzi znany Fragment strzeliński, zawierający 
ciekawą relację o wypadkach z czasów wojen husyckich, opublikowany 
przez C. Grünhagena1. Publikując go C. Grünhagen nie miał już do 
dyspozycji oryginału księgi, lecz korzystał jedynie z odpisu wspomnia
nego fragm entu pochodzącego również z XVIII w., zachowanego do dziś 
w tej samej co nasze ekscerpty repozyturze 135 pod sygnaturą E. 22m. 
Osiemnastowieczny kopista odpisujący Fragment strzeliński zaznaczył, 
że pochodzi on z księgi protokołów miasta Strzelina z lat 1371—1433. 
Zbieżność dat podanych w obu wypadkach uzasadnia wyrażone wyżej 
zdanie, że chodzi o jedną i tę samą księgę. Księgę tę (a właściwie za
pewne zszyty nieporządnie zbiór jej kart) zatytułował prawdopodobnie 
ktoś mylnie na oprawie jako księgę protokołów rady miejskiej z lat 
1371—1433, gdy w istocie zawierała ona protokoły sięgające do 1442 r. 
Na to wskazywałaby poprawka sporządzającego ekscerpty D. 384b. 
Ekscerpty D. 384b spisano zupełnie inną ręką niż kopię E. 22m. Pismo 
i papier ekscerptów D. 384b wydają się być starsze od pisma i papieru 
kopii E. 22m. Zestawiepie treści obu jednostek wskazuje, że nieznana 
księga protokołów rady miasta Strzelina z lat 1371—1442 musiała być 
jednostką ze wszech miar interesującą, zawierającą dane do historii 
miasta Strzelina, okolicznych wsi oraz wydarzeń ogólnośląskich. Trudno 
jest stwierdzić, czy ekscerpty D. 384b i Fragment strzeliński E. 22m wy
czerpują całą treść nieznanej księgi. Odpowiedź na to pytanie mogłoby 
dać tylko odnalezienie oryginału, co jednak nie wydaje się prawdopo
dobne. Jak wykazuje dziewiętnastowieczny inwentarz akt miasta Strze
lina przekazanych byłemu niemieckiemu Archiwum Państwowemu

1 Strehlener Fragment, wyd. C. Grünhagen (Geschichtsquellen d. Hussitenkriege, 
Scriptores rerum  Silesiacarum, t. VI, Wrocław 1871, s. 155—158).



(Staatsarchiv) we Wrocławiu w drugiej połowie XIX w., omawiana 
księga miejska nie znajdowała się już w strzelińskich zasobach archi
walnych2. Należy przypuszczać, że zaginęła ona w XVIII w. na skutek 
wypożyczenia przez badaczy przeszłości miasta (może właśnie pisarzy 
kopii E. 22m czy ekscerptów D. 384b) i niezwrócenia do archiwum m iej
skiego. Na taką genezę jej zaginięcia wskazuje pośrednio fakt, że z a r
chiwum strzelińskiego zaginęło również przed przekazaniem Archiwum 
Państwowemu we W rocławiu wiele dokumentów figurujących w daw
nych wykazach zbiorów miejskich3. W tych w arunkach zachowane 
ekscerpty i kopie muszą zastąpić zaginiony oryginał nieznanej najstar
szej księgi miejskiej Strzelina.

Na foliach 33v—35r wspomnianych wyżej ekscerptów D. 384b znaj
duje się przepisany in extenso spis podatkowy z 1371 r. zatytułowany: 
Hic incipit se liber exaccionum civitatis Strelinensis compositum sub 
anno 1371 sedentibus consulibus et juratis eo anno Johannes Virley, 
Henricus de Laudo, Hermannus Stolzil et Laurencius Advocati. Składa 
się on z czterech części: 1. listy podatników płacących podatek od nieru
chomości określany w skrócie curia; 2. wtrąconej noty o broni miasta; 
3. wykazu podatków od różnego rodzaju kupców i rzemieślników na
zwanego census civitatis; 4. wykazu podatków od ogrodów podmiej
skich — census ortorum. Kopista zamieścił wszystkie cztery części ra 
zem, pod jedną datą, lecz zaopatrzył je na marginesie kolejnymi num e
rami: § 195, § 196, § 197, § 198. Mimo wtrąconego charakteru noty 
o broni miasta można niemal z zupełną pewnością przyjąć, że stanowiły 
one jedną całość.

Wobec niewielkich rozmiarów spisu publikuję go w całości jako za
łącznik do artykułu. Tego rodzaju publikacja stanowi dokumentację do 
mych dalszych wywodów i będzie mogła służyć w przyszłości innym 
historykom, czy językoznawcom za podstawę do dalszych badań. Przy 
publikowaniu nie wprowadzono żadnych zmian i poprawek tekstu 
prócz zastąpienia dużych liter w łacińskich określeniach nazwy wyko
nywanych zawodów przez litery małe. Kopista bowiem, k tóry pisał 
z zasady niemieckie nazwy zawodów dużymi literami, czynił to samo 
często z nazwami łacińskimi. Przy nazwach niemieckich duże litery

2 Zob. niemiecki inwentarz repozytury 22 (akty m iasta Strzelina) w  Archiwum 
Państwowym  Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego (dalej skrót: AP 
Wrocław). Pierwsza wykazana w tym inwentarzu księga m iejska pochodziła z lat 
1458—1521 i nosiła sygnaturę Rep. 22. III. 1, vol. I. Księga ta  wraz z innymi księ
gami miejskimi Strzelina z XVI—XVIII w. zaginęła w czasie ostatniej wojny.

3 Zob. notatkę na okładce niemieckiego inwentarza repozytury 132a (dokumenty 
m iasta Strzelina) z 1872 r., sporządzoną przy przekazywaniu dokumentów m iej
skich Strzelina Archiwum Państwowemu we Wrocławiu.



pozostawiono, ponieważ trudno jest w każdym wypadku orzec, czy 
chodzi tu  o określenie zawodu, czy o nazwisko człowieka.

Spis dostarcza informacji do trzech ważnych zagadnień z dziejów 
Strzelina: stosunków demograficznych, s truk tury  zawodowej ludności 
i stosunków narodowościowych. Tymi problem am i’ pragnę się zająć 
w dalszym ciągu artykułu. Nie poruszam natomiast szerzej kwestii sy
stemu podatkowego w mieście i zróżnicowania majątkowego obywateli, 
choć i w tym zakresie można wyciągnąć z tego źródła pewne wnioski. 
Tak np. widać, że w Strzelinie istniał wówczas system dwojakiego ro
dzaju podatków. Płacono bowiem typowy średniowieczny podatek od 
nieruchomości — parceli w mieście, de curia. Formą podobnego podatku 
był również czynsz od ogrodów na przedmieściach uprawianych przez 
zamieszkałych tam zawodowych ogrodników. Drugą formę podatku 
stanowiły opłaty od niektórych rzemieślników i kupców, jak łaziebnik, 
rzeźnicy, postrzygacz sukna, kupcy solnicy, kamieniarze, kowale pod
kuwający konie (ferratores), handlarze żywności, kramarze i garncarze 
we wsi K uropatnik (Toppirsdorf). Opłaty te przedstawiały formę po
datku od wykonywania zawodu (de opere), spotykanego w niektórych 
miastach średniowiecza4. Znamienne jest, że nie dotyczyły jednak 
wszystkich rzemieślników i wszystkich kupców, jacy wówczas w mieś
cie istnieli. Podatek od nieruchomości (de curia) był mocno zróżnico
wany. Jego wysokość podano tylko przy 63 spośród 187 obywateli m iej
skich. Wahała się ona w granicach od V2 grzywny do 8 grzywien i 4 
skojców. Wyjaśnienie przyczyn tej dużej rozpiętości jest trudne. Gdyby 
widzieć w tym podatku jedynie podatek gruntowy, należałoby przyjąć 
olbrzymie różnice w obszarze parcel bądź w otaksowaniu parcel przy 
różnych ulicach. Możliwe jest, jednak także inne wytłumaczenie, m ia-' 
nowicie, że podatek de curia spełniał również funkcję podatku ma
jątkowego, że brano przy nim pod uwagę również ogólny stan zamoż
ności podatnika. Zasygnalizowane tu kwestie podatkowe mogłyby po
służyć do próby analizy zróżnicowania majątkowego mieszkańców Strze
lina w drugiej połowie XIV w. Tą trudną i skomplikowaną sprawą 
w tym miejscu się nie zajmuję. Interesują mnie tylko trzy wyżej 
wymienione zagadnienia.

W zakresie stosunków demograficznych wymienienie w spisie 
z 1371 r. liczby domów pozwala na próbę oszacowania ludności miasta 
w tym czasie. Według spisu Strzelin posiadał wtedy 187 domów w mieś-

4 O podatku takim we Wrocławiu zob. m. in.. B. M e n d 1, Breslau zu Beginn  
d. 15. Jahrhunderts (Ztschr. f. Gesch. Schlesiens, LXIII, 1929, s. 159—160).



Ö
cie5. Do tego należy dodać 23 domki ogrodników i rzemieślników pod
miejskich płacących czynsz od ogrodów6. W sumie otrzym ujem y zatem 
210 domów w mieście i na przedmieściach. Liczbę domów należy po
mnożyć przez odpowiedni mnożnik. M ierniki przyjmowane na ilość 
członków rodziny w mieście średniowiecznym byw ają dość różne i wa
hają się ostatnio najczęściej w granicach 4,5—6, ale przyjm uje się ra
czej liczby zbliżone do dolnej granicy7. Ponieważ spis podaje tylko właś
cicieli domów czy ogrodów podmiejskich, wypadnie zastosować mnożnik 
inny, mianowicie mnożnik ilości mieszkańców na 1 dom. W przeciwnym 
bowiem razie zostaliby pominięci w obliczeniu wszyscy podnajemcy, 
służba, czeladnicy i inni ludzie mieszkający w objętych nim domach, 
lecz nie będący członkami rodzin właścicieli. Jeden z badaczy stosun
ków demograficznych Śląska przyjął za mnożnik właściwy dla XVI w. 
liczbę 7,5 osoby na jeden dom8. W ydaje' się, że mnożnik taki można 
uznać również za właściwy i dla średniowiecznych miast śląskich. Być 
może, że nie odpowiadałby on stosunkom w wielkich miastach z dużymi 
domami i większą ilością służby czy podnajemców. W stosunku do Strze
lina jego użycie nie powinno nastręczać większych zastrzeżeń. Po za
stosowaniu tego mnożnika otrzymalibyśmy sumę 1575 osób. W sumie 
tej nie znaleźliby się jednak duchowni, osoby mieszkające w budynkach 
podległych kościołowi i ubodzy bytujący poza obrębem domów miejskich. 
Strzelin w drugiej połowie XIV w. posiadał 2 kościoły (Św. Gottarda 
i Św. Michała), klasztor klarysek oraz szpital dla chorych i ubogich9. 
Gdyby dodać na duchowieństwo, jego służbę i ubogich hipotetycznie 
sumę ok. 100 osób, należałoby liczbę mieszkańców miasta w 1371 r. obli
czyć na 1675 osób. Jest to — moim zdaniem — liczba zupełnie prawdo
podobna i wiarogodna. Pozostaje ona wprawdzie w pewnej sprzecz-

5 Uważam, że trzy wyjątkowe wypadki na liście podatku od nieruchomości, 
w których obok podatnika nie napisano słowa „curia”, pochodzą z niedostrzeżenia 
pisarza miejskiego lub kopisty, a nie świadczą o tym, by dany człowiek nie posiadał 
domu w mieście.

8 Nota o czynszu z ogrodów wymienia wprawdzie 24 nazwiska, ale przyjmuję, 
że Johannes pannicida, tj. kupiec sukiennik, mieszkał w mieście, był jednym 
z licznych tamtejszych Janów.

7 Zob. M e n  d l, op. cit., s. 157; R. H e c k ,  Struktura  społeczna średniowiecznego 
Wrocławia na przełomie X1V/XV wieku  (Sobótka, VII, 1952, s. 85—86); T. Ł a d o -  
g ó r s k i ,  Studia nad zaludnieniem Polski w  X IV  wieku, Wrocław 1958, s. 45—47. 
W pracach tych zacytowano dalszą literaturę.

8 W. D z i e w u l s k i ,  Zaludnienie Śląska w końcu X V I i początku X V II w ieku  
(Przegląd Zachodni, 1952, zeszyt dodatkowy Studia Śląskie, s. 431).

9 Zob. F. X. G ö r  1 i c h, Geschichte der Stadt Strehlen in Preussisch-Schlesien, 
Wrocław 1853, s. 5—21; H. N e u l i n g ,  Schlesiens Kirchorte u. ihre kirchlichen 
Stiftungen  bis zum  Ausgang des Mittelalters, Wrocław 1902, s. 312.



•
ności z szacunkiem ludności Strzelina w 1329 r. na 2300—2450 osób. 
Szacunek ten, oparty na taksie świętopietrza, wydaje się jednak dość 
niepewny i znacznie zawyżony10. Dane oparte na określającym liczbę 
domów w mieście spisie wydają się bardziej prawdopodobne. Gdyby 
nawet przyjąć, że 7 wiardunków świętopietrza wyznaczonych w 1329 r. 
Strzelinowi dotyczyło samego miasta i miało być pobierane od głowy 
ludności powyżej 13 lat, po zastosowaniu odpowiednich mnożników 
szacunkowych T. Ładogórskiego (1,25 na osoby zwolnione od opłaty 
i następnie 1,5 na dzieci)11 ludność miejska wynosiłaby wtedy nie 
2300—2450, lecz około 1925 osób. I ta liczba wydaje się wprawdzie 
w stosunku do 1675 mieszkańców miasta w 1371 r. dość wysoka, ale 
gdy zważy się, że w 1349 r. panowała czarna śmierć, a w 1350/1351 r. 
miał miejsce wielki pożar Strzelina12, nie jest ona zupełnie nieprawdp- 
podobna. Ustalona przeze mnie liczba 1675 mieszkańców miasta w 1371 r. 
stawia Strzelin w rzędzie średnich miast Śląska drugiej połowy XIV w. 
Ustępował on znacznie jedynie kilku największym miastom dolnośląs
kim, jak Wrocław, Głogów, Legnica, Lwówek, Nysa i Świdnica, a za
pewne nieznacznie takim, jak Brzeg, Dzierżoniów, Jawor, Środa, Ząbko
wice i Ziębice13. Na Górnym Śląsku według najbardziej chronologicznie 
zbliżonych danych z ok. 1400 r. jedynie Racibórz i Opole przewyższały 
Strzelin liczbą mieszkańców, a równały się z nim mniej więcej tylko 
Głogówek i Krapkowice14.

10 Zob. Historia Śląska, IH PAN, t. I, cz. I, Wrocław 1960, s. 249. Autor K. Male- 
czyński opiera się na taksie świętopietrza z 1329 r., opublikowanej przez C. Grünha- 
gena w Codex diplomaticus Silesiae, t. III, Wrocław 1860, s. 89. Jednak już sam wy
dawca taksy miał poważne zastrzeżenia (zob. tamże, s. 89, przyp. 9), czy na jej pod
stawie można sądzić o liczbie ludności miast, zwracając uwagę na jaskrawe 
dysproporcje w ustalonych sumach (Lwówek czy Brzeg miały płacić tyle samo co 
Wrocław) i fakt, że podawane sumy obejmowały na ogół nie tylko samo miasto, lecz 
i jego okręg (Weichbild). Na trudności związane z wyzyskaniem tej taksy do obliczeń 
demograficznych wskazywał też Ł a d o g ó r s k i ,  op. cit., s. 118—119.

11 Ł a d o g ó r s k i ,  op. cit., s. 132. Odrzucam stosowany przez T. Ładogórskiego 
mnożnik korygujący sumy faktycznie pobieranego świętopietrza (1,130), gdyż w tym 
wypadku chodzi nie o faktyczne sumy, lecz o pierwszą taksę opartą na realnej 
analizie ilości ludzi zobowiązanych do jego opłaty.

12 G ö r 1 i c h, op. cit., s. 122—123.
13 Por. dane dotyczące ludności m iast dolnośląskich w 1329 r. według szacunku 

K. Maleczyńskiego (Historia Śląska, t. I, cz. 1, s. 249), chociaż — moim zdaniem — 
na ogół zawyżone, ale oddające z grubsza stosunek między poszczególnymi m ia
stami.

14 Dane dla Górnego Śląska ok. 1400 r. podaje Ł a d o g ó r s k i ,  op. cit., s. 146— 
—147. O zaludnieniu Górnego Śląska pisał obszerniej t e n ż e ,  Demograficzny 
obraz Górnego Śląska w epoce feudalnej (Górny Śląsk, Prace i m ateriały geogra
ficzne, Kraków 1955.



Drugą kwestią, do której omawiany spis dostarcza wiadomości, jest 
zagadnienie struk tu ry  zawodowej ludności Strzelina. Na 210 podatni
ków w mieście i na przedmieściach podano tylko 48 pewnych łacińskich 
określeń zawodów wykonywąnych przez poszczególnych ludzi, do któ
rych można dodać 8 mniej pewnych określeń zawodowych niemieckich, 
mogących mieć także charakter nazwisk. W sumie dotyczą one zaledwie 
56 osób, czyli ok. 27°/o osiadłych mieszczan i przedmieszczan. W porów
naniu ze spisem wrocławskim z 1403 r., k tóry określał zawody 1472 
(ok. 65%) spośród 2272 podatników15, jest to stosunkowo niewiele. Nie
mniej i tam ten spis, k tóry posłużył za podstawę do wielu badań nad 
struk tu rą  społeczną Wrocławia, posiadał bardzo poważne braki. Wy
starczy wspomnieć, że wymieniał tylko 1 kupca, co wydaje się wręcz 
absurdem, i 304 karczmarzy, co jest również niezrozumiałe. Z drugiej 
zaś strony nasz spis strzeliński zawiera, prócz określeń zawodowych na 
liście podatników, konkretne dane o zawodach mieszkańców miasta 
w części mówiącej o czynszach miejskich. Również przyjęcie zasady, 
że tych ogrodników podmiejskich, przy których nie podano wykony
wanego przez nich rzemiosła, uzna się za rolników, zwiększy procent 
ludzi o określonym zawodzie. Wreszcie charakterystykę zawodową lud
ności można będzie uzupełnić danymi o ilości jatek czy kramów znany
mi z innych źródeł. Rozpocznijmy od przeglądu nazw zawodów wy
stępujących w liście podatników według grup zawodowych stosowanych 
w fachowej literaturze historycznej16. Uwzględniono tylko określenia 
zawodów osób żyjących w 1371 r., a pominięto określenia zawodów 
zmarłych mężów, występujące przy niektórych wdowach. Obok nazwy 
zawodu dodano w nawiasach liczbę osób nim się trudniących.

I. Produkcja surowców: lapicida (4), scultetus (2).
II. Rzemiosła metalowe: faber (4), gladiator (1), cutellifaber (1), Spo

re r (1).
III. Oświetlenie: oleator (1), lucifer (1).
IV. Rzemiosła tekstylne: linifex (2), textor (2), rasor (1), Seyler — 

Zeilerus (2).

15 M e n d 1, op. cit., s. 161—163.
16 Zastosowano podział na grupy występujące u K. B ü c h e r  a, Die Berufe 

d. Stadt Frankfurt a. M. im  M ittelalter (Abhandl. d. phil.-hist. Kl. d. kgl. Sächsischen 
Ges. d. Wissenschaften, XXX, 1914, z. 3), i M e n d l a ,  op. cit., s. 164 n. Wprowadzono 
tylko nieznaczne uproszczenie polegające na połączeniu trzech ostatnich grup wy
stępujących u tych autorów (u nich grupy XI—XIII), obejmujących: 1. sztuki 
graficzne. 2. grajków i włóczęgów, 3. ludzi różnych pozostałych profesji, w jedną 
grupę (u mnie XI) zawodów różnych. Uproszczenie takie zastosowałem już uprzed
nio w mym artykule Struktura  społeczna średniowiecznego Wrocławia, s. 87—88.



V. Rzemiosła skórzane: sutor (5), renovator (1), Ledirschneyder (1),. 
pellifex (2).

VI. Rzemiosła przerabiające drzewo i glinę: doleator (2), Kestener (1), 
figulus (1).

VII. Rzemiosła spożywcze: braxator — Bruer (2).
VIII. Rzemiosła odzieżowe i utrzym anie czystości: sartor (6), pile

ator (1), cingulator (1).
IX. Rzemiosła budowlane: m urator (1), carpentarius (1).
X. Handel, komunikacja, hotelarstwo: insitor (1), pannicida (1), sal

sator (1), M enteler (1).
XI. Różne: scriptor (1), servitor civium (1), vigilator (1), advoca

tus (1), Speteler (1).
Jak wspomniano wyżej, dane z listy podatników można uzupełnić 

informacjami zamieszczonymi w wykazie czynszów miejskich, mówią
cymi ogólnie o niektórych zawodach występujących w mieście, które 
jako pochodzące z tego samego czasu nie winny budzić najmniejszych 
zastrzeżeń. Wykaz czynszów wymienia: 1. łaziebnika, 2. rzeźników w nie
określonej bliżej liczbie, 3. postrzygacza sukna (rasor) uwzględnionego 
już na liście podatników, 4. kupców solników w nie określonej liczbie 
(1 występuje w liście), 5. nie określonych liczbowo, występujących już 
na liście kamieniarzy, 6. czterech kowali podkuwających konie (ferra- 
tores), których jestem skłonny odróżnić od 4 kowali określonych na 
liście jako fabri, 7. drobnych handlarzy żywnością (penestici), posiada
jących 8 kramów, 8. kram arzy oddających miastu 10 funtów pieprzu. 
Nie uwzględniamy tu  garncarzy z Kuropatnika mieszkających poza 
terenem  Strzelina, od których miasto pobierało czynsz. Należałoby jed
nak podać liczbę kupców i rzemieślników w wykazie czynszów nie 
określoną. Jest to możliwe. W rezultacie stosując tam, gdzie jest to ko
nieczne, oparte na danych pośrednich oszacowanie ilości ludzi wymie
nionych w spisie czynszów, otrzymalibyśmy dodatkowo następujące 
liczby zatrudnionych w poszczególnych zawodach, nie uwzględnionych 
na liście podatku od nieruchomości: łaziebnik — 1, rzeźnicy — 3417, 
podkuwacze koni — 4, handlarze żywnością — 8, kram arze — 1018. 
Niezależnie od listy podatników i wykazu czynszów mamy dalsze dane, 
pozwalające uzupełnić wiadomości o strukturze zawodowej mieszkań- * 1

17 W chwili lokacji m iasta miały znajdować się w nim 34 jatki mięsne. Zob. 
G o r l i c h ,  op. cit., s. 62.

1S W 1361 r. miasto otrzymało od księżny Agnieszki zezwolenie na wybudowanie 
6 kramów, przy czym ustalono, że każdy kram arz ma dawać 1 funt pieprzu. 
Zob. G ö r 1 i c h, op. cit., s. 73. Ponieważ w 1371 r. pobierano 10 funtów, przetoi 
należy przyjąć istnienie 10 kramów.



ców Strzelina. Wiemy, że w 1361 r. miasto otrzymało prawo wybudo
w ania 12 sklepów sukienniczych, możemy zatem przyjąć istnienie 12 
kupców sukienników19. Dokument lokacyjny z 1292 r. podawał licz
by 32 ław piekarskich i 30 ław szewskich20. Mimo różnicy lat i mimo 
tego, że S trzelin mógł nie osiągnąć zaplanowanej przy lokacji pełnej 
ilości punktów  sprzedaży poszczególnych towarów, rzeczywistość była 
chyba do pierwotnego planu w znacznym stopniu zbliżona. W braku in
nych konkretnych danych jestem  zmuszony do zastosowania tych, jaki
mi rozporządzam, tym  bardziej że spodziewam się, iż obraz realnych sto
sunków nie ulegnie przez to poważniejszemu zniekształceniu.

Po tych wszystkich uzupełnieniach, uznając posiadających domy 
w mieście sołtysów i nie upraw iających innych zawodów ogrodni- 
ków-przedmieszczan (niektórzy z nich byli rzemieślnikami, a jednego 
płacącego czynsz z ogrodu sukiennika uważam za posiadającego dom 
w mieście podatnika de curia) za ludzi żyjących z rolnictwa, otrzym a
libyśmy następujący obraz s truk tu ry  zawodowej Strzelina w 1371 r.:

I. Produkcja surowców:

II. Rzemiosła metalowe:

III. Oświetlenie:

IV. Rzemiosła tekstylne:

1. ogrodnicy
2. sołtysi
3. kamieniarze

21
2
4

razem 27

1. kowale 4
2. podkuwacze koni 4
3. miecznik 1
4. nożownik 1
5. ostrogarz 1

razem 11

1. olejarz 1
2. lucifer (?) 1

razem 2

1. tkacze lniani 2
2. tkacze wełniani 2
3. postrzygacz 1
4. powróźnicy 2

razem 7

10 G ö r  1 i c h, op. cit., s. 72. Autor podkreślał, że chodziło o nowe sklepy su
kiennicze. W istocie była to według wszelkiego prawdopodobieństwa odbudowa 
sukiennic spalonych w 1350/1351 r.

20 Tamże, s. 62.



V. Rzemiosła skórzane: 1. szewcy 30
2 . łatacz obuwia 1
3. cholewkarz 1
4. kuśnierze 2

razem 34

VI. Przeróbka drzewa i gliny: 1. bednarze 2
2 . skrzynkarz 1
3. garncarz 1

razem 4

VII. Rzemiosła spożywcze: 1. piekarze 32
2. rzeźnicy 34
3. piwowarzy 2

razem 68

VIII. Rzemiosła odzieżowe i higiena: 1. kraw cy 6
2 . czapnik 1
3. paśnik 1
4. łaziebnik 1

razem 9

IX. Rzemiosła budowlane: 1. m urarz 1
2 . cieśla 1

razem 2

X. Handel, komunikacja, hotelar- 1. kupcy sukiennicy 12
stwo: 2. kram arze 10

3. handlarze żywnością 8
4. solnik 1
5. kabatnik 1

razem 32

XI. Różne: 1. wójt 1
2 . służący miejski 1
3. strażnik miejski 1
4. pisarz 1
5. szpitalnik 1

razem 5

Obraz ten jest niemal kompletny. Liczba 201 ludzi o ustalonym 
zawodzie stanowi 95,2% osiadłych mieszczan i przedmieszczan spisu 
podatkowego z 1371 r. Należy oczywiście pamiętać, że powyższe dane 
dotyczą tylko płacących podatki osiadłych mieszczan i przedmieszczan,



a nie uwzględniają czeladników, służby, luźnych robotników zatrud
nianych dorywczo, słowem całej biedoty miejskiej. Zanim przejdę do 
dalszych uwag, chciałbym zamieścić tabelę zbiorczą przedstawiającą 
sumarycznie podział ludności według grup zawodowych skupiających 
ludzi pokrewnych specjalności (tab. 1).

Tab. 1. Podział ludności Strzelina według grup zawodowych

Grupa zawodowa Liczba
zawodów

Zatrudnieni
liczba 01/0

I. Produkcja surowców 3 27 13,4
II. Rzemiosła metalowe 5 11 5,4

III. Oświetlenie 2 2 1,0
IV. Rzemiosła tekstylne 4 7 3,5
V. Rzemiosła skórzane 4 34 16,9

VI. Przeróbka drzewa i gliny 3 4 2,0
VII. Rzemiosła spożywcze 3 68 33,9

VIII. Produkcja odzieży i higiena 4 ' 9 4,5
IX. Rzemiosła budowlane 2 2 1,0
X. Handel, komunikacja, hotelarstwo 5 32 15,9

XI. Różne 5 5 2,5

Razem 40 201 100,0

Powyższe dane pozwalają na postawienie kilku tez ogólnych doty
czących struk tu ry  zawodowej Strzelina w drugiej połowie XIV w. Na 
wstępie trzeba stwierdzić, że Strzelin posiadał dość znaczne, jak na 
średniej wielkości miasto, zróżnicowanie zawodowe ludności. Przejawiało 
się to w występowaniu 40 różnych zawodów, w tym  30 zawodów pro
dukcyjnych (grupy I—IX), 5 handlowych i 5 różnych. Przy względnie 
dużym zróżnicowaniu zawodowym uderza fakt, że wśród podatników 
strzelińskich dominowały ilościowo trzy grupy zawodowe: rzemieślni
ków branży spożywczej (33,9%), rzemieślników branży skórzanej (16,9%), 
wreszcie kupców (15,9%). Charakterystycznym  zjawiskiem było to, że 
ilość mistrzów zatrudnionych w rzemiosłach metalowych czy w tkactwie 
pozostawała daleko w tyle za ilością piekarzy, rzeźników, szewców 
i rozmaitego rodzaju kupców. Gdy zważy się, że właśnie wyroby m eta
lowe i tkackie stanowiły w tedy obok luksusowych towarów importowa
nych główny przedmiot wielkiego handlu, widać wyraźnie, iż Strzelin 
nie był ośrodkiem rzemieślniczym nastawionym na produkcję na szerszy 
rynek, lecz zaspokajał tylko potrzeby wąskiego, niewielkiego rynku 
lokalnego. Należy przypuszczać, że na taki rozwój s truk tu ry  zawodo
wej Strzelina wpływała w dużej mierze bliskość Wrocławia z mocniej 
rozwiniętymi rzemiosłami metalowymi i tkackimi, gdzie w 1403 r. na



235 rzemieślników produkcji spożywczej przypadało 252 produkcji tek
stylnej i 206 metalowej21. Zresztą w grę wchodził nie tylko Wrocław. 
Strzelin leżał między trzema wielkimi miastami Śląska: Wrocławiem, 
Świdnicą i Nysą, których rzemiosło i handel wpływały niewątpliwie 
na rozwój jego rzemiosła i handlu. Kupcy sukiennicy i kramarze strze- 
lińscy handlowali zapewne w dużym stopniu wyrobami wrocławskimi, 
świdnickimi czy nyskimi. Tylko w ten sposób można wytłumaczyć istnie
nie 12 sklepów sukienniczych przy 2 mistrzach tkackich czy 10 kra
mów przy wątłym rozwoju innych rzemiosł.

Czy tego rodzaju struktura zawodowa była czymś w średniowieczu 
rzadkim i świadczyła o słabym rozwoju gospodarczym miasta? Bez szer
szych badań w skali całego Śląska, które przekraczają ramy tego 
artykułu, trudno na to pytanie ostatecznie odpowiedzieć. Wydaje się 
jednak, że Strzelin nie był miastem słabo rozwiniętym, ustępującym 
pod względem rozwoju gospodarczego innym średnim miastom śląskim. 
W ystarczy wspomnieć, że w Górze Śląskiej w początku XIV w. praco
wali tylko rzeźnicy, piekarze i szewcy, w Kłodzku w XIV w. działało 
tylko 5 najpospolitszych cechów, a w Strzegomiu występowali tylko 
sukiennicy, szewcy, kuśnierze, krawcy, rzeźnicy, piekarze i typowi 
dla tego miasta niciarze. Nawet w wielkiej, ludnej i gospodarczo rozwi
niętej Świdnicy, w której w XIV w. znamy 11 cechów, w 1471 r. na 60 
piekarzy i 61 rzeźników, 30 krawców i 64 szewców przypadało 16 kowa
li, 12 ślusarzy, 8 nożowników, 7 mieczników, 1 płatnerz, 11 złotników, 
11 tkaczy wełnianych, 34 tkaczy lnianych, 11 przędzalników i 3 farbia
rzy. Wprawdzie rzemiosła metalowe i tekstylne były tam o wiele 
liczniej reprezentowane niż w Strzelinie, ale mimo wszystko pod 
względem ilości mistrzów pozostawały daleko w tyle za rzemiosłami 
branży spożywczej. Specyfiką Świdnicy była produkcja piwa na odleg
łe rynki, w której pracowało wówczas aż 116 piwowarów22.

Istniała przecież jedna gałąź produkcji, w której należy spodziewać 
się większej roli Strzelina w skali ogólnośląskiej, mianowicie kamie
niarstwo. Dotychczasowa literatura lokalna nie zwracała na to uwagi. 
Tymczasem dane spisu podatkowego z 1371 r. są pod tym względem 
dość ciekawe. W niewielkim Strzelinie występuje aż 4 mistrzów k a 
mieniarzy, gdy we Wrocławiu w 1403 r. spotykamy tylko 1 kamieniarza 
i 1 kam ieniarkę23. Owe „foveae lapicidarum prope civitatem”, kamie

21 Zob. H e c k ,  Struktura społeczna średniowiecznego Wrocławia, s. 87—88, ta 
bela zestawiona na podstawie cytowanej pracy Mendla.

22 Dane dotyczące wymienionych wyżej miast za E. Maleczyńską. Zob. Historia 
Śląska, t. I, cz. 2, s. 125.

23 Zob. H e c k ,  Struktura społeczna średniowiecznego Wrocławia, s. 87.



niołomy pod Strzelinem, m usiały być przedsiębiorstwami pracującymi 
dla dalszego rynku. Świadczy o tym  wymienione w spisie zobowiązanie 
każdego kam ieniarza do oddawania miastu 100 wozów kamieni i sprze
daży ich mieszczanom po cenie 1 w iardunku za wóz. Jest zrozumiałe, 
że owe 100 wozów dla miasta i drobne ilości kamieni sprzedawanych 
mieszczanom to tylko część znacznie większej produkcji każdego z 4 ka
mieniołomów strzelińskich. Musiały to być więc przedsiębiorstwa o sto
sunkowo dużych rozmiarach, zatrudniające znacznie więcej ludzi niż 
przeciętny w arsztat rzemieślniczy.

N ajbardziej interesujące wydają się jednak dane spisu dotyczące 
im ion i nazwisk mieszczan strzelińskich, rzucające ciekawe światło na 
stosunki narodowościowe w mieście oraz na kształtowanie się imien
nictw a śląskiego. W prawdzie wnioskowanie o narodowości poszczegól
nych jednostek na podstawie ich imion czy nazwisk w odniesieniu do 
te ren u  o ludności mieszanej jest rzeczą dość trudną, niemniej polskie 
i  niemieckie badania śląskoznawcze w tej dziedzinie mają za sobą 
pew ien dorobek oraz pewne osiągnięcia zachęcające do podejmowania 
dalszych prób i ułatw iające pracę autorowi, który nigdy onomastyką 
się nie zajmował24. Wczesna data naszego spisu, gdy mieszanie się ele
m entów  różnych narodowo znajdowało się jeszcze w stadium stosun
kowo mało zaawansowanym, a także względnie duża ilość imion i na
zwisk czynią z naszego spisu źródło cenne do analizy pod tym względem, 
pozwalające na stawianie dość dobrze ugruntowanych wniosków. Trze
ba na wstępie stwierdzić, że XIV w. był okresem wytwarzania się 
nazwisk. Wielu ludzi posiadało jeszcze jedynie imiona, do których do
dawano czasem określenie wykonywanego zawodu, pochodzenia z in
nej miejscowości czy przydomek. Dodatki te często przechodziły z ojca 
na syna i stawały się trw ałym i nazwiskami.

Przy analizie naszego spisu pominiemy, podobnie jak przy omawianiu 
zróżnicowania zawodowego, imiona i nazwiska zmarłych mężów wy
stępujących w nim wdów, a zajmiemy się jedynie imionami i nazwiskami 
osób w czasie jego sporządzania żyjących. Kwestia imion i nazwisk spisu

24 Zwracałem uwagę na trudności wnioskowania na podstawie imion i nazwisk 
w napisanej przeze mnie partii Historii Śląska, t. I, cz. 2, s. 20—21. Z prac doty
czących imiennictwa śląskiego można przykładowo wymienić: H. R e i c h e r t ,  
Die Breslauer Personennamen des 13. u. 14. Jahrhunderts, Wrocław 1908; t e n ż e ,  
Die deutschen Familiennamen nach Breslauer Quellen des 13. u. 14. Jahrhunderts 
(Wort u. Brauch, t. I, Wrocław 1908); H. B a h 1 o w, Studien zur ältesten Geschichte 
der Liegnitzer Familiennamen (Mitteilungen des Geschichts- und Altertums-Verein 
f. Liegnitz, X, 1924/1925); W. D z i e w u l s k i ,  Pochodzenie ludności i stosunki 
etniczne w  K łodzku w świetle najstarszej księgi m iejskiej (Studia Kłodzkie, rozdz. 2, 
Rocznik Kłodzki, II, 1949); S. R o s p o n d, Nazwiska Ślązaków, Opole 1960.



będzie tu  rozpatrywana z punktu widzenia możliwości określenia cha
rakteru  narodowościowego miasta. Ich ścisła analiza językoznawcza 
wykracza poza ram y artykułu i zainteresowania autora. Ponieważ wię
ksza część mieszczan została określona tylko imionami, rozpocznijmy 
od analizy imion, które zostały przedstawione w przejrzysty sposób 
w zamieszczonej niżej tabeli z podziałem na imiona: 1. ogólnochrześci- 
jańskie, 2. słowiańskie, 3. niemieckie, 4. mieszane i niepewne, 5. żydow
skie. Po każdym imieniu podano liczbę osób nim nazwanych (tab. 2).

Tab. 2. Zestawienie imion mieszczan strzelińskicb

Imiona ogólno- 
chrześcijańskie

Imiona
słowiańskie

Imiona
niemieckie

Imiona 
mieszane 

i niepewne

Imiona
żydowskie

1. Albertus 1 1. Bartko 3 1. Claws 2 1. Apezco 1 1. Abraham 1
2. Clemens 2 2. Clymko 1 2. Cunlinus 3 2. Friczco 1
3. Henricus 7 3. Jakusch 1 3. Cunradus 1 3. Hanco 8
4. Jacobus 3 4. Jesko 1 4. Cunze 1 4. Hannus 1
5. Johannes 20 5. Jone 2 5. Frenzil 1 5. Heynco 1
6. Laurencius 2 6. Mazco 2 6. Heinrich 1 6. Jekelo 1
7. Leo 1 7. Mazke 2 7. Heinze 1 7. Nicze 1
8. Martinus 1 8. Mizko 5 8. Hempelinus 1 8. Parzfal 1
9. Matteus 1 9. Niczco 3 9. Henselinus 4 9. Peze 1

10. Michael 6 10. Paduch 1 10. Hensil 3 10. Tizko 1
11. Nicolaus 11. Pachno 1 11. Hermannus 2

(Nicol, 12. Pecho 1 12. Heydanus 1
Ny coi) 22 13. Pezco 13. Heymannus 1

12. Paulus 5 (Peczco) 4 14. Johann 1
13. Petrus 10 14. Rezke 1 15. Matthias 1
14. Stephanus 15. Roguze 1 16. Michil 1

(Stephan) 5 16. Stanke 1 17. Nickel
15. Sydelius 1 17. Woytko (Nikel) 4
16. Symon 1 (Woytke)3 18. Peter 2
17. Theodoricus 1 19. Tilo 1 1
18. Thomas 1 1
19. Vincencius 1

Razem 91 Razem 33 Razem 32 Razem 17 Razem 1

Przy wyciąganiu wniosków z powyższej tabeli należy przyjąć, że 
mogą one być tylko orientacyjne, a nie pretendują do pełnej ścisłości. 
Możliwe jest przecież niezbyt precyzyjne zaliczenie niektórych imion 
do poszczególnych grup. Zdaję sobie sprawę z trudności onomastycznych, 
z jakimi się zetknąłem, z dyskusyjnego charakteru wielu zagadnień 
w tym zakresie i wiem, że mogę spotkać się z krytyką, która w kwes
tiach tego rodzaju jest niemal nie do uniknięcia. Należy wziąć również



pod uwagę, że sporządzający spis podatkowy pisarz miejski (zapewne 
Wymieniony w_ nim Hanco scriptor) był prawdopodobnie Niemcem 
i w związku z tym  mógł germanizować bądź latynizować imiona przez 
siebie zapisywane. Na niemiecką narodowość pisarza zdają się wskazy
wać niektóre form y zapisów imion (Jakusch, Mazke, Wojtke), a zwłasz
cza nazwisk kobiet (Coschkynne, Borgerinne, Plachtynne). Niemniej 
dane tabeli imion są bardzo interesujące. Wśród 174 określonych imio
nami mieszkańców Strzelina 91 nosi imiona ogólnochrześcijańskie, 33 
słowiańskie, 32 niemieckie, 17 mieszane i niepewne, a 1 żydowskie (zresz
tą w tekście wyraźnie określony jako Żyd). Widać więc bezwzględną 
przewagę imion ogólnochrześcijańskich. Jest to typowe dla XIV w., kiedy 
imiona te zdecydowanie w ypierają dawne pogańskie imiona słowiańskie 
czy germańskie. Nas interesowałby w pierwszym rzędzie wzajemny sto
sunek imion słowiańskich i niemieckich. Gdy zważy się, że ilość imion 
słowiańskich i niemieckich była w spisie mniej więcej równa, a skryba 
miał skłonność do germanizowania czy latynizowania imion Polaków, 
można przypuszczać, że stosunek imion słowiańskich do niemieckich (bez 
uwzględnienia imion ogólnochrześcijańskich) był dla tych pierwszych 
bardziej korzystny.

Wśród w ystępujących w spisie imion chrześcijańskich największą 
popularnością cieszyły się: Mikołaj (występujący 18 razy jako Nickoláus 
i 4 jako Nickol-Nycol, będący jego skrótem, a może wręcz abrewiacją 
pisarską), Jan  i Piotr. Popularne imiona słowiańskie mieszkańców 
Strzelina to: Mizko — brzmiące w rzeczywistości Myszko, stare imię 
słowiańskie, używane przez Mieszka I, będące zdrobnieniem od Myślibora 
czy M yślimira25; Mazco, Mazke — brzmiące w rzeczywistości jako 
Maćko bądź Maszko26; Wojtko — Wojtek; Bartko — Bartek czy Niczco — 
słowiańskie zdrobnienie od Nicolaus. Z pojedynczo występujących imion 
pewnego w yjaśnienia wymagają takie, jak Jakusch — Jakusz, zesło- 
wiańszczona forma Jakuba, Jesko, oddający w pisowni skryby sło
wiańskiego Jaśka, czy Jonę — słowiański Janek27. Słowiańskie formy 
Paduch i Pachno zdają się łączyć z chrześcijańskim Paulusem — Paw 

25 Zob. R o s p o n d ,  op. cit., s. 27—28.
26 Rospond, loc. cit., opowiada się raczej za Maszko. Ja  natom iast przypusz

czałbym, że chodzi raczej o Maćka. Może zresztą występowały obok siebie równo
legle obydwa imiona: Maszko i Maćko. Dlatego też w tabeli umieściłem odrębnie 
zapisy Mazco i Mazke.

27 Na słowiański charakter imienia Jonę i fakt, że kryli się pod nim najczęściej 
Słowianie, zwrócił uwagę D z i e w u l s k i ,  op. cit., s. 91. Wiązał go on w Kłodzkiem 
z Janem  oraz wskazywał, że w Czechach była to natom iast forma pochodna od 
Jonasza.



łem28. Pecho to pochodny od Piotra Piech, występujący w tej i zdrobnia
łej formie Pieszek, Pieszko (Pezco) w sąsiedniej Wielkopolsce29. Rogu- 
ze — Rogoża i Stanke — Stanisław komentarzy nie wymagają. W su
mie zatem należy uznać nasz spis za cenne źródło do badania polskich 
mieszczańskich imion dolnośląskich. Wśród imion germańskich noszo
nych przez Niemców strzelińskich najpopularniejsze były: Henselinus — 
Hensil i wywodzące się od łacińskiego Nicolaus — Nickel czy Claus, 
Rubryka imion mieszanych i niepewnych zawiera kilka imion o rdzeniu 
niemieckim ze słowiańskim przyrostkiem „ko”, takich jak Friczco, Han
čo, Heynco. Słowiański przyrostek „us” (usz) posiada również występu
jący w niej Hannus30. Niektóre z imion są trudne do określenia. Takie 
z nich, jak Apezco, Peze i Tizko, mogą być zarówno pochodzenia sło
wiańskiego, jak i niemieckiego31. W każdym razie występujący w nich, 
podobnie jak w poprzednich słowiański, przyrostek „ko” uwidacznia 
wpływ otoczenia polskiego na imiennictwo śląskie nawet przy imionach 
pochodzenia niemieckiego. Wpływ ten rozpoczął się i in tensyw nie' roz
w ijał w XIII i XIV w. Był on głównie następstwem trzech czynników: 
małżeństw mieszanych, przejmowania imion niemieckich przez ludność 
słowiańską, przejmowania słowiańskich nawyków językowych przez 
Niemców. W dwóch pierwszych wypadkach im iona-hybrydy ze słowiań
skimi przyrostkam i mogli nosić Polacy. W rubryce imion mieszanych 
i niepewnych umieściłem nie mające nic wspólnego ze słowiańskością 
imię Parzfal — Parsival, ponieważ jako wywodzące się z Europy za
chodniej mogło być używane w rodzinie osadników walońskich czy 
flandryjskich.

Przejdźmy z kolei do analizy nazwisk naszego spisu. Podobnie jak 
przy imionach przedstawiamy je w formie tabeli, w której przy każdym 
nazwisku podano liczbę mieszczan i przedmieszczan je noszących sto
sując podział na: 1. nazwiska topograficzne, nie mówiące nic o naro
dowości ich posiadacza, 2. nazwiska czy przydomki niejasne, 3. nazwiska 
słowiańskie, 4. nazwiska niemieckie. Przy nazwiskach niemieckich zna
kiem zapytania opatrzono nazwiska, które mogły nie być nazwiskami, 
lecz określeniami zawodowymi i jako takie zostały potraktowane przy 
charakterystyce s truk tury  zawodowej ludności. Wśród nazwisk uwzglę-

28 Zob. wskazówkę w tym względzie u J. S. B y s t r o n i a ,  Nazwiska polskie, 
Lwów 1927, s. 181.

29 Por. S. K o z i e r o w s k i ,  Badania nazw topograficznych dawnej wschodniej 
Wielkopolski, Poznań 1928, s. 17.

30 O przyjmowaniu tego rodzaju przyrostków słowiańskich przez imiona nie
mieckie na Śląsku pisał R e i c h e r t ,  Die deutschen Familiennamen..., s. 23.

31 W szerszą i skomplikowaną argum entację językową, do jakiej istnieje wiele 
, danych w literaturze fachowej, w tym miejscu nie wchodzę.



Tab. 3. Zestawienie nazwisk mieszczan strzelińskich

Nazwiska
topograficzne

Nazwiska
niejasne

Nazwiska
słowiańskie

Nazwiska
niemieckie

1. Aldestat 1 1. Crawsa 1 1.. Bartusch 1 1. Bavarus 1
2. Briger 1 2. Neshil 1 2. Bohemus 1 2. Borgerinne 1
3. de Campin 1 3. Palen 1 3. Chlonik 1 3. Bruer (?) 1
4. Cracaw 4. Raczsam 1 4. Coschkynne 1 4. Ceykfuss 1

(Crokaw) 2 5. Raško 1 5. Crepostowicz 1 5. Cordewayn 1
5. deGolischaw 1 6. Reysnik 1 6. Czobeczicz 1 6. Danbuer 1
6. de Gorcz 1 7. Rosbolda 1 7. Dremlo 1 7. Danhusen 1
7. de H arta 3 8. Sardus 1 8. Dubka 1 8. Eyser 1
8. de Karsch 2 9. Sokkil 1 9. Kenzke 1 9. Gluer 1
9. de Koślaw 10. Kige 1 10. Hewerer 1

(Koschlaw, 11. Kydny 1 11. Hubener 1
Kuschlaw) 3 12. Liba 1 12. Kestener (?) 1

10. de Lawdow 4 13. Neprach 2 13. Kindeler 1
11. Legeniz 1 14. Plachta 1 14. Ledir-
12. de Ludovici 15. Polanus 1 Schneider (?) 1

villa 1 16. Sidonke 1 15. Megirleyn 1
13. de Monte 17. Sloniczco 1 16. M enteler (?) 1

Caprino 1 18. Wansonke 1 17. Obilworm 1
14. de Nicolai 18. Phender 1

villa 2 19. Rabe 1
15. Nyser 1 20. Ryche 1
16. de Petirw iz 1 21. Schellenschmid 1
17. de Podegow 1 22. Schirmer 1
18. de Polonicali 23. Schorz 1

Lawdow 1 24. Seyler (?) 1
19. Rose 1 25. Speteler (?) 1
20. de R upp- 26. Sporer (?) 1

rechtsdorf 1 27. Stolczil 3
:21. de Stregow 1 28. Strovoit 1
22. de Strowiz 1 29. Struwe 1
23. de W ammil- 30. Sushefleisch 1

wiz 1 31. Teger 1
24. de W ar- 32. Trinksaus 1

kausch 2 33. Vetter 1
25. Wazinrode 1 34. Virley 1
26. W isinburg 35. Wansold 1

(Wysenburg) 2 36. Wendeier 2
27. de W rati- 37. Wendener 2

slavia 1 í 38. W ettir 1
28. Ysenberg 1 39. Wilde 1

40. Wishilber 1
41. Wollin 1

1 42. Zeilerus (?) 1
í 43. Zochert 1

Razem 9Razem 40 Razem 19 Razem 47



dniono również łacińskie przydomki określające pochodzenie (Bavarus, 
Bohemus, Polanus), zaliczając je do nazwisk niemieckich czy słowiań
skich, chociaż nie jest to poprawne z punktu widzenia językoznawczego. 
Chodzi mi bowiem w pierwszym rzędzie o strukturę narodowościową 
miasta, a nie o badania ściśle onomastyczne.

Przechodząc do charakterystyki nazwisk, trzeba na wstępie stw ier
dzić, że obejmują one znacznie mniejszy procent podatników strzeliń- 
skich niż imiona. Na 174 imiona spotykamy tylko 115 nazwisk. Wśród 
najliczniejszych 47 nazwisk niemieckich 8 posiadało charakter określe
nia zawodowego i mogło nie być nazwiskami sensu stricto. Bardzo licz
ne były też nazwiska topograficzne występujące przy 40 osobach. O wie
le mniej było osób noszących nazwiska słowiańskie (19) i niejasne (9). 
Zaliczenie niektórych nazwisk do grupy niejasnych może budzić u czy
telnika wątpliwości, ponieważ wyglądają one na pierwszy rzut oka na 
słowiańskie. W gruncie rzeczy jednak mogą się one wywodzić zarówno 
z określeń polskich, jak i niemieckich. Raczsam — to może Radźsam lub 
Ratsam, Sokkil — to może Sokół lub Sockel itd. W tych w arunkach 
należy zachowywać dużą ostrożność i wstrzymywać się od zbyt pochop
nych wniosków.

Wnioskowanie na podstawie wyżej wymienionych liczb o odpowied
niej do proporcji nazwisk słowiańskich i niemieckich strukturze naro
dowościowej miasta byłoby nieuzasadnione. Moim zdaniem, duża ilość 
nazwisk niemieckich zdaje się świadczyć raczej o wcześniejszym wśród 
Niemców zwyczaju posługiwania się nazwiskami, który jeszcze wśród 
ludności polskiej nie przybrał tak szerokich rozmiarów. Ponadto można 
z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że nawet wśród ludzi określo
nych nazwiskami proporcje narodowościowe przedstawiały się o wiele 
korzystniej na rzecz Polaków niż stosunek nazwisk słowiańskich do 
niemieckich.

Kapitalne znaczenie ma tu taj analiza nazwisk topograficznych. Iden
tyfikacja wymienionych jako nazwiska wiejskich nazw miejscowych 
przedstawia się następująco: 1. Campin — Kępino (pow. strzeliński), 
2. Golischaw — Goleszów (pow. ząbkowicki), 3. Gorcz — Górzec (pow. 
strzeliński), 4. H arta — Borowica (pow. dzierżoniowski), 5. Karsch — 
Kurczów (pow. strzeliński), 6. Koślaw — Chociwiel (pow. strzeliński),
7. Lawdow — Ludów Śląski (pow. strzeliński), 8. Ludovici villa — Łojo- 
wice (pow. strzeliński), 9. Mons Caprinus — jak z tekstu wynika — 
wzgórze na terenie obecnego miasta Strzelina, 10. Nicolai villa — Miko- 
szów (pow. strzeliński), 11. Petirwiz — Piotrowice (pow. strzeliński), 
12. Podegow — polska nazwa trudna do identyfikacji, zapewne zaginio
na wieś podstrzelińska, 13. Polonicalis Lawdow — Ludów Polski (pow.



:strzeliński), 14. Rose — Rożnów (pow. strzeliński), 15. Rupprechtsdorf — 
Wyszonowice (pow. strzeliński), 16. Stregow — Strzegów (pow. strze
liński), 17. Strowiz — to zapewne Strzoszowice (pow. niemodliński), 
18. Wammilwiz — Wąwolnica (pow. strzeliński), 19. W arkausch — W ar
kocz (pow. strzeliński, 20. Wazinrode — Pszenno (pow. świdnicki), 
21. Ysenberg — Żeleźnik (pow. strzeliński)32.

W świetle tej identyfikacji okazuje się, że spośród 28 nazwisk topo
graficznych aż 21 oznacza pochodzenie z okolicznych wsi śląskich, a spo
śród 39 osób wpisanych tym i nazwiskami aż 31 to przybysze (bądź 
potomkowie przybyszów) z pobliskich wiosek powiatu strzelińskiego 
lub sąsiednich powiatów śląskich. Gdy zważy się, że na wsi pod- 
strzelińskiej polskość zachowała się przez długie stulecia i przetrw ała 
w niektórych rejonach naw et do schyłku XVIII w.33, należy przyjąć, że 
większość przenoszących się do miasta owych „de Campin”, „de Pode- 
gow”, „de Lawdow” to Polacy. Mogli się wprawdzie wśród nich znaleźć 
również pojedynczy niemieccy osadnicy wiejscy, ale należeli oni za
pewne do wyjątków. W większym procencie Niemcami byli zapewne 
przybysze z miast określeni nazwiskami: 1. Aldestat — może Stare 
Miasto Strzelin, 2. Briger — z Brzegu, 3. Cracaw — z Krakowa, 4. Lege- 
niz — z Legnicy, 5. Nyser — z Nysy, 6. W isinburg — z Odolanowa, 
7. de W ratislavia — z Wrocławia. Dlatego przypuszczam, że można by 
postawić hipotezę, iż spośród ludzi o nazwiskach topograficznych ok. zh  
(tj. 27) było Polakami, a ok. V3 (tj. 13) Niemcami. Zmieniłoby to w spo
sób korzystny dla Polaków proporcje narodowościowe między obywate
lami miasta oznaczonymi nazwiskami. W tedy liczylibyśmy na 115 osób 
oznaczonych nazwiskami ok. 60 osób pochodzenia niemieckiego, ok. 46 po
chodzenia słowiańskiego i 9 niejasnego. Osoby pochodzenia słowiańskiego 
były w zasadzie Polakami. W ystępuje jednak wśród nich także niewątpli
w y Czech, określony mianem Bohemus, i tacy mieszczanie, których po
chodzenie czeskie jest prawdopodobne, jak Liba czy Neprach. Podobnie 
jak w zakresie imion, tak i w- zakresie nazwisk spis strzeliński dostarcza 
wiadomości o polskich nazwiskach średniowiecznych mieszczan dolno
śląskich. W ystępują w nim polskie nazwiska śląskie: Bartusz, Chłonik, 
Koszkowa, Dubka, Drzemło, Kij, Słoneczko czy Wędzonka. Jest to jeszcze

32 Przy identyfikacji miejscowości walną pomoc wyświadczył mi wymieniający 
stare nazwy historyczne artykuł P. K l e m e n z a  Die Ortsnamen des Kreises 
Strehlen  (Strehlener Heimatbuch, t. II, Strzelin 1926, s. 17—28) oraz S. R o s p o n d a  
Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej, t. I—II, Wrocław— 
Warszawa 1951.

33 O tym, że w niektórych wsiach powiatu strzelińskiego jeszcze za jego czasów 
mówiono powszechnie po polsku, donosił F. A. Z i m m e r m a n n, Beytrage zur 
Beschreibung Schlesiens, t. I, Brzeg 1783, s. 8.



jeden ślad rozwoju języka polskiego na Dolnym Śląsku i ślad polskości 
mieszczaństwa dolnośląskiego.

Niezależnie od interesującej nas kwestii narodowościowej zamieszczo
na wyżej identyfikacja nazwisk typu topograficznego rzuca ciekawe 
światło na rolę napływu ludności wiejskiej do średniowiecznych miast 
śląskich. Jak z naszego spisu można sądzić, napływ ten był bardzo duży, 
skoro ok. 30°/o oznaczonych nazwiskami mieszczan i przedmieszczan 
Strzelina wywodziło się z okolicznych wsi. Czy procent taki byłby 
właściwy dla wszystkich mieszkańców miasta, trudno jest stwierdzić. 
Można jednak przypuszczać, że wśród całej ludności nie był on chyba 
mniejszy. Gdybyśmy nawet przyjęli, że wśród osiadłych bez nazwisk 
nie znajdowało się już wielu imigrantów wiejskich (których pisarz 
zwykł określać »według pochodzenia), to z drugiej strony wśród nie 
ujętej w spisie biedoty (czeladników, służby itp.) odsetek napływowego 
elementu wiejskiego był zapewne znaczny.

Na zakończenie wywodów poświęconych stosunkom narodowościo
wym Strzelina pragnąłbym chociaż hipotetycznie ocenić odsetek ludności 
polskiej w mieście w drugiej połowie XIV w. Jak ustalono wyżej, ilość 
imion germańskich i słowiańskich wśród osiadłych Strzelinian była 
w spisie mniej więcej równa. Przewagę nazwisk niemieckich nad sło
wiańskimi równoważy w znacznym stopniu fakt wielkiej ilości nazwisk 
topograficznych związanych z okolicznymi wsiami, co pozwala przyjąć 
i wśród osób oznaczonych nazwiskami stosunek bardziej korzystny dla 
Polaków. W związku z tym można wysunąć tezę, że spośród 187 oby
wateli posiadających domy w mieście i 23 osiadłych przedmieszczan 
ok. 40—50°/o było Polakami. Szacunek ten nie uwzględnia jednak bie
doty, wśród której przewaga polskości wydaje się niewątpliwa. W rezul
tacie należy przyjąć, że w drugiej połowie XIV w. przynajmniej 50% 
całej ludności miasta stanowili Polacy. Cennym potwierdzeniem słusz
ności naszej tezy jest fakt, że spośród dwóch istniejących wówczas 
kościołów strzelińskich (Św. Gottarda i Św. Michała) jeden (Św. G ottar- 
da) był kościołem przeznaczonym na odprawianie nabożeństw dla Po
laków. W 1409 r. znajdował się w mieście nauczający w tej świątyni 
polski kaznodzieja Marcin* 33 34. Po przejściu miasta na luteranizm kościół 
ten stał się polskim kościołem protestanckim. Według S. J. Ehrhardta 
polskie nabożeństwa luterańskie odprawiano w nim aż do 1616 r.35

34 G ö r 1 i c h, op. cit., s. 20—21, podaje wiadomość o jego występowaniu wśród 
świadków na jednym z dokumentów nadań kościelnych z tego roku. Był to nie
wątpliwie dokument Rep. 132a, nr 39 b. Archiwum Państwowego we Wrocławiu, 
który zaginął w czasie ostatniej wojny.

33 S. E h r h a r d t ,  Presbyteriologie des evangelischen Schlesiens, t. II, Legnica
1782, s. 244, notuje o kościele Św. Gottarda w Strzelinie: „Sie heist auch die Pol-



Odbywały się one tam  może i później, skoro rzetelny niemiecki histo
ryk  Strzelina napisze w połowie XIX w.: „jest bardzo prawdopodobne, 
że kościół był od początku przeznaczony na nabożeństwa polskie, jak 
to było jeszcze zwyczajem d o  n a j n o w s z y c h  c z a s ó  w ”* 36. W tra 
dycji lokalnej kościół Św. G ottarda nosił aż do XX w. zawsze nazwę 
„polnische K irche”37. Tak więc lokacja Strzelina na prawie niemieckim 
(1292) nie przyniosła jeszcze w ciągu XIV w. zmajoryzowania żywiołu 
polskiego przez Niemców. Żywioł ten był nadal liczny, wzmacniając 
się przez dopływ okolicznej ludności wiejskiej. Średniowieczny Strzelin 
to miasto o dużej liczbie Polaków, którzy wyciskali swe piętno na jego 
codziennym życiu i charakterze.

Spis podatkowy miasta Strzelina z 1371 r.

Hic incipit se liber exaccionum civitatis Strelinensis compositum sub anno 1371 
sedentibus consulibus et juratis eo, anno Johannes Virley, Henricus de Laudo* 
Herm annus Stolzil et Laurencius A dvocati3.

P r i m o

Henricus Schirm er curia VI mr. cum 8 scot. Thomas de Nicolai villa curia 
5 mr. cum 8 scot. Henselinus de W ratislavia curia 4 mr. Nicolaus Raczsam curia 
3 cum 8 scot. Johannes de Polonicali Lawdow curia 4 mr. cum 8 scot. Albertus 
de Lawdow curia 8 mr. Hanco W ernheri curia 6 mr. cum 8 scot. Jacobus cecus 
curia 3V2. Bavarus curia 3 m r. et 2 scot. Herm annus Stolczil curia 2 mr. et 2 scot. 
Hanco scriptor brevis curia 5 mr. et 8 scot. Laurencius Advocati curia 6 mr. et 
8 scot. Clemens sartor curia 2 mr. Heymannus scultetus curia 8 mr. Johannes 
sartor curia y 2 mr. Relicta Buchweldinne curia 2 mr. 6 scot. H enselinusb curia 
3V2 mr. Henselinus Zochert curia 2 mr. 8 scot. Johannes W endeler curia 1 mr. 
Johannes de Gorcz curia 1 mr. Johannes institor curia 1 mr. Tilo curia 1 mr. 
Hempelinus curia 1 m r. Tizko curia 21/2 mr. Herm annus faber curia 2 m r. Pezko 
in angulo curia 1 mr. Nicolaus faber curia 1 mr. Nizco Megirleyn curia V2 mr. 
Mizco curia ly 2 m r c- Heinricus curia 1 mr. ...d curia 1 m r. Petrus Bruer curia

nische Kirche, in welcher bis an den Tod des Diak. Zach. Bieners polnischer 
Gottes-Dienst gehalten w urde”, Zachariasz Biener zm arł w  r. 1616. Zob. tamże, 
s. 259.

36 G ö r 1 i c h, op. cit., s. 21.
37 Pod tą  nazwą wymienia go jeszcze na początku XX w. N e u l i n g ,  

op. cit., s. 312.

a Na marginesie dopisano: § 195.
b Po Henselinus zostawiono miejsce na wpisanie nazwiska, którego sporządza

jący kopię nie mógł zapewne odczytać.
c Pięć nazwisk od Hermannus faber do Mizco omyłkowo w kopii wypisano 

dwukrotnie, raz na fol. 33v i drugi raz na fol. 34r.
d Miejsce na imię podatnika zostało wykropkowane. Kopista widocznie nie 

mógł go odczytać.



1 mr. 2 scot. Czobeczicz curia 1 mr. 2 scot. ...e curia 1 mr. Speteler curia 1 mr. 
Nizco Oblilworm curia 3 mr. Relicta rasoris curia 1 mr. Hempelinus Rasko curia 
1 mr. Nicolaus braixaitor curia 1 mr. Hančo curia 1 mr. Abraham Judeus curia. 
4 mr., Laurencius oleator curia 3V2 mr. Nicolaus Strovoit curia 4V2 mr. Heydanus 
Wysenburg curia 4 mr. et 8 scot. Pezco Wendeier curia 8 mr. Johannes Neprach 
curia 8 mr. et 4 scot. Henselinus Virley curia 6 mr. et 8 scot. Danhusen curia 
6 mr. Danbuer curia 7 mr. 8 scot. Johannes de H arta curia 7 mr. et 8 scot. Cun- 
linus de H arta curia 7 mr. 8 scot. Hanco de Campin 7 mr. 4 scot. Pezco Wisinburg 
curia 7 mr. Hanco Seyler curia 4 mr. Vincencius sartor curia 4 mr. Nicol Stolzil 
curia 4 mr. 9 scot. Liba Nickel curia 2 mr. 9 scot. Heinco de Lawdow curia 2 mr. 
Nizco Hewerer curia 5 fertones. Petrus Strowiz curia 7 fert. Johann Sardus curia 
1 mr. Nicolaus braxtor curia 1 mr. Hanco curia 1 mr. Abraham Judeus curia. 
Nicol de Golischaw curia. Relicta Tilmanninne de Gregorii villa curia. Hanco 
gener Trinksaus curia. Soloniczco curia. Area judeorum f. Heynco gener Dober- 
schaw curia. Jone Crokaw curia. Sydelius sartor curia. Peze Borgerinne curia. 
Jekelo parvus curia. Pecho curia. Clymko curia. Nicolaus gener Kleyberinne curia.
Uxor lanificis curia. Relicta Czitriczinne curia. Michael de Rupprechtsdorf curia.
Bohemus gener Plachtynne curia. Plachta curia. Relicta Laurencii curia. Michael 
Cordewayn curia. Relicta piscatoris curia. Nycolaus gener Czynkinne curia. Paulus 
anceps curia. Johannes filius Laurencii curia. Coschkynne curia. Hanco Palen
curia: Mizco, gener Magdaleně curia. M artius curia. Petrus de Petirwiz curia.
Bartko curia. Jacobus Reysnik curia. Cunradus Crepostowicz curia. Woytko curia. 
Nicolaus de Koślaw curia. Paulus curia. Woytko salsator curia. Bartko sutor curia. 
Mizko de W arkausch curia. Paulus de W arkausch curia. Mazco Wazinrode curia. 
Petrus sartor de Ludovici villa curia. M attheus Cracaw curia. Relicta Coppherinne 
curia. Mizci curia. Scultetus de Nicolai villa curia. Johannes de Wammilwiz curia. 
Heinze de Lawdow curia. Johannes de Karsch curia. Leo sutor curia. Relicta Sto- 
beneri curia. Cunze Neprach curia. Hensil pellifex curia. Nyser curia. Stephan 
Wansonke curia. Paulus m urator curia. Apezco sutor curia. Nicolaus Wansold 
curia. Peter Legeniz curia. Parzfal carus S curia. Paulus Polanus curia. Michael 
faber curia. Heinricus Z eilerush. Nicolaus W ettir. Chlonik pileator curia. Mazco 
vigilator curia. Stephanus curia. Hensil pellifex curia. Johannes Sporer curia. 
Cunlinus doleator curia. Myzko de Koschlaw sutor curia. Nicol Vetter sutor curia. 
M atthias Kindeier curia. Petrus cutellifaber curia. Stephan Menteler curia. Hen- 
ricus Ryche curia. Nycol Struwe curia. Johannes cingulator curia. Nycolaus Ros- 
bolda curia. Nicolaus Gluer curia. Nicolaus Neshil curia. Henricus lapicida curia. 
Nycolaus lapicida curia. Johannes scholaris curia. Petrus lapicida curia. Theodoricus 
carpentarius curia. Jacobus figulus curia. Jacobus Sokkil. Michael renovator.

e Miejsce na imię podatnika wykropkowano. Kopista nie mógł gó odczytać. 
f Słowa Area judeorum umieszczono w tekście równorzędnie z pozycjami do

tyczącymi poszczególnych podatników. Być może, że w oryginale zostawiono wolne 
miejsce do wypełnienia nazwiskami je j mieszkańców, bądź też stanowiły one na
główek dla szeregu nazwisk po nich występujących. W przedrukowywanej kopii 
brak jest w dalszym ciągu wzm ianki o jakiejkolw iek ulicy. Wydaje się wręcz 
nieprawdopodobne, by Area judeorum była zamieszkiwana przez wszystkich niżej 
wymienionych mieszczan.

g Term in  carus wydaje się tu dziwny. Może był to przydomek oznaczający 
drogiego kupca.

h Po Henricus Zeilerus dopisano curia, lecz następnie słowo to skreślono. Wi
docznie Henryka tego wpisano do oryginalnej listy podatkowej bez dodania słowa 
curia.



Petrus Wilde curia. Petrus de Lawdaw curia. Johannes lucifer curia. Henricus 
advocatus curia. Nicolaus rasor curia. Hannus Bartusch curia. Nycolaus gladiator 
curia. Petrus Ceykfus* curia. Hensil Woliin linifex curia. M atthias textor curia. 
Cunlinus de H arta  curia. Pachno curia. Bartko curia. Jacobus servitor civium 
curia. Symon curia. Johannes linifex curia. Michael de W arkausch curia. Nicolaus 
textor et vector curia. Relicta Glambock curia. Hubener curia. Michael pistoris 
curia. Petrus Ysenberg curia. Johannes lapicida curia. Claws in foro equorum. 
Nycolaus Ledirschneyder curia. Johannes Kuschlaw curia. Henricus Wendeler curia. 
Sushefleisch curia. Clemens sartor curia. Claws doleator curia. Relicta Petri 
de Tyncz curia. Nycolaus de Karsch curia. Jone Dubka curia. Johannes Dremlo 
curia. Peczco Stolczil curia. Nycol Wendener.

N o t a  d e  a r m i s  c i v i t a t i s i

Prim o 5 m itra  calipsea. Item  12 pileos ferreos. Item 25 brostbleych. Item 
6 paria de chirothecis ferreis. Item 2 panciria, tercium  pancirium constat 16 gr. 
Item  de lanciis octo bonis. Item  5 pixidis. Item in una tonnula de pulveribus. 
Item 2 magna cantra et duo parva.

N o t a  c e n s u m  c i v i t a t i s  S t r  e 1 i n e n s i s, 
q u i  a n n u a t i m  c e d i t  c i v i t a t i k

Prim o balneator quicunque fuerit in civitate Strelinensi tenetur dare singulis 
annis 4 mr. Item carnifices Strelinenses tenentur dare singulis annis pro 
farcimoniis medio Jejunii 3 mr. Item rasor pannorum  singulis 4 temporibus V2 
fert. Item salsatores, qui in civitati Strelinensi sunt, tenentur dare 2 sexagenas. 
Item de qualibet fovea lapicidarum prope civitatem 9 scot. festo M artini. Item 
quilibet lapicida de fovea sua tenetur dare civitati centum plaustra lapidum, 
cuilibet civi in civitate pro 1 fert. Item quatuor ferratores in civitate singulis 
exacionibus tenentur dare 1 fert. Item  8 camere penesticorum de camera sua 
singulis exaccionibus 4 gr. Item de Monte Caprino singulis annis in festo M artini 
15 scot. Item de institoribus X talenta piperis. Item figuli in Toppirsdorf singulis 
annis tenentur dare 9 gr festo s. Johannis Baptistae.

N o t a  c e n s u m  o r t o r u m * 1

Kyge 2l/2 gr. Sidonke 6 gr. Nicze Teger 10 gr. Wishilber 6 gr. Woytke Schorz 
13 gr. Nikel A ldestat 3 gr. Nikel Kestener 20 gr. Mazke junior 4 gr. Nikel Eyser 
13 gr. Heinrich Schellennschmid 7i/2 gr. Mazke Kydny 5 gr. Michil sartoris 
I 6V2 gr. Crawsa 3 gr. Frenzil Briger 3 gr. Stephanus lapicide 9 gr. Johannes 
Kenzke 7 gr. Jakusch 11 gr. Rezke de Monte Caprino 9 gr. Stanke faber 12 gr. 
Roguze 7 gr. Steppan Podegow 6V2 gr. Peter Phender 7 g r .m Paduch 6 gr. 
Johannes pannicida 2V2 gr.

i W tekście kopii Trynksus podkreślono i napisano na marginesie Ceykfus. 
Świadczy o trudnościach w odczytaniu. Nasuwa się przypuszczenie, czy nazwisko  
to nie brzmiało podobnie jak nazwisko wymienionego w yżej Hanco gener Trinksaus.

] Na marginesie dopisano: § 196.
k Na marginesie dopisano: § 197.
1 Na marginesie dopisano: § 198.
m Ostatnie trzy pozycje od Peter Phender do Johannes pannicida dopisał 

kopista na marginesie. Uczynił to zapewne ze względu na brak miejsca, chcąc 
skończyć spis na fol. 35r swego tekstu, ponieważ na fol. 35v rozpoczynał już nowy 
odcinek swych wypisów Nota censum panni legatum pauperibus z 1383 r.



DIE GESELLSCHAFTLICHEN UND NATIONALEN VERHÄLTNISSE 
VON STRZELIN IN DER 2. HÄLFTE DES 14. JAHRHUNDERTS

Der Aufsatz befasst sich m it .den gesellschaftlichen und nationalen Verhält
nissen von Strzelin in Anlehnung an ein unbekanntes Steuerverzeichnis aus dem 
Jahre 1371, das in einer Kopie aus dem 18. Jahrhundert ifti Archiv der Stadt und1 
der Woiwodschaft von Wroclaw in den Exzerpten aus dem städtischen Protokollbuch 
aus den Jahren 1371—-1442 (Sign. Rep. 135.D.384b) erhalten blieb. Der Verfasser 
behauptet, dass diese Auszüge aus demselben, heute verlorenen, Stadtbuch 
verfertigt wurden, aus dem auch das sogenannte Strehlener Fragment, das 
C. Grünhagen veröffentlicht hat, stammt. Anhand der erwähnten Steuerliste 
setzt der Verfasser die Zahl der Einwohner von Strzelin im Jahre 1371 auf etw a 
1675 Personen fest. W eiter versucht er, eine Analyse der Berufsstruktur der 
Bevölkerung durchzuführen, indem er die . bescheidenen Angaben aus dem 
Verzeichnis durch andere Quellen ergänzt. Im Endergebnis kommt er zu dem 
Schluss, dass die Zahl der in den einzelnen Berufsgruppen Beschäftigten, ohne 
Gesellen und Gesinde, folgendermassen aussah: Produktion von Rohstoffen 27 
(13,4°/o), M etallhandwerke 11 (5,4%), Beleuchtung 2 (1%), Textilhandwerk 7 (3,5%),. 
Lederhandwerke 34 (16,9%), Verarbeitung von Holz und Ton 4 (2%), Lebensmittel
handwerke 68 (33,9%), Produktion von Kleidung und Hygiene 9 (4,5%), Bauhand
werke 2 (1%), Handel-, V erkehr- und Hotelbetriebe 32 (15,9%), Verschiedenes 
5 (2,5%). Diese B erufsstruktur w ar charakteristisch für eine Stadt, die den Bedarf 
eines kleinen Lokalmarktes befriedigt. Der w eitere Teil des Aufsatzes wurde der 
Analyse der nationalen Verhältnisse gewidmet, die anhand der im Verzeichnis 
auftretenden Vornamen und Zunamen der Stadtbewohner untersucht wird. Unter 
den Vornamen unterschied der Verfasser: 91 allgemein-christliche, 33 slawische, 
32 deutsche, 17 gemischte und unsichere, 1 jüdischen und unter den Zunamen 
40 topographische, 9 ungeklärte, 19 slawische, 47 deutsche. Wenn man die Tatsache 
berücksichtigt, dass der Brauch des Führens von Zunamen bei den Deutschen 
verbreiteter w ar als bei den Poleit und dass die topographischen Namen in grosser 
Mehrzahl die Ankömmlinge aus den umliegenden schlesischen Dörfern betrafen, 
so ist der Verfasser der Ansicht, dass unter den Bürgern von Strzelin im Jahre 
1371 etwa 40—50% Polen w aren und unter allen Einwohnern w ar der Prozentsatz 
der Polen etwas grösser. Dem Aufsatz wurde der Text des Steuerverzeichnisses 
aus dem Jahre 1371 angefügt.


