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CZÊŒÆ 5: MIASTO I MIESZCZANIE

Uroki ¿ycia
w (osiemnastowiecznym) Gostyniu
Osiemnastowieczne nazwiska gostyñskie- ile rodzin pozosta³o? Ile siana powinien zgrabiæ ka¿dy posiadacz domu
w Gostyniu? Powinnoœci Brzezia - czyli jak sprz¹taæ ulice? Co osiemnastowieczna panna w posagu sk³ada³a?
GRZEGORZ SKORUPSKI
Indaganda pruska z 1793 roku
stanowi najlepszy opis stanu miasta.
Zachowa³ siê jednak równie¿ spis
mieszkañców z 1725 roku. Wymieniono wówczas przy jakiej ulicy
mieszkali poszczególni Gostyniacy.
Ciekawe, czy istniej¹ rodziny, które
nadal, od 300 lat zamieszkuj¹ t¹
sam¹ ulicê?

Zastanawiaj¹ce jest dlaczego
w spisie brakuje nazwisk czêsto wystêpuj¹cych wczeœniej w sprawach
dotycz¹cych miasta, jak choæby Ci¹¿yñski czy Czabajski. Inn¹ ciekawostk¹ jest fakt, ¿e na ulicach Zamkowej czy Œwiêtego Ducha wystêpujê zadziwiaj¹co ma³o nazwisk.
Wydaje siê wiêc prawdopodobne, ¿e
spis ten dotyczy jedynie czêœci rodzin w Gostyniu.

Dawne rody gostyñskie

Podatki miejskie

Miastem rz¹dzi³o wówczas dwóch
dziedziców, a poniewa¿ z czasem zatar³a siê ró¿nica podzia³ów, w 1725
przyst¹piono do szczegó³owego spisu
mieszkañców. Warto w tym miejscu
przytoczyæ nazwiska Gostyniaków, zamieszkuj¹cych na terenach objêtych
spisem. Zdarza³o siê, ¿e czêœæ osób
mieszkaj¹cych na tej samej ulicy p³aci³a podatki do innego w³aœciciela.
Dlatego te¿ w 1725 roku postanowiono dokonaæ spisu. Na Rynku mieszkali: Schultz, Bogacik, W³oœciejewski, Lasecki, Waniszewska, Bukoszczyk, B¹czkiewicz, Opaczewski,
Ruszczyñski, Nowicki, Schultz,
Minkier, GuŸdzielewicz, Janiszewski, Buszewski, Ciepka, Kostrzewski, Wrotkiewicz. Nazwiska te powtarzaj¹ siê równie¿ w sprawozdaniach z aktów reguluj¹cych sprawy
dzia³ek na Rynku po po¿arze w 1811.
Przy pozosta³ych ulicach:

W porównaniu do dzisiejszych
podatków p³aconych na rzecz miasta ( na szczêœcie jeszcze nikt nie
wpad³ na pomys³ podatku np. od
kota), 300 lat temu by³y one bardziej
skomplikowane. Mo¿na podzieliæ je
na kilka grup: jedne zwi¹zane by³y
z powinnoœciami na rzecz pañstwa
inne dziedzica miasta. Ró¿ni³y siê
te¿ one ze wzglêdu na wykonywany
zawód lub zrzeszenie w organizacjach cechowych. Wed³ug indagandy, w 1792 roku do skarbu pañstwa
polskiego z Gostynia wp³ynê³o 1209
talarów i 8 groszy podatku od mieszkañców. Z tej kwoty 544 talarów to
czopowe (podatek p³acony przez
mieszczan od wyrobu alkoholu), 132
- podymne (podatek p³acony przez
mieszczan od „dymu” czyli domu)
oraz 533 talary i 8 groszy od rzeŸni.
Dziedzic miasta uzyska³ od miasta
741 talary dochodu. Na kwotê sk³a-
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K¹kolewicz
Waniszewski
Kaczkowicz
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Jaworski
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da³y siê m.in. podatki: od warzenia
piwa - 40 tal. 12 gr., od palenia gorza³ki - 36 tal., rzeŸników - 117 tal.
8 gr., piekarzy - 48 tal., szewców33 tal. 8 gr., ko³odziejów - 6talarów,
garncarzy - 33 tal. 8 gr., m³ynarzy
- 33 tal. 8 gr., kurowego 33 tal 8 gr.,
z m³yna s³odowego 58 tal. 12 gr.
Opodatkowany przez w³aœciciela
miasta by³ równie¿ handel: œledziami - 16 tal., sol¹ - 4 tal. i s³odu gorza³czanego - 41 tal. 4 gr. Sporym
dochodem by³ równie¿ wykup
mieszczan od prac rêcznych i podwód - 240 talarów.

Gostyniacy
do chêdo¿enia rowów!
Ta ostatnia kwota wynika³a
z innego rodzaju powinnoœci mieszczañskich. Pewne podatki spoczywa³y bezpoœrednio na obywatelu: np.
ka¿dy kto posiada³ dom, musia³ równie¿ rocznie z „sierpem 60 zagonów
po¿¹æ i u³o¿yæ w mendle”, lub
„z grabiami 60 sk³adów zgrabiæ”.
Istnia³a mo¿liwoœæ wykupienia siê
od tych prac kwot¹ oœmiu z³otych.
Oprócz tych powinnoœci mieszczanie: „(...) na szarwark, do grabienia
siana i do chêdo¿enia rowów, oko³o
³¹k pañskich, do podnoszenia wszelkich budynków nowych chodziæ powinni.” Kolejny rodzaj podatków
œci¹ganych przez w³aœciciela miasta
dotyczy³ grup zawodowych lub ceKOŒCIELNA
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Ostrowski
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Janowski

PRZEDMIEŒCIE
KU BRZEZIU
Ciudny
B¹czkiewicz
Sura
Kostrzewinski
Janiszewski
Œmieglewicz
Latosiñski
Lêgac
Æwiertnia
Kachlewski
Œwi¹tkiewicz
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Cytacki
Podgórny
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chów. I tak piwowarzy, gorzelani,
piekarze i rzeŸnicy nie doœæ, ¿e okreœlono procent od zysków jakie musieli przekazaæ w³aœcicielowi miasta,
to jeszcze zobowi¹zani byli czêœæ towarów koniecznych do produkcji
wytwarzanych przez siebie produktów zakupiæ „we dworze”. Je¿eli natomiast piwowar nie bra³ „pañskiej”
pszenicy, wówczas musia³ zap³aciæ
w dniu Jana Chrzciciela 24 funty.
Rzemieœlnicy zobowi¹zani byli równie¿ dostarczaæ swe produkty po œciœle okreœlonych cenach. I tak na
przyk³ad „szewcy powinni dawaæ
buty nowe, podszycie ze swojego rzemienia, ile potrzeba dla ludzi na folwark”. Za buty „ch³opskie” p³acono
18 groszy a od damskich (bia³og³owskich ) i trzewików - 9 groszy. Kuœnierze zobowi¹zani byli wyprawiaæ
„ko¿uchy i kabaty na folwarkow¹
potrzebê” ze skór dostarczonych
przez w³aœciciela, œledziarze powinni
„wyszynkowaæ po beczce jednej œledzi i tak zap³aciæ, jako je dwór oszacuje”. W przypadku, gdyby beczka
nie trafi³a na dwór, ów œledziarz
musia³ zap³aciæ 200 tynfów. M³ynarze oprócz tego, ¿e na Œwiêtego
Marcina p³acili po szeœæ tynfów,
musieli równie¿ stawiaæ siê z siekier¹ b¹dŸ innym narzêdziem do naprawy parkanu, dachu czy „na inna
potrzebê.” Paraj¹cy siê innymi zawodami: kowale, œlusarze, snycerze
itp. pozostawali do dyspozycji dworu, bez wyszczególnienia okreœlonych powinnoœci.

B³oto na czterech
ch³opskich wozach...
Od 1337 roku Brzezie nale¿a³a
do miasta Gostynia. Pod koniec
XVIII wieku dzier¿awc¹ wsi by³
Andrzej £ugowski. Czynsz za lata
1791-94 wynosi³ 9300 z³otych polskich. Kontrakt zawarty z dzier¿awc¹ zabrania³ nie tylko dalsze
„puszczania” w poddzier¿awê, ale
chroni³ mieszkañców przed nadmiernym wyzyskiem. £ugowskiemu nie wolno by³o zmuszaæ ch³opów do nadzwyczajnych prac rêcznych i do podwód, jak równie¿ nak³adaæ zbyt wysokich kar. W przypadku, gdyby poddany uciek³
z miejscowoœci Brzezie, dzier¿awca zobowi¹zany by³ dostarczyæ w to
miejsce innego ch³opa. Jeden
z punktów kontraktu dotyczy³...
utrzymania czystoœci w mieœcie!
Otó¿ w przeddzieñ Bo¿ego Cia³a
dzier¿awca Brzezia zobowi¹zany
by³ wys³aæ kilka kobiet do zamiatania ulic i rynku. Wyznaczono nawet
minimaln¹ iloœæ b³ota, jak¹ nale¿a³o wywieŸæ - cztery ch³opskie wozy!

Widaæ ca³y rok czekano na takie
sprz¹tanie.

Osiemnastowieczny
posag: flasza cynowa
do zagrzania poœcieli
Trudno okreœliæ ówczesny,
osiemnastowieczny poziom ¿ycia
przeciêtnego gostyñskiego mieszczanina. Do lat 30 XX zachowa³ siê jednak dokument przedstawiaj¹cy posag
panny m³odej z 1762 roku. Na proœbê organiœciny Konstancji z Dekowskich Jakubowej Przezborskiej,
w ksiêgach miejskich zapisano jaki
posag wnios³a ona przy zawarciu ma³¿eñstwa. Warto przytoczyæ tutaj
w ca³oœci ów spis. Z przyrz¹dów kuchennych m³oda panna wnosi³a
w posagu: „garniec stary z pokryw¹,
ma³y alembiczek z pokryw¹ i rurniczk¹, rondle dwa, panewkê jedn¹,
miedziak jeden, moŸdzierz œpi¿owy
z t³uczkiem, ¿elazko do suszenia, garniec piecowy z pokrywk¹, flaszê cynow¹ do zagrzania poœcieli, flaszki
dwie cynowe kwartowe, rosty dwa,
ro¿en wiêkszy jeden, mniejszy drugi,
brutwanne blaszan¹.”. Dziwne wydaje siê, dlaczego Konstancja Przezborska domaga³a siê przed urzêdem
burmistrzowskim zapisu tych „dóbr”.
Widaæ stanowiæ one musia³y pewien
maj¹tek w osiemnastowiecznym Gostyniu. Szczególnie ciekawym wynalazkiem jest flasza cynowa do zagrzania poœcieli. Dalej w spisie czytamy:
„Z poœcieli: pierzyna jedna z pow³ok¹
modr¹, pierzyna druga bez pow³oki,
poduszek 6, z których na cztery pow³oka modra, ko³dra bagazjowa stara,
przeszywana, ko³dra druga nieposzyta lecz ca³a bagazjowa, spodki dwa
z pow³okami, ló¿ka dwa, t³omok skórzany od poœcieli.” Jak widaæ wyprawka sypialna by³a bogatsza od kuchennej. A do tego dochodzi³y jeszcze inne
sprzêty: „Obrus jeden, szafa izdebna
z dwoma zamkami, szafka naro¿na,
stolik ma³y z szuflad¹, stolik ma³y na
s³upiku, spi¿arnia wielka.” Zastanawia
ten ostatni mebel - jak wygl¹daæ móg³
ów sprzêt wielki do przechowywania
¿ywnoœci. Przyznam, ¿e nie spotka³em
siê z podobnym okreœleniem dla mebla. Wreszcie w spisie, na koñcu, po
akcesoriach kuchenny, sypialnych, salonowych przyszed³ czas na sztukê
i religiê: „Obrazy: œw. Jana Chrzciciela, Matki Boskiej pocieszenia, Mi³osiernego Pana Jezusa. Kilimek na
œcianie, kufel farfurkowy oprawny
w cynê, flasza kamienna oprawna
w cynê, krucyfiks per³ow¹ macic¹ sadzony i w srebro oprawny.” Ot soczystoœæ polskiego osiemnastowiecznego
jêzyka: nic dodaæ, nic uj¹æ.
www.skorupski.net

