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PRZYWILEJE CECHU RZE�NIKÓW
W MIASTACH KSIÊSTWA CIESZYÑSKIEGO

(Z BADAÑ NAD PRZYWILEJAMI CECHOWYMI
W KSIÊSTWIE CIESZYÑSKIM W �REDNIOWIECZU
I POCZ¥TKACH CZASÓW NOWO¯YTNYCH, CZ. 2)

W artykule dotycz¹cym przywilejów cechu praso³ów soli w miastach ksiêstwa
cieszyñskiego skonstatowali�my m.in., ¿e istnieje niedostatek badañ nad dziejami
cechów, które dzia³a³y w miastach po³o¿onych na terenie wschodniego i po³udnio-
wego Górnego �l¹ska w �redniowieczu i czasach wczesnonowo¿ytnych1. W szcze-
gólno�ci niewiele wiemy odno�nie do dziejów poszczególnych cechów w tutej-
szych, w wiêkszo�ci przecie¿ niewielkich miastach, a nawet, jakie konkretnie cechy
w nich dzia³a³y. Przede wszystkim jednak brak nam wiedzy w zakresie organiza-
cji i zasad funkcjonowania miejscowych cechów. Tym samym nie wiemy te¿, czy
wystêpowa³y w tym wzglêdzie jakie� prawid³owo�ci, czy te¿ panowa³ na tym ob-
szarze ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego swoisty chaos. Zauwa¿yli�my równie¿,
¿e zape³nienie tej luki nie tylko poszerzy stan naszej wiedzy na temat szeroko ro-
zumianej sytuacji gospodarczej Górnego �l¹ska, w tym zw³aszcza gospodarki miej-
skiej na tym terenie, lecz tak¿e wesprze nasze rozumienie mechanizmów, które wy-
wiera³y wp³yw na funkcjonowanie spo³eczno�ci miejskiej w dawnych wiekach.
Uzyskane rezultaty badawcze powinny tak¿e wesprzeæ prace zwi¹zane z przygo-
towaniami do napisania syntez dziejów kolejnych spo�ród tutejszych miast. Wszy-
stko to uzasadnia potrzebê rozpoznania metod dzia³ania i zasad organizacyjnych
przynajmniej najwa¿niejszych cechów, które dzia³a³y w tutejszych miastach w daw-
nych wiekach. Kontynuuj¹c ten program badawczy przyjrzyjmy siê tym razem za-
sadom dzia³ania i organizacji cechu rze�ników (których zamiennie bêdziemy na-
zywaæ masarzami) w ksiêstwie cieszyñskim w �redniowieczu i w pocz¹tkach
czasów nowo¿ytnych.

1 I. Pan ic, Przywileje cechu praso³ów soli w miastach ksiêstwa cieszyñskiego (Z badañ nad przy-
wilejami cechowymi w ksiêstwie cieszyñskim w �redniowieczu i pocz¹tkach czasów nowo¿ytnych) (So-
bótka, R. LXII, 2007, nr 3, s. 357�364).
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Najwcze�niejsza znana wspó³cze�nie wzmianka na temat cechu rze�ników

w ksiêstwie cieszyñskim pochodzi z 1488 r. Wtedy to, we wtorek przed �w. Wa-
lentym (12 II), nast¹pi³o rozstrzygniêcie d³ugotrwa³ego sporu pomiêdzy w³adza-
mi miejskimi Cieszyna a tamtejszymi masarzami. Decyzje, podjête w tej sprawie
przez ksiêcia Kazimierza II, zosta³y zatwierdzone w dokumencie wystawionym
przez kancelariê ksi¹¿êc¹2. Powodem sporu by³y liczne przypadki naruszania ce-
chowego monopolu na ubój i handel miêsem, którego dopuszcza³o siê wielu mie-
szczan, a tak¿e (jak wynika z kontekstu omawianego aktu) czêste próby narusza-
nia ich praw przez mieszkañców okolicznych wsi. Dyplom ten, a w zasadzie jego
tre�æ, ma dla nas z kilku powodów szczególne znaczenie. Po pierwsze dlatego, ¿e
ksi¹¿ê Kazimierz II w uzasadnieniu wyroku powo³uje siê na stare przywileje ce-
chowe, które przed³o¿y³a mu starszyzna cechowa. Dziêki temu dowiadujemy siê,
¿e tutejsi masarze uzyskali prawo zrzeszenia siê w cechu wiele dziesiêcioleci wcze�-
niej, niewykluczone, ¿e jeszcze w XIV w. Konfrontacja tego aktu z innymi przy-
wilejami cechowymi wskazuje, ¿e rze�nicy nale¿eli do tej grupy rzemios³, których
przedstawiciele najszybciej potrafili zjednoczyæ siê w cechu.

Po drugie (co wa¿niejsze), dyplom ten zawiera klauzule z wa¿nymi informa-
cjami na temat zasad prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez rzemie�lników
zrzeszonych w tym cechu, a tak¿e ustalaj¹ce relacje, jakie panowa³y wcze�niej
i jakie powinny panowaæ pomiêdzy starszyzn¹ cechu a w³adzami miasta. Brak
w nim natomiast wiadomo�ci na temat organizacji cechu masarzy, jak te¿ praw
i obowi¹zków rzemie�lników reprezentuj¹cych ten zawód wobec cechu, a tak¿e
jego powinno�ci wobec miejskiej communitatis.

Je¿eli chodzi o zasady dzia³alno�ci gospodarczej, które obowi¹zywa³y mistrzów
cechowych, uj¹æ je mo¿na w dwóch grupach. Pierwsza z nich dotyczy czasu ubo-
ju i sposobów sprzeda¿y wyrobów rze�niczych, a tak¿e sposobów zaopatrywania
siê w surowiec do uboju, druga natomiast mówi o us³ugach, jakie rze�nicy powin-
ni wykonywaæ na rzecz cz³onków spo³eczno�ci miejskiej. Otó¿, jak stwierdza³ ksi¹-
¿ê Kazimierz, zgodnie z prawem, które zosta³o nadane cieszyñskim masarzom przez
jego przodków, mog¹ oni swobodnie zabijaæ zwierzêta w ci¹gu tygodnia, a¿ do
soboty przed nieszporami. Nieco inaczej sytuacja wygl¹da³a w sobotê. Otó¿ w tym
dniu rze�nicy powinni za odpowiedni¹ op³at¹ wykonywaæ us³ugi dla tych spo�ród
mieszczan, którzy chcieliby dokonaæ uboju zwierz¹t z przeznaczeniem na w³asne
potrzeby. Ograniczony zosta³ jednak czas tych us³ug na porê, która zaczyna³a siê
w okolicach nieszporów, a koñczy³a siê po nieszporach3. Takie obostrzenie skie-
rowane by³o jednak nie przeciw masarzom, lecz w istocie przeciw mieszczanom,
gdy¿ poprzez zawê¿enie czasu przeznaczonego na ubój prywatny ograniczano ilo�æ
miêsa, która mog³a trafiæ do rodzin mieszczañskich z ich w³asnych �róde³. Naj-
wa¿niejszym jednak ograniczeniem by³ zakaz zaopatrywania siê przez mieszczan
w byd³o lub trzodê na ubój w okolicznych wioskach, mogli oni bowiem biæ wy-
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2 Archiwum Pañstwowe w Cieszynie (dalej: APC), Zespó³ Akt Komora Cieszyñska (dalej: KC),
sygn. 1364, k. 9�14.

3 Tam¿e, k. 9�10.
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³¹cznie zwierzêta, które pochodzi³y z w³asnego chowu, wzglêdnie, w przypadku
wieprzów, które nabyliby od m³ynarzy z dwóch dzia³aj¹cych w Cieszynie m³ynów
ksi¹¿êcych4. Mieszczanie mogli natomiast dokonywaæ zakupu warchlaków na tucz,
z zastrze¿eniem, ¿e musz¹ one pochodziæ z wiosek po³o¿onych w ksiêstwie cie-
szyñskim. Jak zaznaczono w omawianym dokumencie: �ku obecnemu dobremu slu-
ze a ku spizi miesta�5.

Osob¹, która wyznacza³a rze�nika do wykonania tej us³ugi, by³ starszy cechu.
On te¿ odpowiada³ za to, aby ów obowi¹zek by³ sprawiedliwie rozk³adany na po-
szczególnych cz³onków cechu. W wypadku odmowy wykonania us³ugi rzemie�l-
nikowi grozi³a kara w wysoko�ci 1 grzywny groszy praskich.

Inn¹ form¹ ochrony interesów rzemie�lników cechowych by³ zakaz dostar-
czania miêsa do miasta przez mieszkañców wsi podcieszyñskich, jak te¿ zaopa-
trywania siê w miêso na wsi przez mieszczan z Cieszyna. Byd³o lub trzoda, które
by³y ubijane przez siedlaków, ci ostatni mogli przeznaczaæ wy³¹cznie na w³asne
potrzeby6.

Je¿eli chodzi o zasady handlu miêsem, ksi¹¿ê orzeka³, ¿e rze�nicy mogli je
sprzedawaæ w dni powszednie, a tak¿e w jarmarki oraz w dni targowe w jatkach
miejskich.

Wa¿ne miejsce w rozporz¹dzeniu ksi¹¿êcym zajmowa³y zasady reguluj¹ce
porz¹dek pracy w cechu. Przede wszystkim okre�lano kolejkê wykonywania ubo-
ju oraz zaopatrywania siê w byd³o lub wieprze. Rze�nicy mogli nabywaæ byd³o
rze�ne u siedlaków z okolicznych wiosek w kolejno�ci ustalonej przez starszyznê
cechow¹. Osoba, która wy³ama³aby siê z obowi¹zuj¹cej kolejki, zarówno je�li cho-
dzi o zakup zwierz¹t rze�nych, jak i wykonanie us³ugi masarskiej na rzecz poszcze-
gólnych mieszczan, by³a karana op³at¹ wnoszon¹ do skarbca cechowego. W spo-
sób nieskrêpowany rzemie�lnicy zrzeszeni w cechu mogli nabywaæ byd³o jedynie
w jarmarki. Dopuszczano przyjmowanie byd³a w zastaw, niemniej po sprzeda¿y
miêsa masarz by³ pod gro�b¹ kary zobowi¹zany do wyp³aty w³a�cicielowi ubitej
sztuki nale¿nych pieniêdzy. Po trzecie masarz by³ zobowi¹zany wraz ze sprzeda-
wanym miêsem wystawiæ na sprzeda¿ tak¿e skóry z ubitej sztuki.

W wystawionym przywileju ksi¹¿ê wprowadza³ tak¿e przepisy chroni¹ce inte-
res skarbu ksi¹¿êcego. Mamy tu na uwadze przede wszystkim nakaz zaopatrywa-
nia siê przez rzemie�lników cechowych w byd³o rze�ne wy³¹cznie we wioskach
ksiêstwa cieszyñskiego. Ponadto ksi¹¿ê zastrzega³ obowi¹zek dostarczania przez
cech odpowiedniej ilo�ci ³oju na �wiece dla dworu ksi¹¿êcego7.

Z kontekstu omawianego aktu wynika, ¿e w zamy�le ksiêcia Kazimierza II wy-
stawiony akt mia³ koñczyæ zapewne uci¹¿liwy dla wszystkich spór. Nie ulega jed-
nak w¹tpliwo�ci, ¿e orzeczenie ksi¹¿êce nie budzi³o w�ród pozosta³ych cz³onków
spo³eczno�ci miejskiej entuzjazmu, gdy¿ przywraca³o naruszony wcze�niej mono-
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4 Tam¿e, k. 10�11.
5 Tam¿e, k. 12.
6 Tam¿e, k. 14.
7 Tam¿e, k. 11�13.
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pol cieszyñskich rze�ników w handlu miêsem. Z tego te¿ powodu mieszczanie pod-
jêli starania o zmianê tej sytuacji. Ich zabiegi zakoñczy³y siê powodzeniem dopie-
ro w 1523 r., kiedy to 16 wrze�nia ten¿e ksi¹¿ê Kazimierz II nada³ w³adzom miej-
skim Cieszyna prawo do organizowania dorocznego, jednotygodniowego targu
miêsnego, który mia³ trwaæ od Wielkiej Nocy a¿ do �wiêtego Micha³a8. Wysta-
wiony wówczas dokument w swoich postanowieniach wprawdzie nie znosi³ mo-
nopolu cechowego, niemniej odbiega³ wyra�nie od wcze�niejszych rygorystycz-
nych ograniczeñ w handlu miêsem, na³o¿onych ongi� na spo³eczno�æ miejsk¹.
Ksi¹¿ê zezwala³ bowiem na wolny handel miêsem w czasie jarmarku nie tylko mie-
szczanom, lecz w ogóle ka¿demu mieszkañcowi ksiêstwa cieszyñskiego. Jedyne
warunki, jakie nale¿a³o spe³niæ, dotyczy³y obowi¹zku uiszczania przez handluj¹-
cych op³aty targowej, pobieranej przez w³adze miejskie, a tak¿e jawno�ci handlu
miêsem (czyli zakazu jego sprzeda¿y po domach). Ksi¹¿ê zastrzega³, ¿e po³owa
pobranych op³at powinna wp³ywaæ do skarbu ksi¹¿êcego, druga po³owa stawa³a
siê w³asno�ci¹ miasta9. Inne ograniczenia, jakie zawarto w omawianym dyplomie,
nosi³y charakter raczej porz¹dkowy. Miêdzy innymi okre�lano czas handlu, zaka-
zywano sprzeda¿y miêsa w kolejny dzieñ tych porcji, których nie uda³o sprzedaæ
siê kupcom w dzieñ poprzedni. W tym ostatnim wypadku miêso mia³o trafiaæ do
szpitala miejskiego, gdzie skorzysta³aby z niego biedota miejska, a tak¿e ró¿ni bez-
domni. Równie¿ cz³onkowie cechu musieli w okresie jarmarku sprzedawaæ swoje
wyroby na wolnym targu, w wyznaczonym specjalnie dla nich miejscu, a nie jat-
kach, b¹d� to w³asnych, b¹d� te¿ prowadzonych przez ró¿nych przekupniów10.

A¿eby zrekompensowaæ masarzom ich straty, ksi¹¿ê Kazimierz II podj¹³ decy-
zjê o ograniczeniu o po³owê ilo�ci ³oju od bitego byd³a, który cz³onkowie cechu
musieli tradycyjnie przekazywaæ na zamek. Drug¹ po³owê mia³y dostarczyæ w³a-
dze miejskie, odbieraj¹c go przy okazji �ci¹gania podatku od bitego byd³a od wszyst-
kich, którzy prowadzili jego ubój i sprzeda¿ podczas jarmarku. Prawo �ci¹gania
op³at (wraz z obowi¹zkiem odprowadzania czê�ci nale¿nej skarbowi ksi¹¿êcemu)
spoczywa³o na w³adzach miejskich. Aby jednak w³adze miejskie nie dokonywa³y
nadu¿yæ kosztem cechu, ksi¹¿ê orzek³, ¿e podatki od ludzi handluj¹cych zarówno
byd³em i trzod¹, jak miêsem, a tak¿e przestrzegania zasad handlu miêsem oraz od-
prowadzania ³oju na zamek, bêd¹ strzec dwie osoby, z których jedn¹ wyznacza³a
rada miejska, drug¹ natomiast cech11.

Rozporz¹dzenie ksiêcia Kazimierza II by³o bardzo korzystne dla mieszczan,
czê�ciowo bowiem prze³amywa³o monopol cechu masarzy na handel byd³em i trzo-
d¹ oraz miêsem. Inaczej przedstawia³a siê sytuacja, je�li spojrzeæ na ni¹ oczami
cz³onków spo³eczno�ci cechowej. Cieszyñskim rze�nikom dokucza³ przede wszyst-
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8 APC, KC 1364, k. 27�30; Listinaø Tì�inska. Codex diplomaticus ducatus tessinensis, t. IV. cz. 1:
1496�1526, wyd. E. Nìmec, Èesky Tì�in 1961, nr 438.

9 Podamy tu dla przyk³adu, ¿e op³ata od sztuki byd³a oraz od wieprza wynosi³a 1 grosz, od cielê-
cia pó³ grosza, od owcy za� cztery halerze, APC, KC 1364, k. 29.

10 Tam¿e.
11 Tam¿e, k. 30.
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kim brak precyzyjnego ustalenia wielko�ci podatku oraz danin w naturze, jaki mieli
uiszczaæ na rzecz skarbu ksi¹¿êcego. Dotychczas bowiem wysoko�æ podatku by³a
zale¿na od ilo�ci ubitego byd³a lub trzody. Ta zasada z pozoru by³a sprawiedliwa,
niemniej kry³y siê za ni¹ liczne pu³apki. Miêdzy innymi ró¿na by³a ilo�æ ³oju, któr¹
mo¿na by³o odzyskaæ od poszczególnych sztuk ubitych zwierz¹t, ró¿na ich waga
(a w �lad za tym ró¿na ilo�æ uzyskanego i sprzedanego miêsa lub wêdlin) itd. Ina-
czej mówi¹c jednolite obci¹¿enia poszczególnych cz³onków spo³eczno�ci cecho-
wej czêsto nie sz³y w parze z dochodami uzyskiwanymi przez poszczególnych rze�-
ników. Zarazem konkurencja taniego miêsa, które pojawia³o siê na jarmarkach,
ogranicza³a rzemie�lnikom cechowym mo¿liwo�ci sprzeda¿y ich wyrobów. Wo-
bec braku precyzyjnego okre�lenia wysoko�ci podatków zdarza³y siê sytuacje, i¿
obci¹¿enia, które ponosili cz³onkowie cechu, by³y w ich odczuciu zbyt wysokie
w stosunku do uzyskiwanych dochodów. Op³aty uiszczane przez mieszczan, podob-
nie jak op³aty targowe wnoszone przez mieszkañców okolicznych wiosek, zale¿a-
³y natomiast od konkretnej transakcji, co czyni³o ich dzia³alno�æ gospodarcz¹ mniej
ryzykown¹.

W powy¿szej sytuacji starszyzna cechowa podjê³a próbê zmiany niekorzyst-
nego dla rze�ników prawa. Nie wiemy, jaka by³a reakcja w³adz miejskich na te
starania, jednak bez w¹tpienia jakie� dzia³ania zosta³y podjête, o czym �wiadczy
ostateczny rezultat tych zabiegów, które tylko w czê�ci zosta³y uwieñczone po-
wodzeniem. Mianowicie na mocy dokumentu, wystawionego 11 VIII 1544 r.
przez regenta Jana z Pernstejnu, który sprawowa³ w³adzê w ksiêstwie w imieniu
dochodz¹cego do wieku sprawnego ksiêcia Wac³awa II Adama, zosta³a precy-
zyjnie uregulowana wysoko�æ obci¹¿eñ podatkowych cz³onków cechu12. Przy
okazji wystawca dokumentu informuje, ¿e w Cieszynie w owym czasie prawo
wykonywania tego zawodu posiada³o 10 rzemie�lników13. Zachowane zosta³o na-
tomiast prawo mieszczan do wolnego handlu byd³em i trzod¹ chlewn¹ podczas
corocznego jarmarku, wprowadzone przez ksiêcia Kazimierza II. Zarazem utrzy-
mano obowi¹zek uiszczania op³at przez mieszczan, tak w pieni¹dzu, jak i w po-
staci ³oju. Za sukces cechu mo¿na uznaæ precyzyjne okre�lenie wysoko�ci po-
datku, który powinni wp³acaæ do kasy ksi¹¿êcej poszczególni cz³onkowie cechu,
któr¹ ustalono na 2 z³ote, 14,5 grosza i 2 halerze14. W sumie wiêc cz³onkowie
tego cechu wzbogacali skarb ksi¹¿êcy o ponad 24 z³ote. Ponadto ka¿dy masarz
powinien na �w. Micha³a przekazywaæ na zamek 4 kamienie ³oju. Dla dalszego
rozwoju cechu pomy�lne by³o inne rozporz¹dzenie regenta, które gwarantowa³o
utrzymanie wysoko�ci obci¹¿enia podatkowego w niezmienionej postaci w wy-
padku, gdyby liczba rze�ników w cechu uleg³a zmianie (wzros³a). W takiej sy-
tuacji powy¿sze powinno�ci mia³y byæ roz³o¿one sprawiedliwie na wszystkich
aktualnych cz³onków cechu.

Przywileje cechu rze�ników w miastach ksiêstwa cieszyñskiego

12 APC, KC 1364, k. 40�41.
13 Tam¿e, k. 41.
14 Tam¿e, k. 40.
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Decyzje podjête przez Jana z Pernstejnu uspokoi³y na pewien czas napiête

relacje pomiêdzy cz³onkami cechu a w³adzami miasta. W miêdzyczasie nast¹pi³
przyrost liczby mieszkañców Cieszyna, czego najlepszym �wiadectwem jest nowy
rynek, wzniesiony na placu, który w 1496 r. podarowa³ mieszczanom ksi¹¿ê Kazi-
mierz II, w �lad za czym zaczêto wznosiæ wokó³ Cieszyna kolejne przedmie�cia,
tym razem roz³o¿one równie¿ na wschód od murów miejskich15. Wkrótce te¿ na-
st¹pi³ kolejny prze³om w rozwoju przestrzennym i demograficznym miasta, zwi¹-
zany ze zmian¹ wyznania przez ksiêcia Wac³awa III Adama i przymuszeniem do
opuszczenia Cieszyna tutejszych dominikanów, na terenie za� zajmowanym przez
ich ogrody zosta³ za³o¿ony kolejny kwarta³ miejski (zwany Nowym Miastem). Wy-
darzenia te zbieg³y siê z trwaj¹cym od ponad pó³wiecza prosperity ekonomiczn¹
miasta, która poci¹ga³a za sob¹ ogólny wzrost zamo¿no�ci mieszczan, a w �lad za
tym wzrost popytu na lepsze jako�ciowo wyroby, w tym tak¿e jedzenie. Stabiliza-
cja gospodarcza ksiêstwa cieszyñskiego oraz rozwój okolicznych wsi przyczyni³y
siê do zwiêkszenia produkcji rolnej, która by³a w stanie zaspokoiæ wiêksze zapo-
trzebowanie mieszczan na ¿ywno�æ16. Wszystko to otwar³o drogê do cechu nowym
adeptom sztuki rze�niczej, w konsekwencji czego ich liczba znacznie wzros³a. To
jednak poci¹gnê³o za sob¹ liczne spory w�ród jego cz³onków, co w znacznym stop-
niu utrudnia³o nie tylko kierowanie cechem, lecz tak¿e dezorganizowa³o jego dzia-
³alno�æ. W tej sytuacji starszyzna cechowa zwróci³a siê do ksiêcia Wac³awa III Ada-
ma o wydanie nowego przywileju cechowego. K³opoty finansowe tego Piasta,
zwi¹zane ze zbyt wystawnym i rozrzutnym ¿yciem jego dworu, a tak¿e dworu jego
syna, Fryderyka Kazimierza17, sk³oni³y go do spe³nienia za odpowiedni¹ op³at¹
(której wysoko�ci niestety nie jeste�my w stanie okre�liæ) pro�by mistrzów cecho-
wych. W ten sposób 24 XI 1574 r. cech rze�ników z Cieszyna otrzyma³ nowy przy-
wilej. Obejmowa³ on w zasadzie wszystkie aspekty funkcjonowania cechu. Okre�la³
on obowi¹zki podatkowe cz³onków cechu wobec ksiêcia, ustala³ wielko�æ cechu, jego
maj¹tek oraz regulowa³ zasady funkcjonowania cechu i ¿ycia spo³eczno�ci cecho-
wej18.

Przede wszystkim Wac³aw III Adam zezwoli³, aby dzia³alno�æ rzemie�lnicz¹
prowadzi³o w Cieszynie maksymalnie 24 rze�ników. Je�li chodzi o podatek pie-
niê¿ny ka¿dy rze�nik uiszcza³ op³atê w wysoko�ci 1 z³otego. Ponadto ksi¹¿ê oznaj-
mia³, ¿e odsprzeda³ im swoje jatki, w których rze�nicy mogli sami sprzedawaæ swoje

15 Swoje siedziby zak³adali tutaj nie tylko mieszczanie, lecz równiez niektórzy przedstawiciele
szlachty z ksiêstwa cieszyñskiego, jak np. Czelowie, por.: I. Pan ic, Uposa¿enie ziemskie rodziny Czelo
z Czechowic za panowania Piastów (Z badañ nad drogami awansu i uposa¿eniem maj¹tkowym szlachty
cieszyñskiej w czasach piastowskich 1290�1653), �redniowiecze polskie i powszechne, t. III, pod red.
I. Panica, J. Sperki, Katowice 2004, s. 245, 250, przyp. 112.

16 Zjawisko wzrostu produkcji rolnej, a nastêpnie jej stabilizacji na okre�lonym poziomie, nie tylko
zreszt¹ mieszkañców wsi, lecz tak¿e mieszczan, doskonale widaæ w trakcie lektury tutejszych urba-
rzy, por.: Urbarz cieszyñski z 1577 r., wyd. I. Panic (Acta Historica Silesiae Superioris, t. IX, Cieszyn
2001); Urbarz pañstwa skoczowsko-strumieñskiego z 1621 roku, wyd. W. Gojniczek, Skoczów 1999.

17 I. P a n i c, Poczet Piastów i Piastówien cieszyñskich, Cieszyn 2002, s. 28.
18 APC, KC 1364, k. 116�125.
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wyroby. W zamian mieli (oprócz podatku) przekazywaæ na jego rzecz dodatkow¹
ilo�æ ³oju. W sumie ka¿dy z cz³onków cechu posiada³ odt¹d w³asn¹ jatkê, z której
zobowi¹zany by³ dostarczyæ 12 kamieni ³oju na o�wietlenie komnat ksi¹¿êcych
(w miejsce dawnych 4), z czego 2 kamienie ³oju wnosi³ na �wiêto Matki Boskiej
Gromnicznej, pozosta³e za� 10 kamieni na �w. Marcina. W zamian nada³ im pra-
wo dziedziczenia wspomnianych jatek. Ponadto ksi¹¿ê wyrazi³ zgodê na sprzeda¿
miêsa i innych wyrobów równie¿ w sobotê po nieszporach, na co dawniejsze pra-
wo im nie zezwala³o19.

Bardzo rozbudowana by³a sfera przepisów, które organizowa³y funkcjonowa-
nie cechu. Przede wszystkim podkre�lono, ¿e prawo do prowadzenia dzia³alno�ci
rzemie�lniczej ma osoba, która posiada³a uprawnienia mistrzowskie. Warunkiem
podjêcia dzia³alno�ci przez nowego rzemie�lnika by³o po pierwsze zwolnienie siê
miejsca, np. po �mierci mistrza cechowego, wzglêdnie zaprzestanie prowadzenia
dzia³alno�ci rzemie�lniczej przez w³a�ciciela warsztatu. Kolejnym warunkiem by³o
okazanie przez kandydata na w³a�ciciela masarni stosownych uprawnieñ mistrzow-
skich, a nastêpnie odprowadzenie do cechu wpisowego. Sk³ada³y siê nañ 2 z³ote,
które kandydat do przejêcia warsztatu wp³aca³ do kasy cechowej, 4 funty wosku,
a tak¿e miarka piwa dla mistrzów cechowych. Ponadto, �jak to ka¿e starodawny
zwyczaj�, kandydat do cechu winien by³ zorganizowaæ mistrzom cechowym kola-
cjê20. Takie same obowi¹zki spoczywa³y na nowym mistrzu, który zamierza³ pod-
j¹æ pracê w cechu u boku w³a�ciciela warsztatu, przy czym nie posiada³ on upraw-
nieñ, które przys³ugiwa³y starszym cz³onkom cechu.

Interes gospodarczy cechu zabezpiecza³y wprowadzone przez ksiêcia obostrze-
nia w uboju miêsa w mie�cie przez siedlaków z okolicznych wiosek, a tak¿e tych
spo�ród mieszczan, którzy chcieli dokonaæ uboju na w³asne potrzeby. W obu wy-
padkach mo¿na to by³o czyniæ jedynie po uiszczeniu odpowiednich op³at od sztu-
ki byd³a lub trzody w dni targowe21, wniesionych do skarbu ksi¹¿êcego. Mieszcza-
nie, wzorem poprzednich nadañ, mogli nabywaæ byd³o na rze� wy³¹cznie w okresie
wolnych jarmarków, natomiast w pozosta³ych wypadkach mogli biæ zwierzêta
wy³¹cznie z w³asnego chowu lub zakupione z hodowli ksi¹¿êcych. Podobnie te¿
(jak dawniej) uboju móg³ dokonaæ wy³¹cznie cz³onek cechu masarskiego. Z³ama-
nie tego nakazu mog³o prowadziæ do konfiskaty miêsa na potrzeby dworu, a tak¿e
zakazu handlu w dni targowe i w jarmarki przez ca³y najbli¿szy rok. Równie ko-
rzystny dla spo³eczno�ci cechowej by³ zakaz handlu miêsem przez mieszkañców
wsi na targu w sobotê przed Wielkanoc¹ oraz w okresie bezpo�rednio po Wielkiej
Nocy.

Grupê przepisów, które regulowa³y sprawy wewnêtrzne cechu, mo¿emy podzie-
liæ na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmowa³a sprawy zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alno�ci gospodarczej, druga natomiast dotyczy³a ¿ycia cechowego. Je�li cho-

19 Tam¿e, k. 117�118.
20 Tam¿e, k. 118.
21 Od byd³a rogatego handluj¹cy uiszcza³ op³atê targow¹ w wysoko�ci pó³ grosza, natomiast od

mniejszych zwierz¹t (np. kóz, owiec, itd.) 3 halerze, por.: APC, KC 1364, k. 119�120.
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dzi o pierwsz¹ grupê postanowieñ, do najwa¿niejszych bez w¹tpienia nale¿a³y prze-
pisy, które regulowa³y kolejno�æ nabywania byd³a lub trzody przeznaczonej na rze�
oraz jego uboju przez poszczególnych mistrzów rze�niczych. Gdyby mistrz opu-
�ci³ kolejkê, wówczas musia³ oczekiwaæ, a¿ wszyscy nastêpni w³a�ciciele warszta-
tów masarskich zrealizuj¹ swoje zamówienia. Za z³amanie tej zasady mistrz zosta³-
by ukarany 4 funtami wosku, które nale¿a³o wnie�æ do kasy cechowej. Równie surow¹
karê przewidywano za potajemny ubój, poza przewidzian¹ kolejk¹, przy czym pra-
wo karania mistrza cechowego spoczywa³o wówczas na w³adzach miasta22.

Do tej grupy przepisów mo¿emy zaliczyæ tak¿e postanowienia, które regulo-
wa³y zasady obejmowania warsztatu. Tak wiêc warunkiem pierwszym by³o zwol-
nienie siê warsztatu po �mierci mistrza: po up³ywie roku i jednego dnia wdowa
mog³a odsprzedaæ dzieciom (o ile posiada³y uprawnienia mistrzowskie) lub inne-
mu mistrzowi, który nie posiada³ w³asnego warsztatu. Po up³ywie roku i jednego
dnia wdowa mog³a te¿ odsprzedaæ jatkê dzieciom. Osoba wchodz¹ca do cechu
(z uprawnieniami mistrza), obejmuj¹c warsztat, odprowadziæ musia³a do kasy ce-
chowej 2 z³ote i 4 funty wosku. Syn mistrza, wstêpuj¹c do cechu, odprowadza³ na-
tomiast do kasy cechowej op³atê w wysoko�ci 1 z³otego oraz 2 funty wosku. Gdy-
by jaki� m³odzieniec poj¹³ za ¿on¹ córkê mistrza cechowego, wówczas powinien
odprowadziæ do cechu po³owê tej op³aty. W wypadku natomiast ma³¿eñstwa cz³on-
ka cechu z córk¹ mistrza m³odzieniec by³ zwolniony od op³at na rzecz cechu23.

Dotkliwe kary przewidywano dla osób, które opu�ci³y cech b¹d� zosta³y z nie-
go z jaki� wzglêdów usuniête (np. z powodu d³ugów lub tzw. wszeteczeñstw). Gdy-
by taki cz³onek cechu zamierza³ odzyskaæ prawa cechowe, musia³by najpierw odbyæ
praktykê jako czeladnik, oczekuj¹c, a¿ mistrz uzna, i¿ mo¿e go wyzwoliæ, po czym
ui�ciæ op³aty i odprawiæ tradycyjn¹ ucztê dla mistrzów cechowych.

Równie wa¿ne by³y przepisy, które okre�la³y kszta³cenie adeptów tego rzemio-
s³a. Kandydat do zawodu musia³ zg³osiæ siê do cechu do niedzieli kwietnej. W ra-
zie przeoczenia terminu oczekiwa³ na przyjêcie do nauki kolejny rok. Przed pod-
jêciem nauki adept powinien ui�ciæ do kasy cechowej op³atê w wysoko�ci 1 z³otego
oraz 4 funtów wosku, natomiast mistrzowi w zamian za naukê p³aci³ 3 z³ote. Po
ukoñczeniu nauki uczeñ odbywa³ praktykê czeladnicz¹. W wypadku podjêcia wê-
drówki czeladniczej towarzysz powinien p³aciæ 10 grzywien do komory ksi¹¿êcej
jako rêkojmiê powrotu24.

Przepisy, które porz¹dkowa³y zasady ¿ycia cechowego, nak³ada³y na wszyst-
kich cz³onków cechu obowi¹zek udzia³u w dorocznych (a tak¿e nadzwyczajnych)
zgromadzeniach cechowych (tzw. wielkiej gromady). W ich trakcie m.in. wybie-
rano starszyznê cechow¹, ustalano kolejno�æ nabywania byd³a, jaka mia³a obowi¹-
zywaæ cz³onków cechu w danym roku, a tak¿e pe³nienia us³ug masarskich na rzecz
mieszczan lub osoby handluj¹ce byd³em na wolnych jarmarkach i targach. Osoba,
która dopu�ci³aby siê opuszczenia zgromadzenia, musia³aby wnie�æ za karê pó³

22 Tam¿e, k. 120�121, 123.
23 Tam¿e, k. 122�123.
24 Tam¿e.
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kamienia ³oju. W podobny sposób karano wzajemne przewinienia cz³onków ce-
chu, np. oszczerstwa, obrazê itp. Przywilej ten nie wymaga³ natomiast formalnie
od cz³onków cechu udzia³u w pogrzebie mistrza lub cz³onka jego rodziny25.

Powy¿szy przywilej sankcjonowa³ monopol rze�ników Cieszyna w handlu miê-
sem. Rze�nicy, korzystaj¹c z uprzywilejowanej pozycji, a tak¿e dysponuj¹c pierw-
szeñstwem w nabywaniu byd³a i trzody przeznaczonej na rze�, mogli te¿ dykto-
waæ swoim kontrahentom ceny zakupu byd³a i trzody przeznaczonej na ubój.
Jedynym ograniczeniem, który uniemo¿liwia³ im w pe³ni swobodne dyktowanie
cen, by³y jarmarki. Mieszczanie, broni¹c siê przed dyktatem cechowym, kupowali
wiêksze ilo�ci miêsa w dni targowe od mieszkañców wsi, a tak¿e, korzystaj¹c ze
wspomnianego wy¿ej prawa uboju na w³asny u¿ytek, trzody. Ponadto na rynku
czê�ciej pojawia³o siê miêso od fuszerów. Wzros³a wreszcie sprzeda¿ drobiu.
Szlachta natomiast podejmowa³a próby obej�cia monopolu cenowego cechu sprze-
daj¹c byd³o poza granice ksiêstwa.

Ze wzglêdu na ceny, jakie rze�nicy mogli teraz dyktowaæ swoim kontrahen-
tom, w najtrudniejszym po³o¿eniu znajdowali siê przedstawiciele tych rzemios³,
których produkcja opier¹³a siê na surowcu nabywanym od mistrzów no¿a i siekie-
ry. Dotyczy³o to szczególnie szewców, a tak¿e ko¿uszników. Aby z³amaæ dyktat
rze�ników o wiele czê�ciej ni¿ w dawniejszych latach zaopatrywali siê w skóry
u obcych kupców, zw³aszcza tych, którzy sprowadzali je na jarmarki spoza ksiê-
stwa, szczególnie z po³o¿onej ju¿ na Górnych Wêgrzech pobliskiej ¯yliny26.

Aby zwalczyæ te zjawiska, cieszyñscy masarze zwrócili siê w 1603 r. do syna
Wac³awa III Adama, ksiêcia Adama Wac³awa, aby pod gro�b¹ konfiskaty zakaza³
wywozu byd³a poza granice ksiêstwa cieszyñskiego27. Przepis ten przyniós³ rze�-
nikom cieszyñskim tylko czê�ciow¹ satysfakcjê, gdy¿ wprawdzie wzros³a poda¿
miêsa, jednak nie zwiêkszy³o to popytu na uzyskiwane przez nich w trakcie uboju
skóry zwierzêce. W tej sytuacji w kilka lat pó�niej masarze z Cieszyna poprosili
ksiêcia o kolejn¹ interwencjê. W rezultacie 25 I 1609 r. Adam Wac³aw poszerzy³
omówiony wy¿ej przywilej z 1574 r. (ponowiony zreszt¹ w 1585 r. przez jego mat-
kê, ksiê¿nê Katarzynê Sydoniê28). Nadanie z 1609 r. zawiera³o w zasadzie wszyst-
kie dotychczasowe prawa i obowi¹zki, jakimi cieszyli siê i jakimi kierowali cz³on-
kowie tego cechu, przede wszystkim wprowadza³o kilka nowych, bardzo istotnych
postanowieñ, które w sposób zdecydowany umacnia³y monopol cechowy29. Po

Przywileje cechu rze�ników w miastach ksiêstwa cieszyñskiego

25 Tam¿e, k. 124.
26 Od tego w³asnie czasu obserwujemy wyra�ny wzrost kontaktów mieszczan Cieszyna z ich ko-

legami z ¯yliny. Przybiera³y one ró¿noraki charakter, zw³aszcza wi¹za³y siê z wzajemn¹ wymian¹
handlow¹ pomiêdzy obojga o�rodkami, por.: �tátni archiv v Bytèi, poboèka �ilina. Zespó³ Miscela-
nea, sygn. 17�35. Zdarza³y siê te¿ czêste przypadki wzajemnego udzielania po¿yczek, a nawet porê-
czeñ s¹dowych, d³u¿nych oraz spadkowych, por.: APC, KC, sygn. 261, k. 62�68.

27 APC, KC 1364, k.133�134.
28 W przywileju wystawionym przez ksiê¿nê Katarzynê Sydoniê rze�nikom z Cieszyna w 1585 r.

zosta³y powtórzone punkty, które znajdujemy w akcie z 1574 r. Nowo�ci¹ by³ jedynie zakaz prowadze-
nia dzia³alno�ci rzemie�lniczej przez rze�ników, którzy nie byli cz³onkami Ko�cio³a ewangelickiego.

29 APC, KC 1364, k. 135�141. Wydawcom Listinaøa Tì�inska znany by³ jedynie bardzo krótki
regest tego dokumentu, por. Listinaø Tì�inska, nr 747.
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pierwsze zwiêkszono do dwóch osób liczbê cz³onków cechu, którzy mieli kon-
trolowaæ legalno�ci handlu miêsem w dni targowe i skórami w czasie jarmarków.
W wypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e przywiezione do miasta miêso jest z³ej
jako�ci lub stare, wymienione wy¿ej osoby sprawuj¹ce nadzór nad handlem miê-
sem powinny je skonfiskowaæ, a nastêpnie przekazaæ do szpitala miejskiego30. Dla
równowagi tak¿e w³adze miasta mia³y prawo wyznaczaæ dwie osoby, które wraz
z masarzami uczestniczy³y w kontroli handlu miêsem. Mia³o to zabezpieczyæ miesz-
czan przed nadu¿ywaniem przez rze�ników prawa konfiskaty.

Po drugie, co by³o dla rze�ników o wiele wa¿niejsze, ksi¹¿ê orzeka³, ¿e �gdy-
by szewcy albo inne osoby z miasta Cieszyna za s³uszne pieni¹dze nie chcieli ku-
piæ od nich skóry albo ³ój�, wówczas bêd¹ je mogli zbywaæ poza granice ksiêstwa.
Ksi¹¿ê da³ te¿ rze�nikom prawo domagania siê zakazu handlu miêsem przez oso-
by, �które pochodzi³y spoza ksiêstwa albo innych pañstw�31, jak równie¿ wpro-
wadzono zakaz prowadzenia dzia³alno�ci fuszerom, zarówno w mie�cie, jak i poza
jego granicami. Z drugiej jednak strony ksi¹¿ê zobowi¹za³ rze�ników, aby zawsze
dbali o zaopatrzenie mieszczan Cieszyna w ich wyroby.

Bardzo interesuj¹cy jest dla nas punkt 6 tego przywileju. Zawiera on mianowi-
cie zwolnienie rze�ników przez ksiêcia od podatków z tytu³u handlu miêsem
w okresie od �pierwszej �rody w po�cie, a¿ do czwartku przed wielk¹ noc¹�. Rze�-
nicy natomiast mieli w tym czasie dostarczyæ na dwór ksi¹¿êcy 6 ubitych i opra-
wionych ciel¹t32. Zmianie uleg³a te¿ wysoko�æ op³at, jakie masarze mieli odt¹d od-
prowadzaæ do komory ksi¹¿êcej oraz kasy miejskiej od sztuki ubitego byd³a lub
trzody, co by³o zwi¹zane ze zmian¹ warto�ci pieni¹dza, jaka mia³a miejsce w la-
tach 1574�1609.

W zamian za powy¿sze cesje ksi¹¿ê Adam Wac³aw nak³ada³ na cz³onków ce-
chu obowi¹zek przekazania do kuchni ksi¹¿êcej pewnej ilo�ci miêsa od ka¿dej ubitej
sztuki byd³a lub trzody33. Na³o¿y³ te¿ na ka¿dego z cz³onków cechu obowi¹zek
uiszczania pewnej op³aty na rzecz masarza zamkowego, w zamian za co ten ostat-
ni zobowi¹zywa³ siê, ¿e nie bêdzie prowadzi³ dzia³alno�ci na rzecz mieszczan34.

Omówiony przywilej by³ ostatni¹ wielk¹ regulacj¹ praw i obowi¹zków cechu
masarskiego w Cieszynie w czasach piastowskich. Kolejne rozporz¹dzania mia³y
ju¿ wy³¹cznie charakter porz¹dkowy i nie wprowadza³y ¿adnych zmian jako�cio-
wych w omówionych wy¿ej przepisach. Wspomnimy tu przyk³adowo rozporz¹-
dzenie z 1614 r., na mocy którego ksi¹¿ê przenosi³ jatki masarskie z okolic cmen-
tarza klasztornego na ulicê Srebrn¹, z zastrze¿eniem, ¿e w dalszym ci¹gu w mie�cie
mog¹ funkcjonowaæ jedynie 24 warsztaty rze�nicze. To rozporz¹dzenie mo¿emy
traktowaæ jako dowód znaczenia cechu, gdy¿ owe jatki znajdowa³y siê teraz w nie-
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30 Tam¿e, k. 138.
31 Tam¿e, p. 3, k. 137. Przepis ten powtórzono równie¿ w punkcie 8, k. 139.
32 Tam¿e, k. 138.
33 Tam¿e, k. 139�140. W omawianym dokumencie nie okre�lono ilo�ci miêsa nale¿nej dworowi

ksi¹¿êcemu.
34 APC, KC 1364, k. 138.
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mal bezpo�rednim s¹siedztwie rynku miejskiego35. Warto wskazaæ, ¿e na przywi-
lejach rze�ników z Cieszyna wzorowali siê przedstawiciele tego zawodu z innych
miast ksiêstwa cieszyñskiego, które � dodajmy � od �redniowiecza czerpa³y wzo-
ry prawne w³a�nie ze stolicy ksiêstwa cieszyñskiego. Mo¿na wrêcz zauwa¿yæ tak¹
prawid³owo�æ, ¿e oto, po wywalczeniu okre�lonych cesji przez cieszyñskich ma-
sarzy, po pewnym czasie o podobne uprawnienia zabiegali, na ogó³ z powodze-
niem, cz³onkowie tych cechów w pozosta³ych miastach ksiêstwa cieszyñskiego.
Spostrze¿enie to ilustruje m.in. dyplom wystawiony 2 XI 1633 r. przez ksiê¿nê El¿-
bietê Lukrecjê dla rze�ników ze Skoczowa. Zawarte w nim rozporz¹dzenia do z³u-
dzenia przypominaj¹ przywileje cechu rze�ników z Cieszyna z lat 1574 i 1609, jak
np. zakaz handlu nie�wie¿ym miêsem na targach i jarmarkach miejskich, po³¹czony
z obowi¹zkiem przekazywania takiego towaru do szpitala miejskiego. Analogiczne
jak w przypadku Cieszyna by³y równie¿ uprawnienia rze�ników do kontroli handlu
jarmarcznego (wraz z przedstawicielami desygnowanymi przez miasto)36.

Powstaje pytanie, jak w kontek�cie przywilejów rze�ników cieszyñskich przed-
stawia³y siê prawa ich kolegów z innych miast po³udniowego Górnego �l¹ska
w omawianej epoce. Wyja�niaj¹c tê kwestiê warto odwo³aæ siê do przyk³adu po-
³o¿onych kilkadziesi¹t kilometrów od Cieszyna ¯or. By³o to miasto po³o¿one
w s¹siednim ksiêstwie raciborskim, przez ca³y omawiany okres zbli¿one liczb¹ mie-
szkañców do Cieszyna37. Pierwsza, jakkolwiek po�rednia wzmianka na temat tam-
tejszych rze�ników, pochodzi z 1303 r. Wtedy to ksi¹¿ê Przemko raciborski, za
zgod¹ swojej ma³¿onki Anny oraz syna Leszka, podarowa³ cystersom z Rud 9 kra-
mów miêsnych38. Od tego czasu ¿orscy masarze musieli zbywaæ swój towar po-
przez kramarzy, którzy sprzedawali je mieszczanom z ¯or i ewentualnym go�ciom.
Je�li przyjmiemy, ¿e poszczególni rze�nicy sprzedawali swój towar dla okre�lonej
jatki (jak to mia³o miejsce w Cieszynie, a tak¿e, o czym wspomnimy poni¿ej,
w pobliskim Skoczowie oraz w Bielsku), wówczas mo¿emy oszacowaæ, ¿e w ¯o-
rach swoje warsztaty posiada³o 9 przedstawicieli tego zawodu. W tym jednak okre-
sie nie posiadali jeszcze prawa cechowego39.

W kilkana�cie lat pó�niej, 23 XII 1317 r., opat klasztoru z Rud, Miko³aj, sprze-
da³ 4 z wymienionych 9 jatek siostrze Leszka raciborskiego (córce pierwszego ksiê-

35 Pierwotnie jatki by³y zlokalizowane tak¿e w s¹siedztwie rynku, tyle tylko, ¿e pochodz¹cego
z czasów pierwszej lokacji Cieszyna, por.: I. P a n i c, Z dziejów rynku i ratusza w Cieszynie w �re-
dniowieczu (Piêæset lat rynku i ratusza w Cieszynie 1496�1996, pod. red. I. Panica, M. Makowskie-
go, Cieszyn 1996, s. 7�21).

36 APC, KC 1365, k. 186�192.
37 Jak podaje Tadeusz £adogórski, oba te miasta w koñcu XIV w. liczy³y po oko³o 900 mieszkañ-

ców. W pocz¹tkach tego stulecia liczba tamtejszych mieszczan mog³a oscylowaæ wokó³ 500 osób,
por.: T. £ a d o g ó r s k i, Studia nad zaludnieniem Polski XIV wieku, Wroc³aw 1958, s. 218; t e n ¿ e,
Demograficzny obraz Górnego �l¹ska w epoce feudalnej (Górny �l¹sk. Prace i materia³y geograficz-
ne, Kraków 1955, s. 215 n.).

38 Regesten zur schlesischen Geschichte. 1301�1315, wyd. C. Grünhagen, C. Wutke (Codex di-
plomaticus Silesiae, t. XVI, Breslau 1892).

39 I. P a n ic, ¯ory. Pod rz¹dami Przemy�lidów i Habsburgów. Z badañ nad histori¹ miasta w la-
tach 1327�1742, ¯ory 2002, s. 153.
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cia raciborskiego, Przemys³awa), ksiê¿nej Ofce40, podówczas ju¿ dominikance
z Raciborza41. Pozosta³e natomiast 5 jatek cystersi �omni prorsus accioni ... super
hiis macellis renunciamus penitus pro nobis et pro nostris successoribus in hiis scrip-
tis�42. Tre�æ obu �róde³ wskazuje, ¿e w mie�cie tym nie by³o wiêcej jatek, a zarazem,
¿e wcze�niej wszystkie kramy znajdowa³y siê w rêkach ksi¹¿¹t raciborskich.

W kolejnych latach wszystkie jatki przesz³y na powrót w rêce ksi¹¿êce. W jakich
okoliczno�ciach i w jaki sposób siê to sta³o, nie wiemy. Wiadomo natomiast, ¿e
dominikanki od mniej wiêcej po³owy XIV w. dysponowa³y przywilejem, który
nak³ada³ na w³a�cicieli kramów rze�niczych obowi¹zek uiszczania na rzecz domi-
nikanek corocznego czynszu w wysoko�ci 4,5 garnca t³uszczu wieprzowego43.

Z urbarza z 1534 r. dowiadujemy siê, ¿e w ¯orach prowadzi³o dzia³alno�æ gos-
podarcz¹ 12 rze�ników zrzeszonych w cechu. Prawdopodobnie w czasie po¿aru
miasta przywilej tego cechu sp³on¹³ b¹d� te¿ z nieznanych nam przyczyn zosta³
przez w³adze habsburskie czasowo zawieszony, jednak¿e w 1560 r. rze�nicy otrzy-
mali ponownie swój przywilej, tym razem wzorowany na przywileju rze�ników
z Raciborza (zatwierdzony ponownie w 1586 r.)44.

Przepisy cechowe rze�ników ¿orskich (a wiêc zarówno obowi¹zki mistrzów,
jak i przepisy obowi¹zuj¹ce cz³onków cechu) by³y podobne do omówionych wy-
¿ej zasad, które w owym czasie regulowa³y ¿ycie i dzia³alno�æ cz³onków tego ce-
chu w Cieszynie. Miêdzy innymi, je�li chodzi o czynsze, które ci¹¿y³y na masa-
rzach ¿orskich, byli oni zobowi¹zani p³aciæ podatek od ka¿dej ubitej sztuki byd³a
i trzody: od krowy lub �wini 1 grosz, od ja³ówki 6 halerzy, analogicznie 6 halerzy
od cielêcia, od barana za� 4 halerze. £¹cznie z tego tytu³u do kasy miasta wp³ywa-
³o 10 guldenów, z których tworzono fundusz podatkowy dla w³adz zwierzchnich.

Oprócz wymienionego podatku w pieni¹dzu masarze ¿orscy sk³adali równie¿
czynsz w naturze, czyli po 5 garnców smalcu od ka¿dego w³a�ciciela warsztatu.
W sumie by³o to 50 lub 60 garnców (w zale¿no�ci, czy mistrzów cechowych by³o
w danym okresie w ¯orach 10, czy te¿ 12). Z tej liczby 5 garnców trafia³o do opa-
ta z Rud Raciborskich oraz kolejne 5 dla tamtejszego ko�cio³a (czyli wspólnoty
mniszej). Poza tym na Wielkanoc masarze sk³adali w³adzom miejskim daninê
w wysoko�ci 2,5 garnca smalcu oraz � tym razem od ca³ego cechu � 2 cielêta.

Przez ca³y ten czas rze�nicy byli zmuszeni ustawicznie walczyæ z konkurencj¹
mieszkañców okolicznych wiosek oraz mieszczanami, którzy podejmowali próby
w³asnego uboju, tym bardziej ¿e konkurenci nie uiszczali podatków, które od ka¿-
dej sztuki ubitego byd³a lub trzody odprowadzali do kasy miejskiej masarze. Z tego

40 Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominikaner und der Dominicanerinnen
in der Stadt Ratibor..., nr XXXIII.

41 K. J a s i ñ s k i, Rodowód Piastów �l¹skich, t. III: Piastowie opolscy, cieszyñscy i o�wiêcimscy.
Wroc³aw 1977, s. 61�62.

42 Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz..., s. 28.
43 Informuje nas o tym testament ksiê¿nej Ofki, sporz¹dzony 8 XII 1358 r., a wiêc niewiele po-

nad miesi¹c przed jej �mierci¹, por.: P a n i c, ¯ory..., s. 154.
44 A. We l t z e l, Historia miasta ¯ory na Górnym �l¹sku..., s. 112.
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wzglêdu, podobnie jak rze�nicy cieszyñscy, tak¿e i oni zabiegali o prawo do za³o-
¿enia w³asnych kramów na rynku ¿orskim. Zabiegi te zakoñczy³y siê powodze-
niem w 1630 r., kiedy to burmistrz i rajcy ¿orscy zgodzili siê, by masarze ustawili
na rynku w s¹siedztwie ratusza 20 w³asnych kramów, w zamian za co mieli uisz-
czaæ miastu daninê w wysoko�ci 30 garnców stopionego t³uszczu wieprzowego.
Ponadto na³o¿ono na nich obowi¹zek p³acenia podatku od ka¿dej ubitej w sobotê
krowy i �wini w wysoko�ci 3 groszy. Zarazem w trakcie tych zabiegów masarze
z ¯or uzyskali przywilej, który upowa¿nia³ ich do kontroli jako�ci miêsa sprzeda-
wanego na targach i jarmarkach, a nastêpnie w ogóle uzyskali zakaz � pod gro�b¹
konfiskaty � sprowadzania do miast miêsa spoza ¯or. Gdyby wszak¿e ktokolwiek
dopu�ci³ siê takiego czynu, wówczas jego towar podlega³ konfiskacie, prawo za�
do jego sprzeda¿y przechodzi³o na rze�ników ¿orskich. Jedynym terminem, w trak-
cie którego dopuszczano mo¿liwo�æ sprzeda¿y miêsa w ¯orach obcym masarzom,
by³a Wielka Sobota: na tej podstawie przypuszczamy, ¿e spo¿ycie miêsa w Wiel-
kanoc i po tym �wiêcie ros³o na tyle, ¿e masarze z ¯or nie byli w stanie sami za-
spokoiæ potrzeb mieszczan i dlatego nie musieli obawiaæ siê obcej konkurencji.

Przywileje te czyni³y z rze�ników ¯or monopolistów w handlu miêsem i inny-
mi wyrobami masarskimi. Pomimo to jednak ich uprawnienia by³y nieco mniej ry-
gorystyczne, ani¿eli te, jakimi dysponowali ich koledzy z Cieszyna. W przeciwieñ-
stwie do tych ostatnich masarze z ¯or byli te¿ poddani wiêkszej kontroli ratusza.
Miêdzy innymi w³adze miejskie pilnowa³y, aby rze�nicy dbali o rzetelne prowa-
dzenie warsztatów: w wypadku, je�li wyroby, które w³a�ciciel warsztatu zamie-
rza³ sprzedaæ, nie posiada³yby nale¿ytej jako�ci, burmistrz móg³ go ukaraæ surow¹
grzywn¹. Analogiczne prawo przys³ugiwa³o mu wówczas, gdy w³a�ciciel warsztatu
dopuszcza³by siê fa³szowania odwa¿ników. Ponadto w³a�ciciele domów szynkowych
dysponowali prawem do bicia zwierz¹t, z tym ¿e mogli z niego korzystaæ tylko raz
w tygodniu, w soboty. Pomimo tej konkurencji rze�nicy ¿orscy reprezentowali po-
wa¿n¹ si³ê ekonomiczn¹, z któr¹ w³adze miasta musia³y siê zawsze liczyæ.

Konk luz j e. Wspomnieli�my wy¿ej, ¿e przywilej cechu rze�ników z ¯or, wy-
stawiony dla nich w 1560 r., by³ wzorowany na przywileju masarzy z Raciborza.
Wiemy te¿, ¿e uprawnienia masarzy z ¯or ulega³y w ci¹gu wieków poszerzeniu.
Zestawienie tych faktów z informacjami na temat przebiegu kszta³towania siê
uprawnieñ mistrzów no¿a i topora skupionych w cechu cieszyñskim, pozwala sfor-
mu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski na temat rozwoju przywilejów tego cechu w mia-
stach po³udniowego Górnego �l¹ska. W pierwszym etapie istnienia tych miast,
w okresie polokacyjnym, rze�nicy ograniczali siê do uboju byd³a i trzody. Podobnie
jak inni mieszkañcy miast, mogli te¿ sprzedawaæ swoje wyroby na cotygodniowych
targach. Nie prowadzili natomiast w³asnej sprzeda¿y. W miarê up³ywu czasu, kie-
dy zwiêksza³a siê liczba mieszkañców poszczególnych miast, ros³o zapotrzebowanie
na miêso, w �lad za tym równie¿ liczba rze�ników pracuj¹cych w miastach, a co
za tym idzie, mogli wyst¹piæ o zgodê na zrzeszenie siê w korporacji cechowej.

Po zrzeszeniu siê w cechu jego cz³onkowie podejmowali najpierw skuteczn¹
walkê o zakaz prowadzenia wolnego uboju byd³a przez osoby niezrzeszone w ce-
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chu, nie tylko z okolicznych wiosek, lecz tak¿e przez samych mieszczan. Kolej-
nym krokiem na tej drodze by³o przejmowanie przez cz³onków cechu handlu miê-
sem, poprzez wykupywanie kramów miêsnych i wprowadzenie zasady, zgodnie
z któr¹ nikt, poza w³a�cicielami kramów, nie mia³ prawa handlu miêsem i prze-
tworami miêsnymi. W ten sposób rze�nicy stali siê niemal monopolistami na tym
polu.

W³adze miast i sami mieszczanie próbowali na ró¿ne sposoby walczyæ z mo-
nopolem rze�ników. Pierwszym z nich by³o wprowadzenie prawa uboju byd³a
i trzody pochodz¹cej z w³asnej hodowli lub te¿ zakupionej z hodowli ksi¹¿êcej,
z przeznaczeniem na w³asne potrzeby. Innym sposobem ograniczenia monopolu
cechowego by³o wywalczenie przez mieszczan prawa do wolnego obrotu miêsem
oraz zakupu byd³a na w³asne potrzeby w jarmarki, a z biegiem czasu tak¿e w tar-
gi, od mieszkañców okolicznych wsi. Nielegaln¹ drogê stanowi³o dokonywanie za-
kupów od fuszerów. Cz³onkowie cechu potrafili siê skutecznie przeciwstawiæ tym
dzia³aniom, m.in. poprzez wywalczenie sobie prawa kontroli jako�ci miêsa sprze-
dawanego na wolnych targach i jarmarkach. Natomiast bardzo oryginalnym spo-
sobem przeciwstawiania siê monopolowi cechowemu by³o odmawianie zakupów
u rze�ników skór przez przedstawicieli innych rzemios³, np. ko¿uszników czy szew-
ców.

Odrêbn¹ grupê rozporz¹dzeñ prawnych w omawianych przywilejach stanowi-
³y paragrafy reguluj¹ce zasady ¿ycia cechowego. Nie by³y zbyt rozbudowane. Naj-
wa¿niejsze z nich dotyczy³y dba³o�ci o zachowanie kolejno�ci w realizacji za-
mówieñ oraz obowi¹zku udzia³u w ¿yciu cechowym. Mia³y wiêc za zadanie
zapobiegaæ konfliktom wewn¹trz cechu.

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e zawód rze�ników nale¿a³ do bardziej dochodowych
profesji miejskich. Tak¿e w³adza ksi¹¿êca czerpa³a poka�ne zyski z podatków uisz-
czanych przez cz³onków tego cechu, zarówno w pieni¹dzu, jak i w naturze. To w³a-
�nie t³umaczy poparcie ksi¹¿¹t, jakim cech ten cieszy³ siê na ogó³ w sporach
z w³adzami miejskimi i samymi mieszczanami.

DIE PRIVILEGIEN DER FLEISCHERZUNFT IN DEN STÄDTEN
DES HERZOGTUMS TESCHEN

(FORSCHUNGEN ÜBER DIE INNUNGSPRIVILEGIEN IM HERZOGTUM TESCHEN
IM MITTELALTER UND ZU ANFANG DER NEUZEIT, BD. 2)

Die Lektüre der Privilegien der Fleischer aus den oberschlesischen Städten weist auf die
Entwicklung der Privilegien der Mitglieder dieser Zunft hin. In der ersten Etappe der Existenz dieser
Städter, nach der Lokationszeit, beschränkten sich die Fleischer auf die Vieh- und Schweine-
schlachtung. Ähnlich wie die anderen Bewohner der Stadt konnten sie ihre Produktion auf den
wöchentlich stattfindenden Märkten verkaufen. Sie durften eigene Produkte nicht selber verkaufen.
Im Laufe der Zeit, als die Einwohnerzahl der Städte wuchs, nahm die Fleischnachfrage zu und damit
die in den Städten tätigen Fleischer. Sie konnten sich um die Mitgliedschaft in den Innungen bemühen.

Nach der Aufnahme in die Zunft unternahmen ihre Mitglieder den erfolgreichen Kampf dagegen,
den Handel, den Personen betrieben, die keine Mitglieder der Zunft waren, zu verbieten, und zwar
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nicht nur solcher aus den umliegenden Dörfer, sondern auch von den Stadtbewohnern selbst. Der
nächste Schritt auf diesem Weg war die Übernahme des Fleischhandels durch die Mitglieder der
Innung durch den Abkauf von Fleischständen und Einführung des Grundsatzes, dass nur Besitzer
der Stände das Recht hatten, mit Fleisch und Fleischprodukten zu handeln. Auf diese Weise wurden
die Fleischer zu Monopolisten auf diesem Gebiet.

Die Stadtoberen und die Stadtbürger selbst versuchten auf unterschiedliche Weise gegen das
Monopol der Fleischer zu kämpfen. Zum einen war die Einführung des Schlachtrechts für und
Nutzvieh und Schwein aus eigener oder vom Herzog verkaufter Zucht für den Eigenbedarf vor-
gesehen. Eine andere Maßnahme zur Einschränkung des Zunftmonopols war die Erkämpfung des
Rechtes auf freien Fleischhandel sowie des Erwerbs von Vieh für eigenen Bedarf an Jahrmärkten
durch die Stadtbürger, im Laufe der Zeit auch auf Märkte von der Bevölkerung aus den benachbarten
Dörfern. Einen illegalen Weg stellte das Kaufen durch nicht zu den Zünften gehörende Personen
aus. Die Zunftmitglieder bemühten sich diesen Maßnahmen entgegenzuwirken, in dem sie sich u.a.
das Recht zur auf den freien Märkten und Jahrmärkten verkauften Fleischqualitätskontrolle erkämpft
hatten. Eine originelle Weise zur Brechung des Monopols von Zünften war die Ablehnung des Erwerbs
von Fell bei den Fleischern durch die Vertreter von anderen Zünften, z.B. von der Kürschner oder
Schuhmacherzunft.

Eine separate Gruppe von Rechtsverordnungen in den angesprochenen Privilegien machten die
Paragraphen aus, die das Zunftleben regelten. Sie waren nicht umfangreich. Die wichtigsten betrafen
der Pflege um die Behaltung der Reihenfolge bei der Bearbeitung von Bestellungen sowie die
Teilnahmepflicht am Zunftleben. Sie hatten also zur Aufgabe gehabt, Konflikte innerhalb der Zunft
zu vermeiden.

Zweifelsohne gehörte der Fleischerberuf zu den bestbezahlten Berufen in der Stadt. Auch die
Herzogsmacht bekam große Vorteile aufgrund der Steuern, die von den Mitgliedern der Zunft, sowohl
in Form von Geld als auch von Naturalien gezahlt wurden. Das erklärt die Unterstützung der Herzöge
für die Fleischerzunft in der Auseinandersetzung mit den städtischen Oberen und den Stadtbürgern
selbst.


