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Finanse, długi miejskie 
i kryminalne przestępstwa i 

Problemy finansowe miasta 
zmuszały władze do szukania źró
deł finansowania z kredytów. Pierw
sze instytucje bankowe o szerokim 
oddziaływaniu pojawiły się dopiero 
w XIX wieku. W początkach XVII 
wieku mieszczanie i szlachta naj
częściej szukali pomocy finansowej 
,u ludności pochodzenia żydowskiego. 

N a ratunek kasie 
miejskiej 
wa Ponieważ w Gostyniu funkcjono-

ł przywilej de non tolerandis iu-
eis zabraniający Żydom osiedlania 

si ę w mieście, w grodzie nad Kanią 
lnie było bogatych obywateli wyzna
nia mojżeszowego, którzy mogliby 
trudnić się lichwą. Brakowało też 
'instytucji bankowych, czy też oferty 
ipomocy ze strony państwa. W tej 
sytuacji władze miejskie musiały 
uciekać się do pożyczki od miesz
kańców. W 1607 roku „na potrzeby 
■miasta” pożyczono pod zastaw pół 
śladu roli (zwanej Kozłowskie na 
Brzeziu) 60 złotych od Wojciecha 
Zielończyka. Nie była to duża kwota, 
porównując do wielkości i ilości poży
czek w następnych latach. Przyczyną 
tego stanu mógł być potop szwedzki, 
'który spowodował prawdopodobnie 
ruinę finansową kasy magistrackiej. 
W 1660 r budżet miejski wspomo
gli pożyczką opiekunowie dzieci po 
-Rachwale (200 złotych), a w 1671 
r. Marcin Gospodarek (223 złote). 
Konieczność udzielenia miastu cza
sowego wparcia finansowego była 
chyba powszechnie akceptowana. 
Mimo że Bractwo Kurkowe powstało 
dopiero w 1666 r. już po siedmiu 
latach działalności udzieliło miastu 
pożyczki w kwocie 100 złotych, a po_ 
Irzech latach kolejny raz w tej samej 
wysokości. 

Pożyczka od ołtarza ł 
Co dziś wydaje się rzeczą dziwną 

pożyczek udzielał nawet kościół. 
'amiętać jednak należy, że nie były 

one oprocentowane - ponieważ li-
fchwa, czyli udzielania oprocento
wanego kredytu uznawane było za 
.niezgodne z nauką chrześcijańską. 
Miało to więc raczej charakter wspar
cia w trudnej sytuacji, niż „interesu” 
ekonomicznego. W 1667 roku miasto 
lożyczyło '„in summa necessitate 
ictae Civitatis” od ołtarza św. Anny,-
!00 złotych, a w następnym roku ko-
ejne 500 od ołtarza literackiego. For-

ma pożyczki „od ołtarza”, oznaczała 
zadysponowanie określoną kwotą, 
►którą jego fundatorzy przeznaczyli 
Ina utrzymanie (świece, „przypisany” 
ksiądz, nabożeństwa, naprawy itp.). 
W 1673 r. pomocy miastu udzielił 
ksiądz Poniewicz, ołtarzysta Brac-
twa Literackiego w farze, pożycza-
ąc ogromną kwotę 1500 złotych. 
Nie były to prywatne fundusze księ-

dza, ale legat (zapis testamentowy 
zobowiązujący go do określonych 
świadczeń majątkowych) na rzecz 

kościoła szpitalnego św. Barbary 
w Poznaniu. Sytuacja finansowa 
miasta musiała więc być wyjątko
wo tragiczna. Jeszcze w tym samym 
roku magistrat zaciągnął dług w wy
sokości 100 złotych od misjonarzy 
na Zdzieżu, który dwa lata później 
zwiększył jeszcze o 500. W 1676 
roku ponownie miasto zaciągnęło 
pożyczkę - 600 zł, od Marianny 
(córki chirurga Maurycego), które 
stanowiły legat zmarłej Anny Kaspro-
wej na rzecz ołtarza świętej Anny. 
W następnym roku pożyczki udzie
lały Gostyniowi fundacje ołtarzy Św.. 
Krzyża (500 zł), Trzech Króli (100 
zł), ołtarz towarzystwa literackiego 
w Śremie (700 zł). O ile pożyczki 
występowały sporadycznie w po
czątkach wieku XVII, to po potopie 
szwedzkim nastąpiło ich nasilenie. 
Sytuacja miasta zniszczonego przez 
najazdy obcych wojsk przedstawiała 
się dramatycznie. Wojny, dawały 
0 sobie znać również w kategoriach 
rozprężenia obyczajów. 

Kara za zabójstwo 
w XVII wieku 

W 1606 roku doszło do ciekawej 
sprawy kryminalnej pośrednio doty
czącej Gostynia. Mielczarz (osoba 
przygotowująca słód do warzenia 
piwa) Jan z Rogaczewa zabił Ku-
czynę z Krzywinia. Sprawę przeciw 
zabójcy wnieśli bracia zamordowa
nego Wojciech, Maciej i Stanisław, 
synowie Andrzeja Kuczyny z Gosty
nia. Wyrok w tej sprawie może dziś 
szokować. Morderca nie odpowiadał 
„gardłem”, a wystarczało rodzinie dać 
pewne zadośćuczynienie. Zabójca 
Kuczyny musiał wypłacić braciom 
Jana w dwóch ratach 22 grzywny, 
przeprosić ich oraz wykonać pokutę. 
1 tu, właśnie w związku z pokutą, 
pojawia się ciekawy obraz obyczajów 
sprzed 400 lat. Mielcarz Jan jako 
pokutę musiał na grobie Kuczyny 
leżeć krzyżem przed niedzielną mszą 
w obecności dwóch braci niebosz
czyka. Podczas kolejnych dwóch 
mszy niedzielnych miał stać przed 
kruchtą w Iskoci (miejsce, gdzie po
chowano zamordowanego - dziś 
trudno ustalić, o jaką miejscowość 
chodzi). Wykonanie części pokuty t 
miało mieć miejsce również w Go
styniu: przez trzy kolejne niedzielne 
msze Jan miał stać przed kruchtą 
„wkunie y za ręce przez całą mszą 
wielgą począwszy od procesiey we- -
społek stą bronią która ma wisieć 
nad nim.” Nie potrafię określić co 
oznaczało „wkunie y za ręce”. Być 
może chodziło o rodzaj dyb lub szaty 
pokutnej? Jak widać, duże znacze-

1 nie dla społeczności lokalnej miało 
napiętnowanie przestępcy i ukazanie 
jego żalu za dokonany czyn. 

Przeciethy członek 
asz w pulreki… 

Względnie łagodne kary za za
bójstwo, miały wpływ na wyroki 

w sytuacjach za pobicie czy obra
żenia. Wydaje się, że sprawy przed 
sąd trafiały tylko wtedy, kiedy obie 
strony nie mogły dojść do porozu
mienia w sprawie odszkodowania 
za poniesione urazy. W 1613 roku 
dwaj gostyńscy ławnicy urzędowo 
stwierdzili u Wawrzyńca Bogusław
skiego ranę, którą miał mu zadać 
w dzień świętej Małgorzaty Zygmunt 
Sułkowski. Poszkodowany doznał 
poważnego uszkodzenia dużego pal- * 
ca, który „(…) przeciethy członek 
asz w pulreki na skorze się tylko 
trzymaiac”. Musiało więc dojść do 
bójki z użyciem ostrego narzędzia. 
Brak w aktach finału sprawy może 
sugerować, że obaj panowie ustalili 

•kwotę odszkodowania na podstawie 
urzędowego określenia odniesionych 
ran. 

I kobietom się 
obrywało 

Niestety zdarzały się w Gostyniu 
również przypadki użycia przemocy 
wobec kobiet. W 1635 roku Mał
gorzata Babianka oskarżyła Józe
fa Kanke o obrazę i pobicie, które 
spowodowało „(…)wielkie krzywdy 
wslowach, guzach y szkodach nie
których”. Mimo iż oskarżony zaprze-
czał zarzutom, urząd burmistrzowski 
skazał go na zapłacenie pozwanej 
kwoty dwa i pół złotego oraz prze
proszenie. Wydaje się jednak, że 
wina mogła częściowo znajdować 

się również po stronie Babianki 
ponieważ, aby zapobiec dalszym 
kłótniom, dodatkowo wyznaczono 
wadium w wysokości 10 grzywien 
na obie strony. Rok później doszło 
natomiast do poważnego zdarzenia 
kryminalnego. Andrzej Abrąnc w bru
talny sposób pobił Annę, żonę byłego 
sługi miejskiego Wojciecha. Na sku
tek odniesionych obrażeń („rana na 
czole głęboka nad prawym okiem, 
która do śmierci nie była zagojo
na, posinienia od podeptania po 
piersiach, plecach i ręku”) kobieta 
zmarła. I tutaj skończyło się tylko na 
ugodzie pomiędzy stronami i publicz
nej pokucie. Morderca musiał zapła
cić „za głowę” 20 grzywien i przez 
kolejne trzy niedzielne msze przed 
kościołem „(…) u kruchty w kitlu 
z kyem stał ”. Abrąnc musiał więc, jak 
podkreślał sąd wójtowski, pokutować 
publicznie z narzędziem zbrodni. 

Gostyńska kłótnia 
o miedzę 

Mieszczanie gostyńscy najczę
ściej oprócz działalności handlowej 

"i usługowej zajmowali się również 
uprawą roli. Odwieczny problem 
ziemi granicznej, nieoranego pasa 
gruntu pomiędzy sąsiednimi pola
mi, stanowił temat, który wpisał się 

»do sztuki polskiej: choćby Rzędzian 
z sienkiewiczowskiego „Ogniem 
i mieczem”, czy jeden z bardziej 
znanych wątków filmu „Sami swoi” 

Sylwestra Chęcińskiego. Gostynianie 
mogli pochwalić się podobnymi in
cydentami. Sytuacja taka zaistniała 
w siedemnastowiecznym Gostyniu 
już w 1614 roku. Mielcarz Stani
sław Knotek zauważył, że jego sąsiad 
Adam Popała zaorał miedzę. Nie 
wiemy, czy doszło do zaorania gruntu 
na długość trzech palców jak w kon
flikcie Kargul-Pawlak, czy o większą 
powierzchnię. Knotek przygotował 
sobie spory kij i zaczaił się na sąsiada 
przy drodze do Ostrowa. Świadkiem 
kłótni i pobicia był Ambroży z Two-
rzymirek, który zeznał, że napastnik 
„(…) skyjem (kijem) z szkoszturem 
przimierzał do boków, do brzucha, 
do głowy panu Adamowi”. Zaora-

_ nie miedzy musiało mocno wytrącić 
Knotka z równowagi, ponieważ groził 
napadniętemu śmiercią: „(…) cie tu 
zabye, zdraycza, złodzieyu, nieczno-
tho, czemuś my miedze wyorał ”. 
Urząd skazał Stanisława Knotka na 
przeproszenie zabitego, zapłacenie 
wszelkich szkód, 10 grzywien dla 
urzędu oraz wierteł soli dla szpitala. 
Dodatkowo, aby uniknąć dalszych 
kłótni, wyznaczono zastaw w wyso
kości 25 grzywien i małdrata (około 
pół tony) owsa dla dziedzica oraz 10 
grzywien dla urzędu. Gostyński finał 
walki o miedzę nie doprowadził na 
szczęście do większej tragedii. 

GRZEGORZ SKORUPSKI 
www.skorupski.net 

Rajcy miejscy pożyczali pieniądze 
m. in. od kościoła 

200 zł 
od fundatorów ołtarza Św. Anny 

♦ 500 zł 
od ołtarza literackiego 
1500 zł 
od księdza Poniewicza 
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