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RACHUNKI MIEJSKIE WROC AWIA Z 1390 ROKU

Wi kszo  zabytków rachunkowo ci miejskiej Wroc awia z XIV w. zosta a ju

og oszona drukiem. Pozostaje to zas ug  przede wszystkim Colmara Grünhagena,

który w trzecim tomie Codex Diplomaticus Silesiae opublikowa  sporz dzony

w przez Samuela Beniamina Klosego odpis zaginionej w ko cu XVIII w. ksi gi

rachunkowej (rationarium) nazywanej Henricus pauper, zawieraj cej rozliczenia

finansowe rady z lat 1299–1358. Do czy  do  edycje orygina ów m.in: rozlicze-

nia finansowego rady (ratio dominorum consulum) z 1386 r., wraz z równoleg ym

przytoczeniem danych analogicznego rozliczenia z 1387 r., dalej szczegó owego

podsumowania przychodów i rozchodów miejskich (liber civitatis rationum) z tego

1387 r., a tak e fragmentu miejskiego rejestru czynszów z lat 50. XIV w. i pocho-

dz cego z archiwum rady podsumowania wp ywów i wydatków przynale nych

monarsze w ksi stwie wroc awskim (liber imperatoris) z 1377 r.1 Opisane wydaw-

nictwo przynosi niemal wyczerpuj c  podstaw  ród ow  wiedzy o funkcjonowa-

niu finansów miejskich we wspomnianym okresie. Z tego punktu widzenia pó niej-

sze edycje dwóch rejestrów czynszów z trzeciej wierci XIV w.2, a tak e spisów

podatkowych z lat 1370–14043 nosz  funkcje uzupe niaj ce. Na ewentualne wy-

danie czekaj  ju  tylko dwie ksi gi rentowe (K 115,1–2, „Antiquarius”, libri cen-

suum prowadzone systematycznie dla lat 1358–1425) – ewentualnie, gdy  zosta y

ju  intensywnie wykorzystane w historiografii, co mo e zniech ca  do podj cia

wysi ku edytorskiego4 – a jeden zabytek bezpo rednio odnosz cy si  do miejskiej
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1 Henricus pauper. Rechnungen der Stadt Breslau von 1299–1358, nebst zwei Rationarien von

1386 und 1387, dem liber imperatoris vom Jahre 1377 und den ältesten Breslauer Statuten, hrsg. von

C. Grünhagen, (CDS, 3), Breslau 1860.
2 M. Gol i sk i, R. e re l i k, Wroc awska miejska ksi ga czynszów z po owy XIV wieku, w: Studia

redniowieczne, red. W. Korta, (AUWr, No 1386, Historia 101), Wroc aw 1992, s. 3–28; M. Gol i -

sk i, Druga wroc awska miejska ksi ga czynszów z trzeciej wierci XIV wieku, „Sobótka” 48 (1993),

nr 1, s. 71–85. Noty z ko ca XIII i 1. po . XIV w., zawieraj ce wyimki najstarszych rejestrów czyn-

szowych, opublikowano we wst pie do: Breslauer Stadtbuch enthaltend die Rathslinie von 1287 ab,

hrsg. von H. Markgraf, O. Frenzel, (CDS, 11), Breslau 1882, s. LIX.
3 Wroc awskie ksi gi szosu z lat 1370–1404, wyd. M. Goli ski, Wroc aw 2008.
4 Por.: O. Beye r, Schuldwesen der Stadt Breslau im 14. und 15. Jahrhundert mit besonderer

Berücksichtigung der Verschuldung durch Rentenverkauf, ZVGS 35 (1901); K. Kop i sk i, Gospo-
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rachunkowo ci, brudnopis rozliczenia finansowego rady (ratio dominorum consu-

lum) z 1390 r. stanowi w a nie przedmiot niniejszej edycji5. Tym samym mo emy

uzna , i  zapocz tkowana przed 150 laty inicjatywa opublikowania wszystkich

najstarszych wroc awskich róde  o charakterze finansowym zbli a si  do ko ca,

co w przysz o ci pozwoli skupi  si  na edycji materia ów z XV w.

Rozliczenie za miniony rok finansowy ust puj cy rajcy przedk adali nowym

(consules rationati sunt) od kilku dni do kilku tygodni po wyborach, maj cych

miejsce we Wroc awiu w rod  Popielcow 6. Tak wi c w przypadku 1390 r. roz-

liczenie sporz dzi  musiano po 16 lutego, obejmowa o za  ono okres ca ej po-

przedniej kadencji, czyli po 3 III 1389 r., jakkolwiek ród o, którym dysponuje-

my, nie zawiera jednoznacznych elementów chronologicznych, które pozwoli yby

zweryfikowa  przedstawione za o enie. Nadmie my, i  wspomniana kadencja

zamyka a okres wy cznych rz dów elity ukszta towanej jeszcze za czasów pa-

nowania Karola IV, do nowej ekipy radzieckiej weszli ju  przedstawiciele bu-

rz cego si  pospólstwa7. Rozliczenie spisane jedn  r k  pomieszczono na 5 stro-

nach zeszytu, stworzonego z 4 papierowych kart o wymiarach ok. 21,2×29,5 cm,

jak wskazuj  lady zgi , pierwotnie nierówno z o onych na sze . Poza nanie-

sionymi o ówkiem dzi  u ywanymi sygnaturami i paginacj , na kartach brakuje

wcze niejszych sygnatur, piecz ci czy zapisek archiwistów. Na ostatniej stronie

znajdujemy tylko napisany redniowieczn  r k  wyraz: ladonken, b d cy

wprawk  pisarsk . Zeszyt zapewne zosta  odnaleziony i zidentyfikowany dopie-

ro pod koniec XIX w. (co t umaczy oby pomini cie go przez C. Grünhagena

w 1860 r.), gdy zosta  po czony z posiadaj cymi inny format fragmentami ra-

chunków rady z XV i XVI w. i umieszczony z nimi we wspólnej tekturowej tece,

której nadano w obr bie ówczesnego zespo u Handschriften (obecnie podzespó

Ksi gi) Stadtarchiv zu Breslau sygnatur  K 29, obecnie nr 1146 w zespole Akta

miasta Wroc awia Archiwum Pa stwowego we Wroc awiu. Sama jednostka otrzy-

ma a oznaczenie K 29,1. Brak wyró nienia w obecnie stosowanej sygnaturze

i paginacja ci g a wiadcz , i  nie podtrzymano formalnej odr bno ci materia-

ów skupionych wewn trz teki, która tym samym w ostatnich latach nabra a sta-

tusu jednostki archiwalnej. Za spraw  opracowanego pod koniec XIX w. Kata-

log der Handschriften des Stadtarchivs zu Breslau, czyli inwentarza ksi kowego

zespo u, jednostka znana by a kolejnym pokoleniom badaczy, niemniej nie bu-

dzi a w ród nich wi kszego zainteresowania (brak cytowa  zawarto ci). Niewy-

kluczone, i  wp yw na to mia  sam zdawkowy, ma o intryguj cy opis ca ej teki,

przej ty przez obecnie obowi zuj cy inwentarz, w którym okre la si  j  jako brud-
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darcze i spo eczne kontakty Torunia z Wroc awiem w pó nym redniowieczu, Toru  2005; G. My-

l iwsk i, Wroc aw w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?, Wro-

c aw 2009.
5 APWr, AmWr, nr 1146 (K 29,1).
6 CDS 3, passim; T. Goer l i t z, Verfassung, Verwaltung und Recht der Stadt Breslau, Tl. I: Mit-

telalter, Würzburg 1962, s. 47.
7 CDS 11, s. XX–XXIII i 20, gdzie sk ad rady i awy kadencji 1389/1390.
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nopisy rachunków z lat 1390–1585, co z reszt  w przypadku pó niejszych frag-

mentów nie do ko ca jest cis e8.

Brudnopi mienny charakter samego interesuj cego nas ród a nie ulega raczej

w tpliwo ci – sugeruje go zewn trzna forma, przekre lenia, dopiski, a tak e nie-

konsekwentny, najpierw aci ski, potem niemiecki j zyk zapisu (j zykiem czysto-

pisów wroc awskich rachunków, poza wtr conymi notami, pozostawa a acina).

Porównanie z rozliczeniami rady najbli szymi czasowo i merytorycznie, z lat 1386

i 13879, wykazuje istnienie powa nych braków, które zrzuci  mo na w a nie na

karb brudnopisu, ale i elementów oryginalnych, nieobecnych w czystopisach, cho

sporz dzonych wed ug tego samego wzorca. To, e wynikaj ca ze schematyczno-

ci powtarzalno  rozlicze  odnosi a si  tylko do ich krótkich serii, nie jest zasko-

czeniem, taki sam wniosek wyp ywa z wcze niejszego materia u zawartego w Hen-

ricus Pauper10. Nale y wi c podkre li , i  w rozliczeniu z 1390 r. nie uwzgl dniono,

wówczas normalnie doliczanych do bud etu, rodków uzyskanych ze sprzeda y

przez rad  czynszów, czyli rent dziedzicznych i do ywotnich. Sk din d wiemy, i

w 1390 r. pochodzi o z nich 800 grzywien, a w 1389 r. a  1953 grzywny groszy11.

Trudno przypuszcza  istnienie w kasie ogromnych, niewykorzystanych zasobów

gotówki w okresie, gdy miasto boryka o si  z katastrofalnym zad u eniem. Tak wi c

podobnie po stronie rozchodów musia y istnie  powa ne pozycje nieuwzgl dnione

w rozliczeniu, na których pokrycie posz y rodki ze sprzeda y czynszów. Powo-

dem opisanej luki nie musi by  przy tym tylko brudnopi mienny charakter zesta-

wienia. Analogicznie nie sposób zestawi  ze sob  sum podanych we wspomnia-

nym rozliczeniu z 1387 r. i w pe nym podsumowaniu z tego  roku12, albo sum

znanych z dwóch fragmentów rozlicze  z 1346 r.13 Z drugiej za  strony posiada-

my wspomniane elementy oryginalne, znane tylko z naszego ród a i stanowi ce

dodatkowe uzasadnienie dla jego wydania. Pozwalaj  one np. spojrze  na nowo

na kwesti  tworzenia tzw. urz dów, zarz dów przedsi biorstwami i przedsi wzi -

ciami miejskimi, wyra nie wykazuj c ich istnienie w ko cu XIV w., a nie dopiero

w g bi kolejnego stulecia14.

* * *

Aby nie pot gowa  „kaleczenia” znakami edytorskimi krótkiego tekstu, w po-

ni szej edycji zrezygnowano z potwierdzania przypadków b dnej (przekr conej)

Rachunki miejskie Wroc awia z 1390 roku

8 Mimo wydzielenia w dawnym inwentarzu tytu u jednostki, wbrew przyj tym zasadom nie pod-

dano jej fizycznemu opisowi, co sugerowa  mo e po prostu jej zlekcewa enie. Równie zdawkowo:

E. Her rman n, Abgabenrecht der Stadt Breslau im Mittelalter und Neuzeit bis zum Ende des 18. Jah-

rhunderts, Breslau 1941, s. 23.
9 AmWr, nr 1142, 1143 (K 18, K 19); CDS 3, s. 114–118.
10 Por. CDS 3, s. 1–88.
11 O. Beye r, op. cit., s. 97.
12 AmWr, nr 1147 (K 30); CDS 3, 121–149.
13 CDS 3, s. 57–58, 71–72. Z korekt  daty „1332” (ibidem, s. 57) na 1346 za ustaleniami:

E. Mae t schk e, Der Breslauer Stadthaushalt in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, ZVGS 69

(1935), s. 75; T. Goer l i t z, op. cit., s. 73.
14 Por. T. Goer l i t z, op. cit., s. 41.
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formy zapisu s ów. Dla skrócenia przypisów, aby ra co nie przeros y ród a, upro-

szczono zawarte w nich komentarze (zw aszcza e nie s  to kwestie nowe w histo-

riografii lokalnej), zrezygnowano z szerszego odsy ania do literatury, lub w ogóle

nie odsy ano do niej, gdy nie by o to konieczne dla zrozumienia przekazu. Rów-

nie  w tym samym celu zrezygnowano z odsy ania do konkretnych stron

w Grünhagenowskiej edycji rachunków, pozostawiaj c jako wskazówki jedynie daty

roczne (dla unikni cia nieporozumie  konsekwentnie podawano daty wystawienia

rozlicze , nie za  lata, do których mia yby si  one odnosi ). Podobnie poprzestano

na ogólnym odsy aniu do wydanych rejestrów czynszów. Zachowano cyfry rzym-

skie. Przy kwotach zachowano skróty ród owych jednostek przeliczeniowych

i monetarnych: mrc. / mr. – marca (grzywna), f. – fertonus (wiardunek, ¼ grzyw-

ny), scot. / sco. – scotus (skojec, 1/6 wiardunka), g. – grossus (grosz, 1/48 grzywny),

qrt. – quarta (kwarta, ¼ skojca). Zastosowano nast puj ce znaki edytorskie: [ ]

uwaga od wydawcy, ( ) opuszczone litery, /- -/ skre lenie, /= =/ tekst usuni ty, < >

dopisek, — tekst nieczytelny, [?] w tpliwo . Ujednolicenie pisowni ograniczono

do ma ych liter na pocz tkach wyrazów z wyj tkiem nazw w asnych, wyelimino-

wano podwójne f z pocz tków wyrazów, wprowadzono te  interpunkcj .

* * *

[s. 1]

Racio dominorum consulum de anno domini millesimo CCCmo nonagesimo. Per-

cepta.

Primo de exaccione simplici infra mediam marcam1, inferius recepta super festum

Walpurgis:

Mercatorum2. Nicolaus Frankckinstein et Paulus Czippirney presentaverunt XXI

mrc.

Carnificum. Petir Nebeger et Conradus Swynsberg presentaverunt XXIX mrc. VI

scot.

Magnum quartale. Petir Tyncz et Wyngasse presentaverunt XXXIX mrc. XIIII scot.

Pellificum. Paulus Grunynk et Johannes Rewber presentaverunt XXI mrc.

Brasiatorum. Hensil Wynant et Johannes Gramschicz presentaverunt XXII mrc. VIII

scot.

Noue Ciuitatis et Arene. Tycze Frytag et Bartholomeus Ber presentaverunt XII mr.

VIII scot.

Platea Gallicana. Martinus Snorrebein et Petrus Hunerman presentaverunt XI mr.

VII sc.

Mateusz Goli ski

1 Z szosu – zwyk ego podatku bezpo redniego, maj tkowo-dochodowego i od nieruchomo ci –

od p atników uiszczaj cych po mniej ni  pó  grzywny (por. E. Her rman n, Abgabenrecht der Stadt

Breslau im Mittelalter und Neuzeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, Breslau 1941, s. 53–54), ze-

branego w ich miejscach zamieszkania przez wymienionych, ci gle zmieniaj cych si  poborców

w 4 sk adkach: 1 V, 24 VI i 25 XII (podwójna).
2 W domy le: in quartali. Poni szy podzia  fiskalny miasta obejmowa  „kwarta y”: Kupców, Rze -

ników, Wielki, Ku nierzy, S odowników, Nowe Miasto i Piasek oraz ul. Galijsk  (por. E. Her rman n,

op. cit., s. 19–21). Na ka dy przypada o po dwóch poborców (kolektorów) wyznaczonych spo ród

pospólstwa.
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Vigiles in foro3 presentaverunt II mrc. I scot.

Summa huius IIC. VI mr. I f.

Eodem tempore consules perceperunt de exaccione citra et ultra mediam marcam4

dupliciter.

Summa /-II-/ IIIC. XXXIII. [mr.] VIII scot.

Summa ambarum exaccionum tam infra quam ultra mediam marcam facit IVC. mr.

XXXIX. [mr.] XIIII scot.

De exaccione simplici recepta circa festum sancti Johannis Baptiste:

Mercatorum. Michil Wylkow et Paulus Czippirney presentaverunt XIX mrc. XX

scot.

Carnificum. Nicolaus Rassilwicz et Deckintychs presentaverunt XXVIII mr.

Magnum quartale. Heinricus Wonschilburg et Paulus Theschenicz presentaverunt

XLII mr IX scot.

Pellificum. Leypener et Junge Lowde presentaverunt XIX mrc. I f.

Brasiatorum. Mathis Adam et Nicolaus Heydehain presentaverunt XXIII mrc. III

scot.

Noue Ciuitatis et Arene. Hensil Monsterberg et Ottho Tamme presentaverunt XII

mr. VIII scot.

Plathea Gallicana. Platener et Nicolaus Hirsberg presentaverunt XII mr. III scot.

Vigiles in foro presentaverunt VII f.

Summa huius IIC. mr. VII mr. I g.5

De exaccione dupliciter recepta circa festum Natiuitatis Christi inferius:

Mercatorum. Mathis Jencz et Johannes Sagan presentaverunt XLIIII mr. I g.

Carnificum. Nicklos Molner et Hundisfelt presentaverunt XXXIX mrc. III f.

Magnum quartale. Jungenytsche et Petrus Tschenicz presentaverunt LXI mr.

Pellificum. Conradus Vyow et Lenhard Rosintal presentaverunt XLI mrc. II scot.

Brasiatorum. Hensil Wynant et Johannes Jowir presentaverunt L mrc. IIII f. I g.

Noue Ciuitatis et Arene. Keseling, Bartholomeus Ber presentaverunt XXII mr I f.

Platea Gallicana. Jo Platener et Avenulf [?]6 presentaverunt XXI mr.

Vigiles in foro presentaverunt IIII mrc.

Summa IIIC. mrc. XXXII mrc.

Eodem tempore domini consules perceperunt de exaccione citra et ultra mediam

marcam dupliciter.

Summa IIIIC. mr. VI mr. <XIII sco.>

Item de carnificibus XIII mrc. II scot.7

3 Stra nicy na Rynku musieli ci ga  jak  form  podatku (mo e po redniego od okre lonych

transakcji), skoro pocz wszy od rachunków z 1386 r., pochodz ce od nich kwoty wliczano do szosu.
4 Z szosu od p atników uiszczaj cych po pó  grzywny lub wi cej bezpo rednio rajcom na ratu-

szu w dwóch podwójnych sk adkach: 1 V i 25 XII.
5 Ko cówka sumy zani ona, zamiast I g. winno by  I f. B d powtórzony w dalszych podsumo-

waniach.
6 Mo e zniekszta cone: Aneual.
7 Kwoty nie uwzgl dniono w podsumowaniu. Zapewne zaleg a rata z kwarta u Rze ników, by

mo e w czona do w a ciwej pozycji.

Rachunki miejskie Wroc awia z 1390 roku
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<Summa ambarum VIC. mr. XXXVIII mr. XIIII sco.8>

Summa tocius exaccionis per totum annum infra et ultra mediam marcam XIIIC.

mrc. XXXV mrc. IV scot.

[s. 2]

De schrotamecht9, von koffhuse10, wynkellern11, hopphinhuse12.

Summa IIC. mrc. XIX mr. I scot.

Von dem saelcze13, brotwachin14, streychgelt15, von der wischwache16, von der la-

dunge17 vnd der kornwache18.

Summa IIC. mrc. XXXIX mr. V scot.

Vom erbczinse19, fuerphennynge20, von muwerczinse21, von den kuchelern22 vnd

badestobin23 vnd wyghusern24 vnd von andirn czinse den dy stat hat.

Mateusz Goli ski

8 Ko cówka sumy zawy ona, zamiast XIIII sco. winno by  XIII sco. B d powtórzony w dal-

szych podsumowaniach.
9 Czynsz z urz du szrotu, monopolu na transport po mie cie przywiezionych do  towarów w becz-

kach, nadanego miastu przez Henryka IV w 1273 r. (SUb, hrsg. von W. Irgang, Bd. 4, Köln / Wien

1988 – dalej: SUb 4 – nr 209), odnotowywany w rachunkach od 1299 r. i w rejestrach czynszowych

(por. T. Goer l i t z, Verfassung, Verwaltung und Recht der Stadt Breslau, Tl. I: Mittelalter, Würzburg

1962, s. 71).
10 Z sukiennic, wg rejestrów czynszów i rachunków z 1387 r., chodzi o o czynsz od tkaczy i prz d-

ków, dopuszczonych do ograniczonej sprzeda y swych wyrobów w przej ciu pomi dzy rz dami ko-

mór w sukiennicach. Po rednio stan taki potwierdzaj  ju  statuty rzemie lnicze z prze . XIII/XIV w.

(Breslauer Urkundenbuch, hrsg. von G. Korn, Breslau 1870 (dalej: BUb), nr 68 art. 7 p. 1 i 4, art. 15

p. 1), jakkolwiek mówi ca o tym pozycja w wykazie dochodów miejskich nie pojawi a si  do 1358 r.
11 Czynsz z piwnic na wino, pod ratuszem, odnotowywany w ró nych formach zapisu oraz licz-

bie pojedynczej lub mnogiej od 1301 r. i od najstarszego rejestru czynszów, a interpretowany jako

dochody z miejskiego monopolu na wyszynk wina (por. E. Her rman n, op. cit., s. 63).
12 Czynsz z tzw. domu chmielu na Rynku, zwi zanego z miejskim monopolem na obrót tym to-

warem (por. T. G o e r l i t z, op. cit., s. 74). W tym brzmieniu pozycja odnotowywana od 1350 r.

i w rejestrach czynszów.
13 Czynsz z handlu sol , b d cego na mocy przywileju Jana Luksemburskiego z 1336 r. monopo-

lem miejskim (BUb, nr 151). W brzmieniu „z soli” pozycja odnotowywana od 1342 r. (tak e jako de

lucro salis – 1339, de censu salis – 1343) i w spisach czynszów.
14 Czynsz z tytu u ochrony i nadzoru handlu chlebem, notowany od 1346 r. i w rejestrach czyn-

szów, zasady ci gania nieznane.
15 Czynsz nierozpoznany, zawsze zwi zany z powy szym, wywodzony od jakiego  pomiaru, jw.
16 Czynsz z tytu u ochrony i nadzoru handlu rybami, jw.
17 Czynsz nierozpoznany, zawsze zwi zany z powy szym, jw.
18 Czynsz z tytu u ochrony i nadzoru handlu zbo em, jw.
19 Czynsz gruntowy, od momentu lokacji nale ny panu z dzia ki siedliskowej lub jej cz ci, zapew-

ne przed 1301 r. odst piony przez ksi cia miastu, notowany jako odr bna pozycja bud etu od 1317 r.
20 Podatek ogniowy, p acony od dzia ki lub jej cz ci, znany od 1342 r., odnotowywany od 1346 r.
21 Czynsz murowy, p acony od d ugo ci odcinka, na którym dzia ka przylega a do wewn trznego

muru miejskiego, odnotowywany od 1346 r., listy jego p atników umieszczano w rejestrach czynszów.
22 Czynsz od wytwórców pierników (Pfefferküchler), jak zwyk o si  interpretowa  ród owe na-

zwy zawodu zawieraj ce cz on kuchen – ciastko, lub tortula – placek, obwarzanek. Pozycja odnoto-

wywana od 1355 r., niewiele wcze niej pojawi a si  w rejestrach czynszów, za stragany na Rynku.
23 Czynsz z a ni, w rachunkach z jednej jak w 1309 r., z czterech jak w 1312 r., w rejestrach

czynszów (w tym najstarszym) z kilku, w ko cu po przy czeniu Nowego Miasta z pi ciu obiektów.
24 Czynsz za wynajem wie  mieszkalnych w obwodzie murów miejskich, odnotowywany od

1356 r. i w rejestrach czynszów.
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Summa IIC. mrc. XXXIV mrc. VIII scot.

Vom wokhuse25, von brotbenckin26, von schubenckin27, von laderbenckin28, von

den czichenern29, von den <wildbretern30> /=—=/.

Summa C mrc. X mr. I mr.

Von dem brynnegadem31, vom ramgelde32, von den buden vm jormarkte33, von

smerbudin34 vnd von den tormen35.

Summa LX mrc. IIII f. I g.

Vom neuwenhuese36, von czigilschunen an czigiln vnd an gereytemgelde37, vom

kalke38, von den budin da man dy gesalczinfysche ynne vorkafft39, von wassirczo-

Rachunki miejskie Wroc awia z 1390 roku

25 Czynsz z wa nicy (wagi miejskiej na Rynku), odnotowywany od 1340 r. i w rejestrach czyn-

szów. O przymusie wagi potwierdzonym przywilejem Karola IV z 1352 r. (BUb, nr 206) i op atach:

E. Her rman n, op. cit., s. 74–75; T. Goer l i t z, op. cit., s. 72–73.
26 Czynsz z aw chlebowych (w tym czasie ju  w szmatruzie na Rynku), odnotowywany od 1303 r.

i w rejestrach czynszowych.
27 Czynsz z aw obuwniczych (jw.), odnotowywany od 1299 r. i w rejestrach czynszowych.
28 Czynsz z aw skórzanych (jw.), wyszczególniony w 1387 r. i wcze niej w rejestrach czynszo-

wych.
29 Od poszewkarzy, czyli tkaczy lnianych (p ócienników), za ich stoiska, pozycja odnotowywana

od 1299 r. Pocz tkowo zajmowali przestrze  w ratuszu, nast pnie przenie li si  do bud nazywanych

podcieniami w bloku ródrynkowym.
30 Czynsz od sprzedawców dziczyzny handluj cych na Rynku, odnotowany w 1386 i 1387 r., od

ok. po . XIV w. w rejestrach czynszowych.
31 Czynsz z topni kruszców obok ratusza, odnotowywany od 1299 r. i w rejestrach czynszów.
32 wiadczenie z ram sukienniczych, pozycja odnotowywana od 1386 r. Tytu em do jego ci ga-

nia by  mo e by a przestrze  zajmowana przez ramy w obr bie murów, kosztem zabudowy.
33 Z bud jarmarcznych, pozycja odnotowywana od 1386 r. Wg rachunków z 1387 r. jednakowe

kwoty wp yn y w trzech terminach targowych: w rod  po niedzieli Letare (czyli za jarmark w ród-

po ciu, ustanowiony po 1337 r. na podstawie przywileju Jana Luksemburskiego), w wigili  w. Pio-

tra i Paw a (28 czerwca, czyli za tradycyjny jarmark wi toja ski 24 czerwca–1 lipca) i w rod  przed

w. Andrzejem, 28 listopada, je li 1386 r., lub 27 listopada, je li 1387 r., czyli zbyt pó no w stosunku

do teoretycznego terminu jarmarku el bieta skiego (19 listopada), ustanowionego przez Karola IV

w 1374 r. (por. G. My l iwsk i, Wroc aw w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII–XV wiek). Cen-

trum czy peryferie?, Wroc aw 2009, s. 128–132). Nale y wi c przyj , i  ten ostatni odby  si  ok.

oktawy w. El biety.
34 Czynsz z bud z ojem na ulicach, odnotowywany od 1355 r. i w rejestrach czynszowych.
35 Czynsz za wynajem wie  w obwodzie murów miejskich, odnotowywany jw. Nie wiadomo, co

stanowi o o ich rozró nieniu w stosunku do obiektów wspomnianych w przyp. 24.
36 Czynsz z tzw. nowego domu, czyli cz ci ratusza, ze stoisk w okresie jarmarków (w terminach

wspomnianych w przyp. 33), odnotowywany od 1354 r. i w rejestrach czynszowych. Odnotowywano

tak e czynsz z po o onej pod nim piwnicy.
37 W produktach i gotówce z cegielni miejskiej, posiadaj cej w swej bran y monopol, pozycja

odnotowywana od 1312 r. w brzmieniu „z pieca”, potem „z szopy” ceglarskiej. Sformu owanie u yte

w 1355 r.: in lucro ultra omnes sumptus wiadczy, i  w ten sposób zapisywano dochody, ale te  dys-

ponujemy przyk adem z 1387 r. równoleg ego odnotowywania kwot zwi zanych z cegielni  po stro-

nach przychodów i rozchodów.
38 Z wapna palonego, stanowi cego monopol miejski. W latach 1386–1387 odnotowano miejsco-

wo ci, sk d je sprowadzano, o innych T. Goer l i t z, op. cit., s. 75.
39 Z bud z solonymi rybami, inaczej zapisana pozycja odnosz ca si  do tego  asortymentu odnoto-

wana w 1386 r. Budami tymi mog y by  wspomniane kilkadziesi t lat pó niej, jako uiszczaj ce czynsz,

stare budy ledziowe, ulokowane prawdopodobnie na Rynku (por. M. Goli ski, R. erelik, Ksi ga po-

datkowa miasta Wroc awia z drugiej po owy XV wieku, „Sobótka” 47, 1992, nr 3–4, s. 446–447).
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el40, von den walkmoln41 vnd sleffmoln42.

Summa IIIC. mr. X mr. VIII scot. I qrt.

Vom Neuwendorffe43, von Leymgrubin44, von dem plan hindir seyn(t) Nicklos45,

von dem Eychwalde46, von den garten vnd von den wesin hindir synte Johannes

vnd hindir seynt Veczencz47 vnd von den moln48.

Summa VC. mrc. XIII mr. VIII scot.

Von scheppinbrifen49, von der ynnunge50, von dem dorffe czu Scheytenik, vom czin-

se der da gefelt vom ackir, von dem morgin, von den wesin vnd von der weyde

vnd von dem vye51, vom dorffe czu Koball, von dem czinse der da gefelt von ac-

Mateusz Goli ski

40 Z c a wodnego, pozycja odnotowywana od 1346 r. i w rejestrach czynszów. C o zakupione przez

miasto w dwóch etapach, w 1345 i 1386 r., obejmowa o sp awiane drewno (por. T. Goerlitz, op. cit.,

s. 58).
41 Z foluszy, wp ywy z jednego folusza (a raczej z udzia ów w nim) odnotowywano od 1346 r.

i w rejestrach czynszowych, w liczbie mnogiej w 1386 r., wg rachunków z 1387 r. chodzi o o dwa

urz dzenia, za których u ytkowanie p aci y cechy tkaczy, staromiejski i nowomiejski.
42 Ze szlifierni, wp ywy z jednej odnotowano w 1386 i 1387 r. (pochodz ce od trzech osób). By

mo e liczba mnoga by a tu skutkiem wspólnego potraktowania z pobliskim tartakiem (bretmol), zob.

1387 r., gdzie umowa o wynaj cie tartaku miejskiego.
43 Z „Nowej Wsi ko o glinianek”, inaczej „ko o szubienicy”, zagrodniczej wsi czynszowej, zwa-

nej niekiedy Gliniankami (jak w 1387 r.), która to nazwa potem do niej przylgn a, lokowanej przez

rad  w 1346 r. na 144 1/3 morgi dawnych pastwisk miejskich. Czynsz z osady przekazywany przez

so tysa odnotowywano od 1355 r. i w rejestrach czynszowych, osobno uwzgl dniano czynsz od 23

zagrodników z tej e Nowej Wsi dzier awi cych 33 morgi na Wygonie przed Bram  widnick .
44 Z Glinianek, pozycja odnotowywana tak e od 1355 r. Uwzgl dniaj c równoleg e wymienienie

Nowej Wsi, za o y  nale y, i  tu, jak i w wi kszo ci przypadków chodzi o nie o nazw  osady, lecz

nazw  terenow . Rejestry czynszów wymienia y w tej okolicy 16 mórg pól „ko o szubienicy” (mo e

pó niejsze Pola Stawowe) i puszczone przez miasto w najem rybo ówstwo „ko o glinianek”, wg ra-

chunków z 1387 r. na stawie rybnym „ko o szubienicy”.
45 Z „równiny” (b oni) z ty u ko cio a w. Miko aja na Szczepinie. Czynsz de planicie Sti. Nico-

lai przekazywany przez jakiego  so tysa odnotowano w 1386 i 1387 r. Przed Bram  Miko ajsk  roz-

ci ga  si  wygon, stanowi cy fragment pierwotnych pastwisk miejskich, wp ywy de pascuis Sancti

Nicolai odnotowywano od 1303 r.
46 Z Lasu lub Zagajnika D bowego, D browy (nazwa terenowa w rejonie za klasztorem w. Win-

centego na O binie), pozycje de quercino, de querneto, von dem eychposche odnotowywano od 1346 r.

i w rejestrach czynszów. Wg rachunków z 1387 r. chodzi o o czynsz z rybo ówstwa – de piscatura

ante quernetum.
47 Z ogrodów i k z ty u katedry w. Jana na Ostrowie Tumskim i klasztoru w. Wincentego na

O binie. Tak samo w 1386 r., z samych k w 1387 r., z ki za w. Janem we wcze niejszym reje-

strze czynszów.
48 Z m ynów. Wp ywy z m yna miejskiego odnotowywano od 1303 r. i w najstarszym rejestrze

czynszów, po tym za , jak od lat 30. XIV w. zainwestowano w „nowe m yny” znaczne kwoty, wyka-

zywane sumy przychodów (dochodów?) z m ynów sz y w setki grzywien. Osobn  pozycj  stanowi

czynsz z m yna na fosie (por. 1387 r. i rejestry czynszów).
49 Z op at kancelaryjnych za wystawianie dokumentów awniczych, pozycja odnotowywana od

1351 r.
50 Z op at za przyj cie do cechu. Na podstawie przywileju Henryka IV z 1273 r. ich 2/3 przypada-

o miastu (SUb 4, nr 209), pozycja odnotowywana od 1299 r. i od najstarszego rejestru czynszów

(por. E. Her rman n, op. cit., s. 72–73).
51 Ze wsi Szczytniki z czynszów z u ytków rolnych. Posiad o  (2/3 area u wsi) kupiona przez

rad  w 1318 r., powi kszona w 1337 r. Czynsze wykazywane od 1323 r. W 1387 r. sk ada y si  na nie
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kirn, von der weyde, von der wyschery do selbyst52, von der wyschery yn der Wall-

gassin53, von der wyschery genseyt der Odir54 vnd von der weyde vom vye55.

Summa C mrc. II mrc. I g.

Vom gerychte56, von totslegin57, von bussin58, von nachtgehin59, vom roskoppe60,

vom Swidnytschinbyre61, von wanmossir62.

Summa LXXX mrc.

[s. 3]

So habyn vns dy alden ratlewte gelasin an saelcze beyde von Crokow vnd von Halle,

an leyme, an czygel, an kalke, an czymmirhulcze, an ysin, an salnitri, an schul-

din63, do ist vns von wordin IIIC. mrc. VIII mrc. I f.

<So haben wir aussyrsten an gewissen schulden, daz — nich ingefordern noch eyn

ze. ms [?] LXXVI mr.>

Rachunki miejskie Wroc awia z 1390 roku

wiadczenia z pastwisk, ogrodów, byd a, k, zaro li, pól ornych i zaros ych traw  oraz od rybaków

(por. te  rejestr czynszów), a tak e udzia  w op atach dla pasterzy za wypasane przez nich winie,

kozy i byd o.
52 Ze wsi Kowale z czynszów z u ytków rolnych. Posiad o  skupowana przez rad  w latach

1345–1346 i 1351. Czynsze wykazywane od 1347 r. W 1387 r. sk ada y si  na nie: renta przekazywa-

na przez so tysa ze wsi (z 15 anów wg spisu czynszowego) i z rybo ówstwa oraz wp ywy z pastwisk

i lasu.
53 Z rybo ówstwa na ul. Walo skiej (tak e in platea ranarum), czyli przedmie ciu wschodnim.

Renta pieni na i naturalna od tamtejszych rybaków odnotowana w rejestrze czynszów, w 1387 r.

tylko pieni na.
54 Z rybo ówstwa z przeciwleg ego (tj. prawego) brzegu Odry, pozycja odnotowana w 1386 r.
55 Za wypas byd a za Odr , w 1386 r. odnotowano wp ywy de pascuis pecorum et pecudum, ibi-

dem, w 1387 r. pastores ultra Odram musieli dzieli  si  z miastem wynagrodzeniem za wypas wi ,

kóz i byd a.
56 Z op at i kar s dowych. Odnotowane te  w 1386 r. wp ywy de judiciis i precyzyjniej w 1387 r.

de penis judicii mog y by  to same z pozycj  de advocatia, pojawiaj c  si  od 1302 r., tj. od momen-

tu, kiedy pierwsze stopniowo przejmowane przez rad  udzia y w landwójtostwach i wójtostwach dzie-

dzicznych, nowomiejskim i staromiejskim, zacz y przynosi  korzy ci (por. T. Goe r l i t z, op. cit.,

s. 31–33).
57 Z zabójstw, pozycja odnotowana w 1386 r. (de homicidiis). Zapewne koszty s dowe i kancela-

ryjne ponoszone przez sprawc  przy okazji wyp aty g ówszczyzny i ugody z rodzin  ofiary, mo liwe

tak e dokonywane przy tej okazji celowe zapisy na rzecz miasta (por. D. Adamsk a, P. Nocu ,

„Czu troste und czu hulfe des zele”. Pó no redniowieczne ugody kompozycyjne z terenu l ska, „So-

bótka” 59, 2004, nr 2, s. 122, 125 i n., 132).
58 Z kar za wykroczenia (de excessibus) przeciwko wilkierzom rady i statutom cechowym (por.

T. Goer l i t z, op. cit., s. 80–81), pozycja odnotowywana od 1345 r.
59 Z kar za nocne w ócz gostwo (de noctivagis), pozycja odnotowywana od 1309 r.
60 Mo e myto od koni? Pozycja odnotowana w 1386 r.
61 Z monopolu na wyszynk piwa widnickiego w piwnicy radzieckiej pod ratuszem (por. T. Goer -

l i t z , op. cit., s. 71–72), pozycja odnotowywana od 1343 r.
62 Z kar za niepe ne miary, pozycja odnotowywana od 1318 r. (de iniustis modiis, de injusta men-

sura), por. T. Goer l i t z, op. cit., s. 80.
63 Przej te po poprzednikach aktywa w rodkach materia owych, pieni nych oraz nale no ciach

zwyczajowo doliczano do bud etu. Bardzo podobnie w ród rodków przekazanych w 1387 r. nast p-

com znalaz y si : sól z Krakowa i Halle, w cegielni glina, drewno opa owe i ceg y, wapno, drewno

budowlane i elazo. Zapas saletry powsta  móg  w zwi zku z produkcj  prochu.
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Summa omnium perceptorum IIIIM. mrc. /=IIII=/ C. /-mrc. XIII-/ <XXX /-VIII mr.-

/ IIX> mrc. XI scot. I qrt.64

Nunc sequntur distributa de anno predicto:

Primo dy alden ratman, dy vor sossin blebyn schuldig an czinsin XI mrc., dy mu-

stin dyse gelden65.

Dornoch vnsirm hern dem kunynge vom geschosse vnd von monczegelde66.

Summa VC. mrc. LX mrc.

Item von den czinsin den dy stat schuldig ist den leutin vnd dys jar vorguldin hat67.

Summa XIIC. mrc. LXXX mrc. II mrc. IX sco.

Item /-so hat man vor irt-/ czu erunge, dy man dys jar den furstin getan hat, als

vnsirm hern dem byschofe von Bresslaw vnd andirn furstin vnd grofen vnd hern,

beyde rytirn vnd knechtin vnd gesten, dy dys jar dy stat gesucht han68. Vnd ouch

vff dy reyse vnd botyn czu vnsirm hern dem kunynge vnd andirn furstin durch der

stat vnd des landis frede vnd nucz wylle69.

Summa C. /-XIX-/ mrc. XIX mrc. II scot. I qrt.

Item czu erunge dy man dem hauptmanne70 vnd herr(n) Benyschs von Kuschnyk71

vnd erym gesynde vnd geseln, beyde ritirn vnd knechtin, hen wir getan hat <geert

vnd mit en vorczeit>72.

Summa C mrc. XXIX mrc. XIIII scot. I qrt.

Item vff den grabin73 vnd vff daz vbir hindir der koetelmol74 vnd vff dy muwir by

dem grupintore75.

Summa C mrc. LXXX mrc. I f.

64 Zapewne 3638,5 mr. 11 sco. 1 qrt., kiedy winno by  3438,5 mr. 11 sco. 1 qrt. Albo wi c opu-

szczono pozycj  z kwot  200 grzywien, albo – co bardziej prawdopodobne – na skutek skre le

i poprawek pomylono si  w zapisie sumy, gubi c minus. Winno by o by : IIIIM. min. C mrc. XXXIIX

mrc.
65 Odwlekanie p atno ci rent bra o si  z przeci enia bud etu obs ug  d ugu publicznego.
66 Sta a renta monarsza: 400 grzywien szosu i 160 grzywien daniny menniczej. O podziale tej

drugiej i beneficjentach: T. Goer l i t z, op. cit., s. 45–47.
67 W 1387 r. d ug publiczny obs ugiwany niniejszymi czynszami wynosi  ok. 15 000 grzywien

(O. B e y e r, Schuldwesen der Stadt Breslau im 14. und 15. Jahrhundert mit besonderer Berück-

sichtigung der Verschuldung durch Rentenverkauf, ZVGS 35 (1901), s. 87, 95).
68 Koszty reprezentacyjne, odnotowywane od 1299 r., ich struktura ujawniona w 1387 r.
69 Koszty podró y rajców i poselstw, odnotowywane od 1299 r. Podkre lenie ich celu podobne

jak w 1386 r.
70 Starost  tym zapewne by  Henryk z Duby, który w 1389 r. zmieni  na urz dzie Hermana z Cho-

ustnika (E. Wó kiewicz, Capitaneus Slesie. Królewscy namiestnicy ksi stwa wroc awskiego i l -

ska w XIV i XV wieku, w: Monarchia w redniowieczu – w adza nad lud mi, w adza nad terytorium...,

red. J. Pysiak, A. Pieni dz-Skrzypczak, M.R. Pauk, Warszawa / Kraków 2002, s. 225).
71 Benesz z Choustnika, starosta widnicki formalnie w s u bie ksi nej (por. Landbuch ksi stw

widnickiego i jaworskiego, wyd. T. Jurek, t. 2: 1385–1395, Pozna  2000, wg indeksu).
72 Ci g dalszy kosztów reprezentacyjnych, nietypowe w rachunkach oddzielenie od wy ej wy-

mienionych biskupa i ksi t reprezentantów monarchy.
73 Brak dookre lenia sugeruje, i  chodzi o ogólnie o nak ady na fosy miejskie.
74 Na nabrze e Odry z ty u m yna bior cego sw  nazw  od pobliskiej rze ni (kottilhof).
75 Na mur ko o Bramy Krupniczej, jak nazywano zewn trzn  Bram  O awsk .
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[s. 4]

Item vff dy czigilschunen vnd vff daz gebude, der vff vnd vmme czwe neweschiff

geladen myt kalke76 vnd daz man gebessirt hat dy temme vnd dy bruckin vmm dy

stat, beyde hulczin vnd steynyen77, vnd vff alle bruoche der temme vmme dy stat78

vnd vff dy wykhusir79.

Summa IIIIC. mrc. III mrc. II scot.

Item vff der stat gesynde, als den statschrybern, scheppinschriber(n), den foytin,

Godyn80, Swinsberge vnd seyn geseln81, den wechtern wff den turmyn, den dy-

nern vff den torn vnd andirn der stat dynern, <cirkelern82>83.

Summa IIC. mrc. X mrc.

Item vff daz durff Scheytnyk vnd Kobal, do hat man dy brukin gemacht vnd dy

wege, grasheuwern, reysheuwern vnd dy bome vnd wyden besnytylt habin vnd an-

dirn erbetern, dy daselbyst geerbeyt habin vnd daz man den myst vs der stat gefurt

hat vnd den marktknechtin84.

Summa XXIX mrc. XI scot. I qrt.

Item vff dy gemeynen bewe yn der stat, alz Baruchs hus by dem neuwen tore85

vnd andir tor, dy man gebessirt hat /-vnd wff dy steynbruckin yn der muwir yn der

stat-/ vnd vff daz wassir rad86.

76 Por. wydatki na cegielni  i wapno rozpisane w 1387 r. Ibidem o statku mog cym, tak jak dwa

nowe, tutaj wspomniane, s u y  do transportu wapna. O transporcie wod  wapieni z Opola do pra e-

nia we Wroc awiu: T. Goer l i t z, op. cit., s. 75.
77 Ulepszanie, a raczej naprawa drewnianych i kamiennych grobli (tam) oraz mostów wokó  mia-

sta, w przypadku tych ostatnich pozostaje dwuznaczne, mog c si  równie  odnosi  do moszczenia

i brukowania dróg dojazdowych. Nak ady na „mosty” odnotowywano od 1299 r.
78 Wszelakie inwestycje na groble, jak trafnie uj to: pro Odera ad civitatem reducenda (1305),

odnotowywano od 1299 r.
79 Odnotowywane wydatki na wie e w obwodzie murów miejskich si gaj  1308 r.
80 Niezdefiniowany funkcjonariusz, w 1387 r. wymieniony na li cie p ac po wójcie, mo e wójt

nowomiejski.
81 W 1386 r. od wierny ratuszowy (hostiarius pretorii – funkcja odnotowywana od 1355 r.), sto-

j cy na czele personelu ni szego o bli ej niezdefiniowanych kompetencjach. Wynagrodzenie wspól-

ne z podw adnymi wyszczególnione w 1387 r.
82 Cyrkularze nadzoruj cy porz dek w poszczególnych kwarta ach miasta, odnotowywani od 1301

r., w 1387 r. wyliczono ich 16 (por. T. Goer l i t z, op. cit., s. 66–67).
83 Obok wy ej wspomnianych, jako konkretne przyk ady czeladzi miejskiej wymieniono wi c ko-

lejno pisarzy miejskich i awniczych, wójtów s dowych, stra ników na wie ach i s u b  bramn .

Podobny sk ad podany w 1386 r., wcze niejsze wersje zró nicowane, niekiedy obejmuj ce te  o nie-

rzy. P ace wójta, 6 stró ów bramnych, 3 stra ników i innych tu niewymienionych podano w 1387 r.
84 Niemal powtórzony akapit rachunków z 1386 r., o wydatkach na budow  mostów i dróg

w Szczytnikach i Kowalach (ta wie  tu dodana), na kosiarzy trawy (dodani) i r bi cych chrust, przy-

cinaj cych drzewa (dodani) i wiklin  oraz innych pracuj cych tam robotników, na wywóz mierzwy

z miasta i na pacho ków targowych (por. 1387 r., gdzie rozpisanie dwóch ostatnich pozycji – z tym,

i  wywóz mierzwy w ramach pozycji transport).
85 W 1386 r. super domo Berusch, która to lekcja wydaje si  prawid owa. W 1387 r. Berusch fi-

gurowa  na li cie p ac stró ów bramnych. W po czeniu z lokalizacj  domu przy Bramie Nowej (do

Nowego Miasta), sugeruje to, i  chodzi o o wartowni , mieszcz c  mieszkanie stra nika.
86 Du e podobie stwo z akapitem z 1386 r., gdzie tak e w ród inwestycji budowlanych: wspo-

mniana wartownia przy bramie, mosty kamienne, czyli zapewne bruki w obr bie miasta (tu wykre-

lone), i ko o wodne zasilaj ce wodoci gi. Now  pozycj  jest tylko naprawa nienazwanej bramy.
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Summa LX mrc. VI mrc. IIII scot. I qrt.

Item vm hulcz czu den gebuedin, vm eysin, vm nayl, czymmirlewte lon, bretsny-

dern, smedyn, brokenern, dy yn der stat gebrukt han hyn vnd her87.

Summa LXXVIII mrc. IV scot.

Item vff den marstal, dem gesynde, pherde, wayene, vm habyr, vm saetel, vm czoe-

me vnd andir geschirre daz czu wayn gehort vnd czu pherden88, vnd ouch daz lan

den amechtlewtin, als czygilmeyster, molmeyster, salczmeyster vnd andirn amech-

tlewtin89 vnd dem gesynde czu der lecze90.

Summa LXX mrc. XVI scot.

[s. 5]

Item vff dy gemeyne czerunge, dy man tegelichin tut vff dem rathuse etc.91

Summa C mr. XX mrc. IX scot.

Item. So hat etlychin person czerunge vff gericht, dy sy getan <pelcz92> han ken

Prage93.

Summa C mr. XXIII mrc.

Summa summarum omnium distributorum IIIM. IIIC. XXXII mr. I f.

87 Po czenie wydatków na materia y budowlane – drewno, elazo i gwo dzie – z wynagrodze-

niami cie li, pracowników tartaku, kowali i brukarzy za prace wykonane w mie cie jest jednym z wielu

wariantów ksi gowania tych stale powtarzaj cych si  pozycji rachunków komunalnych.
88 Wydatki na stajni  miejsk , z mniej lub bardziej szczegó owym opisem ich sk adników (tu: ko-

nie, czelad , wozy, owies, siod a, uzdy oraz reszta uprz y i rz du) odnotowywano od 1346 r.
89 Wynagrodzenie „urz dników” kieruj cych przedsi biorstwami miejskimi. Termin amecht (offi-

cium) – s u ba, urz d, cho  ród owo „od zawsze” stosowany do wybranych monopoli: officium (...)

scrodambacth (1273), schrotambach (1299), amechte des brengadens (rota przysi gi z XV w.), w hi-

storiografii wroc awskiej odnoszony jest do tzw. urz dów, czyli komórek nadzoru rady nad poszcze-

gólnymi dzia ami spraw komunalnych, których istnienie dostrzegano dot d dopiero w zwi zku z re-

formami ustrojowymi z 1439 r. Mi dzy innymi by y w ród nich Ziegelamt, Mühlenamt i Salzamt.

W wietle naszego zapisu s dzi  mo na, i  funkcjonowa y one wcze niej, a do ich struktury odnosi

si  spis „prze o onych do przedsi wzi  miejskich” z 1356 lub 1357 r., czyli pi ciu par patrycjuszy

aktualnie nie zasiadaj cych w radzie lub awie, przydzielonych do: 1) soli, 2) Szczytnik i cegielni,

3) m ynów i mostów, 4) czynszu i 5) muru, budowli i pieców (CDS 3, s. 154). Nic nie wiemy jednak

o nazywaniu tych e prze o onych (prefecti) „mistrzami”, ich XV-wiecznych odpowiedników za  okre-

lano zawsze mianem „panów” (Ziegelherrn, Salzherrn itp.) z racji, i  byli rajcami i awnikami. Po-

bierali oni wynagrodzenie (por. T. Goer l i t z, op. cit., s. 38, 41, 73–76). W rozliczeniach niektórych

dzia ów gospodarki komunalnej w 1387 r., dotycz cych soli czy cegielni, pojawiaj  si  nazwiska pa-

trycjuszy, mog cych pe ni  jakie  kierownicze funkcje gospodarcze. Ale równolegle nale y zwróci

uwag  na rozmaitych „mistrzów”, profesjonalistów pozostaj cych na s u bie miasta, lub wprost b -

d cych jego funkcjonariuszami: magister curie Swidnicensis (1377) kieruj cy Piwnic  widnick ,

rormeister (1387) odpowiadaj cy za wodoci gi, magister edificiorum (1387), czyli baumajster, ma-

gister cippi (1387) kieruj cy wi zieniem, magister molendini (1387) kieruj cy Grabinmol, czyli m y-

nem zwanym pó niej 7 Kó .
90 Wynagrodzenie czeladzi „do odczytywania”? Pozycja, podobnie jak powy sza, ca kowicie ory-

ginalna. Natomiast od 1301 r. odnotowywano wydatki na pos a ców (nunciis, cursores).
91 Odpowiednikiem tych e wydatków ogólnych, czynionych codziennie na ratuszu, by y zwykle

pozycje zatytu owane: communibus / allis cottidianis expensis pretorii, albo super communia distri-

buta. Zawarto  pozycji communia rozpisano w 1387 r.
92 Sens dopisku o futrze nieznany.
93 Mo liwo  procesu przed s dem w Pradze przewidywa o jedynie prawo ziemskie (por. T. Goer -

l i t z, op. cit., s. 104), tak wi c chodzi  musia o o jak  kwesti  nadzwyczajn , rozstrzygan  przed
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Indeks osób

Adam Mathis, poborca [dalej: pob.] w kwartale [dalej: kw.] S odowników s. 251

Avenulf [Aneual?], pob. na ulicy [dalej: ul.] Galijskiej s. 251

Baruch [Berusch], stró  Bramy Nowej s. 257

Ber Bartholomeus, 2 × pob. w Nowym Mie cie i na Piasku s. 250, 251

Czippirney Paulus, 2 × pob. w kw. Kupców s. 250, 251

Deckintychs, pob. w kw. Rze ników s. 251

Frankckinstein Nicolaus, pob. w kw. Kupców s. 250

Frytag Tycze, pob. w Nowym Mie cie i na Piasku s. 250

Godyn, funkcjonariusz miejski s. 257

Gramschicz Johannes, pob. w kw. S odowników s. 250

Grunynk Paulus, pob. w kw. Ku nierzy s. 250

Heydehain Nicolaus, pob. w kw. S odowników s. 251

Hirsberg Nicolaus, pob. na ul. Galijskiej s. 251

Hundisfelt, pob. w kw. Rze ników s. 251

Hunerman Petrus, pob. na ul. Galijskiej s. 250

Jencz Mathis, pob. w kw. Kupców s. 251

Jowir Johannes, pob. w kw. S odowników s. 251

Jungelowde, pob. w kw. Ku nierzy s. 251

Jungenytsche, pob. w kw. Wielkim s. 251

Keseling, pob. w Nowym Mie cie i na Piasku s. 251

Kuschnyk [Choustnik] Benysch von, starosta widnicki s. 256

Leypener, pob. w kw. Ku nierzy s. 251

Molner Nicklos, pob. w kw. Rze ników s. 251

Monsterberg Hensil, pob. w Nowym Mie cie i na Piasku s. 251

Nebeger Petir, pob. w kw. Rze ników s. 250

Platener Jo., 2 × pob. na ul. Galijskiej s. 251

Rassilwicz Nicolaus, pob. w kw. Rze ników s. 251

Rewber Johannes, pob. w kw. Ku nierzy s. 250

Rosintal Lenhard, pob. w kw. Ku nierzy s. 251

Sagan Johannes, pob. w kw. Kupców s. 251

Snorrebein Martinus, pob. na ul. Galijskiej s. 250

Swinsberg, od wierny ratuszowy s. 257

Swynsberg Conradus, pob. w kw. Rze ników s. 250

Tamme Ottho, pob. w Nowym Mie cie i na Piasku s. 251

Theschenicz [Czechnicz] Paulus, pob. w kw. Wielkim s. 251

Tschenicz [Czechnicz] Petrus, pob. w kw. Wielkim s. 251

trybuna em królewskim. Sugeruje to tak e wydana kwota, z pewno ci  wykraczaj ca poza koszty utrzy-

mania delegacji. Sprawa mog a mie  zwi zek z poselstwem zbuntowanego pospólstwa, które dotar o

do króla, co potwierdza dokument z 27 IX 1389 r. (CDS 11, s. XXII–XXIII, nr 17 s. 157–158), albo

ze sporem z ksi tami opolskimi, wywo anym w 1390 r. prób  egzekwowania na mie cie por czo-

nego przeze  zobowi zania monarchy (por. A. Mosbac h, Ueber die Gefangennehmung des Bischo-

fs von Kujawien und Herzogs von Oppeln, Johann, Kropid o genannt, in Breslau am 6 Dezember 1410,

ZVGS 7, H. 1, 1866, s. 78–79).
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Tyncz Petir, pob. w kw. Wielkim s. 250

Vyow Conradus, pob. w kw. Ku nierzy s. 251

Wonschilburg Heinricus, pob. w kw. Wielkim s. 251

Wylkow Michil, pob. w kw. Kupców s. 251

Wynant Hensil, 2 × pob. w kw. S odowników s. 250, 251

Wyngasse, pob. w kw. Wielkim s. 250


