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MARCIN ŁUKASZ MAJEWSKI, Cech rzeźników piotrkowskich w XVI–XVIII wieku,
Warszawa 2020, ss. 122, ryc. 7 barwne.
Ostatnio lata nie obfitują w studia nad dziejami rzemiosła miejskiego w dawnej Rzeczypospolitej, zwłaszcza poza dużymi miastami. Tym bardziej zasługuje na uwagę najnowsza
praca Marcina Ł. Majewskiego, już wcześniej autora kilku opracowań poświęconych historii
handlu i rzemiosła w Piotrkowie1.
Piotrków pod względem wielkości zaludnienia należał do miast średnich (ok. 3 tys. mieszkańców), ludności najpewniej przybywało w trakcie licznych zjazdów i sejmów (wiek XVI),
później zaś (od roku 1578) podczas regularnych sesji trybunału koronnego dla Wielkopolski.
Tym ciekawsza, zwłaszcza dla historyków kultury materialnej, jest podjęta przez Autora próba
przedstawienia cechu zaopatrującego miasto w jeden z podstawowych produktów spożywczych
— mięso.
Główną podstawą źródłową pracy są akta cechowe z lat 1550–1823, zachowane jednak
z bardzo znacznymi lukami. Zawierają one m.in.: spisy członków cechu, uczniów, umowy
kupna, dzierżawy, sprzedaży jatek rzeźniczych, rejestry wydatków, akta sądu cechowego. Istotnym uzupełnieniem tych źródeł były dotyczące Piotrkowa fragmenty lustracji województwa
sieradzkiego z lat sześćdziesiątych wieku XVI, pierwszej i drugiej połowy wieku XVII (bezpośrednio po „potopie” szwedzkim), wreszcie z drugiej połowy wieku XVIII.
Ramy czasowe pracy stanowią lata 1550 (zatwierdzenie statutu cechu) oraz 1793 (przejście
miasta pod panowanie pruskie w wyniku drugiego rozbioru Polski). Mimo szerokiej kwerendy,
fragmentaryczność dostępnych źródeł zmusiła Autora do ograniczenia kwestionariusza badawczego. We „Wstępie” (s. 9) stwierdza niemożność „nakreślenia zbiorowego portretu rzeźników
piotrkowskich […] oszacowania ich stanu majątkowego oraz ilości produkowanego przez nich
mięsa”; ten ostatni brak jest szczególnie bolesny dla badaczy dziejów konsumpcji żywnościowej.
W kolejnych rozdziałach przedstawia natomiast: 1) genezę cechu rzeźników, 2) jego strukturę
wewnętrzną obejmującą: mistrzów, czeladników, uczniów, sąd i zgromadzenie cechowe, 3) życie cechu z podziałem na zagadnienia: pracy, czasu wolnego i życia religijnego.
Dla badacza zainteresowanego poziomem zaopatrzenia i asortymentem oferowanego przez
rzeźników towaru, najwięcej cennych ustaleń przynosi podrozdział „Praca” (s. 59–89). Przywilej królewski z 1550 r. dawał rzeźnikom prawo do sprzedaży mięsa cieląt, wołów, świń, owiec
i kóz. Rzeźnicy piotrkowscy sprzedawali też — jak wszędzie — skóry i łój. Co ciekawe, późniejsze regulacje wewnętrzne cechu ograniczające wielkość podaży oraz zapobiegające obniżkom cen dotyczyły wyłącznie wołowiny i cielęciny. Na podstawie nielicznych wzmianek
w aktach cechowych Autor przypuszcza, że w ramach bractwa istniała wyspecjalizowana grupa mistrzów „zajmująca się wyłącznie ubojem trzody chlewnej i sprzedażą wieprzowiny” (s. 72);
to miałoby wyjaśniać pomijanie producentów wieprzowiny we wspomnianych wyżej przepisach.
Dla wyjaśnienia tego problemu warto może sięgnąć do zachowanych w Archiwum Głównym
Akt Dawnych w Warszawie taks wojewodzińskich dla miast województwa sieradzkiego z pierwszej połowy XVII w.
Choć zebrany materiał nie pozwolił na analizę stanu majątkowego rzeźników jako grupy,
z niektórych zawartych w pracy danych wynika, że zawód ten — uważany powszechnie za
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jeden z bardziej dochodowych — nie zawsze gwarantował dostatek. Nawet w połowie XVI
stulecia, w okresie dobrej jeszcze koniunktury dla miast, aż dwunastu z dwudziestu czterech
braci cechowych zajmowało się równocześnie warzeniem piwa, dostarczając ok. 10% ogółu
miejskiej produkcji.
Omawiana publikacja, mimo niewielkiej objętości, jest ważną pozycją w historiografii
Piotrkowa i regionu. Stanowi też wartościowy przyczynek do historii miast i rzemiosła miejskiego. Dla wszystkich zainteresowanych codziennością średnich miast dawnej Rzeczypospolitej przynosi wiele cennych ustaleń oraz inspiracji.
Andrzej Klonder
(Warszawa; http://orcid.org/0000-0002-7542-0929)
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PAUL FRIEDEBORN, Opis miasta Szczecina, oprac. i przekł. Agnieszka Borysowska,
Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej, red. Roman Krzywy i in., t. XXVIII,
Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2016, ss. 188, ryc. czarno-białe nlb.
Seria wydawana od roku 2007 pod auspicjami Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego dotąd umykała uwadze historyków kultury materialnej. Tymczasem wśród blisko
czterdziestu jej tomów, zawierających krytyczne edycje dzieł zaliczanych do najbardziej typowych, reprezentatywnych, chociaż dziś mniej docenianych nurtów literatury staropolskiej,
znajdują się źródła szczególnie cenne także dla nich. Dla zainteresowanych modą kobiecą jest
to np. Nowe zwierciadło modzie dzisiejszego stroju akomodowane, moralizatorska satyra z końca lat siedemdziesiątych wieku XVII1. Innej, bardziej zróżnicowanej problematyki dotyka
omawiane poniżej dzieło Friedeborna.
Paul Friedeborn (1572–1637) był typowym przedstawicielem elity miejskiej. Wywodził
się z zamożnej rodziny kupieckiej. Ukończył Pedagogium Książęce — najlepszą szczecińską
szkołę, później zaś studia prawnicze na jednym z największych wówczas uniwersytetów Niemiec, luterańskiej uczelni w Helmstäd w księstwie Brunszwik-Wolfenbüttel. Po powrocie do
Szczecina pełnił funkcje sekretarza miasta, rajcy, w końcu burmistrza. W roku 1613 opublikował obszerną historię rodzinnego grodu — Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin in
Pommern. Kolejne dzieło, Descriptio urbis Stetinensis, topographica, historica, cum icone,
wydał w roku 1624.
Trud jego tłumaczenia oraz krytycznej edycji podjęła Agnieszka Borysowska, kustosz
Oddziału Rękopisów i Starych Druków Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, a zarazem pracownik naukowy Zakładu Latynistyki i Tradycji Antycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. A. Borysowska specjalizuje się w problematyce historii książki siedemnastowiecznej oraz europejskiej
literatury łacińskiej doby renesansu i baroku. We „Wstępie” do wydawnictwa (s. 5–31) przedstawiła m.in: sylwetkę Friedeborna oraz epokę ostatnich książąt pomorskich z dynastii Gryfitów
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