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Wstęp.

Nowe i nader obfite w ciekawe szczegóły, co do domowego ży
cia Jadwigi i Jagiełły, odkrywa się źródło w oryginalnych re
jestrach przychodów i rozchodów królewskich z lat 1388, 
1389, 1390, 1393, 1394, 1395; dalej z lat 1403—1405, 
1411—1417, przechowanych w archiwum Rządowej Kommis- 
syi Skarbu (1).

Podaliśmy o nich krótką wiadomość w Bibliotece TForr- 
szawskięj na rok 1852 (T. Illstr. 561), przy wyciągach z tych
że samych rejestrów, c muzyce, malarstwie i o złotnictwie, 
przy schyłku wieku XIV w Polsce, przez barona Rastawieckie- 
go ułożonych. Najciekawsze są księgi wydatków zamku No- 
wego-Niasta Korczyna, od 13 lipca 1388 r. po 21 maja 
1390 roku', także rejestru Hinczka z Przemankowa podskar
biego królewskiego, i Krystyna kanonika sandomierskiego,

(1) Miło mi jest oświadczyć tu wdzięczność księciu Tadeu
szowi Lubomirskiemu (zacnemu wnukowi przez matkę, Tadeusza 
Czackiego), który pićrwszy zwrócił uwagę moję na te zajmują
ce rejestra.

1
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prokuratora jeneralnego ziemi krakowskiej, od roku 1393 
do 1395; oraz wydatki królowej Jejmości {Anny Cylijskiej) 
w Sączu, l roku 1412 (1).

Mniej ważne od tamtych, ale zawsze ciekawe są rejestru 
wice-prokuratorów zamków: Nowego-Miasta, Wiślicy, Niepoło
mic, Proszowic, Słomnik i Żarnowca", oraz Uścia i Wojni
cza, fi 393 —1394), Nowego-Miasta z lat 1403—1408; na- 
koniec: rejestru stacyi królewskich w Nowem-Mieście, w Wi
ślicy i w Przemankowie (1403—1417).

W tych rejestrach znajdujemy wzmianki o rozmaitych, 
często nieznanych zkądinąd wydarzeniach: o podróżach króla 
i królowych po kraju; o książętach litewskich, ruskich, szlązkich 
i zagranicznych, bawiących na dworze Jagiełły; o osobach na
leżących do tego dworu, lub mających z nim jaką styczność; 
tudzież szczegóły o koniach, powozach i porządkach stajennych, 
o zbrojach i porządkach wojennych, o ubiorach i przedmiotach 
należących do ubrania; o kuchni, artykułach żywności i napojach; 
niemniej o sztuce malarskiej i złotniczej, tudzież o muzyce. Na- 
koniec łacina, którą pisane są te rejestr a, nastrzępiona jest wyra
zami technicznemi polskiemi, które stanowią ważny zabytek ję
zyka i pisowni polskiej z XIV wieku.

Szczegóły powyższe systematycznie wybrane i na właści
we kategorye podzielone, stanowiłyby rodzaj suchych tablic, 
które tylko za spis rzeczy rozumowany do samych rejestrów 
posłużyćby mogły; cały zaś koloryt obyczajowy tak oddalonego 
od nas wieku wygląda właśnie z mieszaniny ważniejszych wy
darzeń, stanowiących historyą, i tych drobniejszych, z których 
się domowe życie osób historycznych składa. Sądzimy zatem, 
że zajmą czytelników naszych wyjątki żywcem wzięte z re
jestrów skarbowych, które tu w tłumaczeniu polskióm podaje- 
my, a w końcu, podwójnym spisem rzeczy: rozumowanym 
i alfabetycznym", dopełnimy.

Dla zrozumienia jednak wartości i podziału monety przy 
schyłku XIV wieku używanej, musi poprzedzić tabelka monet

(1) Procurator generalis, czyli jak go później zwano wielko
rządca krakowski, był administratorem dóbr stołowych królew
skich. Uczony Ambroży Grabowski podaje nam nazwiska wielko
rządców krakowskich (w Starożytniczych wiadomościach o Krako
wie, str. 52); z rejestrów naszych możemy je uzupełnić jeszcze. 
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z samychże rejestrów wyciągnięta, wraz z ocenieniem na monetę 
dzisiejszą wedle tablicy przez Tadeusza Czackiego ułożonej (1).

Wartość na naszę 
monetę z r. 1800.

1) Kopa groszy (Sexagena) tojest 60 groszy. . złp. 60
2) Grzywna {Marca) tojest 2 floreny czyli

4 wiardunki, albo 24 skojce, lub 48 groszy............ złp. 48
3) Floren (Florenuś) tojest 2 wiardunki, czyli

12 skojców, albo 24 grosze............................................ złp. 24
4) Wiardunek {Ferto) t. j. 6 Skojców, czyli

12 groszy............................................................................ złp. 12
5) Skojec {scotus) t. j. 2 grosze, 4 kwartniki złp. 2
6) Grosz {Grossus) t. j. 2 kwartniki, czyli 16

denarów................................................................................złp. 1
1) Kwartnik {(juartalis) t. j. ]/2 grosza czyli

8 denarów......................................................................... złp. 1/3

(1) w dziele 0 litewskich i polskich prawach, wyd. war. 
T. I str. 178. Tablica ta powtórzona jest w uczonem dziele p. Za
górskiego 0 monetach dawnej Polski, w Warszawie, 1845, przy str. 
104, z ewaluacyą na monetę w dzisiejszym czasie używaną. Grzy
wna wypada tu na złotych polskich 52, a grosz na 32 grosze, 1 
szeląg i 3 denary z ułomkiem.

8) Denar {Denarius) t.'»j. 16ta część grosza, 
32ga skojca, 768ma grzywny............. 1 gr. i %

Za 5 grzywien groszy szerokich, do wydatków zagrani
cznych, płacono 6 grzywien, a niekiedy dodając po 8 skojców 
do każdej grzywny, 6 grzywien i 16 skojców. Za rubel li- 
tewski dawano pospolicie dwie grzywny groszy pragskich.

I.

Wyciąg; z rejestrów zamku Nowego-HIiasta (Korczyna) 
od 13 lipca 1388 r. po 81 maja 1390 roku.

O wydarzeniach z 1388 i 1389 roku nie mamy prawie ża- 
dnćj wiadomości ani w Długoszu, ani w Wapowskim, a tern 
mniej w późniejszych dziejopisach. Wiemy, że na początku ro
ku 1387, Jagiełło i Jadwiga przybyli do Wilna dla wprowa
dzenia wiary chrześciańskiej do Litwy i fundowania katedr 
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w Wilnie i w Miednikach, a kościołów po całym kraju. Rzą
dy Wielkiego Księztwa oddał Jagiełło bratu rodzonemu Skir- 
giellc, poddając mu czterech nowo-mianowanych przez siebie 
wojewodów. Siostrę rodzoną Alezandrę wydał za Ziemowi
ta księcia mazowieckiego; stryjeczna Anna (siostra rodzona 
Witolda) była już za bratem Ziemowita, Januszem. Pierwój 
jeszcze (jak chce Długosz) odesłał był królową Jadwigę do Kra
kowa, a sam rok cały na pracach apostolskich na Litwie prze
siedział. Królowa Jadwiga za powrotem do Krakowa, w piórw- 
szych dniach grudnia 1387 roku, listem swoim do rajców kra
kowskich zaleciła im, aby króla męża jej, i teraz, i na przypa
dek jej śmierci, za pana swojego uznali (1). Pomimo tego je
dnak, Jagiełło za powrotem z Litwy uwierzył w potwarz niecne
go Gniewosza z Dalewic podkomorzego krakowskiego, jakoby 
Jadwiga z Wilhelmem księciem austryackim (który przebrany 
do Krakowa miał przybyć) tajemne schadzki miewała. Le
dwie obroniły królowę przed zazdrosnym gniewem męża mą
dre upominania senatorów i przysięga Jaśka z Tęczy na ka
sztelana wojnickiego na zjcździe w Wiślicy; a Gniewosz mu- 
siał oszczerstwo swoje zpod ławy odszczekać. Dwa razy 
o tym wypadku wspomina Długosz: pod rokiem 1388 i 1389; 
ale te niesnaski małżeńskie musiały już być uśmierzone w pierw- 
szój połowie 1388 roku, przed drugą podróżą Jagiełły do Li
twy, o której pod tym rokiem wspominają nasze rejestra, cho
ciaż w Długoszu o tern wzmianki nie ma; gdyż widzimy w nich 
króla i królową w najlepszej zgodzie, bądź razem, bądź na spo
tkanie swoje wzajemnie podróżujących.

Rejestr rozchodu Jtfowego-Mlasta (Korczyna). (Regi- 
strimi distribucionis Wove civitatis). Roku od wcie

lenia Pańskiego 1388 (9).

W sam dzień św. Małgorzaty (13 lipca) z rozkazu króla 
JM. pan Krystyn proboszcz kościoła Czechowskiego objął

(1) Ob. Michała Wiszniewskiego'. Pomniki historyi i literatu
ry polskiej t. IV str. 91. Oryginał na pargaminie z pieczęcią Ja
dwigi, znajduje się w archiwum Senatu miasta Krakowa.

(2) Opuszczone są tylko szczegóły niemające żadnego in
teresu, albo też powtarzające się codziennie.
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wice-prokuratoryą (1) Wiślicy i Nowego-Miasta zwanego Kor- 
czynem, po wystąpieniu z niój pana Pełki dziedzica z Gnój na, 
podówczas prokuratora generalnego; (2) i tam w Wiślicy i w No- 
wóm-Mieście zapisywało się potrochu, jak się to lepiój z same
go rejestru okaże.

A naprzód następuje expens p. Krystyna z tegoż dnia: Za 
jeden achtel (3) piwa tamże w Nowem-Mieście 7 skojców. Za 
mięso świeże 3 grosze. Za sól 1 grosz. Chleb, kapusta i inne 
zapasy domowe, podobnież owies i obrok dla koni. Summa 
dnia 9 skojców.

W sobotę (18 lipca) Andrzej podskarbi (4) ze skarbem 
przybył jadąc za królem JM. do ziemi litewskiej. Za ryby 2 
skojce. Za jeden achtel piwa, 7 skojców, reszta swoje. Koniom 
jego oraz koniom woźnic królewskich owsa trzy miarki (men- 
sure) własne (5). Summa dnia, 9 skojców.

We środę (26 sierpnia) pan prokurator przybył z Wiślicy 
na noc, poprzedzając króla JM.

We czwartek (27 sierpnia) król JM. z królową JM. przy
byli z Wiślicy do Nowego-Miasta na wieczerzę (ad cenam).

Na wieczerzę dla króla JM. i dla królowój JM. 2 woły 
(pecora) własne, 2 wieprze dawniej kupione. Za 2 wieprze 
czyszczone (castrati), 9 groszy. Za 4 prosięta 5 groszy. Za 4 
gęsi (/?. 111 aucis}, 3 grosze. 80 kurcząt i 280 jaj własnych. 
Za mleko i śmietankę (pro lacte et eremu}, 3 skojce. Za masło 
(dla obudwóch kuchni) 11 gro. Za trzydzieści serów, 3 skojce, 
1 grosz. Za raki 4 grosze. Za ocet 1 grosz. Za rzepę 3 kwar- 
tniki. Za anyż 2 skojce, 1 kwartnik. Za chlób biały w Opato
wcu kupiony, 1 skojec. Za świece łojowe 3 skojce. 6 achte- 
lów piwa dla króla JM. i królowej JM. własnego wywaru.

(1) Yice-procurationes.
(2) Procuratoris generalia.
(3) Octuale, achtel, jak w tych samych rejestrach czasem 

napotykamy, ósma część beczki.
(4) Andr. Yicethesaurarius, podskarbi nadworny. W na

stępnym roku był podskarbim Dymitr, wymieniony z tym tytułem 
w dyplomacie Jagiełły z d. 21 sierpnia 1389 r. w Krakowie. 
(Obacz Kodex dyplomatyczny Rzyszczewskiego i Muczk. II st. 257.

(5) Tojest, niekupne. Mensura, miarka, była ćwiercią kor
ca, a dzieliła się na trzy korczyki (chori).
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Na wydatki książąt litewskich: dwa woły (pecora) da- 
wniój kupione, ośm serów, tyleż kurcząt i jaja własne. 7 stat
ków {rasa} piwa tak rzeczonym Litwinom i Rusinom, jako tóż 
i Polakom, własnych.

Wieczerza dla księcia Kazimierza brata króla JM., który 
z Krakowa już po wieczerzy do Nowego-Miasta przybył (1):

Szafarzowi jego dla przyrządzenia mu wieczerzy, dałem y2 
grzywny. Kamień łoju do lamp i dla psów myśliwych. Dla koni 
króla JM. i królowej JM. 54 miarki owsa, siano i trawa, 
własne. Dla koni pana prokuratora 2 miarki także własne. Sum
ma dnia 2 grzywny, 1 skojec.

W piątek (28 sierpnia) dla króla JM. i królowój pani 
wraz z gośćmi, gdy król JM. potraw nie jadł (2): Za ryby 2 
grzywny 15 skojców. Za raki 6 groszy. Za mak i skojec. Za 
cebulę 1 skojec. Za 1 miarkę grochu białego 9 groszy. Za gru
szki, jabłka i orzechy, 3 grosze. Groch, jagły i inne wszystkie 
zapasy, swoje. Za mięso dla sokołów i jastrzębi 3 grosze. 
Sześć statków piwa do spiżarni króla JM. i królowój JM. 
własnego wywaru. Pół kamienia łoju do lamp i dla psów.

Na potrzeby książąt litewskich, tudzież dla Rusinów i Li
twinów, oraz dla pana marszałka (3) i dla wszystkich Polaków, 
7 statków piwa własnego wywaru. Na śniadanie [ad collacio- 
nem) dworzanom króla JM. i królowój JM. i drugim, trzy 
statki piwa własnego wywaru. Summa dnia 3 grzywny, 3 skoj- 
ce.— Za wypranie obrusów króla JM. i królowej JM. 2 skoj- 
ce.— Summa tygodnia 19 grzywien 5 skojców, 3 kwartniki. 
Owsa własnego 64 miarki, kupnego 56.

W niedzielę, w sam dzień śś. Felixa i Aukta (30 sier
pnia) obiad [prandiuni] dla króla JM. i królowej pani. Po 
obiedzie król JM. odprawił się do Szydłowu, zostawując tu

(1) Książę Kazimierz przed ochrzczeniem Korygiełlo, brat 
rodzony Jagiełły, dwa lata później (wr. 1390) przez Witolda 
i Krzyżaków oblężony w zamku wileńskim, dostał im się w niewo
lą i pod zamkiem ścięty został.

(2) Jagiełło pościł w piątki o chlebie i o wodzie.
(3) Marszałkiem dworu był już podobno Dymitr z Goraja, 

który wiele przyczynił się do małżeństwa Jagiełły z Jadwigą; gdy 
wyrwaniem toporka z rąk królowój, wstrzymał ją od przywołania 
księcia Wilhelma rakuzkiego do zamku krakowskiego. 
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królowe i rozkazując panu prokuratorowi wykupić zastawy ksią
żąt litewskich i ruskich po ich gospodach.

A naprzód srebra księcia AlexandrCb brata króla JM. (1) 
wykupiłem (2) u Opiekta mieszczanina za 2 grzywny.

Za księcia Kazimierza, Janowi gospodarzowi jego, 1 
grzywnę i 15 skojców.

Za księcia Starodubowskiego (3) i za Wołkosza pisarza 
ruskiego (Notario rulhemco) króla JM., Henrykowi gospo
darzowi ich 17 skojców. Summa dnia, 10 grzywien, 3 wiar- 
dunki, 1 grosz.

We wtorek, w dzień św. Idziego (1 września) za okucie 
koni królowej Jmć 4 skojce; za pranie chust 1 skojec.

Po obiedzie królowa JMć odprawiła się ku Sandomierzowi.
W sobotę, w wigilią wigilii św. Mateusza (19 września) 

p. prokurator przybył z Sądcza na obiad.—Za ryby 1 skojec, 
reszta swoje; za dwa konie, jednego białawej maści (semi albi 
coloris) zwanej siną; drugiego płowej maści (4), kupione 
w Opatowcu dla króla JM. 8 grzywien, które za przybyciem p. 
prokuratora do Lublina, w sobotę po śtym Michale (4 paź
dziernika) król JMć dla skarbu odebrał. Summa dnia, 8 grzy
wien, 1 skojec i dwie miarki owsa.

(1) Książę Alewander przed ochrzczeniem Wigunt książę 
kiernowski, brat rodzony Jagiełły, obyczajami i rozumem wpośród 
wszystkich książąt litewskich celujący, umarł w r. 1392, podobno 
przez domowników własnych otruty; a podejrzenie z tego powodu 
na Witolda padało, który najwięcej na jego śmierci korzystał, 
obejmując po nim rządy W. księztwa litewskiego.

Ożeniony był z Jadwigą córką Władysława księcia, opolskie
go i Ofki (Eufemii) księżniczki mazowieckiej, ale nie zostawił 
z niej potomstwa.

(2) Pisarz utrzymujący rachunki prokuratora, czyni tu 
wzmiankę o sobie samym.

(3) Książę Starodubowski. Nie wiadomo mi który z książąt 
litewskich panował wówczas nad Starodubem siewierskim. W r. 
1392 księztwo to po śmierci księcia Alexandra Wigunta dodane 
zostało Skirgielle do kijowskiego. W r. 1398 i w 1402 był księ
ciem starodubowskim ks. Aleaander syn Patryka.

(4) Pro duobus equis, uno semi albi dieto Sij ni, et alio plo- 
vi coloris in Opatovecz pro D. Rege emptis VIII marcas.
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Stoku Pańskiego 1389.

W poniedziałek w dzień Katedry św. Piotra (18 stycznia) 
za dwie pary skórni (1), Typpie Litwinowi i towarzyszowi jego, 
6 skojców.

W niedzielę zapustną (24 stycznia) wice-prokurator z do
mem przez cały dzień, i z Litwinami, których król JMć w No- 
wóm-Mieście zostawił, tojest: z Jakóbem ze Żmudzi, Mikoła
jem Rusinem i drugimi Litwinami, wydał 5 kwartników.

We czwartek po św. Grzegorzu (19 marca) po obiedzie, 
p. prokurator odprawił się na noc do Wiślicy dla przygotowa
nia porządków dla króla JMci, przybywającego z Sieradza do 
Wiślicy.

We wtorek po św. Benedykcie (24 marca), Tomasz wo
jewoda litewski (2) w 14 koni z Połańca przybył do Nowego- 
Miasta o godzinie nieszporów, a miał list otwarty od króla 
JMci do wszystkich prokuratorów i wice-prokuratorów, aby mu 
na wszystkie potrzeby jego dawali z polecenia króla JMci.

Dla tegoż Tomasza za ryby świeże i solone 15 groszy; 
śledzie dawniej kupione; za olej, obwarzanki {pro circuliś) 
i pasternak 3 kwartniki. Za achtel piwa miejskiego 6 skojców. 
Chlób i reszta własne; dla koni jego i p. prokuratora 4 miarki 
owsa. Summa dnia, 16 skojców.

We środę w dzień Zwiastowania N. Panny Maryi (25 
inarca) obiad dla p. prokuratora i p. Tomasza z domowemi. 
Po obiedzie rzeczony p. Tomasz pojechał na spotkanie króla 
JMci do Wiślicy.

Za 6 łososiów dla króla JMci i królowój JMci nierazem 
kupowanych, 5 grzywien, 6 skojców i 1 grosz.

Za wybicie oleju z maku, tojest ze czterech korczyków 
(choris) maku i dwóch miarek (mensuris} siemienia konopne
go, 3 skojce.

(1) Pro binis ocreis', skórnie, długie boty, obuwie skórzane, 
zachodzące na goleń.

(2) O Tomaszu wojewodzie litewskim, pierwszy raz znajdu
jemy wzmiankę. Jagiełło za piórwszem przybyciem z Polski do 
Litwy ustanowił tam dwóch wojewodów i dwóch kasztelanów. 
(Ob. Dzialyńskiego Zbiói* praw litewskich str.21) którzy już w ak
cie unii horodelskiój występują pod nazwą wileńskich i trockich.
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W piętek po niedzieli Lactare (3 kwietnia) król JM. 
przybył z Wiślicy do Nowego-Miasta, poszcząc o chlebie tylko
1 o wodzie; dworzanom i gościom kazał obficie potraw do
starczyć.

Henrykowij sokolnikom Rusinom dla sokołów i jastrzębi,
2 skojce. Za siano na łoże dla króla JMci 1 skojec; swoje 
siano nie przydało się bowiem na łoże, bo zanadto grube było. 
(tyuod fuit spissum fenumj.

W sobotę (4 kwietnia) na obiad dla króla JMci, dla dwo
ru jego i dla gości: za ryby świeże 2 grzywny, 3 skojce; za 
odrośle (pdroszJij) 3 kwartniki (J); za pasternak 3 kwart- 
niki; za ryby zwane płocice {plocziczć} dla króla JMci, 2 skoj
ce; za kruczmorkę (Cruczmorka) 1 grosz (2); tudzież beczuł
kę śledzi dawniej kupionych. Ryby solone, groch, jagły, olej, 
łój, dawniej kupione, tak do kuchni króla JMci, jak na wszy
stkie dyspartymenta. Trzy statki piwa do spiżarni króla JMci 
własnego wywaru. Pięć statków piwa na wszystkie dysparty
menta, także własnego wywaru; chleb wszystek domowy. Dwa 
statki miodu {rnedoniś) własnego wywaru i pół kamienia wosku 
do skarbu na świece dla króla JMci.—Porządki króla JMci do 
łaźni w zamku Nowego-Miasta: za nową beczkę (tunna) 2 skoj
ce; za kwartę (quartale) nową do przynoszenia wody na kąpiel; 
za 2 szafliki (linae) i 4 krużyki (urcei} (3) 3 skojce.—Dla koni 
króla JMci i dworzan, 40 miarek owsa dawniej kupionego.—Za 
poprawienie pieca (fornacis] w wielkiej łaźni {stuba} i za wsta
wienie okien oszklonych (/enestrarum oitrearuni} w tejże ła
źni królewskiej, Marcinowi, Stanisławowi i Janowi z Kra
kowa mularzom, którzy także piec w łaźni królowej JMci po
prawili, dałem zapłaty 1 kopę groszy, oprócz utrzymania, we
dług układu z majstrem Kinezą, Tudzież za szyby szklane {pro 
membranis vitreis) do wszystkich okien wielkiej łaźni, Miko
łajowi szklarzowi krakowskiemu (yitreatori de Cracocia) za-

(1) Odrostki od warzywa do przypraw używane, dziś wło
szczyzną zwane.

(2) Kuczmerka (u Siennika Kucmorkd) nazwisko rośliny bal- 
daszkowej, dziś pod nazwaniem cukrowych korzonków na jarzynę 
używanej. Nasze rejestra prawie zawsze nazywają tę roślinę: 
Cruczmorka.

(3) Naczynia gliniane do wody.
Q 
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piaty 7 grzywien według tego, jak tenże majster rzeczony Hin- 
cza, Mikołajowi szklarzowi, rzeczone szkło oszacował.—Za 
dwie pary skórni Jakóbowi Żmudzinowi {Zmoijcino'} i Mikoła
jowi Rusinowi, czy też Litwinowi, 7 skojców.

W niedzielę Judic.a (5 kwietnia) przez cały dzień królowi 
JMci z dworem i gośćmi z Litwy, tojest z panem Tomaszem 
i drugimi biskupami i Polakami, oraz z p. Janem kustoszem 
krakowskim: Za ryby i t. d.

Henrykowi sokolnikowi na kupno konia płowej maści, da
łem 4 grzywny.

Tegoż dnia na rozkaz wyraźny króla JMci dałem panu To
maszowi wojewodzie litewskiemu wóz nowy całkiem żelazem 
okuty {circumductum\ z nakryciem podbiłem płótnem szarem 
(flavea subducta leluj a w miejsce tego wozu król JMć kazał 
mi inny nowy przysposobić i sporządzić, o którego kupnie niżej 
będzie.

W poniedziałek (0 kwietnia) obiad dla króla JMci z jego 
dworem i t. d.: Za ryby świeże 2 grzywny i 3 grosze; za odro
sło 1 grosz; za kruc.zmorkę i pasternak 1 skojec. Tudzież za 
dwa woły w Sendzisławicach dla doorania folwarku, 2 grzywny.

We wtorek (7 kwietnia) na cały dzień dla króla JMci
1 dworu jego: za ryby i t. d., za odrośle i rzepę 4 grosze; za 
grzyby zwane smarze 3 kwartniki.

We środę (8 kwietnia) z rozkazu króla JMci, Rusinowi 
Koniuchowi {Conuchoni] i towarzyszom jego, na podejmowanie 
ich w gospodzie {pro exemptione de hospitio) 3 skojce. Tu
dzież panu Dymitrowi (1) dla urządzenia potrzeb królewskich 
{ad ordinando necessaria D' regis} w Szydłowie przez Woj- 
ciecha domownika jego {Albertum familiarem suum) posłałem
2 grzywny.

We czwartek (9 kwietnia) na obiad dla króla JMci: za ryby 
świeże 1 grzywna i 13 skojców; za 300 śledzi 15 skojców; za 
rzepę i kapustę {caules} 5 kwartników. Po obiedzie król JMć 
z Nowego-Miasta wyjechał na noc do Szydłowa.

Zbramira z bratem jego i sześcią towarzyszami i psami 
myśliwemi zostawił, rozkazując ludziom i psom wszelkie potrze
by dostarczać.

(!) Dymitr z Goraja marszałek i podskarbi nadworny.
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Za wóz nowy całkiem żelazem okuty i z nakryciem pod
bitym płótnem szaróm, na wyraźny rozkaz króla JMci w miej
sce wozu danego panu Tomaszowi, dałem 4 grzywny; a jednak 
lepszy był wóz, który p. Tomasz od pana prokuratora dostał 
z rozkazu króla JMci dla przeprowadzenia sprzętów litewskich 
{ad deducendas res Lijthuanicas).

W piętek (10 kwietnia) dla zrobienia tłuczy {osypkir, pro 
tłucz faciendd) dla psów myśliwskich, 2 miarki {mensure) owsa 
dawniej kupionego.

W poniedziałek po niedzieli Cantate domino (16 maja) 
królowa JMć z Brzeska (1) przybyła na obiad do Nowego- 
Miasta z domownikami i z dworem swoim, ponieważ król JMć 
miał podtenczas powracać. Zatrzymał się jeszcze w klasztorze 
mogilskim, zwanym Clara Tumba (2), oczekując na księcia Wła
dysława opolskiego, którego ludzie przeszłój niedzieli zamek 
krakowski przez fortel, jak powiadają, posiąść chcieli. Ale 
wkrótce ci ludzie zostali tamże na zamku przez starostę (3) 
i innych ziemian JKMci odkryci, wraz z samym księciem. Mia
sto Kraków było zamknięte, i za taką zdradę, bez rozkazu króla 
JMci, księcia tego z Krakowa wcale nie ważono się wypuszczać 
ani wysyłać; aż dopiero za poręką posłany został do króla JMci 
i dostawiony do Mogiły (4).

(1) Brzesko Nowe (dziś Słomiane), miasteczko nad Wisłą, 
w powiecie proszowskim, gdzie był klasztor Norbertanów, fun- 
dacyi Iwona biskupa krakowskiego około r. 1223.

(2) Mogiła pod Krakowem, opactwo Cystersów, fundacyi 
biskupa Iwona z r. 1226, nazwę swoję od mogiły Wandy wzięło.

(3) Starostą krakowskim był Sędziwój z Szubina wojewoda 
kaliski, z tym tytułem wymieniony jako kommissarz królewski do 
traktacyi z Krzyżakami, jak świadczy dyplomat z 14 maja 1389 
roku w Niepołomicach (Ob. Kodex dyplomat. t. II część II st. 772).

(4) Historya Władysława księcia opolskiego wielkorządzcy 
Polski całćj za króla Ludwika i fundatora klasztoru częstochow
skiego, pozostaje jeszcze do napisania. Szczegół niniejszy po raz 
pierwszy napotykamy, dlatego sądzimy potrzebnem text orygi
nalny tu załączyć: D. Regina de Brzeszco ad prandium in Nonam 
Cicitatem venit cum familia, et cum curiensibus D. Regine quia pro 
tunc D. Rex recenire colebat, ac tamen in monaslerio Clare tumbę 
dieto Mogiła morabatur expectans ducern Ladzislaum Oppolien- 
sem, cujus homines precedenti proxima dominica castrum Graco - 
riense dolo se cupiebant possidere, prout r. f. t. Sed tamen ibi
dem mox prefali homines ejusdem ducis per Capitaneum et alios
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We środę (dnia 18 maja) król JM. z Mogiły, inaczej zwa
nej Clara tumbo, przybył z dworem swoim do Nowego-Miasta 
na obiad. Na kolacyę dla króla i dworu Jego: Za ryby białe ku
pione u Stefana Opiekły 7 skojców, tojest za leszcze \jazice.

We czwartek (19 maja) Stanisławowi i towarzyszowi je
go z którym pasł konie królewskie.

Tegoż dnia król JM. po obiedzie do Szydłowa z dworem 
swoim na wieczerzę pojechał, zostawując tu w Nowem-Mieście 
królowę JM. Na kolącym dla królowej pani, Jej dworu i gości: 
Za miód dla pani Miklaszowej (Dne Miclussonisse) 10 de
narów (1).

W niedzielę eocem jucunditatis (22 maja): Na wiecze
rzę dla królowej pani, za ciasta [pro tortis) czyli za chleb bia
ły, 2 skojce; za flaki 1 grosz.

W poniedziałek (23 maja): Świece dawniej sporządzone, 
kwarta łoju do lamp do sypialni [dormitorium) królowej pani.

W piętek (27 maja) pan prokurator dla braku pieniędzy 
nie dawał na wydatki królowej JM., ale pan Krystyn mistrz 
dworu królowej pani naszej, wszystko ze skarbu wydawał, 
oprócz niektórych rzeczy, jak to się niżój okaże (2).

terrigenas D. Regis in castro fuerunt delecti et cum eodem duce; 
Cwitas Cracoriensis erat serata, pro tali dolo, sine mandato D. 
Regis, eundem Ducem de Cracocia nullas exire et mittere presu- 
mentes, nisi supra fideiiussoria cautione ad D. Regem est missus 
et adductus in Claram tumbom.

Może wtenczas wymógł na nim Jagiełło zapisy Włocławka, 
Tuczna, Bydgoszczy i ziemi dobrzyńskiej, uczynione dnia 25 sty
cznia następnego roku 1390, na rzecz córki Władysława opol
skiego Jadwigi, małżonki Alexandra Wigunta księcia kiernowskie- 
go, ulubionego brata Jagiełły. O czem świadczą, dyplomata dru
kowane w Kodewie dyplomatycznym Rzyszczewskiego i Mieczkow
skiego. (Tom II, część II str. 773—780).

(1) Mogła to być księżna Miktaszowa raciborska, o której 
rejestra z lat późniejszych wspominają,.

(2) Krystyn z Ostrowa wymieniony jako świadek na dyplo
macie Jagiełły, 21 sierpnia 1389 r. w Krakowie. „Cristino de 
Ostrów, Magistro curie noslre"', a w dyplomacie tegoż Jagiełły z I i 
października 1390 roku w Radomiu: „Cristino de Oslrow, Magi- 
stro curio Serenissime Principis D. lledeigis, consortis noslre cha- 
rissimeP Zapewne on to już był kasztelanem sandomierskim r. 
1401, a kasztelanem krakowskim od r. 1407—1431 r. w którym 
umarł. (Ob. Codex dyplom. 1.1 str. 257, 258, 272. T. II część 
I str. 409—413).
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W niedzielę Ejcaudi (29 maja) królowa JM. z Nowego- 
Miasta wyjechała naprzeciwko króla JM. ku Radomiu, pole
cając panu prokuratorowi, aby lutnistom Jej (citarislis) Han
dzlikowi z towarzyszami dano 9 groszy.—Hinczy mularzowi za 
poprawienie wielkiej łaźni i małój, dałem 2 grzywny.

W piątek (10 czerwca) Swoszko (1) z końmi królewskie- 
mi przybył jadąc z Bochni do Nowego-M'\&st& naprzeciwko kró
la do Radomia; którego zastawy wykupiłem w gospodzie za wy
datki u Andrzeja Opiekły (apud Andream Opeklonem) za 3 
skojce.

We czwartek w sam dzień Bożego Ciała (16 czerwca), 
sokolnicy z łowczymi i z koniuchem (conuchone) Litwini i Ru- 
sini, od króla JM. z Radomia w liczbie 39 osób i w tyleż 
koni, i z wielą końmi króla JM. przybyli do Nowego-Miasta, 
którym dano obiad i wieczerzę.

We środę nazajutrz po Św. Małgorzacie (14 lipca) Bo- 
rowczowi słudze (familiari) króla JM. na rozkaz listowny 
samego króla, dałem 3 grzywny.

We czwartek w dzień Rozesłania apostołów (15 lipca), 
Sasin podkoniuszy królowej JM. (subagazo Dl Regine) z koń
mi królowej pani z Bochni do Sandomierza jadąc, przybył do 
Nowego-Miasta na noc, któremu do gospody chleba domowego 
kopę jednę, 2 grosze.

(l) Czyli ten Swoszek nie należał do rodziny mieszczan kra
kowskich, która wydała słynnego rzeźbiarza naszego mistrza Wi
ta Stwosza? P. Ambroży Grabowski któremu zawdzięczamy tyle 
studyów nad Stwoszem, znalazł w aktach krakowskich podobne 
nazwiska, ale w czasach późniejszych. (Ob. Ambrożego Grabow
skiego Slarożytnicze wiadomości o Krakowie str. 283).

W poniedziałek w dzień św. Anny (26 lipca) królowa 
JM. przybyła z Sandomierza do Nowego-Miasta na obiad. Za 
gruszki 1 skojec; za ogórki 1 grosz.

We środę (28 lipca) królowa JM. z rana wyjechała do 
Proszowic, rozkazując p. prokuratorowi, obiad dla siebie i dla 
dworu dostarczyć po drodze z Nowego-Miasta do wsi Podo- 
lan, co też uczynił.

Tegoż dnia z rozkazu króla JMci i królowój JMci czary sre
brne samej królowój pani (cyphos ipsius De Regine argenteos) 
wykupiłem od rajców (consules) Nowego-Miasta za 2 grzywny 
i 15 skojców.—Za dawniejszą robotę Wojciechowi (Alberto) 
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kowalowi z Nowego-Miasta, tojest za okucie koni królowój 
JMci dałem 1 grzywnę i 5 skojców z rozkazu króla JMci i kró
lowój pani.

We czwartek (5 sierpnia) król JM. z Wiślicy przybył 
do Nowego-Miasta na obiad z dworem swoim.

Dla książąt litewskich i ruskich poszczących, za ryby i ra
ki 7 skojców. Za mak 1 grosz. Chlób, kapusta i inne zapasy 
własne. Po obiedzie król JM. na noc do Wiślicy powrócił.

W sobotę (7 sierpnia) król JM. przybył z Wiślicy do 
Nowego Miasta na łaźnię i obiad.

Łaziennikowi króla JM. 1 grosz. Litwinowi jednemu po
słanemu przez króla JM. na Litwę, dałem 1 wiardunek.—Po 
obiedzie król JM. do Wiślicy na noc powrócił.

We wtorek w sam dzień św. Wawrzyńca (10 sierpnia) 
król JM. z książętami litewskiemi z Wiślicy do Nowego-Mia- 
sta na wieczerzę przybył. Wieczerza dla książąt litewskich 
i ruskich Alexandra i Hleba (1).

We czwartek (12 sierpnia) po obiedzie król JM. poje
chał do Krakowa.

W sobotę po niedzieli Ecce Deus, (23 października) z Za- 
gościa (2) do Nowego-Miasta przywieziono trzy achtele wina 
własnego na przybycie króla JM. i królowej pani.

W poniedziałek w dzień św. Kryszpina i Kryszpiniana, 
(25 października) król JM. ze swoim dworem przybył z Buska 
do Nowego-Miasta na obiad.

We wtorek (26 października) królowa JM. po obiedzie 
z Połańca do króla JM. przyjechała.

W piątek po śś. Szymonie i Judzie (29 października). 
Obiad dla dworu królewskiego, gdyż sam król JM. pościł 
o chlebie i wodzie: Za ryby dla p. Dymitra (3) groszy 5; za 
jeden achtel piwa dla pana marszałka, 5 skojców.

(1) Zapewne Alexander książę kiernowski, brat rodzony 
Jagiełły. Hleb mógł być albo syn księcia Konstantego Czartory
skiego', albo syn księcia Świętosława smoleńskiego, a brat żony 
Witolda, Obu wspomina Stryjkowski pod r. 1390 w którym zgi
nęli w bitwie Skirgiełły z Witoldem.

62) Zagość nad Nidą pomiędzy Wiślicą a Buskiem.
(3) Dymitr z Goraja marszałek i podskarbi nadworny kró

lewski.
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W sobotę w wigilią Wszystkich Świętych (30 paździer
nika) obiad dla króla JM., tudzież dla gości jego i dworu: Panu 
Tomaszowi (1) i drugim Rusinom, za mięso świćże na cały 
dzień i t. d.

W niedzielę (31 października). Za drwa suche do kuchni 
i do łożnicy króla JM. {ad coquinam et ad lectuariunT] 4 
grosze. Na dyspartymenta dla dworzan króla JM. tak Polaków 
jako też Litwinów i Rusinów: Za 6 kurcząt dla pana Tomasza 
3 grosze i 4 denary. Za 1 achtel piwa wiślickiego dla marszał
ka, 1 wiardunek. Za 1 achtel piwa dla pana Tomasza 1 wiar- 
dunek. Za 1 achtel piwa wiślickiego z rozkazu króla JM. 
dla pana Drogosza sędziego krakowskiego (2) 1 wiardunek. 
Jeden achtel wina przywiezionego z Zagościa, dałem mu także 
z rozkazu króla JM. Tegoż dnia wieczerza dla królowój JM. 
i jej dworu.

W poniedziałek w sam dzień Wszystkich Świętych (1 li
stopada) obiad dla króla JM. z dworem jego i gośćmi; obiad 
dla królowej JM., wieczerza dla króla JM. i jego dworu; wie
czerza dla królowej JM.

We wtorek nazajutrz po Wszystkich świętych (2 listo
pada) za drwa suche do kuchni i łożnicy królowej JM., 4 gro
sze. Z polecenia pana Dymitra, za jeden kamień wosku do 
skarbu, dałem dwie donice {urnaś} miodu.

We czwartek (4 listopada) po obiedzie król JM. do Bu
ska pojechał, a królowa JM. do Skalbmierza, każdy ze swoim 
dworem osobno. Ale pan Dymitr pozostał w Nowem-Mieście, 
dla wyprawienia porządków królewskich.

Roku Pańskiego 1390.

W piątek po Trzech Królach (8 stycznia) dwanaście psów 
myśliwych króla JMci przyprowadzono z rozkazu królewskiego 
z Niepołomic do Nowego-Miasta na wykarmienie.

(1) Pan Tomasz, Rusin; niezawodnie ten sam wojewoda li
tewski, o którym już wyżej wzmianka była.

(2) Drogosz ten, wymieniony jeszcze z tytułem sędziego 
krakowskiego w dyplomacie Jagiełły z 10 sierpnia 1392 r. w Żu
kowicach (ob. Kod. (typ. 1.1 str. 202).
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W piętek w dzień św. Wincentego (22 stycznia) Popkowi 
(Popcorn) jadącemu z listami do króla JMci do Lublina dałem 
1 wiardunek. Urzędnikom (Officialibus'} w żupie bocheńskiej 
od mierzenia i warzenia soli, 6 groszy.

W niedzielę Iłcminiscere (27 lutego) Andrzejowi Che- 
chelskicmu (Andree Chechclszkemu) i Orzeszkowi, prowadzą
cym konie do Bochni dla króla JMci dałem 3 skojce.

We czwartek, w dzień św. Gotarda (5 maja) królowa 
JMć z dworem swoim z Tarnowa do Nowego-Miasta na wie
czerzę przybyła (1). Na dyspartymenta dla koni królowej JMci 
i gości jej, których podówczas było wielu przybyłych dla poje
dynku Kmity z Tomaszkiem (2) 30 miarek owsa dawniej ku
pionego, tudzież jedna kopa świec własnych, i jedna kwarta ło
ju do lamp, na dwa dni, własne.

Panu Zaklice kanclerzowi króla (3) z rozkazu królowej 
JMci dano połeć słoniny dawniej kupionej, tudzież 8 kurcząt swo
ich, achtel piwa własnego wywaru, i 1 kopę chleba domowego.

Na dyspartymenta kasztelanowi krakowskiemu (4) z rozka
zu królowej JMci 1 połeć słoniny dawniej kupionej, 6 kurcząt

(1) Królowa Jadwiga powracała zapewne z wyprawy na 
Ruś, o której Długosz, a za nim wszyscy dziejopisowie nasi piszą. 
Wybrawszy się w pięć dni po Wielkiejnocy (która przypadła 3 
kwietnia), we cztery tygodnie niespełna wszystkie zamki przez 
załogi węgierskie i szlązkie od śmierci króla Ludwika zajęte, 
w posiadanie swoje odebrała. Jagiełło w tymże czasie odbywał 
wyprawę na Litwę przeciw zbuntowanemu a sprzymierzonemu 
z Krzyżakami Witoldowi.

(2) Propter Kymitte et Thomaszconis ducUum.. O tym wy
padku zkądinąd żadnej wiadomości nie mamy. Żył podówczas 
Piotr Kmita starosta łęczycki, kasztelan lubelski, syn Jaśka Kmity 
starosty sieradzkiego, zabitego przez Węgrów w tumulcie kra
kowskim w roku 1376.

(3) Mikołaj z Międzygórza. Zaklika herbu Topor proboszcz 
sandomierski i kanclerz królewski. W skarbcu katedry sandomier
skiej zachowuje się blaszka srebrna, która służyła zapewne na 
podstawę jakiego naczynia kościelnego; wyryty na niej herb Topór 
i napis następujący idzie wokoło: „Istud opus compararit Dus Za- 
elika prepositus sandomiriensis Anno domini mitlesimo trecente 
simo octuagesimo nuno”. Przed słowem „istud” wyrytowana głó
wka Chrystusa Pana z długiemi włosami i brodą.

(4) Kasztelanem krakowskim był wedle Niesieckiego Kr ze
staw Woyszyk z Woyciei, zmarły w tymże roku. (Ob. Paprockie
go pod herbem Ogończyk). Nasz rejestr nazywa go niżej Dobie
sławem.
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swoich, 1 kopę chleba i 4 Żemły (chlób pszenny, 1111 ze 
mellas).

W piątek, w dzień św. Jana antę portom Latinam (6 ma
ja) za ryby dla mistrza dworu Krystyna i dla pana kanclerza 
królewskiego zwanego Zakliką, 11 groszy; inne zapasy własne 
i 1 achtel piwa domowego. Tudzież na dyety wszystkie (pro 
dijariis omnibus) dla kasztelana krakowskiego i innych dwo
rzan ryby dawniej kupione. Za buraki (beta), pietruszkę, rze
żuchę (zerucha) 1 grosz.

Za sprowadzone z Krakowa dla królowej JMci: 8 garnków 
[olliś) masła, tojest 5 wielkich i 3 mniejsze, 3 wiardunki. Za 
28 szklanek [ritris) (po 4 denary) 7 groszy. Za 32 misek 
(scutellis) (po 2 denary) 2 skojce.

W niedzielę, w sam dzień św. Stanisława Bpa. Mka. 
(8 maja) obiad dla królowej JMci i jej domowników, tudzież za 
chleb biały w Opatowcu 3 grosze, ponieważ królowa JMć do
mowego chleba białego z paniami swemi jeść nie chciała (1). 
Za 12 kurcząt młodych dla kasztelana krakowskiego p. Zakliki 
i innych dworzan, 6 groszy.

Tegoż dnia wieczerza dla królowej JMci: za jarzynę [pro 
oleribus) zwaną gker [kierz) l/2 grosza (2).

(1) Hem pro pane albo in Oppatocecz 111 gr. quia D. Regina 
proprium album panem cum Dominabus nolebat manducare.

(2) Kierz (Gier u Szymona z Łowicza, Gir u Falimirza, Girz 
u Spiczyńskiego, Gierz u Syreniusza) nazwisko rośliny baldasz- 
kowej, której korzeń używają za jarzynę jak selery lub pietruszkę.

(3) Dobeslao Casteliano Cracouiensi. Był kasztelanem kra
kowskim Dobiesław z Kurozwęk od r. 1379, ale wedle Niesieckie- 
go umarł r. 1387; po nim nastąpił Krzeslaw z Woyszyk zmarły r. 
1390, a po tym Jan z Tęczy na. Pozostaje do wyjaśnienia, co za 
Dobiesław, wymieniony tu jako kasztelan krakowski-, jeżeli nie na 
pisano błędnie Dobeslao zamiast Creslao.

W poniedziałek w sam dzień krzyżowy (9 maja). Obiad 
królowej pani: 50 jaj i 8 serów własnych dla upieczenia ciasta 
(tortas) dla królowej pani, i 3 garnki masła dawniej kupionego. 
Chleb biały dawniej kupiony w Opatowcu dla gęby i stołu [pro 
ore et mensa) królowćj JMci. Dyspartymenta Dobiesławowi 
kasztelanowi krakowskiemu (3), Zaklice kanclerzowi i drugim.

We środę w wigilią Wniebowstąpienia (11 mają) obiad 
królowej JMci z jej domownikami: 1 2 3

3
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Za dwadzieścia wiązanek (ezanki) lamp po 6 denarów, 
7y2 groszy.

Tegoż dnia Forsztkowi (Forzstkoni) komornikowi (cu- 
biculario) królowej JMci dałem 1 grzywnę na kupno konia 
dla tegoż Forsztka.

Tegoż dnia o godzinie nieszporów, przez Zygmunta ko
mornika królowej JMci posłałem pół grzywny na jćj potrzeby.

We czwartek w sam dzień Wniebowstąpienia Pana Je
zusa Chrystusa (12 maja) obiad dla królowej pani z jej dwo
rem, wieczerza i t. d. Za wołu 20 skojców; za 1 cielę 5 skoj- 
ców; za 3 kapłony 3 grosze i 6 denarów: za ryby świeże dla 
królowej pani 7 skojców, gdyż z mięsem nie jadła. Za napój 
marcowy (zapewne piwo, pro potu martiali) 1 skojec, dla stan 
rościny i drugich pań i panienek (Ib Chleb biały dawniej ku
piony w Opatowcu dla królowej JMci. Studentom śpiewają
cym (scolaribus cantanlibus) na rozkaz królowej pani, 1 grosz. 
Sułkowi podskarbiemu królowej JMci (2} na rozkaz tejże kró- 
lowój pani, dałem 1 grzywnę; a 1 grosz z polecenia mistrza 
dworu (3).

W piątek nazajutrz po Wniebowstąpieniu (13 maja) za 
smarowanie wozu {pro unccione currus} królowej pani, woźni
com (rectoribus) i za kamień łoju, 2 wiardunki. Za 2 achtele 
piwa, które wypił kasztelan krakowski u brata w gospodzie 
w Nowóm-Mieście (4), 10 skojców. Za 2 achtele piwa które 
wypił p. Zaklika kanclerz polski {Cancellarius Polonie} w go-

(1) Capitaneisse et alijs dominabus et dominicellabus. Sta
rościna niewątpliwie krakowska. Byłaby to Elżbieta podobno 
z Tęczyna, żona Spytka z Melsztyna wojewody krakowskiego, już 
starosty krakowskiego w roku 1390 (na miejscu Sędziwoja z Szu
bina wojewody kaliskiego}, jak świadczą dyplomata z tego roku 
w archiwum kapituły krakowskiej. Po śmierci pierwszego męża, 
który poległ walcząc z Tatarami w r. 1399, Elżbieta wyszła za 
księcia Ziembiekiego {Monsterberskiego na Szlązku). Ob. Długosza 
księga XI, str. 521 wyd. lipsk. i Niecieckiego Korona polska t. IV, 
str. 321.

(2) Niewymieniony z nazwiska ten Salko czyli Sulislaw pod
skarbi królowej, o którym innej wiadomości nie mamy.

(3) Krystyn z Ostrowa.
(4) A więc brat kasztelana krakowskiego trzymał gospodę 

w Nowem-Mieście {Korczynie}.
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spodzie u wdowy Kamieńca (apud rehctam Camenczonis') 
10 skoj ców.

Wysłuchawszy mszy świętój królowa JMć pojechałem na 
obiad do Stobnicy (1).

(1) Przy końcu dołączony będzie Dyaryusz podroży Jadwigi 
i Jagiełły z lat z których posiadamy regestra, uzupełniony datami 
wybranemi z dyplomatów, tudzież z innych wiarogodnych źródeł.

-KUR



II.

Rejestra nasze skarbowe przerwane są w końcu maja 1390 r. 
za powrotem królowej Jadwigi z wyprawy na Ruś, a w cza
sie szczęśliwej wyprawy Jagiełły na Litwę przeciw zbuntowa
nemu i sprzymierzonemu z Krzyżakami Witoldowi, gdy po zdo
byciu Brześcia i Grodna król do Krakowa powrócił. Koniec 
roku był mniej pomyślny dla Jagiełły; Wilno oblężone przez 
Witolda i Krzyżaków obroniło się wprawdzie, ale dwóch braci 
królewskich: Korygiellę czjli Kazimierza, i Nary munda okru
tnie pozabijał nieprzyjaciel, ledwie z granic litewskich przez 
Jagiełłę na czele hufców polskich odparty. Wtedy król widząc, 
że Skirgielło do rządzenia Wielkiem Księztwem niesposobny, 
odesłał go do Kijowa, a starostą wileńskim mianował Jaśka 
z Oleśnicy. Rządy Litwy przeznaczył najmilszemu z braci 
Alexandrowi-Wi(juntou'i, ale ten wkrótce od trucizny życie 
stracił, ścieląc drogę Witoldowi do łaski królewskiej, i do 
najwyższej władzy. Jakoż w sierpniu roku 1392, gdy Ja
giełło z Jadwigą przybyli do Litwy, zaszedł im drogę Witold 
w Ostrowiu, w Lidzkiem, i przeprosiwszy króla, otrzymał od 
niego czapkę wielko-książęcą. Skirgielłę zaspokojono odda
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niem mu Slaroduba, Krzemieńca i Starych Troków, Ale 
Krzyżacy zdradzeni przez Witolda, mścili się pustosząc ziemie 
litewskie, z pomocą przybyłych z Anglii i Niemiec na wojnę 
krzyżową rycerzy, i już w 1393 roku nęcili ku sobie rodzone
go brata Jagiełły, Swidrygiellę czyli Bolesława. W poło
wie tego roku rozpoczyna się:

Rejestr JPana Hinczka podskarbiego, pierwszego roku po 
objęciu podskarbstwa, tojest roku 1393. (Registrum Domini 
Hijnczconis Yicethezaurarii ad annum primum sue intromis- 

sionis; videlicet anno Domini m. ccc. 1 xxxx nj°) (D-

Następuje przychód.
Od pana Mikołaja plebana od Wszystkich Świętych (2) 

(ab omnibus Sanctis plebano), i Gieca (Gez zonę} mieszczanina, 
mincarza krakowskiego, w piątek przed św. Janem (przed 24 
czerwca) skarb z rozkazu króla J. M. przyjął w dzień Nawie
dzenia N. Panny (2 lipca) 5 grzywien.

W poniedziałek nazajutrz po świętym Tomaszu apostole 
(2 grudnia), w miejscu łowów, inaczój zwanóm Kozienice, 
20 grzywien. Razem 1025 grzywien.

Następuje inny przychód z żup (do zuppis) pod tymże 
rokiem 1393.

Naprzód od Winka (a Wijncone %uppario salis} żupnika 
solnego, w sobotę przed narodzeniem św. Jana Chrzciciela 
(przed 24 czerwca) 5 grzywien.

We czwartek po dniu Rozesłania Apostołów (po 15 li
pca) 20 grzywien.

W niedzielę po Narodzeniu N. Panny (po 8 września) ja- 
dąc konno za królem J. M. do Lwowa (3), 18 grzywien. 
Razem 151 grzywien.

(1) Hinczka z Przemankowa podskarbi królewski.
(2) Kościół ten nie istnieje w Krakowie; parafia przeniesio

na została do św. Piotra.
(3) O tej bytności Jagiełły we Lwowie we wrześniu 1393 r. 

nie wspomina Kronika lwowska Zubrzyckiego. Musiał być z po
wrotem przed końcem tego miesiąca, gdyż 21 września w Krako
wie zapisał Częsiochówkę i inne wsi ks. Paulinom częstochowskim.



22 ŻYCIE DOMOWE

Tu następuje inny przychód pieniędzy od Piotra Borka, 
z mennicy (de moneta) z roku czwartego (1394). Razem 500 
grzywien.

Następuje znowu inny przychód pieniędzy od Piotra Borka 
ze stu rubli do mennicy oddanych.

We środę popielcową, 200 grzywien.
W sobotę ostatnią przed niedzielą Incocaoit (Isza w. po

stu) za sto rubli odebranych, od rajców krakowskich (apud 
Consules Cracooienses) 190 grzywien. Razem 1,874 grzywien.

Następuje inny przychód pieniędzy, z różnych miejsc i od 
różnych osób, roku jak wyżćj trzeciego (r. 1393), oprócz żu
pników i mincerzy.

W piątek przed św. Mateuszem (przed 21 września), od 
Jaśka Rusina w Dobrestanach (1), na rachunek podymszczyzny 
do skarbu (2), 10 grzywien.

W piątek pierwszy po jedenastu tysiącach panien (po 21 
października) od pana Klemensa podkanclerzego królestwa 
polskiego (3), z daniny pieniężnej królewskiój (depecunia con- 
tributionis Regalis\ 8 grzywien.

W piątek, w wigilią Wszystkich Świętych, od tegoż, 20 
grzywien.

W wigilią Poczęcia N. Panny (7 grudnia) od p. Marka 
proboszcza wiślickiego, vice-kolektora poboru królewskiego 
(exactione regalis) w ziemi sandomierskiej, 18 grzywien.

Nazajutrz po Bożóm Narodzeniu, od rzeczonego p. Mar- 
ka, z rąk domownika jego zwanego Chrapp (gper familiarem 
dictum Chrapp') w Radomiu, 20 grzywien.

We wtorek w wigilią św. Sylwestra (30 grudnia) od p. 
Gościszewskiego (a D. Gosczisschowskij) ziemianina sandomier
skiego, tamże w Radomiu do skarbu, 5 grzywien.

Tegoż dnia od p. Pietrasza Podlodowskiego w groszach 
szerokich, 20 grzywien.

(1) Dobrestany wieś należąca do Gródka w ziemi lwowskiej.
(2) Podytnne, podatek gruntowy.
(3) Klemens z Moskorzewa podkanclerzy koronny, kaszte

lan wiślicki, zmarły wedle Niesieckiego r. 1408.
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W wigilią Obrzezania Pańskiego (31 grudnia) od p. Kle- 
mensa podkanclerzego, do skarbu tamże w Radomiu, 36 grzy
wien.

Tegoż dnia od p. Spytka wojewody i starosty krakow
skiego (1), 12 grzywien.

We czwartek w sam dzień Obrzezania Pańskiego, (1 sty
cznia 1394r.) od rzeczonego p. Spytka, tamże w Radomiu, 
w denarach, 5 grzywien.

Podobnie od p. Klemensa, podkanclerzego tamże w Ra
domiu (2), 10 grzywien.

W poniedziałek, nazajutrz po nawróceniu św. Pawła (26 
stycznia) od p. Marka wice-kollektora poboru królewskiego 
w ziemi sandomierskiój , przez domownika jego zwanego 
Chrap * 12 grzywien.

W niedzielę Oculi (3cia wiel. postu) od rajców krakow
skich, z pieniędzy pewnych miasta Krakowa, 200 grzywien.

Przychód pieniędzy z żup w tymże roku. Od Winka żu
pnika w dzień Obrzezania Pańskiego, (l stycznia 1394 r.) 
przez Marcina, domownika i łucznika żuby (familiorem et sa- 
gitarium zuppe) w Radomiu, 40 grzywien.

W poniedziałek przed nawróceniem św. Pawła (przed 
25 stycznia), 2 grzywny.

We wtorek w dzień św. Walentego (14 lutego), gdy król 
J.M. był w Niepołomicach, 4 grzywny, 22 skojce i 1 grosz.

We czwartek następny, od żupnika przez Mroczka pisa
rza skarbowego, 5 grzywien.

Od Piotra Borka i mistrza Monalda 191 grzywien.
We środę w dzień św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) od 

nichże 240 grzywien.
W piątek następny od tychże samych, 110 grzywien.
Razem 968 grzywien, 22 skojców, 1 grosz.
Cały przychód od 24 czerwca 1393 po 24 czerwca 1394 

r. był 4,518 grzywien, 22 skojce i 1 grosz.

(1) Spytek z Melsztyna wojewoda i starosta krakowski.
(2) Musiał król bawić przez miesiąc styczeń w Radomiu, 

kiedy Spytek z Melsztyna, Klemens podkanclerzy koronny, i Ihnczko 
z P/ zemankotca podskarbi królewski, razem się tam znajdowali.
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Następuje rozchód z pomiecionych pieniędzy, przez ręce 
pana H. podskarbiego Królestwa Polskiego, roku pierwszego 
po objęciu podskarbstwa, tojest roku Pańskiego 1393.

W niedzielę Factus est (2gą po Zielonych Świątkach) za 
papiór i pargamin kupiony do skarbu, 8 groszy.

Tegoż dnia za sieć zwaną drgubicze, daną rybakowi kró
lewskiemu, 72 kopy.

Za kapelusz słomiany (pro stramipileo') posłany królowi 
J. M. do Nowego-Miasta, 8 groszy.

Za pranie obrusów (mensalium), płacht (lintheaminum 
i ręczników (manutergiorum) królewskich, 3 skojce.

We wtorek w dzień św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) 
za floren dany królowi J. M. na otfertc w Szydłowie, '/2 grzy- 
wny. Litwinom posłom z Krzemieńca, (de Crzemenecz) (I) na 
wydatki, z rozkazu króla J. M. 1 wiardunek.

Za 6 funtów bawełnicy (bombicis) po 5 groszy, ’/2 kopy.
Za 1 funt nici kolorowych, zwanych moders, 11 groszy.
Za jedwab biały i żółty na żądanie Henryka krawca kró

lewskiego, 9 skojców.
Za żerdzie (pro falangiś) do rozbicia namiotu królewskie

go, 2 skojce.
Za przydatek zwany gehynk do przykrycia na głowę kró

la J. M. (caleptram) (2) posłany do Nowego-Miasta, 1 grzywnę.
We czwartek w wigilią św. Prokopa (4 lipca) za oliwę 

posłaną królowi J. M. do Nowego-Miasta, 1 grzywnę.
Za złoto klepane (dieto klepane slottó) darowane i po

słane do kościoła Świętego Krzyża na Łyścu, (na Łysej Górze, 
in Lisecż) (3), 2 grzywny.

(1) Zapewne od Skirgiełły, któremu król dodał Troki i Krze
mieniec do księztwa kijowskiego, w zamian Wiel. Księztwa li
tewskiego, na które wyniósł był w roku zeszłym Witolda.

(2) Caleptra, t j. Calyptra podwika, rańtuch, przykrycie na 
głowę kobiece, ale tu wzięte jest w znaczeniu męzkiem; czy nie 
będzie to misiurka, a gehynk, oznaczałoby siatkę żelazną, zawie
szaną naokoło jarmułki żelaznej.

(3) Sławna świątynia Swięto-Krzyzka z klasztorem Bene
dyktynów, fundacyi Bolesława Chrobrego, ozdobiona była, jak się 
pokazuje z naszych rejestrów, malowaniem w stylu bizantyńskim, 
bo wykonanym z rozkazu Jagiełły przez malarzów ruskich.
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Za dwie baryłki wina czerwonego i białego dla malarzy ma
lujących na Łyścu, na rozkaz piśmienny króla J. M., 6 grzywien.

W sobotę (6 lipca) Andrzejowi aptekarzowi [appotheca- 
rio) konfelda (pro confectis) i powidła [electuariis] posłane 
księżnej pani Witoldowój (1), z rozkazu króla J. M. 7 rgży
wi en.

W niedzielę następną (14 lipca) za dwa kamienie wo
sku posiane królowi J. M. do Sandomierza, 1 grzywnę, 21 
skojców.

Za 1 kamień mydła [singmatis) posłanego do Chełma, 
7 skojców.

Ludziom którzy powieźli wino i potrzeby wszelkie do 
Chełmu, na wydatki podróżne, 1 grzywnę.

W piątek ostatni przed św. Antonim [przed 13 czerwca, 
a zatóm dawniejsze wydatki, za 30 talentów (2) cukru [pro xxx 
talentis czucri), rachując talent po 9 skojców, 11 grzywien 
i 1 wiardunek. Za 2 talenty kwiatu muszkatowego, po % kopy, 
1 kopa; za 3 funty kory cynamonowej, po 3 wiardunki, 2 grzy
wny, 1 wiardunek; za 4 funty pieprzu indyjskiego [cubeba) funt 
po 9 skojców, I ’/-2 grzywny; za 4 funty rajskich ziarnek (raij- 
szka ijandra (3) libra po 1/2 grzywny, grzywny; za 6 funtów 
anyżu, po 3 kwartniki, 9 groszy.

(1) Księżna Anna, córka Świętosława ks. smoleńskiego, a żo
na Witolda, którego wybawiła z więzienia w zamku krewskim.

(2) Talent musi tu być wzięty w znaczeniu funta; Ducange 
świadczy, że talentom. znaczyło 100 funtów lub 50 funtów, a cza
sem 1 funt, lub 1 grzywnę. Cukier znali już starożytni pod na
zwą saccharum czyli miód s trzciny, ale używali go jak pisze Pli
niusz, jedynie na lekarstwo. Cukier biały znali oddawna Chiń
czycy i Arabowie. Wzmiankę o nim czynią rejestr domowy Delfina 
Homberta z r. 1333, i nakaz króla francuzkiego Jana z r. 1353. 
Cukier był bardzo drogi, sprowadzali go Wenecyanie z Indyj przez 
Alexandryą. (Ob D' Obigny Dictionnaire Uniyersel d’ Histoire 
Naturelle (Canne a Sucre).

(3) Cardamomum, czyli Amomum, grana paradisi.
(4) O tej wyprawie Jagiełły, w źródłach dotąd znanych nie 

znajdujemy żadnej wiadomości.

Wszystko to oddano Andrzejowi aptekarzowi dla przy
sposobienia konfektów dla króla J. M. na wyprawę (4). Za 
worki na powyższe korzenie i specyały 3 grosze.

W przyszłą sobotę za 8 kół do wozów królewskich, 21 
skojców; za osie i dyszle do wozów królewskich 8 skojców; 1 2 3 4 

4
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za powrozy z konopi i inno potrzeby do wozów, wedle dyspo
zycji marszałka woźnicy, mistrza wozów królewskich (Mar- 
sc/ialoni scectoris magistri curruum regalium), 4 skojce.

W niedzielę Omnes Gentes (7ma po Zielonych Świąt
kach): za sieć zwaną drgubicza posianą na wyprawę, 16 skojców; 
za macicę do tejże sieci, zwaną maczicza, 1 grzywnę, 15 skoj
ców; za dwa niewody zwane polij. na wyprawę wraz z porząd
kami do nich, 2 grzywny; za powróz z sierci dla zrobienia tak 
zwanego włoku do sieci zwanej drgubicza, 4 skojce; za ołów 
i brożek (pro brzesco) do tejże sieci, 1 wiardunek (1); za powro
zy z konopi i z sierci do rzeczonego niewodu (ad dictum newod}, 
5 skojców; za wóz lekki zwany Reijnwaijn z podporą grzbietu 
zwaną pokład (cum reclinatorio d.cto poklathź), 2 grzywny; za 
trzy tafty białe (pro tribus tajftis albis) dla uszycia żupanika 
(sopula) dla króla J. M. na obyczaj Francuzki (morę gallicof za 
każdą po 5 grzywien, razem 15 grzywien (2); za wagę do skar
bu, 2 skojce; za postronki i porządki do wozów zwane laowij, 
1 wiardunek; za pasy od koni zwane popręgi (poprangij} do 
przywiązywania namiotów króla J. M., 4 skojce; za lorbeczkę 
korkową (pro perula suberino), w której konfekta i powidła 
na wyprawę zawieziono królowi J. M. do Żarnowca, 1 grosz; 
za 2 skrzynie wielkie, jednę na szaty, a drugą na zbroje kró
lewskie, i trzecią skrzyneczkę na schowanie pieniędzy i po
krowca (sedilibus) z rzemienia, na to wszystko 4’/2 grzywny.

We środę nazajutrz po Maryi Magdalenie (23 lipca): za 
20 kusz (pro xx balislis) posianych do Wilna, rachując każdą 
po grzywnie i 5 skojców, 24 grzywny 4 skojce (3); płatne
rzowi który z królem J. M. na wyprawę udać się musiał, na 
drogę 2 grzywny; rybakowi, który także z królem J. M. na wy
prawę udać się musiał, na drogę, l/2 grzywny; za beczki na 
piwo Zatorskie na wyprawę, 5 skojców.

(1) Brożek, kręgiel; brożki gatunek sieci pomniejszych do ło
wienia ptastwa (Linde}.

(2) Zuppa, sugum militare, z francuzkiego Juppe jak chce 
Ducange’. Glossarium latinitalis me dii aeri.

(3) Na obronę Litwy od Krzyżaków.

W piątek w wigilią św. Jakóba apostola, (24 lipca}: za 
mniejsze statki zwane stawnicze do tegoż piwa, 4 skojce; za 
rzemień dany woźnicom króla J. M. dla zrobienia szorów zwa- 1 2 3 
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nych nabiodrki (nabodrkij), 4 skojce; za żywicę czyli smarowi
dło przygotowane dla wozów królewskich na wyprawę, 21 skoj- 
ców; za bicze i sznury do nich woźnicom na wyprawę, 5 skoj
ców; za grzebią na tęż wyprawę, 4 grosze; za kocioł do lania 
świec, 4 garnce wielk e miedziane i patelnię, 4 grzywny; za 
nagolenice (Beijngwantci) i naramienniki czyli skorki [shorcif) 
dane Kormańcowi (Cormanczoni) posłanemu do Litwy z roz
kazu króla J. AL, 2 grzywny; za obrączkę złotą ze szmelcem 
wyrabianą [cum szmelcze temperato), przesłaną małżonce księcia 
Witolda, przez tegoż Kormańca, z rozkazu króla J. AL, 2 grzy
wny; za 4 sztuki [stamina) materyi czyli atłasu (purpurę alias 
athlas) w czarnym kolorze dla króla J. M., po 5 grzywien, 20 
grzywien; za 2 skóry dla zrobienia futerałów na misy srebrne 
królewskie, 15 groszy; za paski do rzeczonych futerałów, 1 
wiardunek; za woreczki ze skóry zwanej irćhą do chowania ko
rzeni i specyałów (species) tartych, 5 skojców; za dwa kamie
nie mydła, na drogę dla króla J. AL, rachując kamień po 
7 skojców. razem 14 skojców; za 8 łokci płótna bielonego [tele 
adalbate) dla zrobienia ręczników dla króla J. AL, a w których 
to mydło obwinięte było, 8 skojców; za 8 łokci płótna surowe
go danego taziebnikowi królewskiemu, łokieć po ’/2 skojca, 
4 skojce; za siodło dla Dacza [Daczom) komornika króla 
J. M. wraz ze wszystkiemi potrzebami do niego, na rozkaz 
króla J. M., 9 skojców.

W sobotę, nazajutrz po św. Piotrze w Okowach (2 sier
pnia): za ćwieki do naprawienia namiotów królewskich, około 
domów zwanych gabbij (1), 3 skojce; za malowanie tychże do
mów, 1 wiardunek.

W niedzielę następną na zaspokojenie wydatków królo
wej J. Al. gdy zabrakło pieniędzy na obiad, 3 grzywny. Pie
traszkowi zwanemu Koth, na rozkaz króla J. Al., 6 grzywien; 
Grzymale ziemianinowi dobrzyńskiemu, z rozkazu króla J. AL, 
4 grzywny; Rusinowi rękawicznikowi królewskiemu, na skó
rę dla zrobienia kormanów [cormanos) (2) dla króla J.AL, 4 skoj
ce; za pokrowce (pocrowij) na siodła króla J. AL, y2 grzywny;

(1) Gabia, Gabiones, po francuzku Gabion, kosze napełnione 
ziemią, któremi zastawiali się oblegający jaką warownię. (Ob. 
Ducange Glossarium latinitalis medii aevi).

(2) Korman siermięga, sukmana z grubego sukna (Linde)', 
widać, że robiono je także ze skóry.



28 ŻYCIE DOMOWE

za wóz na którym p. Janusz dziedzic na Smogorzewie zawiózł 
kusze do Wilna, z rozkazu króla J. M., 1 grzywnę 3 wiardunki; 
Jezenowi chorążemu mazowieckiemu, z rozkazu króla J. M., 
8 grzywien; Ranasz:wi łaziebnikowi króla J. M. na nici do 
uszycia zasłon (cortinas) do łaźni, 1 skojec.

We środę nazajutrz po św. Dominiku (5 sierpnia), Stasz
kowi synowi Nlemsty na pancerz, 3 grzywny; temuż na ku
szę, pas* i kołczan, 2 grzywny; za 2 tafty białe na kaftan (ad 
ijaccam} dla króla J. M., do której samą taflę zamiast bawełnicy 
(bombicis) użyto (1), 10 grzywien; za sukno zwane futertuch 
dla króla J. M., na czechczery (jsotidares} (2), 5 kwartników.

We czwartek następny (6 sierpnia) gdy król J. M. raczył 
udać się z Krakowa do Lanckorony, za podejmowanie dwo
rzan po gospodach, na ręce Pietraszka obrocznego (pabula- 
toris) czyli szafarza obroków, 35 grzywien i 15 skojców; Mi
chałkowi komornikowi króla J. M., 3 grzywny; pannom dwom 
królowej J. M., (doniicellabus curie D. Regine) z rozkazu kró
la J. M., 4 grzywny; za uździenicę dla wałacha królewskie
go posłanego do żupy, 5 groszy; PaSzkouń Rusinowi z polece
nia Hanusza szafarza króla J. M., 1 grzywnę; Jaśkowi Bogu- 
miłowskiemu i Joszycowi łucznikom (sagittariis) króla J. M. 
z polecenia pana Mikołaja z Kurowa, 2 grzywny; Jakuszowi 
Lopacińskiemu '(Jacusschio Lopaczinskij) z rozkazu króla J. M., 
]/2 grzywny.

W piątek przed dniem św. Wawrzyńca (7 sierpnia): Mi
kołajowi 'Limnowodzkiemu (Nicolao Zimnowodczkij) na pancerz, 
4 grzywny; Linczowi fleciście (flstulalori) na kuszę i przybory do 
niej, 2 grzywny; Jakuszowi płatnerzowi (brennarió} za szost (3) 
stalowy (calibeo tojest chalybeó) i za gehynk, (4) karwasze 
(t. j. rękawice żelazne, pro manicie)., oraz za naprawę pance
rzów i innój zbroi króla J. M., 10 grzywien; za dwa stoły (sto-

(1) Jacke, segum militare, quod loricae superinduebatur. 
(Ducange Gloss. latin. me di i aevi). Rodzaj kaftana wojskowego, 
który nakładano na pancerz Po francuzku Jacgue, casaque pi- 
quee qu’on mettait pardessus la cuirrasse.

(2) Sotularci, czyli Sublaliires rodzaj obuwia niezbyt obci
słego; zdaje się, że to odpowiada kamaszom, czyli spodniom dłu
gim, zwanym dawniej czechczery (Linde, Gołębiowski).

(3) Szosl, niewiadomo jaką część zbroi tak nazywano.
(4) Gehynk podobno siatka żelazna od misiurki. 
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li) na wyprawę, 1 wiardunek; za wykupienie pasa złoconega 
(cingali cleaurati) niejakiego Litwina zwanego Szudimuth^ za
stawionego przezeń na wydatki, 6 grzywien (1); za 42 łokcie 
płótna zwanego czwilidi na pokrycie wozu c/.terokonnego zwa
nego kolebka (quadrige dietę Colebcd)^ 1 grzywna 3 skojce.

W niedzielę w dzień św. Wawrzyńca (10 sierpnia) za 2 
floreny na offertę królowi J. M. podczas Jego mszy w Krakowie 
dane, 1 grzywna; tegoż dnia w kaplicy Panny Maryi, mansyo- 
narzów w katedrze krakowskiej na offertę królowi J. M., 
1 wiardunek.

W poniedziałek (11 sierpnia) Dlotowi komornikowi króla 
J. M. na wykupienie tarczy zwanój pelta, (rodzaj malej tarczy 
obłączystej) ’/2 grzywny; panu Wawrzyńcowi plebanowi z Ra
dziejowa, na mszały, z rozkazu króla J. M. 2 grzywny; za 2 fun
ty jedwabnicy koloru żółtego, brunatnego (brunatici) i białego 
dla zrobienia przepasek dla niektórych panien królowój J. M. 
po 4 grzywny i 1 floren za funt, razem 9 grzywien; za 11 ło
kci płótna szarego na podszycie sukni (ad subducendam tuni- 
cam) księcia Swidrygiełly (2), ’20 skojców; Waśkowi ziemia
ninowi dobrzyńskiemu z rozkazu króla J. M., 2 grzywny; za 
uszycie obrusów, chustek do nosa (nasilcarum) i ręczników 
królewskich, 8 skojców; za strzemiona i ostrogi dla króla J. M. 
kupione, V2 kopy; małemu książęciu Siemistkowi {Dud paruo 
Semisthconi) (3), z rozkazu króla J. ML, 1 grzywnę; za odlanie 
łat {aseerum) ołowianych dla naprawy zamku w Lublinie, 1 
wiardunek; za podejmowanie dwóch Litwinów' w gospodzie, 
Dzacza i Michalona, na rozkaz króla J. M., 1 grzywnę; Rusi
nowi który posłany był do Łucka dla przeprowadzenia Tata-

(1) Szudimut Litwin, zapewne ten sam, którego w roku na
stępnym Krzyżacy pochwycili w niewolę i obwiesili. (Ob. Nar- 
butta, Historyą Litwy, i Kraszewskiego Litwę za Witolda).

(2) Świdry giełło czyli Bolesław, brat rodzony Jagiełły, opa
nował był Witebsk po śmierci matki swojej księżnćj Julianny OL 
gierdowej. Wyparty z tego miasta przez Witolda, przez zemstę 
zbiegł Swidrygiel to do Krzyżaków i w roku następnym prowadził 
ich na Litwę; ale okoliczność sukni sprawionej mu kosztem kró
lewskim zdaje się dowodzić, że przed ucieczka do Krzyżaków, 
odwiedził jeszcze króla, spodziewając się go może na swoję stronę 
nakłonić.

(3) Byłto syn Ziemowita mazowieckiego i Alexandry siostry 
Jagiełły, Ziemowit Alexander.
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rów, z rozkazu króla J. M., 1 grzywnę; za podejmowanie rze
czonych Tatarów w gospodzie w Krakowie, 6 grzywien; na 
wydatki tychże Tatarów w powrocie do domu, z rozkazu króla 
J. M., 3 grzywny, tym że Tatarom na wydatki, gdy pojechali 
konno do króla J. M. (1), 3 grzywny.

W sobotę nazajutrz po Wniebowzięciu N. Panny (16 sier
pnia), za smarowidło zwane maź do wozu skarbowego, gdy 
król J. M. z Krakowa do Nowego-Miasta przejeżdżał, 5 skojców.

W niedzielę Deus in adiutorium (w litą po Zielonych 
Świątkach): Pietraszowi z Oleśnicy, z rozkazu króla J. M.. 14 
grzywden; Jakuszowi ze Strzeżowa, 4 grzywny; Dobkowi Ole
śnickiemu (Dobconi Olesszniski), który dal królowi na offertę 
w dzień św. Wawrzyńca, 1 wiardunek; za futerał na języki 
smocze (lingwis draconum) do stawiania na stole królewskim, 
od trucizny (2), 3 grosze; za oczyszczenie trzech mieczów kró
lewskich, 2 skojce; za parę strzemion żelaznych z rzemykami 
dla króla J. M., 3 skojce.

W poniedziałek następny: Chodkowi komornikowi króla 
J. M., 2 grzywny; Dobrogostowi Sassinowi komornikom króla 
J. M., 1 grzywnę; Wacławowi rękawicznikowi króla J. M. na 
kupno skór dla zrobienia futerałów na kopie i luk, 8 skojców; 
Kunejowi (Cuneijo) Rusinowi za hełm (pro schlomone} z rozka
zu króla J. M., 2 grzywny; za 1 flaszkę (flasculd) i 8 kubków 
(cubconibus] żelaznych do skarbu wówczas na wyprawę przygo
towanych, */2 grzywny; za pokład (podcladij, wojłok, pilśń, pod 
siodło jednego towarzysza skarbowego (socii Thesauri), 2 skoj
ce; panu Bernardowi sędziemu wieluńskiemu podejmując go 
w gospodzie, z rozkazu króla J. M., 4 grzywny; Siarczynowi 
łucznikowi króla J. M. na kuszę, 1 grzywnę i 1 grosz; Matofe- 
jowi pisarzowi ruskiemu króla J. M., 1 grzywnę.

We wtorek następny Wołczkowi posłowi od księcia Wi
tolda (3) na pancerz, nagolenice (beijngwanthi') naramienniki 
(scorkij) i rękawice żelazne, 8 grzywien i 8 skojców; za podej-

(1) O tem poselstwie tatarskiem pierwszą tu mamy wia
domość.

(2) Lingune draconnm znajoma jest roślina zwana Ophioglos- 
sum rulgatuni (Jęzgjcznik) Langue de serpent', której łodyga ma być 
gojącą rany. Ale dlaczegoby ją stawiano na stół od trucizny?

(3) Witold od roku już siedział na W. księztwie litewskiem 
w Wilnie 
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mowanie w gospodzie tegoż Wo łezka, 6 grzywien i 1 wiardu- 
nek; Raszków i (Rasszconi) szewcowi króla J. M. za skóry na 
drogę, 1 grzywnę; dla biskupa francuzkiego (Episcopo Gallico) 
wracającego z Persyi do domu, za podejmowanie go w gospo
dzie w Krakowie (L). 10 grzywien; Dobkowi Oleśnickiemu 
[Dobconi Oleschniskij) na nagolenice jjejngwanthij}, 2 grzywny; 
Mikołajowi zwanemu Żelazn)głowa, wysłanemu do miast z li
stami królewskiemi dla wybrania podatku królewskiego, zwa
nego szos (szossz) na postanowiony wyprawę, z rozkazu króla 
J. M. na wydatki (2), 2 grzywny.

We czwartek następny, za 2 obrączki wyrobione ze 
szmelcem koloru brunatnego (brunatici) przez Litwosza ko
mornika £per Litwoszonem) posłane do Nowego-Miasta, a któ
re ztamląd król J. M. posłał małżonce księcia Witolda (3) 
3 grzywny; Hanaszowi llcuss złotnikowi za robotę kubka zło
conego, 3 grzywny.

W piątek następny Mikołajowi krawcowi z Lanckorony, 
który naprawiał namioty, za znaczny robotę, bo trwała blizko 
tygodnia, ’/2 grzywny; temuż za naprawę starych sukien króle
wskich, 6 skojców; za przyrządzenie skóry zwanej Thurzascora, 
dla marszałka masztalerzowi (quod marschalco auriga exemit), 
*/2 grzywny; Zbrożkowi puszkarzowi, (Sbrosconi pixidario} po
słanemu do Wielkopolski na wyprawę, na pancerz (4), 6 grzy
wien; rzeczonemu Zbrożkowi i rozkazu króla J. M na szyszak 
(cassida), zwany brzewicza (przyłbica?), 4 grzywny; za blachę 
napierśną (pectorale), !/2 grzywny; za nagolenice (bengwantij), 
3 grzywny; za naramienniki (scorkij), V2 grzywny; za opaskę 
(szorczel) (5), 1 grzywnę; za rękawice żelazne, 1 wiardunek. 
Wszystko razem czyni 8 grzywien, 1 wiardunek. Za dwa żupa-

(1) Jak się nazywał ten biskup francuzki wracający z Persyi, 
nie znajdujemy w rejestrach naszych, a zkądinąd o tern poselstwie 
wiadomości nie mamy.

(2) Item Nicolao Zelazniglowa misso ad Civitates cum literis 
regalibus pro danda exactione dicta Szossz ad expeditionem de- 
terminatum, ad mandatum D. Regis, pro expensis 11 marc. Szos 
byłto podatek opłacany z domów.

(3) Już dawniej jednę obrączkę taką posłał jej Jagiełło 
przez Kormańca.

(4) Wyprawa do Wielkopolski, może w sprawie księcia 
Władysława Opolskiego

(5) Szorc (po niemiecku Schiirze) opaska.
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ny (pro duabus soppis} wierzchni i spodni temuż Zbroźkowi,
2 grzywny; za suknię zimową (pro tunica hiemali) dla tegoż 
Zbroźka, z rozkazu króla J. M., 1 kopę; za wykupienie czary 
czyli roztruchana (hostruchani} srebrnego, zastawionego nie
gdyś przez Dzierzba Łopactńskiego podówczas podskarbiego 
[per Dirs eonem Łopaczynskij) 2 grzywny; za sztukę jedwa- 
bnicy (pro stomine sericeo} daną Mikołajowi synowi sędziego 
z Wielkopolski, 5 grzywien; kowalowi za zrobienie strzemion 
królewskich, 3 skojce; za mozdzierz miedziany zwany stanika, 
do skarbu na podróż oddany, */2 g^ywny; za klepane złoto 
(clepane słoto}, 2 grzywny; za glinkę czerwoną (rubrica}, po
słaną wraz ze złotem do Świętego Krzyża na Łyscu, 20 skoj- 
ców; za 2 tafty, jednę szarą, a drugą białą, dla zrobienia orna
tu mszalnego na drogę. JO grzywien.

W piątek w dzień Ścięcia św. Jana (29 sierpnia): Jakuszo- 
wi zwanemu Prusin (Jacussio Pruszijn dieto}, na list króla J. M.
3 grzywny; za pobrzeszczanie (demitigatione dicta pobrzeszczane} 
łuków królewskich (I), 3 skojce; za kuszę posłaną królowi J.M. 
do Dobrostanów wraz z futerałem, 1 grzywna i 6 groszy; za 
sprawienie kielicha, patyny, ampułek i puszki pozłacanych, 
posłanych królowi J. M. na łowy, 2 ‘A grzywien; za zrobienie 
taśm zwanych tkanice (pretentarum dictarum tkanicze} do lek
kiego ornata, 1 wiardunek.

Przybkowi z Grodziny, Mieczysławowi (Meczlao) Chodko- 
wi (Kotconi) komornikom króla J. M., na rozkaz jego, każdemu 
na szyszak zwany brzewicza, po 4 grzywny, razem 12 grzywien; 
Dłotowi komornikowi na szorczel (szorc, rodzaj pasa) z rozka
zu króla J. M., 2 grzywny. Kipce rybakowi króla J. M. posła
nemu do Lwowa, na wydatki, 4 skojce; za robotę siatek [pre
tentarum} żelaznych do rzędów końskich (ad falleras t. j. phale- 
ras} króla J. M., zwanych sodalna zbroija, 1 grzywna 10 skoj- 
ców; za sprawienie strzemion podwójnych srebrnych, pozłaca
nych, posłanych królowi J. M. do Lwowa, 3 grzywny; za 8 
funtów cukru dla przyrządzenia konfektów posłanych królowi 
J. M. do Lwowa, funt po 12 skojców i 1 kwartnik, razem
4 grzywny i 2 skojce. Złotnikowi Sijnaij za robotę jednego ro-

(1) Słowo pobrzeszczanie, pobrzeszczać ani w Knapskim, ani 
w Lindem nie masz; może pochodzić od brzeszczot, głownia nożo
wa nieoprawna;
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gu królewskiego, 4 grzywny, a za naprawienie gąsiora (canthari} 
dużego srebrnego, 1 grzywnę; razem 5 grzywien. Klinczowi pła
tnerzowi w Krakowie za szosl i rękawy wzięte u niego przed 
rokiem i więcćj we Lwowie, dla księcia Feduszka (1), a za 
które p. Hejnczo (2) zapłatę za króla J. M. zaręczył, 3 grzywny; 
ślusarzowi, który naprawił zamki w domu Ottona (3), w któ
rym podskarbi bawiąc we Lwowie, wiele porządków króla J. M. 
był złożył, 3 skojce.

W Dfoigiej-wsi (w Villa longa) zwanej Lanki przed Pil
znem (4) Hejnczka podskarbi królewski jadąc do króla J. M. 
i mając z sobą osób 36, na piórwszym noclegu wydał 1 grzy
wnę i 2 skojce. Panu Janowi Brzostowskiemu za konia, które
go król wziął od niego, a za którego podskarbi H. był zarę
czył, 8 grzywien.

W Łańcucie na popasie 10 skojców.
Na noclegu w Przerowsku, (iu Przerowsko, zapewne 

w Przeworsku}, 8 skojców.
W Jarosławie na popasie 10 skojców.
Jakubowskiemu kucharzowi króla J. M., który tam choro

wał podówczas, na wydatki, 1 wiardunek.
W następną niedzielę w dzień Podniesienia św. Krzyza 

(14 września) w Przemyślu 16 skojców na popasie; w Raden- 
czu, na noclegu 11 skojców. W poniedziałek (15 września) 
w Gródku na popasie, 1 grzywnę 10 skojców.

We Wtorek (16 września) sporządziwszy tamże w Gród
ku obiad i wszelkie potrzeby, na not lęgu w Dobrosta iach, 23 
skojców. Za wykupienie (pro exempcione) podszycia futrzanego 
królewskiego, które Fochczal wybrał, danego biskupowi fran- 
euzkiemu, 26 grzywien; za dwie tafty białe na żupanik (ad so~ 
pulam) króla J. M., do którego tafla tylko zamiast baweinicy 
użytą została, 10 grzywien; złotnikowi zwanemu llcusar za 
robotę dwóch kubków (cupconum) królewskich, 3 grzywny; za 
jedną taftę białą daną Henrykowi, krawcowi królewskiemu na

(1) Książę Feduszko t. j. Teodor. Trudno oznaczyć, który. 
Żyli bowiem podówczas książę Teodor Kory a łowicz, książę Teodor 
Korybutowicz, książę Teodor Patrykiewicz, książę Teodor Ostrógski 
i innych mniej znajomych kilku.

(2) Hinczko z Przemankowa podskarbi.
(3) Otton z Pilczy.
(4) Niedaleko Tarnowa

5
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wyźój wymieniony żupanik królewski, 5 grzywien; za 21 łutów 
jedwabnicy brunalnój i żółtój dla zrobienia przepasek dla pa
nien, z polecenia króla J. M., łut po 6 groszy rachując; za ło
kieć pokoczynu (1) szarego na żądanie rzeczonego Henryka, 
6 groszy.

W sobotę w dzień św. Łukasza Ewangelisty (18 paź
dziernika) za trzy pancerze posłane królowi J. M. do Sando
mierza, na rozkaz jego listowny, 13 grzywien; za ostrogi 
i strzemiona nowej i niezwyczajnej roboty, posłane królowi 
J. M. do Sandomierza, 1/2 grzywny; za 2 talenty krokosu (sza
franu polnego, 3’/2 grzywny; za 1 kamień migdałów, 3 wiar- 
dunki; za 1 kamień ryżu y2 grzywny; za hełm (pro sektom]

(1) Po ko czyn materya na podszewkę używana.
(2) Książę Wasyl, syn zmarłego już ks. Konstantego. Nie

dokładne dotychczasowe genealogie książąt litewskich, znają 
trzech książąt tego imienia: ks. Konstantego Koryatowiaa, którego 
Kazimierz W. zamierzał był następcą po sobie ogłosić, ks. Butawa 
Konstantego, głowę książąt Koreckich, ale ten miał dopiero w r. 
1399 życie skończyć, i Korygiełłę, który zginął r. 1390, ale tego 
nasze rejestra Kazimierzem a nie Konstantym zowią. Trudność mu
si jeszcze nie rozstrzygniętą pozostać.

I geynk i za szatę zwaną fassowanie {pro ornatu dieto fasso- 
wane) dawniej posłane do Sandomierza, 3 grzywny; za nowy 
kubek pozłacany posłany królowi J. M. tamże do Sandomierza, 
3 grzywny; za 1 kamień rodzynków [rosincorum) posłany kró
lowi J. M. do Sandomierza, na rozkaz jego listowny, 2 grzy
wny, 1 wiardunek; za 3 libry papieru do skarbu, posłane do 
Sandomierza, 9 groszy.

We wtorek w dzień św. Szymona i Judy (28 paździer
nika) za całkowity rynsztunek (Harnasćh) posłany królowi 
J. M. do Nowego-Miasta przez Matofeja pisarza ruskiego,
I1 grzywien i 6 groszy; za 12 funtów pieprzu, po wiardunku, 
3 grzywny; za 8 funtów kminku, co wszystko posłano do Nie
połomic z polecenia króla J. M. 4 skojce. Puszczowi za pancerz 
który król J. M. wziął u niego we Lwowie, z rozkazu króla 
J. M., 7 grzywien; za całkowity rynsztunek (pro harnasch to- 
lali) dany księciu Wasylowi synowi ś. p. księcia Konstante
go (2), na rozkaz listowny króla, 9 grzywien, 20 skojców; za ko
nia danego temuż, z polecenia króla J.M., 12 grzywien. Rusko
wi rusinowi, szewcowi króla J. M. na zakupienie skór, 1 grzy- 1 2 
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wnę; Zbroikowi puszkarzowi króla J. M. którego sam król 
J. M. na wyprawę do Kijowa wysłał, na kuszę (1), 1 grzywnę 
1 grosz; Arnoldowi, towarzyszowi tegoż Zbroźka na rzeczonej 
wyprawie, na kuszę, I grzywnę 1 grosz; za torby dla sług no
szących chleb do stołu królewskiego (jamulis paniferis) zwa
ne chlebnie, 2 skojce.

Na wydatki księcia Wasyla w powrocie do domu, z po
lecenia króla J. M., 2 grzywny; za podejmowanie w gospodzie 
posła i sług księcia Witolda, '/i kopy; za wałacha posłanego 
księciu Iwanowi (2}, na polecenie ustne króla J. M.» 14 grzy
wien. Pietrasiowi krawcowi króla J. M. na nici kolorowe 
1 skojec.

W sobotę w dzień Wszystkich Świętych fi listopada) 
za 2 floreny dane królowi J. M. na offertę podczas mszy św. 
w kościele Wszystkich Świętych w Krakowie, 1 grzywnę; na 
offertę królowój J. M. przez Jana pisarza skarbowego, 8 skoj- 
ców. Szotlandowi stolarzowi w Krakowie za stół króla J. M. 
odwieziony do Niepołomic, 2 grzywny; Litwinowi zbiegłemu 
z niewoli pruskiej na obuwie (pro culceis), 5 groszy; temuż 
Litwinowi, z polecenia króla J. M. na konia, 2 grzywnj; temuż 
na siodło z porządkami, 8 skojców. Ziemie ze Zwęku {Zenie 
de Zrank) kióry siedział w niewoli pruskiej, z rozkazu króla 
J. M., 3 grzywny; p. Pietraszowi z Fałkowa, na rozkaz ustny 
króla J. M., 5 grzywien; Adamowi z Rudna ziemianinowi 
strzeleckiemu, na rozkaz króla J. M., 5 grzywien.

P. Pietraszowi Szaffrańcowi na 12 kusz do zamku w Pia- 
wno wicach, 12 grzywien i 6 skojców.

Staszkowi z Siedlnicy z polecenia Spytka wojewody 
i starosty krakowskiego, 5 grzywien.

Szadkowi wójtowi {adnocato) ze Skały, stróżowi bawo
łów {ferarum) na zamku krakowskim, 6 skojców; za kożuch 
gronostajowy zwany ryniec dla króla J. M. [pro pellicio her- 
mellino dieto Rinecz], 3 grzywny,

(1) W Kijowie panował podówczas książę Skirgiełło brat 
rodzony Jagiełły.

(2) Książę Iwan, zapewne Ilolszański. nieodstępny towa
rzysz Witolda, a później z jego ramienia rządca w Kijowie. Zgi
nął pod Worsklą r. 1399 w bitwie z Tatarami. (Ob. Kujaloicicza 
Historiae Lituaniae. Pars II, p. 48 i 64.
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Kanimirowi łowczemu, Michałowi i Piełraszowi ziemia- 
nom dobrzyńskim, 6 grzywien.

Chodkowi komornikowi króla J. M na kuszę z porządka
mi do niej, 1 ’/2 grzywny.

P. Krystynowi mistrzowi dworu królowój, na kożuch lisi, 
na rozkaz ustny króla J. M.. 5 grzywien.

Mikołajowi Zimnowodzkiemu na kożuch i wydatki, z roz
kazu króla J. M., 4 ’/2 grzywny.

Przecławowi rzeczonemu Bachorza, z rozkazu króla J. M. 
6 grzywien.

Hinczkowi podskarbiemu, na kożuch lisi, z rozkazu króla 
J. M., 5 grzywien.

Hermanowi i Wężykowi (Wanszyconi) pokojowcom, na 
obuwie (pro calceis) i rękawiczki, 10 groszy.

Ośmiu psiarzom (octo canistris dictis pssarze] na buty 
(pro caligis i czechczery (sotularibus], gdy podówczas sukna 
nie było, 6 groszy.

Opanaszowi łaziebnikowi królewskiemu na czechczery 
i na nici da uszycia płacht do łaźni króla J. M., 3 grosze.

Bachorzowi Rusinowi króla J. M. na buty (pro caligis) 
0 groszy.

Dwom flecistom królewskim Aułowi (Aulo ni) i Niespe- 
chowi (Nespechoni), posłanym przez króla do księcia Witolda, 
na drogę, 4 grzywny.

Kanimirowi łowczemu, i Michałowi Pietraszowi ziemia
nom dobrzyńskim, z rozkazu króla J. M., 4 grzywny.

Kozie Rusinowi wysianemu do Chełma na wyprawę, 
1 wiardunek.

Minigałowi staroście wileńskiemu (1) na hełm (sektom) 
i geynk, na rozkaz króla J. M., 3 grzywny.

Matofejowi pisarzowi ruskiemu na dwa pancerze, z po
lecenia samego króla J. M., 5 grzywien.

Andrzejowi Trunczkowi na pancerz i kuszę, 5 grzywien.
Bartłomiejowi trębaczowi, 1 grzywna.
Grzegorzkowi z Kijów (de Kije], 1 grzywnę; Buczkow

skiemu (Schuczcowskemu). 2 grzywny; Włochowi (Wlockoni) 
starszemu, 4 grzywny; Bobkowi Stobnickiemu 3 grzywny; 
razem 11 grzywien.

(1) Minigal w akcie unii horodelskiej wymieniony jest jako 
kasztelan wileński.
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Kutii łucznikowi królewskiemu na pancerz, kuszę, sukno, 
rękawiczki i inne potrzeby, z polecenia Dymitra marszałka 
królewskiego, 10 grzywien.

Lirnikowi [Cilhariste] Rusinowi, na podejmowanie w go
spodzie, 1 wiardunek.

Groszamirzoici [Grosćhamis) Prusakowi z polecenia kró
la J. M., 2 grzywny; za pranie obrusów, ręczników i chust 
przez cały czas, który król bawił w Krakowie,- prawie przez 
tydzień, ’/2 grzywny; za pokrowce drewniane na 20 kopij (ad 
(lanceos) królewskich, 20 skojców; za futerał skórzany na ko
pie, 20 skojców; za przeniesienie wosku przywiezionego z Lu
blina, z miejsca gdzie się oczyszcza, na zamek, 12 denarów.

Januszowi kotlarzowi (pllifici) za naprawę kotła, patelni 
i garnków królewskich, 1 grzywnę; za miedź do naprawy moź
dzierza zwanego Stampka miedziana, 1 wiardunek; za odlanie 
tegoż moździerza, 8 groszy.

Hinczy trębaczowi królewskiemu posłanemu do księcia 
Witolda, na wydatki 2 grzywny; za robotę nowego kubka 
wysokiego Hanaszowi llkussor złotnikowi króla J. M., 3 grzy
wien 6 groszy; za futerał do tegoż kubka. 8 skojców; za 11 ło
kci aksamitu (ijaxamitij} czarnego, danego księżnej bawięcój 
przy królowej (1), 13 grzywien 3 wiardunki.

Mikułce Rusinowi na skórnie, 1 wiardunek; za statek 
drewniany zwany achtel, i drugi rzeczony półachtelek [polu- 
achtelle] do trzymania w nich piwa świdnickiego w Niepoło
micach, dla króla J. M., 3 skojce: za butelki [pro lagenis) do 
stoczenia wina, posłanego tamże do Niepołomic dla króla J. M., 
1 skojec; za atłas dany Piotrowi Czechowi, który z Monal- 
dem (2) do króla przybył, 5 grzywien; za robotę dwóch czapek 
królewskich [capuciorum] złotnikowi zwanemu Roiła, za ro
botę (pro mercede), 3 grzywny i 3 wiardunki; za dwa kożuchy 
lisie dla dwóch księżniczek bawiących przy królowej J. M. (3), 
9 grzywien.

Hanaszowi podkoniuszemu króla J. M. [podcone D. Regis} 
na naprawę kuszy. 6 groszy; za uździenicę (uzdzienicza} na wa-

(1) Księżna ta nie wymieniona z nazwiska ani też bliżej 
oznaczona.

(2) Mincarzem.
(3) Dwie księżne, z których jedna już wyżej wspomniana, 

a obie nie wymienione po imieniu swojem lub rodzinnem 
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łacha królewskiego, którego pan Skirgiełło królowi J. M. po
wrócił (1), 3 grosze; za kapelusz czyli biret czarny kupiony dla 
króla J. M. u Pawła Wierzynka (2) na rozkaz, 15 skojców.

W sobotę w dzień św. Cecylii (22 listopada): za wyrestau- 
rowanie domu pana Mikołaja Kuli w Krakowie, do którego 
p. Hinczko podskarbi przeprowadził się ze skarbem króle
wskim z domu p. Ottona z Pilczy, na rozkaz króla J. M., 
1 grzywnę i 14 skojców; za robotę tasiem (pretexte} zwanych 
tkanice (tkanicze) do przepasek dla panien, dla których król 
J. M. rozkazał przepaski porobić, 1 grzywnę 8 skojców, za 
podejmowanie Hostaszka Rusina w gospodzie, z polecenia 
króla J. M., ’/2 grzywny.

We środę nazajutrz po św. Katarzynie (26 listopada): 
za pobrzeszczenie {pobrzeszczene} i pokostowanie (pocosszcze- 
ne} dwóch łuków królewskich, z polecenia króla J. M, I wiar
dunek,' za skóry kupione dla zrobienia poduszek (pulninarid) 
dla króla J. M., 3 wiardunki.

W sobolę w wigilią św. Andrzeja (29 listopada), po
słańcowi do króla J. M. do Radomia, 1 wiardunek; za uszycie 
poduszek ze skóry dla króla J. M., 1 wiardunek; za uszycie 
worków i krepluchów? (creptuchonurn)^ 2 skojce; za sanie 
{pro reij dis dictis sanij], na których potrzebne porządki do 
Radomia zawieziono, 4 skojce; za nabiodrki i naszelniki {na- 
schyniki) do tychże sani, 3 skojce.

Nazajutrz po św. Mikołaju (1 grudnia) na wydatki księcia 
Skirgiełły przez cały czas co w Krakowie przeleżał [jacuit] od 
czwartku po 11,000 Panien (od 24 października) po dzień 
w którym wyjechał, jak w osobnym rejestrze jest zapisano (3), 
352 grzywien. Za 1 kamień pieprzu, 5 grzywien 10 skojców.

(1) Skirgiełło, książę kijowski.
(2) Aput Paulum Warz-inkiJ. Nazwisko to zupełnie tak napi

sane, jak sławnego Mikołaja Wierzynka podskarbiego Kazimierza 
Wielkiego; napotykamy je pod rokiem 1393, gdy poczet osób te
go nazwiska (przekręcanego na Wersing i Wirzing) wyliczonych 
w Ambrożego Grabowskiego Starożytniczych wiadomościach o Kra
kowie (str. 288—289) poczyna się dopiero od r. 1406.

(3) O tym długim pobycie ks. Skirgiełły w Krakowie pier
wszą tu wiadomość znajdujemy, może wtenczasto pogodzili go 
Jagiełło i Jadwiga z Witoldem, gdyż o podróży królestwa do Li
twy wspomnianej u Długosza pod r 1393, żadnego śladu nie znaj
dujemy. Chybaby ta na wiosnę tego roku miejsce miała.
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W Radomiu, posłańcowi od króla do miast, aby księciu 
Skirgielle przy wyjeździć z Radomia na potrzeby jego wszy
stkiego dostarczono, 16 skojców.

Posłowi z listami do miast, uwiadamiajęcemi, że książę 
Skirgiefflo nie pojedzie do Krakowa, 1 wiardunek.

Flecistom i lutnistom (fistulatoribus et citaristis) króla 
J. M. i królowój wedle zwyczaju na kolędę (pro cole n da), 
3 grzywny.

Woźnicom króla J. M. także na kolędę, 3 grzywny.
Kucharzom króla i królowój J. M. podobnież 2 grzywny.
Litwoszowi komornikowi króla J. M. posłanemu do Ma

zowsza, w interesie króla J. M na wydatki, 1 wiardunek; za 
1 łokieć sukna dla małego księcia Somiszka (Duci parro So- 
misconi), na buciki (pro caligis) 7 skojców; za 1 łokieć sukna 
szaraczkowego dla towarzysza tegoż, 3 grosze.

We środę w wigilię Obrzezania Pańskiego (31 grudnia), 
panu Januszowi szafarzowi króla J. M., na wydatki króla J. M. 
na drogę do Mazowsza, 37 grzywien.

Panu Krystynowi, mistrzowi dworu królowej pani, na 
wydatki tejże królowej, 36 grzywien.

Rusinowi posłanemu z listami do księcia Witolda, 1 wiar
dunek.

Wojtkowi szafarzowi z trzema towarzyszami, którzy po 
odjeździe króla aż do Mazowsza pojechali dla urzędzenia wy
datków królewskich, 8 grzywien.

Rozdano na różne potrzeby, które król J. M. Wilhelmowi, 
prokuratorowi sandomierskiemu poruczać raczył, 8 grzywien.



5 Kok 1394.

We czwartek w dzień Obrzezania Pańskiego (1 stycznia): Za 
14 statków piwa zwanych stęgwie {Stangwij} po 10 skojców, 
5 grzywien 20 skojców. Za beczułkę śledzi kupionę w Jedlnie 
dla stacji królewskiej, 2 grzywny. Za 21 miarek owsa po 5 
groszy, 2: grzywny, 9 gr. Pakoszowi wice-prokuratorowi radom
skiemu, na potrzeby królewskie w Kozienicach, 4 grzywny. Za 
miski drewniane, 4 skojce. Za cebule dla króla JM. 2 grosze. 
Za dzban (czban) na masło, 1 grosz. Na wydatki królewskie do 
ręk Piotra pisarza 4 grzywny. Małemu księciu Semiszkowi na 
rozkaz króla JM. 2 grzywny (1).—W poniedziałek po 2 niedzieli 
po Trzech Królach: marszałkowi księcia Skirgiełły za podejmo
wanie w gospodzie tegoż księcia, z polecenia Hanusza sza
farza króla JM., 4 grzywny.

W piętek w dzień św. Doroty (6 lutego): Dobrogostowi 
komornikowi króla JM. posłanemu do króla do Przyrowa (2),

(1) Siostrzeniec Jagiełły, a syn Ziemowita ks. mazowieckiego.
(2) Przyrów nad Wienicą w powiecie lelowskim (ob. Starożjtną 

Polskę T. II, str. 137).
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na wydatki w drodze 1 wiardunek. Za robotę dwóch kubków 
królewskich Mikołajowi Munsterbergowi złotnikowi, 3 grzywny 
i 3 wiardunki. Za robotę dwóch innych kubków Hanuszowi 
llkus złotnikowi, 4 grzywny. Za strzemiona i wędzidła (wan- 
dzidld) miedziane posłane królowi JM. 1 grzywnę. Za sznury 
(snuri) do dwóch żupanów {soppas) królewskich, sporządzo
nych na czas postu, 1 wiardunek.

Gdy Henryk krawiec zajęty był naszywaniem (pmando), 
drugim krawcom za uszycie sukien królewskich na czas postu, 
1 wiardunek. Tymże krawcom na igły 2 grosze. Krawcom 
rzeczonym i woźnicom królewskim na łaźnię, 3 grosze.

We czwartek po dniu św. Walentego (po I4ym lutego): 
Hekardowi Sasowi zasług obliczonych przez króla JM., z pole
cenia J. K. M. 50 grzywien. Wysyłając dworzan, gdy Pławno- 
wicze oszańcowane były (I), na każdą kopię (super hastam) po 1 
grzywnie, a na kuszę (super balistam) tyleż-, razem 28 grzywien. 
Bartoszowi puszkarzowi królewskiemu na kuszę, 1 grzywnę 
i 1 grosz. Za 5 skór czerwonych na poduszki, 14 skojców 
i 1 grosz. Za 7 łokci solczu (solcz) (2) po 1 groszu i 4 denary 
łokieć, danych Henrykowi krawcowi, 8 skojców i 12 denarów. 
Za 3 kamienie pierza do poduszek królewskich, po 15 skojców 
kamień, 1 grzywna i 21 skojców. Za laty do naprawy domu, 
kupionego od p. Drogosza na zamku krakowskim, 1 grzywnę, 
22 skojce i 1 grosz. Hinczy mularzowi za robotę na zamku 
krakowskim, na rozkaz króla JM: 10 grzywien. Hinczy mula
rzowi za robotę przy murze zamku krakowskiego, 10 grzy
wien. Pietraszowi Szafrańcowi za 12 łokci sukna bruxelskiego, 
6 grzywien. Temuż za podszycie sukni (tunice) skórkami z kun 
{mardurinis), 25 grzywien.

Dodatki do florenów nowych, za dawne na pozłotę do na
czyń srebrnych królewskich, dodając do każdego florenu po 
groszu, 11 groszy. Za cukier do sporządzenia konfektów dla 
króla JM. na post, 11 grzywien. Za sztukę chamchy (3) kupioną 
do skarbu, 5 grzywien. Złotnikowi Synai za robotę dwóch

(1) Pławnowicze, może Plawowice, koło Miechowa w Krakowsklem.
(2) Solcz, wyraz ten nie znajduje się w słownikach Knapskiego 

ani Lindego.
(3) Kamcha, materya tnrccka czy chińska jedwabna. Władysław 

Jagiełło 100 sztuk kamchy corocznej daniny na wojewodę wołoskiego 
nałożył. Ob. Gołębiowskiego Ubiory w Polsce, sir. 163. 

6
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rożków, 7 grzywien. Złotnikowi Roili za robotę dwóch kub
ków, 4 grzywien. Za sztukę sukna [purpurę) zielonego i żółte
go na poduszki dla króla JM. 5 grzywien. Januszowi Sasowi 
za robotę rożków, kubków i gąsiorów królewskich, 30 grzywien. 
Arnoldowi złotnikowi za robotę rożków, jednego kubka, i na
prawienia mis królewskich, 11 grzywien. Hanuszowi Ilkussar 
złotnikowi za robotę rożków, kubków, a mianowicie kubka zło
tego, i porządków do siodła małżonki księcia Ziemowita, i za 
naprawę pasa królowej pani, 31 grzywien. Hanuszowi Sweyn 
za robotę dwóch kubków, 2 grzywny i 2 wiardunki. Za 20 ło
kci płótna bielonego na koszule (camisias) dla króla JM, po 
5 groszy łokieć, 2 grzywny 5 groszy; Mikołajowi Zimnowodz- 
kiemu, Hanuszowi, Dobkowi, Oleśnickiemu, Chodkowi, Litwo- 
szowi, Grzymale, Daczowi, Bogufałowi, Mężykowi komornikom 
króla JM. po ł grzywny na żupany [soppas) jedwabne, z polece
nia J. KM., 5 grzywien. Ruskowi szewcowi za uszycie spodnie
go pasa królowi JM. [lumbale D. Regis. dictum spodni pass) 
2 grosze. Za 20 kusz Szafrańcowi, do Pławnowicz, z polece
nia króla JM. 20ł grzywny. Za 3 kosze fig [pro 3 sportis fico- 
rum) do skarbu króla JM. 9 grzywien. Za 7 funtów imbieru 
[Zinzijberi) po 5 skojców; za 2 funty gwoździków [Cariofolorum) 
po 22 skojce (1); za 4 funty muszkatu po 8 skojców; za 4 ba
ryłki Romanii [wina) 14 grzywien; za 3 baryłki wina francus
kiego, 13 grzywien. Przedwojowi za sznurki i gwoździe dla 
zawieszenia zasłon, in comodo Regio. Janowi szafarzowi na 
potrzeby małżonki księcia Ziemowita, 50 grzywien. Za szyby 
(pro membranis) w izbach domu niegdyś Drogosza, w których 
pomieniona księżna mieszkać miała, 9 skojców. Za podszycie 
krótkiój sukni szarej królewskiej brzuszkami z popielic [de ven- 
tribus dictis popeliczeR 8 grzywien. Za podszycie innej szarój 
sukni królewskiej takiemiż skórkami, 16 grzywien. Za piernat 
(pro plumali) do wielkiego łoża w nowej sypialni króla JM. 
12 grzywien. Hinczy mularzowi za robotę w zamku krakow
skim, 10 grzywien. Królowej pani z polecenia króla JM. 2 grzy
wny; za taftę białą na polog (2) do nowego łoża króla JM. 
5 grzywien; za siodło z pasami i strzemionami dane małżonce 
księcia Ziemowita, 2 grzywny; za jedwab’ do uszycia nowych 
opon, zrobionych przez Klemensa haftarza, 6 groszy.

(1) Cariophyllus. (2) Polog, może połoga, poszewka.
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We czwartek po Popielcu, gdy królowa JM. miała 
u siebie na obiedzie małżonkę Ziemowita i wiele innych zie
mianek (terrigenas): za ryby świeże 1 grzywnę i 20 skojców; 
za 1 kamień jesiotrzyny (yessetrzini) 1 grzywnę; za 4 funty 
oliwy, 4 skojce; za 6 funtów fig, 1 wiardunek.

Za wóz dany Bilawie bębenniście Rusinowi, 2 grzywny.
Proboszczowi z Bystrzycy w Litwie na dzwony, z pole

cenia króla JM., 2 grzywny. Za skrzynkę w której rzeczy 
zeszłego księcia Alexandra (1) oddane zostały małżonce księ
cia Ziemowita, 9 skojców. Za 10 łokci sukna danego Jacko
wi rzeczonemu Zeweczko, po 8 skojców łokieć. Za 12 łokci 
sukna danego Imbramowi z Czyrlic, po 8 skojców łokieć.

Andrzejowi wice-prokuratorowi krakowskiemu na wydatki 
króla i królowój, 30 grzywien. Szelnikowi cieśli z Kalisza, na 
rozkaz króla J. M. 5 grzywien. Za konia stępaka (ambula- 
for), którego król JM. darował małżonce księcia Ziemowita, 
21 grzywien.

Za podszycie sukni {tunice) p. Sędziwoja skórkami z po
pielic, na rozkaz króla J. M. 18 grzywien. Za dwa kolczyki 
złote dane małżonce księcia Ziemowita, 30 grzywien. Za 
6 kolczyków danych pannom rzeczonój księżny, 27 grzywien. 
P. Piotrkowi rycerzowi na rozkaz króla J. M. 9 grzywien. Pie
trasiowi Falkowskiemu, i Zdatowskiemu, którzy posłani zostali 
z panami do Moraw, 3 grzywny (2). Za sztukę barchanu na ma
terace (matras) do łoża królewskiego, 1 grzywnę i 1 wiardunek.

Za podejmowanie w gospodzie księcia Janusza Raci
borskiego, 30 grzywien (3).—W niedzielę Incocacit^ piórwśzą 
postu, królowi na offertę przez Wężyka pokojowca, 1 wiar-

(1) Wigunta ks. kiernowskiego j 1392 r.
(2) 0 tem poselstwie do Moraw w naszych źródłach nie mieliśmy 

dotąd wzmianki. Z hlstoryl czeskiej Palackiego (T. III str. 71) wiemy, 
że Zygmunt król węgierski udał się w stycznia 1394. r. do Pragi, do 
brata Wacława cesarza i króla czeskiego, z którym 2 lutego tegoż roku 
zawarł przymierze, zapewniając mu następstwo po sobie w Węgrzech. 
Że zaś dziedziczne prawo do Węgier po siostrze miała królowa Jadwiga; 
musiała wysłać poselstwo do Moraw, do margrabiego Prokopa, stryje
cznego brata królów Wacława i Zygmunta, zostającego z nimi w' nieprzy- 
jażni, dla zniewolenia go na swoję stronę.

(3) Ks. Janusz Raciborski z linii książąt szlązkich na Opawie. Ten 
sam zapewne, który w 1406 roku ożenił się, jak chce Długosz, z Heleną 
córką Korybuta ks. litewskiego.
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dunek. Za naprawę kolebki (assede kolepka dietę').... Sciboro- 
wi łucznikowi króla JM. na kuszę i porządki do niej, 2 erzy* 
wny. Za aksamit dany małżonce księcia Ziemowita przez 
marszałka jej dworu, z rozkazu króla JM. 30 grzywien. 
Za dwa kanaki dane tejże księżnie przez rzeczonego mistrza 
dworu, 27 grzywien. Za sztukę materyi jedwabnej (purpura) 
daną temuż marszałkowi nadwornemu, 5 grzywien. Wierz- 
bięcie rzeczonemu Smogulecki z Polski, 20 grzywien (1). Flo- 
ryanowi cześnikowi od wody (pincerne aquatico) (2), za wa
łacha z rozkazu króla JM. 20 grzywien. Za wóz dla króla 
z porządkami do niego, 10 grzywien. Mieczysławowi ze Smo- 
gorzewa za 10 łokci sukna bruxelski<*go po f grzywny ło
kieć, 5 grzywien.

Flecistom księżny Ziemowitowej, 2 grzywmy. Wilhel
mowi prokuratorowi sandomierskiemu, w moc robót około 
murów zamku tamecznego, 20 grzywien.

Za jedwab’ szary i czarny do żupanów króla JM. dany 
Henrjkowi krawcowi, 8 skojców. Za 2 flaszki żelazne na 
olej z orzechów laskowych i z migdałów, 14 skojców. Za 
kruczmorkę dla króla do Wielkopolski, 19 skojców 1 grosz. 
Za dwa naczynia zwane krobie (krobe) na tęż kruczmorkę, 
5 groszy. Andrzejowi Swiecznemu na wydatki margrabiego 
Prokopa, 40 grzywien (3). P. Mikołajowi z Kurowa, za 26 grzy
wien, które był za króla zapłacił, dodając do każdej grzy
wny pół wiardunka. P. Sassinowi marszałkowi mazowieckie
mu na wydatki w gospodzie, 5 grzywien. Za sztukę materyi 
jedwabnój (purpurę) daną posłowi księcia makelborskiego (4) 
z rozkazu króla JM., 6 grzywien. Temuż posłowi 10 grzy-

(1) Wierzbięta ze Smogulca, rycerz znajomy z wojny domowej 
Grzymalczyków z Nałęczami w czasie bezkrólewia po śmierci Ludwika 
ojca Jadwigi.

(2) Plncerna aąuaticus, cześnik do wody; nie zdarzyło się nam 
gdzieindziej napotkać tego urzędu.

(3) Prokop margrabia morawski, synowiec cesarza Karola IV, 
a brat stryjeczny Wacława cesarza i króla czeskiego, i Zygmunta króla 
węgierskiego, przyjechał do Polski dla porozumienia się co do praw cze
skich i węgierskich. Bjłw Krakowie 12 marca, jak z późniejszych re
gestrów się okaże.

(4) Książę meklemburski, może Jan książę na Stargardzie, który 
walczył z Małgorzatą królową duńską w sprawie braia swojego stry
jecznego Alberta ks. mcklemburskiego, króla szwedzkiego. 
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wien. Na wydatki małżonki księcia Ziemowita, 30 grzywien. 
Za wyłuszczenie orzechów laskowych, z których olej wyciskać 
miano, 8 groszy. Czechowi który królowi przyprowadził wa
łacha od margrabiego Prokopa, tręzlowego 1 kopę. Stowczo- 
wi za konia, którego król JM. wziął u niego, 8 grzywien. 
Kryslynowi słudze księcia Skirgiełły na konia 3 grzywny. Ru
sinowi Czyżowi na podejmowanie jego w gospodzie 2 grzy
wny. Flecistom p. Scibora, 6 grzywien. Mnichom, którzy 
w poselstwie z Burgundyi do króla J. M. przybyli, 10 grzy
wien na powrót do domu (1). Moszczycowi 4 grzywny. An- 
drelinowi 20 grzywien. Wieruszowi 5 grzywien. Stanimi- 
rowi z Wielunia na wydatki 4 grzywny. Niejakiemu Barowi 
4 grzywny. Arcybiskupowi halickiemu ojcu w Chrystusie, 
2 grzywny (2). Hinczy Nissey ziemianinowi niemieckiemu, 
10 grzywien.

Królowi JM. posłano do Miechowa przez sługę jego 
zwanego Goły, 10 grzywien. Januszowi pisarzowi księcia Wi
tolda, przez sługę tegoż Gołego, 5 grzywien. Za 16 śpilek 
(calamistris) złota przędzonego, 18ł grzywien. Za jedwab dar
ty (dartij} różnego koloru, 2 grzywny 9 skojców. Za 6 ło
kci płótna cienkiego [sindonis] zwanego solcz, 8 groszy.

Flecistom królewskim na drogę do Wielkopolski za 
królem JM. 3 grzywny. Trębaczom królewskim podobnież 
2 grzywny. Flecistom p. Scibora od królowćj, na jój rozkaz 
2 grzywny. (3). Kobiecie z Węgier idącój do progów krwi 
Chrystusowej (4). ad limina Sanguinis Christi, na rozkaz 
królowój JM. 8 groszy. Za cugle dla księżny Ziemowitowój, 
13 skojców. Za konfekty dla królowej w czasie bytności mar-

(1) Księciem Burgundyi był podówczas Filip Śmiały, syn Jana 
króla francuzkiego. 0 tem poselstwie dotąd żadnej wzmianki nigdzie 
nie było. Wkrótce potem w 1396 roku, Jan syn księcia burgundzklego 
przybył do Węgier, i w sławnej bitwie z Turkami pod Nikopolis dostał 
się w niewolę turecką, w której dwa lata wysiedział.

(2) Arcybiskup halicki, zapewne Jakób od r. 1391. Za drugie
go następcy jego Jana Rzeszowskiego w r. 1411 metropolia przenie
siona została do Lwowa (Chodynieckiego historya miasta Lwowa str. 365).

(3) Scibor ze Ściborzyc znakomity rycerz polski w służbie wę
gierskiej; później został wojewodą siedmiogrodzkim.

(4) Krwi Chrystusowej relikwia w jakimś kościele w Saxonii, 
jak się okazuje z dalszego ciągu naszych regestrów. 
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grabiego Prokopa w Krakowie, 2 grzywny. Za zioło i szafran 
na konfekly na post, dane Andrzejowi aptekarzowi, 2 grzywny.

Za 2 sztuki (afty na poszewkę do ornatu i dalmatyk do 
Krwi Chrystusowej, 10 grzywien. Za 40 łokci płótna bie
lonego na 3 alby, humerały i towalnię na ołtarz, po 5 groszy 
łokieć, 4 grzywny i 4 skojce. Za funt jedwabiu na slrzębki 
(strzambcones) do dalmatyk, 4 grzywny, 1 wiardunek. Za je
dwab’ biały do tegoż ornatu 1 grzywnę. Za 3 śpilki złota przę- 
dzonego na węzełki do dalmatyk, 2 grzywny, 1 wiardunek. Za 
taśmy zwane tkanicze do dalmatyk, których było 25 łokci po 
f grzywny, 12j grzywien.

Za 8 łokci sukna czarnego po | grzywny łokieć, danego 
księciu Andrzejowi, który w Chęcinach więziony siedział (1), 
4 grzywny. Za 10 łokci sukna szarego, danego temuż Andrzej
kowi na suknię codzienną (pro tunica feriali), po 9 skojców ło
kieć, 3 grzywny i 3 wiardunki. Za 13 łokci sukna bruxelskie- 
go szarego na długą suknię dla tegoż księcia (po longa tunica} po 
| grzywny. Za 20 łokci gierzynku (gerzink} (1) na podszewkę 
do płaszcza (pallium} rzeczonego księcia, po 3 grosze łokieć, 1 
grzywna 6 skojców. Za 16 łokci sukna brunatnego (brunatici} 
na pokrycie do wozu rzeczonego księcia, po 7 groszy łokieć. 
Za 16 łokci cwilichu (czewelic/i} na podbicie tegoż pokrycia, po 
2 grosze łokieć. Za 1 postaw barchanu dla tegoż księcia, 
1 kop. Za 5 łokci płótna bielonego do żupana atlasowego 
(ad zoppam de atlas} dla tegoż księcia, 15 groszy. Za 4 łokcie 
płótna niszeńskiego po 2| grosza łokieć do żupanika z par- 
cianki (ad sopulam departhanio} dla tegoż księcia. Za 6 funtów 
bawełny dla niegoż, | kopy. Za jedwab dla oszycia żupanika 
atłasowego dla tegoż księcia Andrzejka, 3 wiardunki. Za po
stronki, żywicę, bicze i rzemienie do nich, dla tegoż księcia, 
1 skojec. Za żelastwo zwane kolcze do nabiodrków, 4 grosze. 
Za dwa siodła, strzemiona i popręgi dla tegoż księcia, 2 grzy
wny. Za podszycie sukni (tunice} tegoż księcia brzuszkami z wie-

(1) Andrzej Olgierdowicz brat rodzony Jagiełły, podburzał Krzy
żaków na Litwę, i zdobył za ich pomocą Połock, ale przez Witolda 
1 Skirgiełłę pobity i w niewolę wzięty, odesłany był na więzienie do zam
ku chęcińskiego, gdzie trzy lata wysiedziawszy, w 1394 roku dopiero 
za wstawieniem się braci do króla za nim, uwolniony został.

(2) Gerzynek, materya wełniana, wymieniona w Instruktarzu celnym 
W. Ks. litewskiego. Yolumina Legnm IV, str. 356. 
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wiórek (rentribus asperiolinis de pellibus), 6 grzywien. Kon
radowi puszkarzowi księcia Witolda, 16 grzywien; Hanuszo- 
wi wielkiemu z Prus, 8 grzywien, i Siarczynowi łucznikowi 
króla JM.

Za sito (sitko) do przesiewania korzeni i prowizyi tartych, 
5 groszy. Henrykowi krawcowi posianemu do króla JM. do 
Wielkopolski, f grzywny. Za sznury zwane nappstekij, 1 wiar
dunek. Na wydatki sług skarbowych, którzy w’ Krakowie pozo
stali przy skarbie i innych rzeczach, na tydzień, na ręce Nówka 
kapelana, 1 grzywnę; w Krakowie Wacławowi towarzyszowi 
p. Piotra Szalrańca na kuszę 1 grzywnę i I skojec.

Za dwie sztuki barchanu dla księżny, siostry króla JM. (1) 
na materac (matrasch\ 2 grzywny, 10 skojców; królowej JM. 
spieszgcój do Łęczycy za królem JM., z polecenia króla JM. 
50 grzywien; za kołdrę (pro coldrd) dla siostry króla JM.
7 grzywien; za podwatowanie tejże kołdry, 8 groszy; Gałce 
(Galeze) starszemu, na rozkaz króla JM. 30 grzywien; za 10 ło
kci sukna danego Wężowi ( Węzom) słudze pana z Tarnowa, ło
kieć po 8 skojców, 4 grzywny; za 20 łokci płótna bielonego na 
prześcieradło, obrusy i ręczniki dla ks. Andrzejka, po groszy
8 za łokieć; za łokieć sukna dla zrobienia tlumoczka (laiulum), 
dla tegoż księcia, i łokieć płótna do tego, 1 wiardunek 
i 1 kwartnik. Na w'ydatki i inne potrzeby tegoż księcia, gdy 
siedział w Krakowie, jak w osobnym rejestrze, 15 grzywien 
i 12 groszy; za strzyżenie sukna dla królowej JM. na pokrycie 
wozów, 1 wiardunek; za czechczery (Sotulares) dla księżny, 
siostry króla JM. 1 grzywnę.

We wtorek po niedzieli 3 po Wielkanocy, za dw’a ta
lenty pieprzu posłane ks. Andrzejkowi bratu króla JM. do No- 
wego-Miasta, 9 skojców; za rynnę (pro cavali dicta Rijnna) 
do naprawy domu Drogosza w Krakowie, 9 groszy. Posłańco
wi z listami do króla JM. do Radoszyc, 1 wiardunek.

Księciu Skirgielle za pierwszym przyjazdem jego do Kra
kowa na wydatki, z rozkazu króla JM. 12 grzywien; za dwie 
baryłki wina czerwonego i białego, posłane królowi JM. 6 grzy
wien. Księciu Skirgielle na wydatki we wtorek następny, 12 
grzywien.

(1) Alesandra, siostra Jagiełły, była żoną Ziemowita ks. mazowie
ckiego.

7
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We środę po Zielonych Świątkach na wydatki ks. Skir- 
giełły, 13 grzywien. Na wydatki tegoż księcia z rozkazu króla 
JM. 6 grzywien; za farby różnego gatunku wedle potrzeby ma
larzy do kościoła na Łyścu kupione, i na wydatki tychże mala
rzy w gospodzie, 16 grzywien (lj.

We czwartek w sam dzień Bożego Ciała, na offertę królowi 
JM. przez Chodka, 1 wiardunek. Bernardowi sędziemu wie
luńskiemu, na rozkaz króla JM. 27 grzywien. Gniewkowi Cze
chowi, z rozkazu króla JM. 3 grzywny. Na wydatki księcia 
Skirgielły, 3 grzywny. Za 3 wałachy posiane królowi JM. do 
Nowego-Miasta, 49 grzywien i pół. Na wydatki księcia smo
leńskiego (2) w gospodzie w Krakowie, 7 grzywien, 7 skojców 
i 1 grosz. Ks. Skirgiclle na wydatki w Krakowie 6 grzywien. 
P. Sędziwojowi staroście wielkopolskiemu , z rozkazu króla 
JM., 8 grzywien. Za 3 hełmy dane trzem Rusinom, Kolgemun- 
dowi, Apkuli i Samkowi, 6 grzywien; rzemieślnikowi do robie
nia strzał, przybyłemu z Cieszyna do Krakowa, 1 kopę.

Księciu smoleńskiemu na szyszak i inne porządki do szy
szaku, 3 grzywny. Temuż księciu na nagolenice, 3 grzywny. 
Temuż na brustblach, % grzywny. Na naramienniki (skorkij) te
muż księciu smoleńskiemu, | grzywny. Temuż księciu na ręka
wice żelazne dobre, 20 groszy. Za kołnierz [pro orificio dieto 
Colners) dla tegoż księcia, i grzywny, a to wszystko na szcze
gólny rozkaz króla JM.

W sobotę po S. Trójcy na wydatki księcia Swidrygiełły, 
12 grzywien. Mieszczanom kaliskim, z rozkazu króla JM. na 
wydatki w czasie pobytu króla w Kaliszu.... Russkowi marszał
kowi oświęcimskiemu, 15 grzywien, za które Hanuszek komor
nik król. JM. dał b)ł porękę; Hekardowi de Wawlde Sasowi na 
żołd, 30 grzywien; Henigerowi także Sasowi na żołd czyli za
płatę, 30 grzywien; p. Ulrykowi de Berg i innym na ich.żołd, 25 
grzywien; pp. Henrykowi i Hennigowi podobnież na żołd, 13 
grzywien; za wałacha danego księciu Stupskiemu, 21 grzy
wien (3}; p. Mikołajowi ze Szekoszowicz na żołd, 25 grzywien;

(1) Pro coloribas diyersl generls jaxta Indigenclam pictoram ad 
Ecclesiatn In Lissecz emptls et pro expensis per eosdem pictores factis 
iu hospitlo, XVI marc.

(2) Książę smoleński, zapewne Jerzy, syn Świętosława.
(3> Ks. Słupski z książąt pomorskich, może Otton syn Świętobora 

ks. na Szczecinie, na którego szczególnie łaskaw był kró' polski, jak się 
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za szklanki do wina {pro oitris bibendo vinum), gdy dużo gości 
było, 8 groszy, 16 denarów; za sześć garncy (olle) Romanii 
(wina) na obiad dla króla JM. po 10 groszy garniec, kopę groszy.

Księciu oświęcimskiemu na żołd, 16 grzywien (1); Piotro
wi pisarzowi księcia Witolda na przyłbicę, 4 grzywny, a na su
kno 4 grzywny; za 4 kusze posłane ks. Witoldowi przez pisa
rza jego, 4 grzywien, 16 skojców.

Dwom heroldom Anglikom z rozkazu króla JM. 8 grzy
wien (2); ks. Skirgielle na wydatki 12 grzywien. Klemensowi 
i Janowi haftarzom za srebro i złoto przędzone i inne przydatki 
do ornatu do Krwi Chrystusowej, 5 grzywien. Hinczce z Wila- 
mowicz na 4 kopie na wyprawę króla JM. (3), 20 grzywien. 
Purczowi z Wielkopolski na wydatki w gospodzie z rozkazu 
króla JM. 10 grzywien. Dwom pannom królowej JM. Czochnie 
i Gałdze (Czochne et Galldze) z polecenia królewskiego, 12 
grzywien. P. Piotrowi Szafrańcowi z rozkazu króla JM. 100 
grzywien; Niemczy z Chojna ziemianinowi dobrzyńskiemu na 
konia i wydatki, 6 grzywien; Janowi chorążemu, Mikołajowi 
i Grzymce ziemianom dobrzyńskim, na wydatki 4 grzywny; Swi- 
muntowi Litwinowi na hełm i kaftan 3 grzywny.

We środę w sam dzień S. Jana (4), (24 czerwca) królo
wi JM. do rąk własnych na offerlę w kościele S. Jana w Kra
kowie, 5 wiardunek; Andrzejowi wice-prokuratorowi krakow
skiemu na kupno żywności dla króla i królowej JM., 20 grzy- 

okaznje z przymierza wieczystego zawartego pomiędzy Świętoborem 
a Bogusławem książętami pomorskimi, przeciw Krzyżakom, w roku na
stępnym 1395, w miesiącu wrześniu w Sandomierzu (z oryginału zacho
wanego w archiwum głównem królestwa, drukowane w dziele D. Szulca: 
O pomorzu Zaodrzańsklem, str. 57).

(1) Ks. oświęcimski, zapewne Przemysław z książąt szlązkich na 
Opolu i Cieszynie, brat Bolka czyli Bolesława ks. cieszyńskiego, (ob. ta
blicę genealogiczną VI w Sommersberga: Scriptores Rerum Silesiaca- 
rum. T. 1, str. 667).

(2) Heroldowie z Anglii, może byli od książąt angielskich, którzy 
walczyli w szeregach Krzyżaków na Litwie.

(3) O tej wyprawie Jagiełły, wzmianki będą w dalszych rege
strach naszych.

(4) Przychód na rok drugi podskarbstwa Ilinczka z Przemankowa 
od 24 czerwca 1394, po takiż dzień 1395 był 3,640 grzywien i 2 skojce; 
od mincarzy krakowskich, Monalda i Piotra Borka; od żupników solnych 
Winka i Mikołaja, po 1500 z górą grzywien; a reszta z ceł krakowskich, 
od Andrzeja mieszczanina krakowskiego.
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wien; królowej JM. na offerlę przez Janka Borulkę, 2 grzywny; 
Trollowi na wydatki ks. Skirgielły przez 2 tygodnie, 12 grzy
wien; p. Janowi Rzeszowskiemu za konia, którego król u niego 
byt kupił, 15 grzywien; księciu Stupskiemu na podejmowanie 
go w gospodzie, na rozkaz ustny króla JM. 71 grzywien i i 
wiardunek; za przyrządzenie skórek bobrowych dla króla JM. 
2 grzywny; p. Wistowi na rozkaz ustny króla JM. 20 grzywien; 
p. Drogoszowi sędziemu krakowskiemu na 10 kopii, z któremi 
winien służyć w wyprawie wszędzie gdzie się królowi JM. 
podoba, 50 grzywien; za 20 grzywien groszy danych p. Purczo- 
wi posłanemu w poselstwie (m ambasiata) do Węgier, dodając 
do każdej grzywny po 15 groszy, 26 grzywien i l wiardu
nek (1); [Januszowi komornikowi króla JM. na potrzeby w po
dróży, 5 grzywien; na wydatki ks. Skirgielły do rąk Trolla, 
10 grzywien; Pieniążkowi za konia którego król od niego ku
pił przed podróżą, 25 grzywien; p. Kryslynowi mistrzowi dwo
ru królowej JM. z polecenia Dymitra z Marzaczyna, który pod
ówczas posłany został przez króla JM. z Niepołomic do Kra
kowa, 10 grzywien. Swiętoborowi z Wielkopolski, z polece
nia p. Sędziwoja wojewody kaliskiego, 3 grzywny: Szadowi 
stróżowi mieszkań królewskich na zamku krakowskim, z pole
cenia p. Klemensa podkanclerzego, w moc zasług 1 grzywnę; 
Morawie Czechowi, dworzaninowi króla JM. (curiensi) za 
wałacha, 30 grzywien; za konia kupionego dla króla JM. 10 
grzywien; za 5 grzywien groszy szerokich danych pomienione- 
mu Morawie na wydatki w poselstwie od króla JM. do Czech, 
6 grzywien (2); za smarowidło (maz) wtedy, kiedy król JM. 
z Krakowa do Niepołomic ruszył, a potćm na Ruś, 22 skojce (3\

(1) Poselstwo Purcza do Węgier, skutkiem którego zapewne na
stąpił zjazd króla Zygmunta węgierskiego, z Jagiełłą w Sączu, o którym 
częste wzmianki będą w dalszych regestrach naszych.

(2) Poselstwo Morawy do Czech muslało być w związku z uwięzie
niem cesarza Wacława przez panów czeskich i margrabiego Jodoka, bra
ta jego stryjecznego, które nastąpiło 5 maja tegoż roku; a z usiłowania
mi rodzonego brata Wacława, Jana ks. gorlickiego i margrabiego Proko- 
ua (brata Jodoka) do uwolnienia cesarza.

(3) 0 żadnej wyprawie Jagiełły na Ruś pod r. 1394 Długosz nie 
wspomina; może mają się przez nią rozumieć wysyłanie posiłków Wi- 
soldoui na Ruś litewską przeciw Krzyżakom; albo przygotowania do 
wojny z ks. Opolskim, o zabory na Rusi Czerwonej.
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Za pancerz, nagolenice, hełm, naramienniki i rękawice dla 
jakiegoś księcia Romana (duci cuidam Romano), na rozkaz 
króla JM. 10 grzywien (l); za figi, migdały, ryż, rodzynki, cy
namon dla malarzy w Świętym Krzyżu na Łyścu, 2 grzywny; 
za podejmowanie w gospodzie Rusinów, którzy z rzeczonerni 
malarzami przybyli, na rozkaz ustny króla JM. dany w Niepo
łomicach, 9 groszy; za nici kolorowe i białe i nożyce (pro for- 
picibus} dane krawcowi wysłanemu z królem JM. na wyprawę 
na Ruś, 7 skojców: panu Siemkowi księciu mazowieckiemu 
na podejmowanie w gospodzie, według listu króla JM., 50 
grzywien.

W sobotę po dniu Ś. Władysława króla (po 27 czerwca) 
królowój pani na offertę ł grzywny; p. Januszowi synowi księ
cia mazowieckiego, na list króla JM. 10 grzywien (2); za pan
cerz i szyszak z porządkami do nich, dane Iwanowi niejakiemu 
z Witebska, 7 grzywien I wiardunek; za nagolenice dane Li
twinowi niejakiemu Borysowi, 2 grzywny; Małoszowi pisarzowi 
ruskiemu, Paszkowi i Kormańczowi na podejmowanie ich w go
spodzie, 1 kopę; za półpancerzyk spiżowy posłany królowi JiM. 
do Niepołomic, 3 grzywny; za 22 talentów cukru do skarbu, po 
9 skojców, 8 grzywien; za 17 grzywien groszy szerokich da
nych za sztukę sukna szkarłatnego dla królowej JM., dodając do 
każdój grzywny po 8 skojców, razem 22 grzywny i 16 skojców’.

We wtorek nazajutrz po śś. Piotrze i Pawle, (30 czerwca) 
p. Sędziwojowi staroście wielkopolskiemu (Capitaneo Polonie} 
na murowanie zamku w Kaliszu, na list króla JM., 100 grzywien.

Za nagolenice posłane ks. Witoldowi z polecenia króla 
JM. 3 grzywny; na hełm jakiemuś Rusinowi z Chełmu, kulawe
mu z rudą brodą, 2 grzywny; Dobkowi Oleśnickiemu na list 
króla JM. 16 grzywien; niejakiemu Wyszce ziemian ino w*i do
brzyńskiemu 1 grzywnę; za 14 łokci sukna szarego dla króla 
JM. na płaszcz i suknię do konia (pro pallio etlunica eąuitati- 
libus) po wiardunku za łokieć, 3ł grzywny; za 8 łokci sukna 
białego na podszewkę do płaszcza króla JM. po 9 groszy za ło-

(1) Może ten Roman był wojewodą wołoskim, który roku 1393 
przysięgę wierności królowi polskiemu złożył (Dogiel Kodea Dyploma
tyczny T. 1. str. 599).

(2) Ks. Janusz warszawski, brat Ziemowita ks. płockiego, szwagra 
Jagiełły, ożeniony z Anną Dawnutą córką Kiejstuta, a siostrą ks. Witolda, 
w tymże roku zdradziecko wzięty w niewolę przez Krzyżaków, i oswo
bodzony na silne naleganie Jagiełły.
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kieć; za 2ł łokcia sukna bruxelskiego dla króla JM. na obuwie 
(pro caligis') po ł kopy za łokieć; za kamień cukru dla przy
rządzenia konfektów dla króla JM. 11 grzywien; Zyndramowi 
za 2 kopije, które poprowadzić powinien oa wyprawę, gdzie się 
królowi JM. podoba, 10 grzywien; Wiernikowi z Pławnowa 
na konia, na rozkaz ustny króla JM. w Niepołomicach, 8 grzy
wien; Dobkowi z Częslowicz dworzaninowi króla JM. 2 grzy
wny; posłańcowi z listami króla JM. do opala na Łyścu, na 
wydatki 8 groszy.

We środę w wigilią Narodzenia N. Panny (l lipca): p. Ja
nowi staroście wieluńskiemu, 20 grzywien; Przecławowi Bocho- 
rzy na 2 kopije z któremi ma służyć królowi JM. na wyprawie, 
10 grzywien; Wacławowi nożownikowi króla JM. z polecenia 
p. podkanclerzego Klemensa, 2 grzywny; za dwie kosy [pro du- 
obus falcastris dictis Cossi) posłane królowi JM. do Chełma; 
za osły i za wyostrzenie owych kos, 8 skojców; za obuwia ko
lorowe z dziobami kończastemi (pro sotularibus rostrutis colo- 
ratis) Janowi z Witebska w Chełmie, 3| grzywny; za dwie sztu
ki sukna dla księżny nowo przybyłej z Rusi, na rozkaz listo
wny króla JM. 17 grzywien (1); za 16 łokci płótna bielonego 
dla tejże księżny, 1 grzywna i 8 skojców; za sztukę sukna sza
rego bruxelskiego dla króla JM. na ubranie, 22 grzywny; za 
przyłbicę daną Chodkowi synowi Derzniaka, 2 grzywny; Przyb- 
kowi na 3 kopije, 15 grzywien; p. Skirgielle na wydatki 10 
grzywien; Jurkowi Kopaczowi 5 grzywien.

Za pancerz pozłacany dla króla JM. do podarowania 
Steczkowi (2) grzywny; za hełm ^posłany tamże do Chełma, 
dla rzeczonego Steczka; za pancerz dany Czechalowi słudze 
króla JM. 3 grzywny; za sztukę aksamitu do skarbu, z którego 
także kaftan dla ks. Witolda wykrojono, 32 grzywny; za 30 
łokci płótna do rzeczonego kaftana po 2 grosze łokieć; za 10 
łokci barchanu czarnego pod tenże kaftan, 1 grzywna 2 grosze 
łokieć; za 6 łokci pokoczynu do podłożenia pod aksamit w tym
że kaftanie, po 6 groszy łokieć; za jedwab czarny do tegoż 
kaftana i do kabatów króla JM. 1 grzywnę i 15 skojców. Ja- 
randowi z Polski na 2 kopije, 10 grzywien.

(1) Kto była ta księżna nowoprzybyła z Rusi, niewiadomo.
(2) Steczko czyli Stefan wojewoda wołoski. Wedle Kodexu Dy

plomatycznego Dogiela (T. I. str. 600) w 1395 roku Stefan wojewoda 
wołoski, królowi polskiemu hołd i przysięgę wierności złożył.
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W sobotę w dzień św. Prokopa (5 lipca) za sześć szy 
szaków posianych królowi JM. przez p. Mikołaja pisarza kró
lewskiego do Chełma, 1 1 grzywien; za kapelusz słomiany po
słany królowi JM. do Chełma, 8 groszy; za łokieć tafty do 
podszycia tegoż kapelusza, 8 skojców. Mikołajowi Zduńskiemu 
(Zdunszkij) na 2 kopije, 10 grzywien; za L7 kusz mając ych 
być wyprawione do Wilna, 20 grzywien 7 groszy. Michałkowi 
komornikowi króla JM. na pancerz i szyszak, 8 grzywien. 
Dohkowi niegdyś komornikowi króla JM., teraz bawiącemu 
przy p. Skirgielle, na kuszę 1. kopę. Furmanowi (ffurmano) 
który wiózł 20 kusz, prochy do puszek (puloeres pixidum), 
i strzały do Lublina, 2 grzywny i 3 wiardunki. Jakuszowi pła
tnerzowi za zrobienie zbroi dla osoby króla JM. 10 grzywien; 
za zrobienie kielicha do Krwi Chrystusowej w Saksonii

Po zrobionym rachunku z karczmarzami za wino w No- 
wem-Mieście, na zjazd króla JM. z ks. Witoldem, w Chełmie 
dla króla JM.; w Łyścu dla malarzy; w Niepołomicach dla króla 
JM. oraz za wino posłane kilka razy małżonce ks. Witolda, 
i w Krakowie nieraz brane dla króla JM, wypłacono 70 grzy
wien i 9 skojców. Andrzejowi aptekarzowi za konfekty białe 
dla samego króla JM. [pro ore D. ddegis}, i za pozłocenie 
innych konfektów królewskich, własnym kosztem (proprio suo 
argento}, 3 wiardunki.

Za 6 łokci płótna czarnego do kaftana ks. Witolda, po 
5 groszy łokieć; za pasy do bryzów (pro zonis ad brize}; za 
moderz i nici bielone posłane królowi JM. do Chełma przez 
Przedwoja towarzysza skarbowego, 7 skojców (1). Henrykowi 
krawcowi króla JM. za textorium ferreum zwane rańcy dla 
zrobienia kaftana dla ks. Witolda, 10 grzywien; za szpulkę (zwa
ną czeto) złota przędzonego, na ornat dany przez królowę JM. 
do Krwi Chrystusowej do Saksonii, 3 wiardunki; za 2 talenty 
cynobru do malowania sypialni króla JM. na zamku krakow
skim, 1 kopę; za garnki w których malarze ruscy farby różne 
trzymają, 1 skojec 14 denarów.

Jakuszowi kuchmistrzowi królowej JM. na zapłacenie 
wieczerzy sporządzonej przez niego w Niepołomicach, naza
jutrz po św. Janie (25 czerwca), 3 grzywny, 9 skojców i 1 grosz.

(1) Bryzę hartowane, wyszywane buchty w stroju zwłaszcza ko
biecym; szamerunki, ztąd i same suknie kobiece pstro i pyszno haftowa
ne; gors u koszuli, (ob. Lindego słownik: Bryz).
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Czechowi farbierzowi sukien na Kleparzu, za farbowanie 
sukien królewskich, 1 grzywnę; za frędzle (ffrancze) do kaf
tana ks. Witolda, 2 grzywny 3 skojce. Tyczce zwanemu Bar 
ziemianinowi wieluńskiemu na 5 kopii, 25 grzywien. Miko
łajowi Ptaszkowskiemu na 2 kopije, 10 grzywien.

W dzień św. Wawrzeńca (10 sierpnia): za dwie sztuki 
sukna dla woźnic królewskich, 8 grzywien; za 24 łokcie su
kna szarego na suknię (tunica) i na płaszcz myśliwski dla 
króla J.M. po 1 wiardunku za łokieć; za 1 rubla danego 
królowej JM. na jój rozkaz, 1 grzywnę i 7 skojców.

Paszkowi Surmaczowi i drugiemu Paszkowi, ziemianom 
wielkopolskim za 20 kopii, 100 grzywien.

Za złoto klepane do ozdobienia kościoła Św. Krzyża 
na Łyścu, 2 grzywny i 1 wiardunek; za 13 łokci sukna futer- 
tuchem zwanego pod suknię i płaszcz konny króla J.M. po 
3 grosze za łokieć. Miszce towarzyszowi skarbu na obuwie, 
2 skojce.

Na przejazd do Olkusza kopaczom czyli górnikom {fos- 
soribus seu sectoribus montanorum) mających być wysłanemi 
do Wilna, i sprowadzenie ich do Korczyna, 1 kopę. Na wy
datki żon ich tam w Olkuszu, ponieważ rzeczeni górnicy ina
czej nie chcieli z Olkusza wyruszyć.

We środę po Wniebowzięciu M. Panny (po 15 sierpnia) 
za 2 talenta cynobru do malowania sypialni króla J.M. na 
zamku krakowskim, 3 wiardunki. Wice-prokuratorowi Nowe
go Miasta zwanemu Czapka, na wydatki króla JM. i królo
wej, 20 grzywien.

Rzeczonym górnikom z Olkusza gdy nie chcieli wyruszyć 
do Wilna, ale do domu wracali, 1 wiardunek. Furmanowi 
z Włocławka (de Vladislavia}, który od Tomka podczaszego 
ryby i inne rzeczy potrzebne królowi do Krakowa przywiózł, 
na drogę gdy do domu wracał, ł grzywny.

W poniedziałek wr dzień św. Bartłomieja (24 sierpnia) 
Tomkowi podczaszemu (Subpincerne) na 20 kopii mających 
wyjść na wyprawę, 100 grzywien. Dymitrowi marszałkowi 
na 9 kopii, 45 grzywien. Plichcie słudze P. Jakusza kuchmi
strza, na drogę dla kupienia żywności dla królowej pani w No- 
wórn-Mieście, 2 grzywny; za 4 funty cynobru do malowania 
kościoła Św. Krzyża na Łyścu, po wiardunku za funt, 1 grzy
wnę; za lektykę (sella) na garnki (pile) do łowów króla JM.
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Piotrowi Krupce na konia 5 grzywien. Za 7 łokci sukna sza
rego bruxelskiego na suknię {tunicd) dla króla JM. 4 grzy
wny i 9 skojców.

Niejakiemu Janowi mnichowi, który w niewolę był wzię
ty w Prusiech, na rozkaz ustny króla JM. 3 grzywny; za 
2 łokcie atłasu na rękawy do bryzów króla JM. 1 grzywnę; 
za (i łokci sukna szarego danego Pietraszowi Oleśnickiemu 
(Oleszniczszkij) na suknię do konia, 3 wiardunki.

W sobotę w dzień Ścięcia św. Jana (29 sierpnia). Bra
ciom P. Janusza doktora z Wielkopolski {de Polonia) na 20 
kopii, 100 grzywien. Paskowi zwanemu Rusin dla wykupie
nia go z niewoli, na rozkaz ustny króla JM. 75 grzywien; 
za 12 łokci sukna bruxelskiego zielonego danego młodej księ
żnie, mającśj być wysłaną do Węgier (1), 5 grzywien, 3 wiar
dunki; za 12 łokci sukna białego bruxelskiego dla tćjże księ
żny, 5 grzywien, 3 wiardunki; za 15 łokci płótna szarego 
na podszycie kołdry {culcitre) tejże księżny, 1 grzywnę, 14 
skojców; za 7 talentów bawełnicy {bombicis) do tejże kołdry, 
16 skojców i 3 kwartniki. Za 12 łokci sukna czerwonego 
bruxelskiego dla tejże księżny, do Węgier, 5 grzywien, 3 
wiardunki.

W niedzielę w dzień śś. Felixa i Adaukta (30 sierpnia) 
za skoszenie łęki i zbiór siana w folwarku królewskim zwa
nym Rakowicze, 2 grzywny; za 40 łokci dobrego płótna na 
obrusy dla samego króla JM., chustki do nosa i ręczniki, 
po 4 grosze łokieć; za dzwonki (zwonkij) dla sokołów kró
lewskich, 2 grosze; za sporządzenie walizy zwanej sumy dla 
króla JM. 16 skojców; za 10 łokci sukna brunatnego {bruna- 
tici} danego panu Janowi spowiednikowi króla JM. 3 grzy
wny, 8 wiardunki; za 22 łokcie sukna czerwonego i żółtego, 
posłanego królowi JM. do Nowego Miasta, 6 grzywien; za 
21 łokci sukna czerwonego i żółtego danego lutnistom ru
skim, na rozkaz ustny króla JM. 6 grzywien, 10 skojców.

Konradowi Burszniczowi na 1 kopiję, 5 grzywien. Miko
łajowi Kobyleńskiemu na 1 kopiję, 5 grzywien; za wóz z po
łowicznym pokładem (poclath) posłany z różnemi rzeczami 
królowi JM. do Dzierżkowa, II grzywien. Moszczycowi z po-

(1) Nie objaśniają nam bliżej nasze regestra o tej księżnie 1 jej 
podróży do Węgier.

8
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lecenia p. Mikołaja Kurowskiego, 4 grzywny; za sztukę su
kna dla panien jadęcyc h z księżną do Węgier, 22 grzywny; za 
6 par hefftlików (heffthlikij} pozłacanych dla rzeczonej księżny,
1 grzywnę; za 3 łokcie sukna szarego bruxelskiego dla króla 
JM. na obuwie (calige) grzywny.

Kachnie żonie Zabawskiego (Cachne uxori Zdbawsky) 
na pokrycie jej wozu, 9 grzywien.

W niedzielę w wigilią Podwyższenia Św. Krzyża (13 
września): Pielraszowi Góreckiemu (Petrassio Goreczskif) na
2 kopije, 10 grzywien. W poniedziałek (14 września) p. Kieł— 
cowi (i). Kelczoni} proboszczowi Panny Maryi w Krakowie, na 
rozkaz króla JM. 20 grzywien. Piotrowi płatnerzowi w moc 
roboty za kołnierz, szurczlat (I) i inną zbroję spiżową dla sa
mego króla JM. 5 grzywien. Za gwoździe i żelaztwo zwane za
wiasy [zawaszij) do drzwi w domu podskarbiego niegdyś Dro
gosza, 3 skojce. P. Paszkowi Skotnickiemu (Scothniczsfaij) 
w Nowem-Mieście, 20 grzy wien. Za brustplat dla jednego Wo
łocha, 1 grzywnę; za mszał podróżny wysłany za królem JM. na 
łowy, 5 grzywien; za oprawę drugiego mszału danego królowi 
JM. przez pana podkanclerzego królestwa polskiego, 1 wiar- 
(lunek. Andrzejowi zwanemu Łoś {Łosz} dawnego długu, który 
król JM. był mu winien, 25 grzywien.

W dzień św. Michała Archanioła (29 września): za po- 
dejmowame w gospodzie Władyki (Yladicze) wraz z innemi 
malarzami ruskimi, 6 grzywien, 3 wiardunki; za sztukę taf
ty czerwonej, którą dano Klemensowi haftarzowi na zrobie
nie proporców’, 4 grzywny; za dwie sztuki sukna bruxelskie- 
go czarnego i szarego na ubranie samego króla JM. z któ- 
rych za czarne 24 grzywny, a za szare 23 grzywny; za 3 ło
kcie tafty białej a 2 łokcie żółtej, danych Klemensowi hafta
rzowi na rzeczone proporce, po 8 skojców za łokieć; za dwie 
pary ostróg nowego i niezwykłego kształtu dla króla JM. 
każda para po groszy 15; za szale i wagi spiżowe do waże
nia żywności w drodze, 1 wiardunek; za 4 łańcuszki żelazne 
do prowadzenia psów posłanych królowi JM. do Lublina, 
1 wiardunek. P. Zbigniewowi marszałkowi na list króla JM. 
10 grzywien.— W dzień św. Jadwigi (15 października): za po-

(1) Szurczlat jakaś część zbroi; słowa tego w Knapsklm ani 
w Liudi in ale ina.
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krycie wozu zwanego pałubą (pałubap 3 grosze. Jakubowskie
mu kucharzowi króla JM. jadącemu do króla do Lwowa, na 
wydatki, 1 wiardunek (1); za konia danego Hanuszowi pod- 
koniuszemu króla JxM. dla prowadzenia wałachów, 4 grzywny. 
Zbrożkowi puszkarzowi wystanemu do Lwowa, 2 grzywny; za 
2 bałwany (?) {bands) soli Jakubowi mieszczaninowi lubelskie
mu, z rozkazu króla JM. 2 grzywny. Klemensowi haftarzowi 
na potrzeby do proporców królewskich, 6 grzywien.

Za podejmowanie w gospodzie w Bochni dwóch sług 
Walkny i Proczyny (Walcnij et Proczine} posłów od króla 
czeskiego, 5 grzywien (2). Panu Jurdze, który Olsztyn {Hol- 
steijn) trzymał, na list króla JM. 7 grzywien. Hanuszowi 
Ilcusz za robotę 5 mis {scutellarum magnarum) i naczyń zwa
nych patelnie {patenicze) dla króla JM., 15 grzywien.

W niedzielę w dzień Ś. Łukasza (18 października): Micha
łowi furmanowi krakowskiemu wiozącemu na własnym wozie 
puszki i sześć statków z prochem do tychże puszek, do Lwo
wa, 4 grzywny. Za uwolnienie rzeczonego Michała z wieży 
zamku krakowskiego, gdy bano się opóźnienia, a innego woź
nicy niepodobna było znaleźć, dozorcy wieży 8 groszy. Sta
nisławowi Niemsty za kuszę 1. kopę; za formę drewnianą do 
robienia świec łojowych, 8 groszy. Jarandowi słudze króla 
JM. 1 grzywnę.

W Bieczu z polecenia króla JM. dano Piotrowi pisarzowi 
księcia Witolda 6 grzywien; czterem pisarzom {psarczonibus) 
króla JM. na obuwie 1 wiardunek; Szybałce {Szybalcze} pieka
rzowi króla JM. na obuwie {pro calceis) 4 grosze; za robotę 
kaptura i obuwia {caligorum) Mężyka {Manziconis) komornika 
króla JM. 3 grosze.

W wigilią św. Cecylii (21 listopada): za 14 łokci sukna 
szarego na suknie myśliwskie d|a króla JM. 4 grzywny, 2 skojce;

(1) 0 tej wyprawie Jagiełły do Lwowa nie znajdujemy wzmianki 
w innych źródłach naszych. Zapewne b)ło to przygotowanie do wypra
wy na ks. Opolskiego, który wiele ziem ruskich sobie przywłaszcz)!.

(2) Królem czeskim był Wacław cesarz, niedawno (bo ł sierpnia 
tegoż roku) uwolniony z niewoli panów czeskich. Pospieszał on odna
wiać dawne stosunki przyjaźni z obceml mocarstwami, a zwłaszcza 
z Fraocyą i Polską. Świadczy o tern Palackl w historyl czeskiej (T. II 
str. 84). W Doglelu (T. I str. 60) wydrukowany jest traktat Wacława 
z Jagiełłą odporny i zaczepny, zawarty w Pradze w następnym 1395 r.
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za 2 baryłki wina węgierskiego, grzywny; za funt jedwabiu 
różnokolorowego na frędzle do tuwalni na ołtarz, posłanój do 
Radoszyc, 2 grzywny, 3 wiardunki; za 10 strzał zwanych widlice 
(widlicze) posłanych królowi JM. do Radoszyc, 10 skojców; 
za 6 łokci pólkocina (polcoczin) (1) czarnego, danego Henryko
wi krawcowi dla zrobienia kabatu dla króla JM. 3 wiardnnki.

Za 2 konie dane z rozkazu króla JM. Rusinom malarzom 
sypialni na zamku krakowskim, 5 grzywien; za dwa kożuchy 
dla tychże malarzów, 2 grzywny. Na wydatki ich gdy wrócili 
do domu, 2 grzywny; za kolebkę od Mikołaja stelmacha króla 
JM. kupioną, 8 grzywien.

Za 2 funty i ćwierć jedwabnicy czarnój do kaftanów 
francuzkich (iaccas francas} i żupaników (soppulas) dla króla 
JM. i ks. Witolda, 9 grzywien, 8 skojców i 1 grosz; za jedwa- 
bnicę w kolorze brunatnym, ważącą 3 grany, do oblamowania 
pasa czarnego, który sam król JM. nosi, 3 skojce; za 1 łokieć 
tafty czarnej na podszycie kołnierzy (torgues) sukni (tunicarum) 
królewskich, 9 skojców, a tafty popielatej dla podszycia kołnie- 
rzów od sukn szarych, 9 skojców; za 5 łokci materyi czarnej 
{zyndelii] i 2 łokcie płótna do powyższych kaftanów, 13 skojców.

Za dzwTon do Wilna, który p. dziekan wileński ma tam 
zawieźć, na rozkaz ustny króla JM., 5 grzywien. Na wydatki 
temuż p. dziekanowi wileńskiemu, 3 grzywny; za robotę słu
gom i wyrobnikom którzy drzewo zwane jesion (ijasszen) dla 
zrobienia wozów do skarbu, przywiezione przez woźnicę kró
lewskiego, do zamku krakowskiego, z wody wyciągnęli na 
brzeg Wisły, i na wozy złożyli, 3 skojce; za 24 szyn żelaznych 
(schini) do skarbu królewskiego, po 3 kwartniki.

W sobotę przed Niepokalanem Poczęciem N. Panny 
(przed 8 grudnia), za nici kolorowe zwane moderz, białe do 
przyszycia bryzów do kabatów i sukni króla JM. zakupione 
przez Henryka krawca, na zjazd z królem JM. węgierskim, 
ł g^ywny.

W niedzielę w sam dzień św. Łucyi (13 grudnia) mi
strzowi Szotlandowi stolarzowi za zrobienie skrzyni na dro
gę na zapasy królewskie, na zadatek, ł grzywny; za beczkę 
(dolió) na kapustę kwaszoną (caules compositas) na zapas w do
mu wice-prokuratora, 10 skojców.

(1) Ta sama materya, którą wyżej pokoczynem nazywały regestra 
nasze.
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We wtorek nazajutrz po św. Tomaszu (22 grudnia): za 
115 łokci płótna surowego na podbicie pokrycia wozów kró
lewskich, i inne potrzeby na zjazd, 2 grzywny i 15 skojców.

We środę w wigilią wigilii Bożego Narodzenia (23 gru
dnia) za moździerz mosiężny zwany stępka (Stampka) do tłu
czenia korzeni w drodze, ł kopy. Za 2 funty imbieru (zynzi- 
beri] do konfektów królewskich, które mają sporządzić w Kor
czynie dla samego króla JM. 1 grzywnę i 3 wiardunki; za 
garnuszki z drzewa {pro ollulis de ligno) na schowanie tychże 
konfektów, 3 grosze; za 14 funtów cukru do tychże konfek
tów po 11 skojców za funt; za 1 funt cynamonu, 2 kopy.

Za 20 łokci sukna brunatnego {brunatici) danego kró
lowej pani na rozkaz ustny króla JM. 9 grzywien, 8 groszy; 
za trzy podbicia futrzane dane także królowej pani, na rozkaz 
ustny króla, z których dwa z brzuszków popieliczych (pope- 
licze), 45 grzywien.

Mieszczanom olkuskim 140 grzywien, za które powinni 
zapłacić tyleż, groszami. Za zrobienie taśm jedwabnych do 
porządków siodeł króla JM. na zjazd z królem węgierskim,
1 grzywnę. Za skrzynkę nową i naprawienie drugiej skrzyn
ki, i ołtarza podróżnego na rzeczony zjazd, 1 grzywnę; za dwie 
brzytwy (brzijthwi} dla króla JM. 8 skojców; za dwa kamie
nie do ostrzenia brzytew królewskich, dano balwierzowi {bar- 
bitonsori) w Krakowie 1 wiardunek. Za dwie pary nożyc ku
pionych dla króla JM. 1 wiardunek; za rzemienie do osełek,
2 skojce; za grzebień ze słoniowej kości także dla króla JM. 
9 skojców; za futerał do schowania tych wszystkich rzeczy, 
razem 1 grzywnę; za wóz nowy z porządkami do niego, jako 
to pokład, kosz {sporto) i przykoszki (1), grzywnę i 11 skojców; 
za 4 kola nowe do tego wozu, 13 skojców.

We środę w oktawie Bożego Narodzenia (30 grudnia): 
Ilanuszowi komornikowi króla JM. za wykupienie łańcuszka 
czyli pasa srebrnego, 5 grzywien; za wyprawę skór kunich 
na dwa podbicia, jedno dla księżny oświęcimskiej (2), drugie 
dla rzeczonego Hanusza, według listu króla JM. 4 grzywny.

(1) Zapewne to samo, co półkoszki, wasąg na wozach (Ob. Linde
go słownik).

(2) Żona Przemysława ks. oświęcimskiego, była księżna Jadwiga, 
córka Ludwika I z książąt szlązkich na Brzegu.
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We czwartek (31 grudnia): za baryłkę wina australskiego 
posłanego do Nowego-Miasta, 2 grzywny, 14 skojców 1 grosz; 
za drogę baryłkę wina węgierskiego zawiezioną do Nowego 
Miasta, 2 grzywny; Jakuszowi kuchmistrzowi królowej JM. 
za sprowadzenie drzew ze Sącza do Nowego-Miasta wodą, 10 
grzywien. Franczkowi postrzygaczowi sukien w Krakowie za 
postrzyżenie sukien królewskich, jak znaleziono w załączonym 
regestrze, 3 grzywny.

Kok 1393.

W niedzielę (3 stycznia): za nowe siodło z porządkami, 
za podkłady innych siodeł, za strzemiona i przewiązania dwóch 
puklerzów królewskich, 1 grzywnę, 8 groszy; za kamień wosku, 
w Nowem-Mieście dla lania świec, 1 grzywnę, 15 skojców.

Purczowi kasztelanowi bydgoskiemu w Nowem-Mieście, 
na rozkaz króla JM. 20 grzywien (1); za maleryą zwaną kam
ei ici daną Hanuszowi komornikowi, 8 groszy. Posłańcowi 
z listem króla do Jakusza zwanego Longszczą (longszcz), po 
konia białego do kolebki, na wydatki 4 grosze; mieszczanom 
olkuskim 160 grzywien, za które zapłacić mają groszami; za 
14... {filtriś) zwanych pilszne {pilsznij} cienkich, zrobionych 
w Anglii, do kaftana ks. Witolda, 2 grzywny. Jakuszowi ku
chmistrzowi królowej pani dla zakupienia prowizyi w Sączu 
na zjazd, 100 grzywien.

Za 8 łokci pokoczynu szarego do kabacika króla JM. 
pod atłas, po 6 groszy łokieć, 1 grzywnę.

W piątek w dzień św. Wincentego (22 stycznia): za 14 
łokci sukna bruxelskiego dla zrobienia długiego i szerokiego 
płaszcza dla króla JM. na zjazd, po 14 skojców łokieć; za 
8 łokci sukna szarego angielskiego na krótką suknię dla kró
la JM. {pro tunica D. Regis brevi)^ 4 grzywny; za 7 łokci 
aksamitu na kaftany dla króla JM. i pana Witolda: ponieważ 
aksamit u Patrycego kupiony nie wystarczył, po 1 grzywnie 
i 9 skojców za łokieć; za wyprawienie skóry turzej, 3 wiar- 
dunki. Litwoszowi komornikowi króla JM. który po Domi
nika medyka krakowskiego przyjeżdżał, i zawiózł do p. Skir-

(1) Purcz wysiany był w poselstwie do Węgier. Nieslecki o nim 
nie wzmiankuje.
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giełły, na wydatki 1 wiardunek (1); za 1 kamień cukru na kon- 
fekty na zjazd rzeczony w Sęczu, 12 grzywien, 23 skojce; za 
złoto na pozłocenie tych konfektów, 8 skojców; za dwie barył
ki romanii na tenże zjazd, 10 grzywien; za 4 baryłki.... {rowie) 
na zjazd rzeczony, 16 grzywien; za 2 baryłki romanii, i dwie 
....{rowie) u innego kupca, 20 grzywien; za 1 statek wina fran- 
cuzkiego na tenże zjazd, 14 grzywien.

Pietrzykowi, który Chełm trzymał, na rozkaz króla JM. 
2 grzywny. Januszowi mieszczaninowi lubelskiemu, który pu
szkę, naczynie ze strzałami {vas sagittarum) i 6 kusz do Cheł
ma odwiózł, 1 grzywnę; za 9 łokci sukna czarnego bruxel- 
skiego posłanego królowi JM. do Sandomierza, na suknię, 
6 grzywien; za sztukę atlasu danego Bernardowi sędziemu 
wieluńskiemu, 5 grzywien; za sztukę barchanu czarnego dla 
zrobienia kaftanów dla giermków króla JM. na rzeczony 
ziazd, 3 grzywny; za kocioł miedziany do lania świec, 1 grzy
wnę; za sztukę sukna czarnego bruxelskiego na ubranie dla 
króla JM. na zjazd, 22 grzywny; za 12 łokci sukna bruxel- 
skiego czarnego, także dla króla JM., 8 grzywien; za powro
zy zwane piczniki dane woźnicom królewskim na zjazd rzeczo
ny, 7 groszy; za 4 łokcie płótna na kabacik dla króla JM. 
10 skojców; za y4 funta jedwabnicy do tegoż kabacika, l‘/a 
grzywny; za złoto przędzone do tegoż kabacika, 8 groszy; 
za 1 łokieć tafty czarnój dla zrobienia fassowania {fasszowane) 
do klobuczka {ad caleptram) króla JM. 8 skojców; za 2 ło
kcie płótna do tego fassowania, 8 groszy; za jedwab i robotę 
fassowania, gdy krawcy królewscy zajęci byli, 8 groszy; za 
1 funt jedwabiu czarnego do kaftanów króla JM. i pana Wi
tolda na frędzle, 6 grzywien; za 8 łokci płótna bielonego do 
podszycia obuwia {caligas) króla JM. 16 skojców. Posłańcowi 
Dirkowi z listami do króla JM. do Sandomierza na wydatki 6 
groszy; za 1 łokieć tafty czarnej dla podszycia szyszaka króla 
JM. 8 skojców.

W niedzielę 2gą po Trzech Królach: za robotę 4ch par 
rękawiczek kosmatych dla króla JM. i grzywnj: za 18 łokci su-

(1) A w ięc przy końcu stycznia 1395 r. ks. Sklrgiełło był jeszcze 
w okolicach Krakowa, kiedy prawie wszyscy kronikarze nasi każą mu 
umierać wr Kijowie w 1394 roku. Już Narbutt w swojej Historyi lite
wskiej (I. V str. 547) dowiódł, że śmierć Sklrgiełły przypadła dopiero 
w roku 1396.
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kna czarnego bruxelskiego na suknię, {tunicu) obuwia (caligas) 
i pokrycia na kłobuk {pro pallio super caleptram) 11 grzy
wien 1 wiardunek; za siodło na podarek dla królowej węgier
skiej (1) 3 grzywny; za 4 łokcie axamitu jasno-żóltego na po
krycie tegoż siodła dla królowój węgierskiój, 4 grzywny, 13 
skojców i 1 grosz; za 1 skórę wołową na związanie lejców 
i nabiodrków, 14 skojców: za siodło czarne dla króla JM. na 
zjazd rzeczony w Sączu, 1 grzywnę.

We środę po Oczyszczeniu NPanny (po 2gim lutego}: za 
konia miedzianego do umywania się dla króla JM. {pro equo 
ad lauandum D. Regi) 1 kopę; za 4 pary strzemion nowego
1 niezwykłego kształtu dla króla JM. na zjazd, 1 kopę; za 2 pa
ry strzemion poczernionych, 1 wiardunek; za 2 pary ostróg 
nowego kształtu dla króla JM. 1 kopę; za 2 pary ostróg po
czernionych, 1 wiardunek; za 5 krzyżów  {pollitis) do przy
wiązania na czołach wałachów królewskich, 1 wiardunek; za 
drugie siodło dla króla JM. na zjazd, 1 grzywnę; za 3 birety 
czarne dla króla JM. na zjazd rzeczony, 1 grzywnę 21 skojców; 
za 60 łokci dobrego płótna na obrusy, chustki do nosa, i rę
czniki na zjazd, po 5 groszy za łokieć; za 2 skrzynie dobrze 
żelazem okute na szaty królewskie, 2 grzywny; za 2 lichtarze 
do skarbu, 11 groszy; za podszycie sukni purpurowej Hanusza 
pokojowca króla JM., skórkami zwanemi bielistki {Belysznij')
2 grzywny; za kłobuk zwany przyłbicą {pro caleptra dicta przel- 
bica) dany Jarandowi słudze króla JM. 4 grzywny. Hanuszowi 
Iłcus złotnikowi, za robotę 2ch mis wielkich, 2ch naczyń po
dwójnych zwanych jaszczykami {ijosziczkij), i guzów {pukklonum) 
do siodła królowej węgierskiej, 25 grzywien; Hanuszowi Sasowi 
złotnikowi za robotę 4ch kubków’ srebrnych pozłacanych, 9 grzy
wien; Kunczlowi złotnikowi za robotę dwóch gąsiorów, guzów 
{pukklonum) na taśmach jedwabnych do lejców i porządków do 
siodeł króla JM. i królowej węgierskiej; za robotę frędzli i koń
ców do pasa od miecza królewskiego, także guzów do innego 
pasa do opasywania się dla samego króla JM., 13 grzywien 16 
skojców; Swindzie Janowi złotnikowi za robotę 10 misek, 2ch 
flaszek i dwóch kubków, które razem ważyły 60 grzywien czy-

(i) Królową węgierską była Marya starsza siostra Jadwigi, która 
w maju tegoż roku umarła bezdzietna, a nie w’ 1392 roku, jak utrzymuje 
Ascbbach w życiu cesarza Zygmunta (T. I. str. 83). 
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slego srebra, 30 grzywien; Pachmelosowi za robotę dwóch po
rządków do siodeł i uzdzienic, t. j. dla króla JM. i dla królo
wej węgierskiej, oraz naczynia zwanego alveum, i kubków da
wnych, 11 grzywien; Marcinowi Czechowi złotnikowi za robolę 
dwóch kubków i naczynia ze złota czystego na języki smocze 
(lingue draconum} (1); Arnoldowi złotnikowi za robotę jedne
go kubka i naprawianie (patencze) rożków dawnych królew
skich, 2 grzywny; Andrzejowi złotnikowi za zrobien’e porząd
ków do siodła kr. JM. ze srebra pozłacanego i naprawę rożka, 
7 skojców; Mikołajowi Munsterbergowi złotnikowi za zrobie
nie 4 rostruchanów (do studia noruni) i naprawę jednego kubka 
dawnego, 4 grzywny.

Za sztukę sukna czarnego odebranego z Hirszberga (de 
Gersperg] (2) do Sącza dla rozdania tym, którym król JM. pole
cił; za 50 łokci płótna bielonego odebranego w Sączu na zje— 
zdzie, z którego tamże w Sączu zrobiono dwie alby, i trzy 
tuwalnie do ołtarzy, 4 grzywny, 8 groszy; W Bochni za 12 
uzdzienic do prowadzenia koni królewskich z zup na zjazd rze
czony, 1 wiardunek.

We wtorek w Sączu p. Mikłaszowi księciu raciborskiemu 
(Z). Midasszoni Duci Ralhiboriensi') i polecenia p. Dymitra 
marszałka, w moc żołdu, 15 grzywien (3); na offerty i ubogim, 
królowi JM. na ręce Hanusza komornika, 10 skojców. Abra
hamowi komornikowi posłanemu do królowej JM. do Krakowa, 
na drogę 2 skojce; za sztukę sukna czarnego cytawskiego 
QŻythaviensiś) na rozdanie, z polecenia króla JM. 5 grzywien; 
za biret dla króla JM. w Sączu kupiony, 8 skojców. Dymitrowi 
marszałkowi na rozdanie przechodzącym Wołochom; jako sub
sydium (m adiutorium) 100 grzywien (4). Janowi Sprowskie- 
mu (Sprowskij) z polecenia p. podkanclerzego, 7 grzywien; 
Dzierzkowi zwanemu Konopko z polecenia tegoż p. podkan
clerzego | grzywny.

We czwartek w Sączu, Paczkowi podkoniuszemu (podco- 
ne} królewskiemu, | grzywny.

(1) Linguae draconum, stawiano je na stole od trucizny, jak wia
domo nam z powyższych regestrów.

(2) Ilirszberg miasto fabryczne na Szlązku niedaleko Lignicy.
(3) Ks. raciborski Mikłasz czyli Mikołaj, brat księcia Janusza ra

ciborskiego wspomnionego wyżej, z linii książąt szlązklch na Opolu.
(4) Dowód przyjaznych stosunków Jagiełły z Wołochami

9
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W piętek w Sączu: za 8 półachtelków drewnianych do 
nalewania wina z kufy (de cuffa], rozpoczętej w drodze dla 
króla JM. 8 skojców. Posłańcowi do Krakowa posłanemu dla 
wzięcia w skarbie aksamitu dla ks. Witolda, 3 skojce; za płó
tno na obwinięcie tego aksamitu gdy chciano posłać ks. Witol
dowi, 1 skojec.

Wołczkowi posłowi ks. Witolda na kuszę z porządkami 
do niój, 7 wiardunków; za 9 flaszek wina białego do napełnie
nia kufy tamże w Sączu, 2 grzywny (1).

(1) A więc zjazd króla Z)gmunta z Jagiełłą w Sączu miał miejsce 
w miesiącu lutym r 1395, a nie 24 lipca 1394, jak chce Długosz, a jak 
za nim inni historycy nasi i niemieccy, Fessler (Geschichte der Ungurn 
T. IV, str. 99) i Aschbach (Geschichte Kaisefs Sigismund T. I, str. 94) 
powtarzają.



Regestra wydatków krakowskich (Registrum distribut.
Craconien.).

KSIĘGA PIERWSZA (*).

(*) Książka nr. 4 wązka, z rodzaju tych które zowią dudkami.
(1) Qiiartale, pewno beczka, zawierająca 2 achlclc.

Bok 1393.

]Viech początek pobłogosławi N. Marya Panna! (Assitprinci• 
pio Sancta Maria)!

W poniedziałek w oktawie Wniebowzięcia N. Panny (18go 
sierpnia), dostojny mąż pan Krystyn kanonik sandomierski, po 
proboszczu S. Floryańskim, z rozkazu króla JM. przyjął proku
ra toryą generalną ziemi krakowskiej. Tegoż dnia obiad dla 
królowćj JM.; tudzież na konie królowej pani, sprowadzone 
dlatego, że miała konno jechać za królem, lecz nie pojechała: 
za 4 miarki owsa, 3 skojce 1 grosz.

We czwartek (21 sierpnia). Dla pana Swidrygiełły czyli 
^Bolesława, za ćwierć (1) piwa 20 skojców. Parni Maciejowi 
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kanclerzowi (1) ćwierć piwa własnego warzenia. Panu Nawo
jowi za ćwierć piwa, 20 skojców.

We czwartek po św. Idzim (3 września), królowa JM. 
po obiedzie do Bochni ruszyła. Panu Maciejowi biskupowi 
przemyślskiemu ćwierć piwa własnego warzenia i chleba domo
wego kopa jedna.

Pani Nawojowój, [Dominu Navogis.se), ćwierć piwa swo
jego. Pisarzom katedralnym 9 skojców. Albertowi stróżowi 
dzikich zwierzy (2) zasług 6 skojców. Łukaszowi pustelnikowi 
[heremithe) z rozkazu królowej JM. 6 skojców.

We wtorek w dzień śś. Szymona i Judy (28 październi
ka), król JM. przybył na obiad do Krakowa z Proszowic; we 
środę, na cały dzień królowi JM. z książętami Skirgiełłem, Wa
sylem (3) i innemi wielą, za ryby świeże 4 grzywny i 3 wiar- 
dunki i t. d.

Za mydło do wyprania sukien królewskich Opanaszowi, ła- 
ziebnikowi króla JM. 1 skojec. Za sośninę do zapalania drew 
w sypialni, 12 denarów. Nawojowi z Lanka wy [cle Lankaea) 
ćwierć piwa swojego. Za rybę żywą kupioną i przeznaczoną 
do przesłania Wisłą do sadzawek do Niepołomic, ó grzywien 
i 18 skojców. Sługom królowej JM. tojest: Stanisławowi kra
wcowi w ośmiu, Mikołajowi rzeczonemu Claws złotnikowi, 
pracującemu w zamku samoczwart. Jaśkowi haftarzowi samo- 
czwart; pisarzom katedralnym trzem z dwiema innemi osoba
mi; Szadowi, Januszowi samowtór. Michnowi, Pietraszowi, ko
mornikowi księżnej; Mikołajowi, Forsztkowi, Mikołajkowi, ko
mornikowi królowej pani; Michałowi ze Skarbu, Adamowi Kon
traktowi; trzem sługom rzeczonych komorników; Stachowi z żo
ną: razem dla osób 34, oprócz sług wiceprokuratora utrzy
mania. P. Dymitrowi, marszałkowi dwie kopy chleba.

W piąty dzień po św. Marcinie (16 listopada) na cały 
dzień królowój JM. z książętami, gośćmi, ziemianami i mieszcza-

(1) W Nieslecklm nie znajdujemy kanclerza Macieja w tym roku; 
możeto bjł kanclerz królowej, i ten sam, co_ biskup przemyślskl tegoż 
imienia, niżej wzmiankowany.

(2) Byłyto bawoły, jak się okazuje z dalszych regestrów.
(3) Książę Wasyl, ten sam o którym wyżej w regestrach naszych 

b)ła wzmianka. Syn zmarłego już księcia Konstantego. 



JADWIGI I JAGIEŁŁY. 67

nami (terrigenis et cftitatensibus} zaproszonemi, gdy księżni
czka mała, córeczka księcia, ochrzczoną została (1).

Za garnuszki {pro olliculis) do picia, 1 grosz. Księciu S. 
(Skirgiellef) 6 kop pszenicy poborowćj. Panu Hinczce 1 ko
pę pszenicy poborowej. Z rozkazu królowej JM. ćwierć piwa 
panu Nawojowi, jej podskarbiemu.

Za krótką suknię (tunicelld), i czapkę (capucium), poga
niaczowi wołów (bubulcó), pasącemu trzodę w Łobzowie, 7 
s kojców.

We wtorek (2 grudnia) po obicdzie królowa na noc do 
Luborzycy pojechała.

Wieczerza dla służby królowej, zostawionej w zamku po 
jój wyjeździe, jako: Forstkowi, samowtór; Machowskiemu sa- 
mowtór, Świętosławowi pisarzowi i t. d.

We czwartek, w dzień św. Barbary (4 grudnia) na wyda
tki małej księżniczki, na ręce pana Nawoja, 1 grzywnę (2). Sta
nisławowi krawcowi królowej JM. 18 skojców. Świętosławowi 
pisarzowi katedralnemu 10 grzywien.

W dzień św. Tomasza (27 grudnia) Rafałowi przybywa
jącemu z Radomia, dla zakupienia żywności {neeessarid) dla 
króla JM. 6 skojców. Pisarzom katedralnym, 12 skojców.

Rok 1394.

We czwartek, w dzień Obrzezania Pańskiego (1 stycznia), 
Stanisławowi krawcowi królowej JM. 18 skojców. Pisarzom 
katedralnym 14 skojców. Opalaczowi \calefactori} izby królo
wej JM. na siekierę dla rąbania drzew, 3 skojce; za pniak do 
rąbania drzew temuż opalaczowi, 1 grosz; za czechczery \sotu- 
lares) dla tegoż opalacza, 1 skojec.

Na rozkaz królowej JM. łaziebnikowi na rynku P. Maryi 
(balneatori in platea Sancte Marie} przez Dersława komor-

(1) Nie znajdujemy w genealogiach pewnego śladu narodzenia się tej 
księżniczki, zapewne mazowieckiej, może Cymbarkl, którą w r. 1412 tak
że w Krakowie zaślubił arcyksiąźę Ernest Rakuski, a która została ma
tką rodii cesarzów habsburskich.

(2) Zapewne ta sama, której chrzest odbył się na dworze królowej, 
d. 16 listopada tegoż roku.
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nika królowej JM. 12 skojców, za łaźnię dla dworskich. Za 
8 kuropatw 5 skojców. Pietraszkowi komornikowi królowój JM. 
z jej rozkazu posłanemu, 4 skojce. Pół korca (polucorcze), 
grochu, 1 grosz. Za musztardę (synape) i cebulę, 1 skojec; za 
rzodkiew wielką, 2 denary.

W sobotę (31 stycznia). Za 4 libry papieru do przepisa
nia 5ciu ksiąg Salomona, na rozkaz królowej JM. mistrzowi 
Bartłomiejowi rektorowi szkoły Najśw. Panny sandomierskiej, 
8 skojców (1).

W poniedziałek w dzień Oczyszczenia N. Panny (2 lute
go): na wieczerzę dla królowej JM. (gdy obiad miała u pana 
Jana {apud D. JohaniienĄ (2), za 30 kurcząt po 1 groszu i 3 
denary para; za 4 gęsi 6 groszy; za 3 zające 6 skojców i t. d.

We wtorek, na wydatki królowej JM. do rąk Jana pisa
rza skarbu królowój, 24 grzywny. Zonie Hanula 1 achtel piwa 
domowego.

Małdrzykowi komornikowi królowej JM. jadącemu do Mo
raw z listami, na wydatki z rozkazu królowej, 2 grzywny gro
szy, za 2 grzywny drobnych (// marcas grossorum, pro 11 
marcis minutorum} a oprócz tego w drobnych pieniążkach 
{in parcis pecuniiś} 1/2 grzywny.

(1) Pro 1111 libris papiri ad rescribendnm quinque libros Saiomo- 
nis, ad mandatom D. Regiue Magislro Bartholomeo Rectori scole Sancte 
Marie Sandomiriensis. VIII scot.

(2) Z dygnitarzów ówczesnych panowie z Tęczyna i z Tarnowa 
imię .Tana nosili, ale może ten sam Jan byłto niżej wymieniony pisarz 
skarbu królowej.

Za funt pieprzu i łót szafranu 8 skojców; za siarkę i sadło 
{urutna) na smarowanie dla psów królewskich, 1 grosz; za obu
wie {pro calceis) dla Stanisława klucznika {clarigeró} 2 skoj
ce; za podszycie dla Stanisława sługi wice-prokuratora, 1 skojec.

W niedzielę (15 lutego) po obiedzie, królowa JM. wyje
chała do Niepołomic. Za chleb biały na wieczerzę dla młodej 
księżniczki z innemi pannami, które zostały po odjeżdzie królo
wej, 1 grosz. Za wóz sośniny dla zapalania drzew w kominie 
sypialni króla JM. w Krakowie, 3 skojce.

We czwartek (19 lutego) gdy królowa JM. niespodziewa
nie przybyła z Niepołomic, na wieczerzę: za 12 kurcząt, G skoj
ców i t. d. 1 2
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W poniedziałek w wigilią św. Macieja apostoła (23 lute
go), na wydatki Hanulowój (Hanulonisse) 3 grosze. Za stóg 
siana u Siemka, mieszczanina we Florencyi {in Florencia) (1) 
na stacyą króla JM., 4 grzywny. Za stos drzew od Andrzeja 
wójta zamku krakowskiego (apud adrocatum Castri Craco- 
mensis) 5 grzywien. Za korczyk kaszy [pro 1 choro gruellt) 
3 skojce; za 2 niecki {neczkij) 3 kwartniki; za 7 łokci płótna 
na koszulę dla opalacza pokojów, 3 skojce 12 denarów.

We czwartek (26 lutego) gdy król i królowa do Krako
wa na wieczerzę przybyli: za knoty do świec łojowych, 2 skoj
ce; za ocet do galarety {ad galretarri) na dzień jutrzejszy na 
półmisek dla króla JM. 3 kwartniki; ryba do tej galarety 
własna (2).

W sobotę (28 lutego) dla króla JM. i sług jego na obiad: 
za ryby świeże 7 grzywien; za 300 śledzi, 18 skojców; za 400 
jaj do pirogów {ad pirog os) grzywny i t. d.

W niedzielę zapustną (1 marca) król JM. z królową JM. 
swoją obiadowali wraz z dworem u pana starosty krakowskie
go (3). Na wieczerzę dla króla JM. z gośćmi, jakoto: dwoma 
książętami mazowieckiemi, Ziemowitem i Januszem, i innemi 
książętami, raciborskim i oświęcimskim: za wieprza 20 skojców. 
Za 40 serów do placków i pirogów {ad placentas et pirogos) 
5 skojców i t. d.

W poniedziałek (2 marca) królowój JM. z gośćmi, tojest 
z księżną mazowiecką (4), i z innemi wielą zacnemi paniami
1 pannami, których liczba niewiadoma była: za 120 kurcząt,
2 grzywny i 19 skojców i t. d. Za rybę świóżą na półmisek dla 
królowój, która z mięsem nie jadła, 14 skojców (5); za 30 śle
dzi moczonych, 3 grosze i t. d.

(1) Flurencyą nazwane było przez Kazimierza W. przedmieście 
Klepar*', zapewne od kościoła św. Floryana.

(2) Jagiełło zwykle piątki o Chlebie i wodzie suszył; pokazuje 
się, że czasami i galaretę z ryb jadał.

(3) Starostą krakowskim, a razem wojewodą był Spytek z Mel- 
sztyna.

(4) Byłato księżna Alexandra siostra rodzona Jagiełły, która za
pewne połóg odbyła w Krakowie, i z nowonarodzoną córeczką, czyli ma
łą księżniczką jak ją regestra nasze nazywają, dotąd w gościnie bawiła.

(5) Królowa zaczynała zapewne post od niedzieli Septuagesima, 
tojest dwoma tygodniami pierwej, wedle dawniejszego zwyczaju w Polsce.
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Za stos drzew zrąbanych, od Jana syna Spicimierza mie
szczanina krakowskiego, 3 grzywny; za drugi stos drzew w szcza
pach od Rydzka mieszczanina z Kazimierza, 2 grzywny.

Dla masztalerzy tak Rusinów jak Litwinów i chrześcian 
[marsalconis tam Ruthenis quam Lythuanis et Christianis} 
na śledzie i t. d., 1 grzywnę. Dla królowej pani za obwarzanki 
[pro circulis obarzankij] I grosz.

We czwartek (5 marca) król JM. obiadował u biskupa (1). 
Królowa JM. przepędziła ten dzień z małżonką księaic Zie
mowita mazowieckiego, i niezliczoną liczbą pań.

W niedzielę Innocanit (pierwszą postu, 8 marca)' król 
JM. obiadował z gośćmi swoimi, książętami: Januszem i Ziemo
witem mazowieckiemi, oraz z książętami raciborskim i oświę
cimskim.

Za kamień wyziny 12 skojców; za siano do łaźni króla 
JM. 1 grosz. Albertowi Obrocznemu [obrocznij) 1 skojec; 
za bicz i pas zwany powodek, 1 kwartnik; za inne pasy zwane 
nakończa, 1 grosz.

W dzień św. Grzegorza (12 marca) dla króla JM. obiad 
z Prokopem margrabią morawskim, z książętami mazowieckie
mi, Januszem ks. raciborskim, i ks. oświęcimskim: za kisiel 
[pro glieerio dieto kyssel) 2 skojce i t. d. (2).

Na noc król JM. udał się z Krakowa do ś. Floryana, do 
domu p. Mikołaja proboszcza; na wieczerzę dla niego tamże, za 
200 śledzi, 12 skojców; za 2 kopy węgorzy 16 skojców. Kró
lowa JM. z dworem pozostała, po odjeździe króla JM. do Fło- 
rencyi (3).

W piątek, (13 marca) król JM. przenocowawszy w domu 
ks. proboszcza ś. Floryariskiego, dzień 'cały tam zabawił; obiad 
dla dworzan sprawiono, dla których ćwierć piwa 19 skojców, 
a chleba pszennego 4 kopy dano; sokolnikom na mięso, 3 grosze.

W niedzielę Reminiscere (2gą postu, 15 marca), za kosz 
[sporta] dla psiarków [psarconibuś) dla zbierania kawałków 
chleba ze stołów, 6 denarów. Mikołajowi zwanemu Koza, ku-

(1) Biskupem krakowskim był od r. 1392 Piotr Wisz.
(2) Kisiel, galareta z mąki, potrawa litewska.
(3) Floreucyą nazwał Kazimierz Wielki przedmieście Kleparz, sta

nowiąc z niego osobne miasto, z prawem magdebnrskiem, i otaczając 
murem (ob. Ambr. Grabowskiego, Kraków i jego okolice, wydanie 3cie 
str. 41).
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charzowi króla JM. dyety {pro suo diiario\ na rozkaz króla 
JM.; któremu należy się na każde suchedni, czyli kwartał, po 
grzywnie, a niewypłacone mu dwóch ostatnich kwartałów, na 
św. Michał, i na adwent; tak więc na teraźniejszy kwartał zapła
cono 3 grzywny.

Za 1’20 miarek przedniój mąki pszennej od Wacława zwa
nego Stokłosa, dla pieczenia chleba dla dworu królowej pani, 
gdy już mąka pszenna poborowa wyszła; a pieniądze, po 4 skoj- 
ce za miarkę, mam zapłacie na Zielone Świątki, w ilości 20 
grzywien.

We wtorek (14 kwietnia) przybór dla królowej JM. na 
przyszłe święta: za *2 niecki do trzymania serów, 1 skojec; za 
2 kopy serów, 13 skojców; za dwie tartki, 1 skojec; za przy
niesienie tego z rynku, 1 grosz; za 2 kopy serów do ciast {ad 
tortaś) 13 skojców; za wór mąki białej do ciast, 1 grzywnę 
i 7 skojców; za 30 miarek mąki pszennej wziętych na kredyt, 
po 4 skojce za miarkę, od Wacława, do zapłacenia na Zielone 
Świątki, 5 grzywien. Rzeźnikowi, który zakłół 12 wieprzów, 
i przygotował słoninę zwaną loszijna (1) dlą samego króla JM. 
13 groszy.

W Wielki Piątek dla królowej pani i jej dworu, na placki 
zwane płaskury (2), bułki {zernellas} i obwarzanki, na stół kró
lowej JM., 9 groszy i 1 kwartnik.

W najświętszą sobotę, w wigilią Wielkanocy: za chleb 
biały i obwarzanki dla królowej JM. i jej dworu, oraz przyniesie
nie tego z rynku, 9 skojców i 1 kwartnik (3); za 1 tót kroko- 
su (4) do placków, 3 grosze; za szklanki (pro ritriś] na dzień 
jutrzejszy, 5 groszy; za 1,200 jaj, 18 skojców.

W niedzielę Wielkanocną (19 kwietnia): za chlób biały, 3 
grosze, a chleb ten wczoraj był kupiony; tudzież l achlel miodu 
(medonis) dawniej warzonego.

We czwartek, (7 maja), książę Andrzejko, który siedział 
w Chęcinach w więzieniu, przybył do Krakowa z wielą panami 
{cum multis Baronibus] i innymi wielą, na wieczerzę; któremu 
dano 3 kopy chleba i ćwierć piwa domowego warzenia.

(1) Łosioa, sadło z łosia.
(2) Płaskury, proskury, opłatki, (Knapski).
(3) Zdaje się zatem, że królowa suszjła ostatnie dni Wielkiego 

Tygodnia.
(4) Krokos, szafran polny.

10
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Pisarzom katedralnym królowej JM. z rozkazu tójże króło^ 
wój, tygodniowo 15 skojców. Bernardowi, pisarzowi w szkole 
u Panny Maryi, z rozkazu króla JM. dałem 6 skojców.

W niedzielę (10 maja) królowa JM. na noc do Słomnik 
pojechała.

Za olej, mak i włóczęgę (wloczanga} (1), 3 kwartniki; 
słudze Malpeszowi, który opalał izby króla i królowej w zamku 
(famulo Malpes* qui calefacebat stubas regales et reginales 
in Castro) na obuwie, 2 skojce.

Za flaki (pro trippis dictis rulpariter flakij), 1 grosz.
W sobotę przed Sw. Trójcą, (13 czerwca) księciu smo

leńskiemu (2), 1 kopę chleba, a za ćwierć piwa. 19 skojców; 
gdyż chociaż sam książę z rana do Wieliczki pojechał, niektórzy 
z orszaku jego pozostali, a i sam na noc z Wieliczki powrócił.

Przybył do Krakowa Boguchwał, komornik panien, z inne- 
mi towarzyszami i z wozami królowej pani; którym na wydatki 
na dzień cały dałem 2 skojce, oprócz chleba, słoniny, grochu, 
jagieł i piwa. Za młode kurczęta 2 skojce; za jaja, śmietanę 
i pietruszkę 1 skojec; za 2 statki zwane stawnicze (3), 3 grosze; 
za poziomki {pro fragis] 3 grosze.

Król JM. z Mogiły do Krakowa na noc przybył; nazajutrz 
za 4 ćwierci piwa miejskiego [cerecisie cioiUs) dla niego, 3 
grzywnj; ponieważ przybyli z nim książęta, t. j. cieszyński (4), 
słupski, oświęcimski, książę Skirgiełło i Siemko mazowiecki.

Za grzyby, [pro boletis grzijbij) i weszene (wiśnie) 3 
grosze; za ćwikłę, cebulę i pietruszkę 3 grosze; za 2 kopy strek- 
fusij, 11 skojców (5); za groszek młody, 1 skojec; za musztardy, 
1 grosz. Dwa wieprze od p. Kmity, [a D. Kmytha).

W niedzielę (14 czerwca) dla króla JM. obiad, z książęta
mi Skirgiełłem, Siemkiem mazowieckim, cieszyńskim, słupskim, 
oświęcimskim; za marchew i rzodkiew 3 kwartniki i t. d.

■ (1) Wloczanga, zapewne włóczęga (u Kluka) licopodiiim, roślina 
zwana także widłak i św. Jana pas; proszek z niej używany bywa 
w aptece.

(2) K*. smoleński Jerzy albo Hleb, syn Światosława, a brat Anny 
żony ks. Witolda.

(3) Nie ma tego wyrazu w Knapskim ; stawnlki są to obręcze 
bednarskie.

(4) Ks. cieszyński, może Bolko czy li Bolesław, brat Przemysława 
ks. oświęcimskiego.

(5) Strekfusij, może jaki rodzaj korzonków.
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We środę w dzień św. Jana (24 czerwca): za sztukę arrasu 
(•arras) (1) na suknię (ad tu nic as} dla wice-prokuralora i Jakóba 
pisarza, 3 grzywny.

We czwartek (25 czerwca) król JM. pojechał do Niepoło
mic na wieczerzę.

We środę w wigilię Nawiedzenia N. Panny (1 lipca), królo
wa JM. przybyła z Niepołomic do Krakowa na obiad.

W niedzielę (5 lipca) królowa JM. obiad jadła u p. Miko
łaja Kurowskiego (apud D. Nicolainn Kurowskij) (2).

We wtorek po niedzieli Deus in loco (11 tej po Zielonych 
Świątkach (25 sierpnia) królowa JM. pojechała na obiad do 
Proszowic. Pani Krystyna Beczska z pannami służebnemi królo
wej JM przybyła.

We środę dla pani Beczskiój z innemi sługami: za ryby 
świeże 5 groszy i t: d:...

W piętek (28 sierpnia) królowa JM. z Proszowic na obiad 
przybyła; za powrozy zwane strikij i bicz, 1 grosz.

W poniedziałek w wigilię św. Michała (28 września) kró
lowa JM. z powodu pojedynku (propter duettum} (3) obiado
wała u Winka (4), a pan prokurator wydatki jej opędził.

We czwartek (1 października) siedmnastu służęcych po
słano do Żołdowa (5) z powodu wyprawy, na rozkaz króla JM. 
listowny.

W sobotę (3 października) Janowi klerykowi królowej JM. 
i polecenia pana Krystyna mistrza dworu, na potrzeby kuchni 
królowój, 12 grzywien; za ryby zwane lijpene (6) 1 skojec i 1 
kwartnik; za ćwierć mięsa wołowego kuchcie na wesele z po
lecenia króla JM. 6 skojców (pro uno ąuartali carnium bo- 
i-inar: coquo dieto cuchta ad nuptias).

(1) Arras, aras, haras, rasa, gatunek lekkiej materyi wełnianej, od 
miasta Arras we Francyi tak nazwanej (Linde pod słowem Rasa).

(2) Mikołaj Kurowski dziekan krakowski, został w tym roku je
szcze biskupem poznańskim, a w r. 1402 arcybiskupim gnieźnieńskim.

(3) Nie możemy wytłumaczyć o jakim tu pojedynku czy bitwie 
mowa, z powodu którego królowa muslała obiad jeść u Winka żupnika.

(4) Winko był żupnikiem soli.
(5) Zapewne Działdów, miasto pruskie, które jeszcze w r. 1377 

wiele ucierpiało w zatargu Krzyżaków z Litwinami.
(6) Lipene, Lipień, (salmo thrymallus, Linneusz) przednia ryba, 

Z pstrągami równająca się (Linde}.
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We środę w dzień śś. Szymona i Judy (28 października), 
za 2 ćwierci piwa, 1 grzywnę i 8 skojców, dla królowćj JM. 
kiedy miała gości z Czech (1).

We środę po Wszystkich Świętych (4 listopada), królowa 
JM. z Krakowa wyjechała na obiad do klasztoru tynieckiego, 
zostawując wiele sług, którym kazała dawać chleb i piwo.

We czwartek królowa JM. powróciła z Tyńca na wieczerzę 
do Krakowa.

We czwartek (12 listopada) królowa JM- po obiedzie wy
jechała z Krakowa, zostawując wiele sług, którym kazała do
starczać chleb, piwo i inne potrzeby.

W piątek (17 listopada) królowa JM. przyjechała z Bochni 
do Krakowa.

W sobotę, w wigilią św. Andrzeja (28 listopada), za przy
wiezienie drzew, dlatego, że kmiecie {kmethones} dla złej drogi 
przywieźć nie mogli, 6 skojców.

W piątek przed wigilią św. Mikołaja (4 grudnia) woźnicom, 
którzy smarowali kolebkę [cunabula\ gdy królowa JM. chciała 
wyjeżdżać i nie wyjechała, 1 kamień łoju własnego. Łoju 1 
kamień własny do lamp królowej pani. Maciejowi kowalowi, 
który robi przy stępach do tłuczenia ziarna (pistrinaś), zasług 
18 skojców. Stróżowi dzikich zwierzy za dwa kwartały, 1 grzy
wnę. Paduchowi kowalowi, który zrobił żelastwa potrzebne do 
mynów,ł 2 grzywny i 8 skojców.

We czwartek w wigilią Bożego Narodzenia (24 grudnia) 
na obiad królowej pani, gdy zaprosiła niektórych prałatów, ka
noników, wikaryuszów i panów świeckich (Barones) (2); za 
chleb biały na dzień dzisiejszy i nazajutrz, 18 skojców; za 4 
ćwierci piwa, 3 grzywny. Janowi szafarzowi królowej JM. 16 
grzywien. Bednarzowi Jakóbowi za naprawę statków, 6 skojców.

W niedzielę w dzień św. Jana (27 grudnia): za chleb biały 
dla królowej JM. na cały dzień, gdy gości miała, 6 skojców.

W sobotę (2 stycznia 1395 r.) królowa JM. z Krakowa 
wyjechała do Proszowic.

Summa ogólna wydatków w tej księdze czyni 1,848 grzy
wien, 8 skojców i 1 denar.

(1) Byllto posłowie od króla czeskiego Wacława: Walkno 
i Forczyua.

(2) Znajdujemy tu dowód obchodzenia wilii ucztą za czasów kró
lowej Jadwigi.



JADWIGI I JAGIEŁŁY. 75

Regestr rozchodów wice-prokuratora^ Nouego-Miasta, 
Niepołomic, Proszowic, Słomnik i Żarnowca (L).

Nowe-Miasto i Wiślica.

Bok £393.

Roku Pańskiego 1393 we środę po niedzieli Dum clama- 
rem (lOtej po Zielonych Świątkach) 6 sierpnia, gdy Najjaśniejszy 
książę Władysław był w Nowem-Mieście, dostojny mąż pan 
Krystyn, kanonik sandomierski, z rozkazu króla JM. przyjął 
zamek Nowego-Miasta oraz Wiślicę z powiatem swoim.

W poniedziałek, nazajutrz po św. Bartłomieju (25 sierpnia) 
król JM. pojechał do Otwinowa na obiad, zostawując komorni
ków swoich na zamku; tegoż dnia król JM. z Otwinowa na wie
czerzę powrócił. W niedzielę (31 sierpnia) król JM. po obie- 
dzie do Krakowa pojechał. Wice-prokurator pozostał w zamku 
tydzień cały z Małofejem, Rusinem, pisarzem króla JM., który 
chorował.

Za suknię {tumca} Mikołajowi, dozorcy psów królewskich, 
9 skojców. Za lekarstwa dla koni królewskich, t. j. dla biskupa 
i dla wałacha, 18 skojców. Iwanowi Węgrzynowi;, dozorcy 
rzeczonych koni, na wydatki przez tydzień, 6 skojców.

We wtorek po niedzieli Omnia que fecisti (20tej po 
Zielonych Świątkach, 14 października), książę Skirgiełło, brat 
króla JM. przybył. W piątek król JM. przybył z Sandomierza. 
W poniedziałek w wigilią śś. Szymona i Judy (27 października) 
król JM. do Krakowa pojechał.

Rusinowi Nelepce z dwoma towarzyszami, jadącemi z so
kołami królewskiemi z Niepołomic na Ruś, na rozkaz listowy 
króla JM., na trzy pary skórni 9 skojców. Stanisławowi rybako
wi zapłacono za rybę do kuchni króla i królowej JM. Omelian 
Rusin z synem swoim Chodyną, z listem królewskim przybyli 
z Krakowa na wieczerzę. Stanisławowi dozorcy koni króla JM., 
jadącemu z końmi do króla do Chęcin, na nogawice {pro ca
li gis] 6 groszy.

W pierwszy czwartek adwentu (4 grudnia), królowa pani 
ze Skalbmierza przybyła; wieczerza dla mój w Wiślicy.

(1) Księga nr. 7.
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W piątek królowa JM. po obiedzie pojechała do Stawian; 
za wóz dla niej 7 groszy.

W sobotę ks. proboszcz z Buska królowi JM. potrzeby 
wszelkie dostarczał; a w niedzielę Populus Sion (2gą adwentu) 
proboszcz z Krzyżanowic.

W niedzielę 7 grudnia, pan Skirgiełło z Krakowa do Wi
ślicy przybył. Andrzejowi Rusinowi, z zawodnikami {cum za
wodnili (1), i innemi wałachami króla JM., razem na 6 koni, 
na cały tydzień 3 miarki owsa dawniej kupionego.

Rok 1394.

W sobotę po niedzieli Adorate (7 lutego), królowa pani 
na wieczerzę przybyła.

W niedzielę (8 lutego) na obiad dla królowój JM. za wołu 
19 skojców i t. d.

W sobotę w dzień św. Walentego (14 lutego), król JM. 
późno przybył do Wiślicy z Szydłowa.

W niedzielę po obiedzie do Niepołomic pojechał.
We wtorek po niedzieli Innocarit (Iszej postu, 8 marca) 

księżna pani Sierakowa mazowiecka (2) z Krakowa do Wiślicy 
na obiad przybyła. Za stóg siana (gdy własnego niestało) dla 
dzikich zwierzy zwanych bawoły {bawolij), oraz dla krów i wo
łów roboczych, w Koniecmoście i Sendzisławicach, 4 grzywny, 
16 skojców.

W niedzielę Misericordia (2gę po Wielkanocy, 3 maja) 
Witalisowi jadęcemu do króla JM. do Wielkiejpolski {Polo
niami) w poselstwie królewskióm {in legatione regali) na wy
datki 2 grzywny.

W sobotę po niedzieli Jubilate (3ciej po Wielkanocy, 
16 maja), książę Andrzój, brat króla JM. na obiad przyjechał. 
Za 3 flasze {lagene} wina czerwonego z Krakowa, 15 skojców.

Mikołajowi słudze księcia pana jadęcemu w poselstwie 
do króla JM. do Wielkopolski, 18 skojców na drogę.

We wtorek po niedzieli Cantate (4tej po Wielkanocy, 
19 maja), mękę pszenną wydano dla JKMości, w czasie zjazdu

(1) Zawodnik, koń w zawód biegający, biegun {Linde). Moźeby 
jnż do tej oddalonej epoki dziejów naszych wyścigi konne odnieść można.

(2) Księżna Alexaudra, żona Ziemowita, a siostra Jagiełły. 
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z niektóremi książętami, a także z ziemianami królewskimi (1). 
Semenowi Rusinowi księcia Andrzeja na obuwie 3 grosze; a in
nemu Rusinowi tegoż księcia, zwanemu Kozieł (kozel), na pod
szycie 1 skojec.

We wtorek, w wigilią wigilii Wniebowstąpienia, (26 maja) 
w Opatowcu zakupiono na zapasy dla króla JM. w czasie zja
zdu z księciem Witoldem, Skirgiełłą i wielą innych książąt.

We środę po niedzieli Exaucli nos (5tej po Zielonych 
Świątkach, 15 lipca), książę Andrzejko pojechał do św. Krzyża. 
Kucharzowi księcia na obuwie na drogę 3 grosze, a na wy
datki księcia w drodze 1 grzywnę i 6 skojców.

W piątek książę pan od św. Krzyża powrócił.
W sobotę (18 lipca) król JM. z królową panią przybyli do 

Wiślicy na noc. Dla księcia Andrzeja i ks. Witolda dano 3 wo
ły dawniej kupione, a dla księcia smoleńskiego wieczerzę.

We wtorek po niedzieli Ecce Deus (Otej po Zielonych 
Świątkach, 11 sierpnia) król na wieczerzę przybył do Nowego- 
Miasta z Sandomierza.

We środę królowa JM. do Podolan na obiad kazała się 
zawieźć, i tegoż dnia z księciem Skirgiełłą powróciła do zamku 
na wieczerzę o godzinie nieszporów. Za orzechy, gruszki i śliwki 
(pro prunellis) 3 grosze. Za minogi (pro lampredis} 3 grosze. 
Za ogórki i grosz.

W piątek (21 sierpnia) królowa pani wyjechała na noc 
do Wiślicy.

W sobotę (2 2 sierpnia) dla króla JM. obiad w zamku, 
a dla królowej pani w Wiślicy.

Za kupienie łańcucha, (kathene wulgariter lanczuch} do 
siana dla koni królowój JM., 3 grosze.

W niedzielę Deus in loco (litą po Zielonych Świątkach, 
23 sierpnia) księciu Skirgielle w gotowych pieniądzach 2 grzy
wny. Za achtel piwa dla księcia Jerzego (2), który przybył w po
selstwie od ks. Witolda, 9 skojców.

We czwartek (27 sierpnia) król JM. do Szydłowa, a kró
lowa pani do Krakowa zrana wyjechali.

(1) Zjazd ten miał miejsce po uwolnienia ks. Andrzeja, brata ro
dzonego Jagiełły, z więzienia chęcińskiego, na wstawienie się tychże 
książąt.

(2) Książę Jerzy, zapewne smoleński, syn Świętosława, a szwa
gier ks. Witolda, który siostrę jngo Annę miał za żonę.
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W niedzielę Respice (13 po Zielonych Świątkach, 6 wrze
śnia) król zrana wyjechał do Szydłowa. Rusinom w Zagościli 
na mięso 2 skojce. Należowi dozorcy koni, zostawionemu w Wi
ślicy u Jakusza kowala z dwoma końmi królewskiemi slabemi, 
na wydatki 7 groszy.

W piątek (27 listopada) król JM. z Żabna na obiad do 
Nowego-Miasta przybył.

W sobotę, w wigilią św. Andrzeja (28 listopada): za rybę 
świeżą na obiad dla króla JM., gdy poseł księcia czeskiego, Jan, 
zwany Walkun, z drugim niejakim Mikołajem, w poselstwie do 
króla JM. przybyli (1) 3 grzywny. Za podejmowanie Walkuna 
wraz z drugim w gospodzie, z rozkazu króla JM. 4 grzywny. 
Łaziebnikowi króla JM. zwanemu Oponas, na konia 2 grzywny. 
Gromkowi fleciście króla JM. na konia, 2 grzywny. Dozorcy 
konia królewskiego, Bartoszem zwanego, na obuwie 2 skojce. 
Dla gęsi zwanych dzikie {dzike'] 4 koszyki owsa dawniej kupio
nego. Za mydło i puszczenie krwi koniowi, Bartoszowi 1 grosz.

W niedzielę po Bożem Narodzeniu (27 grudnia) rajcom 
wiślickim z polecenia króla JM. 6 grzywien.

We środę (30 grudnia) na rozkaz pana Spytka wojewody 
krakowskiego, posłańcowi jadącemu do króla, do Radomia, z li
stami od ks. arcybiskupa (2) i biskupa (3), Spytka wojewody, 
Sędziwoja (4), i od całej gminy Nowego-Miasta, zapłaty 10 skoj- 
ców.

Rok 1395.

W piątek (1 stycznia), królowa pani w Proszowicach; na 
sobotę ryby świeże za 3 grzywny; za ryby dla pana wojewo
dy (5) 12 skojców.

W sobotę, do Bochni dla robotników przy wydobywaniu 
soli [pro exempcione salis Iciborantibuś} 6 skojców.

(1) W połowie października byli w Krakowie, jak powyżej rege
stra świadczą, posłowie od króla czeskiego, Walkno (może ten sam) 
i Proczyna.

(2) Arcybiskup zapewne gnieźnieński, Jan, zwany Kropidło, ks. 
opolski, który niemogąc się na swej stolicy przeciw woli króla utrzymać, 
w tym roku z niej ustąpił.

(3) Biskup zapewne krakowski, Piotr Wisz.
(4) Sędziwój zapewne z Szubina, wojewoda kaliski.
(5) Zapewne krakowskiego wojewody Spytka.
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Summa ogólna rozchodów w tej księdze od początku aż 
dotąd, czyni 534 grzywny, i 6 skojców.

Księga rozchodów wice-prokuratoryi Niepolomickiej.

Rok 1393.

We wtorek nazajutrz po Narodzeniu N. Panny (9 wrze
śnia), pan Krystyn kanonik sandomierski objął rzędy zamku 
niepołomickiego

W poniedziałek (13 października), dwaj słudzy kapela
nów Najjaśniejszej królowej Pani z listem jej i czterema koń
mi na paszę przybyli.

W niedzielę (19 października), Mikołaj zwany Storczyn, 
ze Czciborem, łucznicy króla JM. przybyli do Niepołomic z 8 
stogami i 12 końmi, dla strzelania {ad sagitlandwni} dzikiego 
zwierza na łowach w lesie niepołomickim. Tegoż dnia Thin- 
nus samotrzeć z 3 końmi i 16 psami, a pierwej 15 psów, czyli 
razem 31 psów myśliwych królewskich przybyło do Niepołomic.

We środę (5 listopada) król JM. z królową panią przyby
li z Dobszyc do Niepołomic na wieczerzę; księżnej (1) 13 świec; 
panu kanclerzowi (2) 10 świec. Panu Mikołajowi Kurowskie
mu (3) ćwierć mięsa wołowego i 4 kurczęta dawniej kupio
ne. Panu Monaldowi (4) barana za 3 skojce i 4 kurczęta. Dro
goszowi, ćwierć piwa krakowskiego.

Książę Skirgielło przybył do Niepołomic na wieczerzę, któ
rego wraz z ludźmi jego i innym młodym książęciem (5) podej
mowano przez cały dzień.

We czwartek po niedzieli Dicit Dominus (23 po Zielo
nych Świątkach, 6 listopada), król JM. po mszy rannej poje
chał do Wawrzyńczyc na obiad; królowa pani po mszach ran
nych z księciem Skirgiełłą obiad jadła.

(1) Siostra królewska, Alexandra, księżniczka mazowiecka.
(2) Zapewne kanclerz Maciej, o którym wyżej regestra nasze 

wspominały.
(3) Mikołaj Kurowski, kantor gnieźnieński i dziekan krakowski, 

domowy u królowej Jadwigi, w tym roku jeszcze został biskupem po
znańskim.

(4) Monald mistrz mennicy w Krakowie.
(5) Może Fedko czy li Teodor Lubartowicz ks. włodzimierski, któ

ry dostał w tym czasie księztwo siewierskie od Jagiełły.
11
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6 psów królewskich pokaleczonych na łowach przez ma
ciory {per scrophas} w Niepołomicach pozostały.

Kok 1394.

W poniedziałek po niedzieli Circum de derunt {Septu- 
ogesima przed w. postem, 15 lutego), król JM. i królowa JM. 
przybyli do Niepołomic na wieczerzę.

We czwartek, wszystkie potrzeby dla króla JM. i jego 
królowej dostarczono z żup, oprócz świec, łoju i siana dla ko
ni; za siano od Piotra w Woli Kielcowej, {pro feno in libertate 
Kelczonis apud Petruni) 2 grzywny, dla koni króla JM. i kró
lowej Pani.

Księga rozchodów wice-prokuratoryi Proszowickiej.

Rok 1393.

W poniedziałek w wigilią śś. Szymona i Judy (27 paź
dziernika), król JM. przybył do Proszowic na obiad; za sta
tek piwa dla p. marszałka 7 skojców, i dla p. kanclerza 7 
skojców.

We wtorek (28 października) rano, król JM. do Lubo- 
rzycy na obiad pojechał.

We środę, ze Słomnik do Krakowa 13 miarek owsa dla 
koni królewskich powieźli Kmet z Woli i Schle... włodarze 
{rill.... zapewne rillici}.

W piętek (5 grudnia) domownicy {clientes} księżny, sio
stry króla JM. przybyli do Proszowic na nocleg.

W sobotę (6 grudnia) księżna {Dux rulgariter Xan- 
szna') (1) siostra króla JM. na wieczerzę do Proszowic przy
była, a w niedzielę (7 grudnia) po obiedzie pojechała do Wi
ślicy. Tegoż dnia książę Skirgiełlo brat króla JM. na wiecze
rzę przybył do Proszowic; a w poniedziałek zrana do Wiślicy 
pojechał.

Rok 1394.

W niedzielę Adorate (24 stycznia), królowa JM. na wie
czerzę przybyła do Proszowic...

(1) A więc przy końcu XIV wieku pisano Xanszua przez X.
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...Gruszki i jabłka pieczone (pira et poma assata).
W poniedziałek (25 stycznia) Jan Węgier kapelan kró

lowej JM. z listem króla JM. na wieczerzę przyjechał.
We wtorek po niedzieli Letare (4tej w. postu, 31 mar

ca) w Krakowie za 8 funtów (pro VIII libris rulgariter 
funthi) nasienia cebuli dla zasiania po ogrodach, 20 skojców; 
za nasiona kapusty białej 3 grosze.

W niedzielę Jubilate (3 po Wielkanocy, 10 maja) kró
lowa JM. z Krakowa przybyła do Słomnik na wieczerzę; a w po
niedziałek rano (11 maja) pojechała do Miechowa.

W niedzielę Świętej Trójcy (14 czerwca), książę pan, 
smoleński (Dorninus Dux Smolanskij (I), niejadłszy obiadu 
przybył na obiad do Proszowic. We wtorek (16 czerwca) 
król JM. z Krakowa, a królowa pani z Wiślicy przybyli do 
Proszowic na wieczerzę.

W niedzielę Respice in me (3ią po Zielonych Świątkach, 
28 czerwca) pan Mikołaj pisarz króla JM. z żelazną głową i ży
dami jadącemi konno ze Lwowa do Krakowa na rozkaz króla 
JM. przybyli do Proszowic na wieczerzę.

We czwartek po ścięciu św. Jana (4 września) królowa 
JM. z Nowego - Miasta przybyła na wieczerzę do Proszowic 
z kapelanami swemi i z księciem Skirgiełłą.

We wtorek po niedzieli Deus in loco (l 1 tej po Zielonych 
Świątkach, 25 sierpnia) królowa pani z Krakowa do Proszowic 
na wieczerzę przybyła; a we środę pojechała na wozie do No- 
wego-Miasta.

We wtorek (22 grudnia) w Krakowie za sukno dla służą
cych we dworze Andrzeja i Szymona, w zasługach, łokci 14, 
21 skojców, a za 11 łokci sukna dla Piotra poganiacza wołów, 
i Dolista pastucha świń, 15 skojców.

We czwartek w wigilią Bożego Narodzenia (24 grudnia), 
kobiecie służącój we dworze proszowickim, zwanej Sówka, 
zasług 12 skojców.

Służącemu w Słomnikach, poganiaczowi wołów, Mikołajo
wi, za gotową suknię i czapkę, 9 skojców.

W sobotę w dzień św. Szczepana (26 grudnia), kobiecie 
służącej we dworze królewskim w Słomnikach, zwanej Jadwi
ga, zasług 6 skojców.

(I) Książęta smoleńscy bj li: Jerzy i Ulub, synowie Światoslawa, 
a bracia Anny żony księcia Witolda.
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ISoB< 1395.

W sobotę następną (2 stycznia) królowa JM. przybyła do 
Proszowic na obiad; za węgle do nowego domu 4 skojce. Te
goż dnia obiad wysłany został do Podolan na dzień jutrzejszy 
dla królowej pani.

Summa ogólna rozchodów wice - prokuratoryi proszowi- 
ckiej, dotychczas czyni LXXVIII grzywien, XII skojców i XV 
denarów.

Rozchody żarnowieckie, pod rządami przezacnego pana 
Krystyna, prokuratora krakowskiego, po ustąpieniu wielebnego 
proboszcza S. Floryańskiego. R. P. 1393 (w poniedziałek po nie
dzieli Deus in loco, 4tej po Zielon. Świąt. 24 sierpnia), król 
JM. listem swoim kazał przyjąć do dworu cztery konie Oświe
conego księcia pana Bolesława księcia litewskiego, brata swo
jego najukochańszego, i dawać im, oraz sługom przy nich bę
dącym, strawę i paszę.

We wtorek w dzień śś. Szymona i Judy (28 października), 
Jan z 7 końmi królewskiemi przybył z Nowego-Miasta do 
Żarnowca.

Za 3 sztuki sukna szarego dla ubrania sług królewskich do 
pilnowania opon królewskich {aulcam regalem), wysłanych do 
Żarnowca, 9 grzywien; za 10 kożuchów dla tychże sług, 10 kóp.

Za pytel (pro cribro dieto pitel} do pytlowania mąki, 2 
skojce i 1 grosz.

W niedzielę (16 listopada) król JM. z Miechowa do Żar
nowca z dworzanami swoimi na wieczerzę przybył.

We wtorek (18 listopada), za 8 łokci sukna szarego, na 
rozkaz króla JM. Henrykowi paszącemu konie Oświeconego 
księcia słupskiego (1), 12 skojców i 1 kwartnik.

Po obiedzie Najjaśniejszy król JM. pojechał na noc do 
Wlodzisławia (2).

(1) Książę słupski z książąt pomorskich, zapewne ten sam 
o którjm już kilka razy nasze rejestra wspominały.

(2) Jestto dzisiejszy Wodzisław, dawniej Włodzisławem zwany, 
pomiędzy Książem Wielkim a Jędrzejowem.
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Rok 1394.

W niedzielę Remiaiscere (2gą w. postu, 15 Marca), król 
JM. z Miechowa na wieczerzę przybył; we wtorek po obiedzie 
do Lelowa wyjechał.

Slużącój w folwarku {in alodia} Studzieniczne, zasług 7 
skojców. Kobiecie służącej w folwarku Sczekliniki, zasług 3 
skojce.

We wtorek po niedzieli Nisericordio Domini (2giej po 
Wielkanocy. 3 maja), za wołu do orania pól królewskich w Stu- 
dzienicznem, 1 grzywnę i 6 skojców.

W sobotę po niedzieli Jubilate (3ciój po Wielkanocy, 16 
maja) zabito wieprza swojego, dlatego, że słoniny nie wystar
czało dla szesnastu osób z kuszami wysłanych z książęciem 
Skirgiełłą do Działdowa {ad Dzoldow}, z powodu wyprawy 
wojennój ("1).

Po niedzieli Si iniquitates (22 po Zielonych Światkach), 
przezacny pan Krystyn, prokurator krakowski, na rozkaz króla 
JM. przekazał Stefanowi z Tczuczy {de Thczucza) 10 grzywien 
do odebrania od Jana wrójta (scultetum) z Zandonicz, z lasu 
Głogów zwanego.

W poniedziałek, p. Krystyn prokurator, z rozkazu N. kró
la JM., Mikołajowi, łaziebnikowi darował 2 grzywny czynszu 
z łaźni żarnowieckiej.

Uście i W o j n i c z.

Kok 1394.

We czwartek, w Bochni: za nasienie wyki, {pro nicią dic
ta wyka) do Benedyktowie, 7 skojców.

W piątek po niedzieli Jubilate (3ciej po Wielkanocy, 15 
maja), książę Andrzej jadąc konno z Bochni do Nowego-Miasta 
wstąpił do Uścia.

W poniedziałek po niedzieli Factus est (w oktawie Bożego 
Ciała, 22 czerwca! księżna pani oświeconego księcia Witolda (2), 
jadąc z Bochni do Sandomierza, na nocleg do Uścia przybyła.

(1) Wyprawa Witolda przeciw Krzyżakom, do których przyłączył 
się był książę Swidryglełło.

(2) Księżna Anna, córka Świętosława księcia smoleńskiego.
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W piętek po św. Marcinie (18 listopada) królowa pani 
przybyła do Wojnicza.

Summa ogólna rozchodów w Uściu i w Wojniczu od po
czątku dotąd, czyni XIII grzywien i V skojców.

Księga robót wice-prokuratoryi Nowego-Miasta i Wiślicy.

Rok 1393.

W niedzielę w dzień św. Mateusza apostoła (21 wrze
śnia). za namazywanie (pro linicione) ścian izby królewskiej 
gliną białą (argilla), 8 skojców.

W poniedziałek po oktawie św. Franciszka (po lim paź
dziernika), Piotrowi zwanemu Rygwa, który zaczął budować 
zamę (pbstaculum) na Wiśle w Ubnicy, za wycięcie palów do 
tejże grobli, 9 skojców.

We wtorek w dzień śś. Szymona i Judy (28 października), 
za sztukę sukna w zasługach Rygwie pracującemu około tamy, 
1 grzywnę i 15 skojców.

Wojsławowi cieśli z Dzietrzychowicz, za budowę prze wo
lu zwanego prom (plaustri dicti prom} w Ubnicy, 5 grzywien.

Rygwie zapłaty za robotę z trzema innymi towarzyszami 
około tamy na Wiśle królewskiej (in Visla regali) pod Ubni- 
cą, 3 grzywny.

Wojtkowi cieśli za zrobienie stołu z dwóch desek, w do^ 
mu królewskim, 1 skojec.

We wtorek w dzień św. Marcina (11 listopada), Janowi 
Glinarzoniczowi za robotę studni przy kuchni na zamku, zapłaty 
1 grzywnę i 8 skojców; za powrozy do wyciągania gliny i innój 
nieczystości ze studni, 2 skojce i 1 kwartnik.

W sobotę w dzień ś. Łucyi (13 grudnia), Rygwie za robotę 
około tamy 1 grzywnę.

Księga robót w Uściu i Wojniczu.

Rok 1393.

W poniedziałek po niedzieli Judica (5tej w. postu), za 
naprawienie pieca w izbie dworu królewskiego w Uściu, 1 sko
jec. Cieślom za robotę przy budowaniu domu królewskiego 
w Uściu, 12 skojców; za zamek (sera) do tegoż domu, 3 kwar- 
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tniki. We wtorek, klepaczom (glebatoribuś) (I) za namazywa- 
nie rzeczonego domu białą glinę, 4 skojce.

Roboty w Żarnowcu. R. P. 1393.

Mikołajowi i Andrzejowi klepaczom, klepiącym piekarnię 
we dworze, zapłaty <3 skojce.

Za narzędzie żelazne, zwane klamra (clamra} wmuro
wane w dom dla podtrzymania kraty, 1 grosz i 4 denary.

Za 20 kóp dachówek, holenderki (scilindrorum), do przy
krycia otworu, który wiatr wyłamał w domu murowanym, 13 
sk ojców.

Za wyczyszczenie rowu około dworu królewskiego, i wy
rzucenie z niego nieczystości, 2 grzywny.

Księga robót to Proszowicach. R. P. 1393.

Za naprawę nadbrzeża rzeki uszkodzonego w niektórych 
miejscach przez gwałtowność wody, robotnikom pracującym nad 
tern ze strony królewskiej, 14 skojców na dwa achtele piwa.

We czwartek po dniu ś. Stanisława (po 8 maja), w Kra
kowie, za wóz o czterech kołach z osiami, podoskami (axibus 
podoskij}, postronka ni {redibus postronkij), powrozami kono- 
pianemi, smołą i siekierą na wozie, 16 skojców.

Za 1 kopę łat, zwanych uścianki (asserum dictorum 
usczanki}, do naprawy stajni (equiriuni), 2 skojce.

Za 2 kamienie do młyna w Słomnikach, 1 grzywnę.
W wigilią śś. Piotra i Pawła (28 czerwca), p. Henrykowi 

plebanowi z Igołomia, za dęby własne i kościelne, 4 grzywny.
W sobotę, w wigilią ś. Klemensa (22 listopada), rzeźbia

rzom za kamienie z rzeźbami (kafle?) do pieca w Krakowie, 3 
grzywny (2).

(1) Ani słowo łacińskie glebator, ani polskie klepacz, nie znajdu
je się po słownikach. W liście niskim starosty chełmskiego, do Włady
sława Jagiełły pisanym, a którego kopiję z oryginału, znajdującego się 
w archiwum Kommissyi Skarbu posiadam, wspominani są klepacze do na
prawy domu królewskiego w Medyce użyci. W słowniku Knapskiego 
czytamy klepię, ubijam ziemię: zkąd i słowo klepacz, (po łacinie gleba- 
tor od gleba}.

(2) Pro sculptis lapidibus sculptoribus pro fornace, in Cra- 
covia> III marę.
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Albertowi kowalowi w Proszowicach, za 8 kóp gwoździ 
zwanych bratnale, 4 skojce.

W sobotę, w wigilią ś. Mikołaja (5 grudnia), mularzowi 
Januszowi 6 skojców, oprócz 3ch grzywien zapłaconych za kafle. 
Temuż mularzowi za postawienie rzeczonego pieca zapłaty 1 
grzywnę.

Księga robót w wice-prokuratoryi Niepołumickiej i u ła
downikach. R. P. 1393.

We wtorek w oktawie ś. Jana fpo 24 czerwca), kupiono 
do nowego domu w Jadownikach, stawianego z własnych dębów 
(roboribus), belek i innego drzewa....

Za 3 zamki zwane kłódki, [pro III serźs dictis klodkij}, 
3 skojce. Za 3 narzędzia zwane banthy [pro III instrumentis 
dictis banthij}, na których drzw7i są zawieszone, 9 skojców. 
Witosławowi klepaczowi, za nową izbę, zapłaty 6 skojców. 
Kmieęiowi zwanemu Hostoja. (kmethoni dieto Ilostoijd], za 
wyklepanie komina w nowej komnacie (in nora comnatha} 6 
skojców.

We wtorek, w wigilią 11,000 panien (20 października), za 
2 beczki na kapustę kwaśną (ad imponendum acidos caides), 
w Jadownikach. 6 skojców; za 1 beczkę i 2 konewki do łaźni 
królewskiej, 3 skojce.

Krupie, cieśli, za postawienie pałacu i stajni w Posynie, za
płaty 10 skojców (1).

(1) Krupę carpeutario a coastruccioue pallacii et eąuiree in Po- 
sijna. x. scoi.



Ostatni wypadek historyczny w regestrach naszych wspomniany, 
był zjazd Jadwigi i Jagiełły z Zygmuntem królem węgierskim, 
w Sączu, w lutym 1395 r. odbyty, na którym zrzekli się praw 
swoich do korony węgierskiej, po śmierci królowój Maryi, sio
stry Jadwigi, a żony Zygmunta bezpotomnie zeszłój.

Przerwa lat ośmiu w regestrach (od r. 1395 do r. 1403) 
przedstawia nam już inną królowę na tronie polskim. Po śmier
ci wiekopomnej Jadwigi (17 lipca r. 1399), Jagiełło lękający 
się stracić koronę wraz z jej ręką nabytą, z porady niektórych 
panów zaślubił sobie, zaraz w r. 1401, Annę, córkę Wilhel
ma hrabi Cylijskiego, i Anny córki Kazimierza Wielkiego. Ta 
lubo z twarzy mniej nadobna, przy pierwszem poznaniu tak mu 
się niepodobała, iż chciał ją po zrękowinach odesłać; jednak 
lat 15 zgodnie z nim przeżyła, i nie obeszło się nawet bez za
zdrosnych posądzeń za strony męża, jakiemi ten wszystkie żony 
swoje prześladował. Z braci królewskich, stryjeczny Witold 
zawsze Litwą rządził; rodzony, Swidrygiełło, opuściwszy Krzy-

12
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żaków, dostał był rządy Podola od króla; ale wkrótce sprzy
krzył mu się pokój domowy, i znowu do Krzyżaków powrócił. 
Z książętami mazowieckiemi i wielą książąt ruskich i szlązkich 
zgoda była wielka i przyjaźń, gdyż ciągle okazują ich nam te 
rejestra na dworze królewskim.

Rejestr przychodu pieniędzy królewskich na roboty w zam
ku Noirego Miasta, do rąk Gronostaja z Bussiny, kleryka 

Najjaśniejszego króla JM. R. P. 1403 (i).

Od pana Jakusza, 7 grzywien. Od Andrzeja mistrza men
nicy, 8 grzywien. Od księdza Macieja, pisarza czynszów zamku 
krakowskiego {notario censuum castri Cracociensis) 10 grzy
wien. Od Zygmunta, pisarza Andrzeja mistrza mennicy królew
skiej, 8 grzywien.

Kok 1404.

Od króla JM. ze Stobnicy na ręce Piotra z Luki, 20 grzy
wien. Tegoż roku 28 grzywien z podatku wiardunkowego, {de 
exaccione fertonali) z powiatu nowo-miejskiego (2).

Od sługi Jana z Tęczyna {de Thanczin} kasztelana kra
kowskiego, 40 grzywien.

Rok 1403.

Od Kożuszka {a Coschuscone) 33 grzywny.

Rok 1407.

Ze skarbu od pana Nówka {a D. Noiocone) 100 grzywien.

Rok 1408.

Od żupników {de Suppariis) 150 grzywien. Summa 
ogólna z lat pięciu, 585 grzywien.

(1) Księga nr. 9. Nazwiska Gronostaja w Niesieckim nie znajduje
my; mógł to być Litwin z rodu Hornostajów.

(2) Na zjeźdzle w Nowem-Mieście Korczynie It listopada 1404 r. 
postanowiono pobór 12 groszy, tojest wiardunku z łanu, na wykupienie 
ziemi Dobrzyńskiej od Krzyżaków; okazuje się, że ten podatek używany 
był i na potoczne wydatki dworu królewskiego.
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Rejestr stary i od roku 1W3 fi).

Oto jest rejestr w którym zapisana jest stacya króla JM. 
i królowój pani gdy przybyli do Nowego-Miasla, w sobotę 
w wigilią św. Marcina (10 listopada) r. nar. P. 1403 (2).

W sobotę (10 listopada) dla króla JM. na obiad, 3 grzy
wny, 5 skojców i 1 grosz; dla królowej pani 1 grzywnę 22 skoj
ców; dla księcia Siemiszka (3).

W niedzielę i poniedziałek (11 i 12 listopada), dla księ
cia Janusza cieszyńskiego (Duci Janussio Czesnlszki} (4), dla 
marszałka (5), dla podskarbiego (6), i t. d. Za beczki zwane 
przykadki (pro doliis dirtis przicadky} 15 skojców. Za pod
jęcie sługi królewskiego zwanego Krupką, [pro familiari D. 
Regis dieto Krupka} w gospodzie u Skody mieszczanina z No- 
wego-Miasta, 12 skojców. Za lutnistów ruskich (pro citaristis 
ruthenicis), Michałkowi mieszczaninowi tamecznemu, 12 skoj
ców. Za podejmowanie w gospodzie Ostaszka z Moskwy (pro 
Ostaszcone de Moszkwa], 12 skojców (7). Staroście sando
mierskiemu (8) gdy gonił do Krakowa za rozbójnikami (post 
pdones, predones}, wedle listu króla JM. 20 skojców i 3 kwar- 
tniki (9). Z polecenia króla JM. podkoniuszemu królewskiemu,

(1) Księga nr. 10.
(2) Królową była druga żona Jagiełły, zaślubiona r. 1401 

(f 1416) córka hrabiego Cylii, a wnuczka Kazimierza W. króla polskie
go, z córki jego Anny.

(3) Siemiszko, t. j. Ziemowit, syn Ziemowita księcia mazowiec
kiego, i Alexandry,siostry Jagiełłowej.

(4) Nie znajdujemy książęcia tego Imienia w linii wprost cieszyń
skiej; ale że to była tylko gałąź domu książąt szlązkich na Opolu, Cie
szynie i Oświęcimie, być może, iż to był książę Jan Oświęcimski, syn 
Przemysława, zabitego f. 1401. (Ob. Sommersberg, t. 1, str. 667, ta
blicę genealogiczną).

(5) Marszałkiem koronnym był Zbigniew z Brzezia, jak świadczą 
dalsze rejestra.

(6) Podskarbim królewskim był w dawnych rejestrach naszych 
Hinczko z Przemankowa\ później zaś pod r. 1412 napotykamy Medyo- 
lańskiego. Kto mianowicie był podskarbim w r. 1403, zostawia Nie- 
siecki wątpliwem,

(7) Córka księcia Witolda była za Wasylem W. Ks. Moskiewskim.
(8) Starosta sandomierski, z nazwiska bliżej nie oznaczony.
(9) Rozbójnicy ci byli pod dowództwem dwóch możnych panów: 

Grota Słupeckiego i Jana Rogali kasztelana włocławskiego, których 
wypędzono poza granice kraju, do Moraw.
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zwanemu Wassilec [Wassilecz). który przybył do koni, 6 skoj- 
ców. Temuż na wydatki podróżne, gdy z końmi na Ruś poje
chał, 7 skojców. Rajcom wiślickim za konia, którego król JM. 
polecił kupić dla Zyndrama, oprawcy, [Zindramo, justiciario) 
6 grzywien (1). Za koryta [pro llntribus), w których bydlęta 
pić zwykły, do zamków i folwarków, 8 skojców. Piotrowi pta
sznikowi (aucupi) za konopie i len na siatki, za wice-prokura- 
toryi pana Gronostaja. Dwom bębnistom na parę koni, 3 grzy
wny. Za naprawę szyb w łaźni białej dolnej [ad albam stubam 
iuferiorem), 7 skojców. Skodzinie [Scodzino) (2) za pranie 
obrusów króla JM. 16 skojców.

Następuje stacya króla JM. z królową, gdy przybyli 
do Nowego-Miasta w sobotę przed niedzielą Inoocawit (Isza 
W. postu, 17 lutego) R. P. 1404.

W sobotę, niedzielę, poniedziałek i wtorek (17, 18, 19, 
20 lutego) dla księcia Bolka (3), księcia Siemiszka, marszałka, 
podkanclerzego (4), dla gości z Czech, Prokopa z Niesporkiem, 
[Procopio cum Nessporek) (5): dla księżny z pannami i t. d. 
Za sześć rzeszot [pro VI cribris rzeszothd) 3 grosze. We 
wtorek (20 lutego) król JM. pojechał na noc do Przymankowa.

Król JM. z królową panią przybyli do Nowego-Miasta 
w niedzielę przed św. Jakóbem Apostołem (20 lipca). Dla kró
la i królowej, pana marszałka, gości z Moskwy, (hospitibus de 
Mcszkwa), dla p. Mikołaja podkanclerzego (6) i t. d. W so
botę (26 lipca) po obiedzie król JM. pojechał na noc do Skal- 
mierza.

(1) Oprawca, ceklarz, łapacz, sługa miej-iki do łapania złodziejów 
(Linde) Malepciorum judex oprawca dicilur (Vol. Leg. I. 5.).

(2) Skodzina, zapewne żona wyżej wymienionego Skody mie
szczanina I właściciela gospody w Nowem-Mieście.

(3) Bolko zapewne Bolesław ks. mazowiecki, syn ks. Janusza 
i Anny Danuty siostry Witolda.

(4) Podkanclerzym był Mikołaj Trąba późniejszy arcybiskup 
gnieźnieński.

(5) Księżna, zapewne Ziemowitowa, Alexaudra, siostra Jagiełły.
(6) Mikołaj Trąba kanonik krakowski; dawniej proboszcz S. 

Floryański, prokurator generalny krakowski, później został arcybisku
pem halickim, (r. 1411) i tegoż roku jeszcze arcybiskupem gnieźnień
skim, po zejściu Mikołaja Kurowskiego.
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Za 2 kopy stracsusz (I) 1 kwartnik. Za 11 kóp garnków 
{pllaruin} po 4 grosze, 22 skojce. Za 8 kóp misek (scutella- 
rum),^o 5 groszy, 20 skojców; za 14 niecek, 4 skojce; za 6 na
czyń zwanych przykadki [przicadkij], 12 skojców.

Stacya króla JM. i królowej pani gdy przybyli do 
Nowego-Miasta, w sobotę przed niedzielą Innocacit, Isza 
W. postu (7 marca] R. P. 1405, za wice-prokuratoryi p. Gro
nostaja dziedzica z Bussiny.

Obiad dla króla JM, dla królowej pani, dla księcia Alexan- 
dra [Duci Alewandro} (2), dla ks. Bolka, dla p. marszałka, 
dla pana Mikołaja, podkanclerzego, dla gości z Czech, dla p. 
Mikłasza Węgrzyna i dla gości pana Hinczka, z Czech. We 
wtorek (10 marca) po obiedzie, król JM. z królową panią po
jechali do Przymankowa.

Druga stacya króla JM. w Wiślicy, kiedy przybył 
w piątek iv wigilią Wniebowzięcia N. Panny [14 sierpnia} 
R. P. 1405 z królową panią, z księciem Bolkiem, p. marszał
kiem, p. Mikołajem podkanclerzym, i innemi książętami.

W niedzielę (16 sierpnia) król JM. z królową panią po
jechali na wieczerzę do Niepołomic. Zostali się w Wiślicy: 
książę Swidrygiełło (3); ks. Bernard (4); ks. Zygmunt (5) 
z Grabą, który mu zawsze zwykł towarzyszyć; marszałek Zbi
gniew, i książę Siemiszko czyli Alexander.

Stacya króla JM. z królową panią gdy przybyli do 
Przymankowa w piątek przed 8. Klemensem (21 listopa
da) za prokurutoryi p. Gronostaja, prokuratora Nowego- 
Miasta i Wiślicy R. P. 1404.

(1) Stracsusz, może to samo co strekfussy, już wyżej w tych 
rejestrach wspomniane, a których znaczenia nie mogliśmy odgadnąć.

(2) Ks. Alexander tak nazwany od matki Alexandry, siostry Ja
giełły, ks. Siemiszko czyli Ziemowit, mazowiecki.

(3) Ks. Swidrygiełło opuszczony od Krzyżaków, którzy zawarli 
pokój z Jagiełłą i Witoldem na zjazdach w Gniewkowie (7 czerwca) 
i w Kownie (29 czerwca f. roku), mnslał się pogodzić z bratem, i dostał 
zamiast odebranego mu Podola, księztwa brańskie i starodubowskie.

(4) Ks. Bernard zapewne Namysłowski (Falkenbergensis) , syn 
księcia Opolskiego, brat Jana Kropidła nominata arcybiskupa gnieźnień
skiego, ożeniony z Jadwigą córką Spytka z Melsztyna wojewody kra
kowskiego.

(5) Ks. Zygmunt Korybut, syn Dymitra brata rodzonego Jagiełły 
książę nowogrodzki.
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Ugoszczenie dla króla JM., królowój pani, księcia Siemi- 
szka, p. Mikłasza Węgra, p. Zbigniewa marszałka króla pol
skiego (Marsalconi Regźs Polonie).

W niedzielę (23 listopada) król JM. pojechał {eąuitaiyii} 
z królową panią, na noc do Stobnicy.

Stacya królowej pani pojechała {equitavit) naprzeciwko 
króla po drodze do Krakowa w sobotę w wigilią św. Andrzeja 
(29 listopada) R. P. 1404. W niedzielę (30 listopada) poje
chała na noc do Opatowca.

Rejestr wydatków zamku Nowego-Miasta dla sokolników 
i innych, po wyjeździe króla JxM. we czwartek po św. Idzim 
(3 września) R. P. 1405 (1).

W piątek w sam dzień św. Doroteusza (9 października), 
pan Scibor przyjechał z Litwy na obiad (2). Daniłkowi sokolni
kowi, Slachcie {Slachc%e} sokolnikowi, 7 skojców. Opanaszo- 
wi za przyrządzenie skóry do bębnów królewskich, {ad cym- 
Iwlinn Regis, rulgariter bambnij) 3 skojce. Hopanasowi 
harfiście {sambucino).... (3); za koźlę dla służących, 4 grosze; 
za ptaki leśne zwane cietrzewie (czetrzewe). Piotrowi Pomyka- 
dle {Pomicadloni) dyety na miesiąc za słoninę, miarkę mąki i t. d. 
4 grosze.

Kok 1406.

We czwartek, w oktawę Bożego Ciała (18 czerwca) ksią
żę pan Michał przybył do króla do Nowego-Miasta, jadąc na 
Litwę (4). We wtorek, w wigilią wigilii św. Jana (22 czer
wca) goście z Kijowa przybyli do króla JM.

W poniedziałek po pierwszśj niedzieli po ś. Idzim (t) wrze
śnia), książę Zygmunt bawił w zamku z całym dworem swoim 
po wyjeździć króla JM. z Nowego-Miasta.

(1) Księga nr. 11.
(2) Scibor ze Ściborzyc herbu Ostoja, później wojewoda siedmio

grodzki, rycerz i mąż stanu wielce zasłużony w Polsce i w Węgrzech.
(3) Zapewne Wajdelota litewski.
(4) Książe Michał może syn ks. Zygmunta Klejstutowicza , a sy

nowiec Witolda.
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Tu znowu przerwa pięcioletnia w rejestrach, zapełniona 
jednak w dziejach ważnemi wypadkami: wojną Witolda z zię
ciem swoim W. K. Moskiewskim, wspieranym przez Swidrygieł- 
łę, (1407— 1408); urodzeniem córki królewskiej Jadwigi, 
8 kwietnia 1408 r., nareszcie odnowioną wojną z Krzyżaka
mi, i świetnem zwycięztwem Jagiełły i Witolda nad nimi pod 
Grunwaldem, odniesionem 15 lipca r. 1410. Mniej korzystny 
pokój z Krzyżakami zawarty został w Toruniu, 2 lutego r. 1411; 
potem Jagiełło z królową zwiedzili Litwę całą, Ruś, Kijów, 
Kamieniec i Lwów, a za powrotem do Krakowa, 25 listopada 
tegoż roku, chorągwie krzyżackie pod Grunwaldem zdobyte, 
w katedrze krakowskiej złożyli. O tych wypadkach na nie
szczęście w rejestrach naszych żadnego śladu nie ma.

Kok 1411.

Rejestr s tacy i króla JM. i królowej pani, którzy przy
byli do Wiślicy, w sobotę w wigilią św. Andrzeja (29 li
stopada) R. P. 1411 (1).

Tu pierwsza stacya miała miejsce za prokuratoryi pana 
Gronostaja z Bussiny (de Busszijna) prokuratora Nowego- 
Miasta, i kantora podówczas kościoła sandomierskiego.

Obiad dla króla JM., królowej pani, księżny Ziemowitowój, 
księcia Siemiszko, ks. Zygmunta, ks. Romana (2), wice mar
szałka (3) podskarbiego (4), księdza i pisarzy, kuchmistrza i t. d.

Następuje inna stacya królowej pani, gdy przybyła z Wiel
kiego Opatowa od króla JM. do Wiślicy w sobotę w wigilią 
św. Mikołaja (5 grudnia) r. 1411. W poniedziałek (7 grudnia) 
pojechała na obiad do Proszowic.

Rok 141?.

Następuje inna stacya króla JM., który przybył w pią
tek pierwszy po oktawie Trzech Króli {15 stycznia) 1412 r.

(1) Księga nr. 13.
(2) Niewiadomo którego.
(3) Yicemarsalcus, może ten sam urząd przeistoczył się później 

na inarszałkostwo nadworne. Wicemarszałka w r. 1415 nazywają reje- 
stra nasze Grochockim (może Grochowski herbu Janosza, w ziemi prze- 
myślskiej; ob. Nlesieckiego).

(4) Podskarbim był niejaki Medyolaiiski, może Węgier, bo w Ko
ronie polskiej Nlesieckiego żadnej wzmianki o nim nie ma. 
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do Wiślicy na obiad z księciem Mitkiem {Dud Mit co ni} (1) 
z ks. Romanem, księdzem i pisarzami, wice.-marszalkiem, dya- 
kiem Moskwą {cum Mosąuitis} i innemi Rusinami.

W sobotę (16 stycznia) król JM. po obiedzie wyjechał na 
noc do Proszowic; Rusini i Moskwa pozostali jeszcze, jakoto 
dyak, lutniści i Wołczek z towarzyszami.

Następuje stacya księcia Konrada Oleśnickiego (2), który 
przybył do Nowego-Miasta w piątek piórwszy po niedzieli Ocu- 
li (3iój w. postu, 11 marca) r. 1412.

Tenże książę pojechał konno na Litwę z poselstwem do 
ks. Witolda w 54 koni. Książę Roman także przybył do No
wego-Miasta w piątek po niedzieli Oculi (11 marca).

Rejestr wydatków w Sączu r. 1412 (3).

W niedzielę zapustną (14 lutego) obiad dla króla JM. 
i królowej pani; oraz dla księżny raciborskiej (4), księżny 
Ziemowitowej, ks. Ziemowita, ks. Bolka, ks. Zygmunta, ks. 
Siemiszka, p. marszałka, kasztelana krakowskiego z Chroberza 
{de Chroberz} (5), mistrza dworu, marszałka nadwornego, pod
skarbiego, kapelanów, pisarzów, podczaszego, krojczego, pana 
Zbisława, p. Wolczka, p. Piotra, gości saskich, i innych Sa
sów, księcia Hurka {Dud Hurkoni} (6) z ks. Romanem, ks.

(1) Ks. Milko będzieto może ks. Dymitr (syn Teodora Lnbarto- 
wlcza) Sanguszko.

(2) Konrad III, albo IV, jeden z braci synów Konrada II, księcia na 
Oleśnicy. Konrad IV oz’enił się później z Dorotą, córką księcia Janusza 
mazowieckiego.

(3) Księga nr. 14. Przed zapustami odbyło się w Krakowie wese
le księżny Cymborki, siostrzenicy królewskiej, córki ks. Ziemowita mazo
wieckiego, z Ernestem księciem rakuskim; i pani ta została matką ro
du cesarzów Habsburskich.

(4) Księżna raciborska, zapewne Helena Korybutówna, żona ks. 
Janusza raciborskiego na Opawie.

(5) Kasztelanem krakowskim był w roku Jan z Tęczyna.
(6) Ks. Hurko posiadał dobra Kraśniczyn w ziemi chełmskiej, któ

re w r. 1433 należały do synów jego, pod administracyą wuja ich, księ
cia Sanguszki, jak świadczy dyplomat drukowany w Turgieniewa hi- 
slorica Russicae Monumentu. Ob. także list do Warneńczyka drukowa
ny w nr. 65 Gazety Codziennej z roku 1854.
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Mitko z Daszkiem (Duci Mytkoni cum Daschcone) (1), My
szki (Myss%>con( z towarzyszami i pisarzem ruskim, Grodnian, 
Smolan, Żmudzinów, [Hrodnauom, Smollnanom, Semeytis) 
sokolników, lutnistów {cytharedis}, koniuszych Rusinów i chrze- 
ścian (agazonibus Ruthenicalibus et Christianis( psiarzów 
Rusinów, Chruściela, Alberta krajczego, Pietrasza obroczne- 
go i t. d.

Za ryby zwane lipienie 9 skojców; za ryby zwane zlize (?) 
(pro piscibus fundiculis zlize) 8 skojców; za kruczmorkę dla 
ks. Siemistka czyli AIexandra; za soczewicę 2 skojce i t. d.

W piątek (przed niedzielą Reminiscere, 26 lutego). Hra
biemu Cylijskiemu [Comiti de Cijlid) (2), panu Miklaszowi 
z Gary (ZZ Gera miclasz] (3), panu kardynałowi (4) i t. d. 
ugoszczenie.

W niedzielę Oculi (6 marca) dla gości z Węgier tegoż 
dnia przybyłych, obiad drugi. W poniedziałek goście z Węgier 
odjechali przed obiadem.

We środę (9 marca) królowa pani z dworem swoim rano 
wyjechała na obiad do Sącza, po drodze (eąuitandó) do Wę
gier (5). Tegoż dnia przybyli goście z Bessarabii (de Bessa- 
rabt) (6).

We czwartek (10 marca) król JM. do Węgier wyjechał. 
Goście z Bessarabii, z Grodnianami, i komornikami Sochacze- 
wskim i Floryanem, pozostali w Sączu; obiad dla nich i dla 
Szirdela.

(1) Tego Daszka nazywają niżej rejestra księciem; będzieto zape
wne Daniel ks. Ostrogski.

(2) Brat albo krewny królowej Anny, drugiej żony Jagiełły.
(3) Mikołaj de Gara wojewoda (palatyn) węgierski.
(4) Kardynał Branda-Castiglione, poseł króla węgierskiego Zy

gmunta do Polski.
(5) Na zjazd z Zygmuntem królem węgierskim w Lubowli, na Spi

żu, na którym 15 marca obaj królowie zawarli przymierze wieczystej 
przyjaźni, i traktat o Ruś, Podole i Wołoszczyznę. Oryginał tego trakta
tu, na pargaminie z 38 pieczęciami wiszącemi dotąd (oprócz 12 odpa
dłych, przechowany jest w cesarskiem archiwum w Wiedniu, gdzie oglą
dałem go w grudniu 1851 roku. Pomiędzy świadkami cytowani są Se- 
moithus Senior, Boleslaus Mazorie, Sigismundus Norogrodensis dci 
gracia dux i t. d.

(6) Bessarabia należała do księztwa wołoskiego.
13
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W niedzielę Judica (20 marca) Dobrogost komornik 
z sokolnikami pojechał z Nowego-Miasta do Węgier za królem.

We czwartek (24 marca) po obiedzie Grodnianie wyje
chali, ale goście z Bessarabii z innymi do Wielkiego Czwartku 
pozostali oczekując na królowę.

W Wielki Czwartek (31 marca) królowa pani przybyła 
z Węgier do Sącza na obiad, a po obiedzie Bessarabowie odje
chali; komornicy i inni słudzy królewscy na obiad chodzili do 
pana Gronostaja.

W Wielki Piątek (1 kwietnia) na obiad dla królowej pani, 
przybyłej z Węgier, i dla księżny raciborskiej, za olej do pla
cków, 7 skojców; za mak do placków 2 skojce; za 2 achtele pi
wa, 16 skojców; za wino 13 skojców.

W niedzielę, w uroczystość Wielkanocną (3 kwietnia) 
za groch i jagły, 5 skojców; za kapustę surową {pro caulibus 
crudiś) 3 skojce; za kapustę młodą, odroslij, 2 skojce; za 12 
prosiąt 12 skojców; za 4 sery młode 3 skojce; za 900 jaj 
15 skojców.

W poniedziałek (4 kwietnia) po obiedzie, królowa pani 
wyjechała do Lipnicy.

Następują porządki wielkiej stacyi w Sączu, gdy 
król JM. i królowa pani tu przydlużej zabawili, jadąc do 
Węgier.

Za 407 miarek i 2 korczyki mąki pszennej, po 4 skojce, 
czyni 67 grzywien, 22 skojce, 1 grosz i 12 denarów.

Za 1,300 miarek owsa po 2 skojce, czyni 108 grzywien, 
i 8 skojców; za siano, 75 grzywien, 10 skojców i 1 grosz.

Dwa naczynia zwane dzieże {dzesze); za tarcice jharczi- 
cze] do robienia stołów; za 6 kóp zwanych assarum} uszzan- 
kij) 1 grzywnę i 1 grosz.

Stanisławowi woziwodzie {weclori aque} 20 skojców. 
Kokotkowi {Kocothconi) za łososie żywe 2 grzywny i 1 grosz. 
P. Wierukowi {D. Verucconi} za ryby kupione, 60 grzywien, 
ale mu zapłacono tylko 20. Władysławowi z Koszyc za 8 ba
ryłek węgierskich ryb, 65 grzywien; za 4 sztuki sukna świdni
ckiego, po 4 grzywny sztuka, dla Wolczka, Poleżajka, Dymi
tra, Hejrosza, Holeniszcza, Częstopiana {Czenstopijan^ i in
nych sokolników, wr liczbie 15tu, wraz dla Benka podkoniu- 
szego przy koniach królewskich.
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(1) W niedzielę w dzień ś. Stanisława (8 maja) Rumbold 
(Rumpolduś) marszałek księcia Witolda, przybył na noc z Łapę.

W niedzielę po Podwyższeniu Św. Krzyża (18 września) 
królewna JM. młoda (2) przybyła na noc do Nowego-Miasta.

Tegoż czasu przybył rotmistrz p. Jaśko. W sobotę w dzień 
św. Jadwigi (15 października) książę Iwan (Dux Ilywan} przy
był z Krakowa do Nowego-Miasta na noc.

We środę nazajutrz po św. Łucyi (14 grudnia) ks. Zy
gmunt po obiedzie wyjechał na noc do Przymankowa.

Następuje stacya księżny Ziemowitowój w Wiślicy, w nie
dzielę piórwszą po św. Elżbiecie (20 listopada), na obiedzie; 
która pojechała potem {equitavif} do Niepołomic, do króla JM., 
gdyż podówczas książę Cieszyński (dux Thessyensis) z córką 
jej ożenił się.

12. 1413 (3).

Następuje stacya króla JM. z królową panią w piątek 
w dzień św. Katarzyny, (25 listopada), w Wiślicy; z księżną 
Ziemowitową, ks. Bolkiem, ks. Zygmuntem i t. d.

Rejestr w którym jest stacya królowej pani gdy z góry św. 
Krzyża przybyła do Wiślicy we wtorek po św. Magdalenie (26 
lipca) 1412, za prokuratoryi wielebnego pana Gronostaja, kan
tora sandomierskiego.

Rejestr stacyi króla JM. i królowej pani, gdy przybyli do 
Wiślicy w sobotę w oktawie Wniebowzięcia (27 sierp.) 1412 r. 
za prokoratoryi pana Gronostaja kantora sandomierskiego w No- 
wem-Mieście.

Obiad dla króla JM. i królowój pani, oraz książąt Siemiszka 
i Zygmunta, kanclerza (4), podskarbiego Medyolańskiego, kapela' 
nów i pisarzów; tudzież dla p. Wołczka, krajczego, mistrza dwo
ru, dla Sasów, Austryaków {Saxonibus^ Australibus] ks. Mi
chała, ks. Hurka z Romanem, ks. Mitka.

(1) Znowu księga nr. 13 wydatków w Nowem-Mieścle i Wiślicy.
(2) Córka Jagiełły z Anny Cylljskiej, Jadwiga, urodzona 8 kwie

tnia 1408 r.
(3) Zapewne Bolesław ks. cieszyński, który miał za sobą Annę 

córkę ks. Ziemowita mazowieckiego i Alexandry siostry Jagiełły; gdyż 
siostra tej Anny Ofka, wyszła za Wacława ks. cieszyńskiego, brata Bo- 
iesławowego dopióro w r. 1426.

(4) Według Niesieckiego kanclerzem był wr 1412 Wojciech Ja
strzębiec biskup krakowski.
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Dla gości z Francji (Hospitibus de Francid), za ryby 6 
skojców; za masło ser i jaja 3 skojce; za pól achtela piwa 4 
skojce (1). Dla Jana z Gallicyi (Johanni de Gallició) (2), Toma
sza ze Sławonii (Thomede Slow ani), ks. Iwana włodzimirskie- 
go (Duet Hywo Wlodzijmiriensi) (3), Czechów, sługom Męży
ka (4), podczaszemu, Rumbolda marszałkowi ks. Witolda.

W niedzielę (28 sierpnia), dla podkanclerzego Donina 
\Vice cancellario Donijn) (5). Dla Jana z Francji {Johanni 
de Francid) za ćwierć mięsa, 3 skojce; za 5 kurcząt, 2 skojce; 
za barana bez skóry, 3 skojce; za półachtela piwa, 4 skojce. 
Dla ks. Iwana włodzimierskiego, dla gości ze Sławonii, dla ks. 
Daszka i t. d.

We środę po św. Bartłomieju, (31 sierpnia) król JM. po
jechał do Stobnicy na obiad; ale królowa pani pozostała jeszcze 
na cały dzień; a nazajutrz (1 września) wyjechała na obiad do 
Pacanowa.

Kok 1413.

Następuje stacya króla JM. z królową panią, gdy przybyli 
do Nowego-Miasta w sobotę przed niedzielą Reminiscere (2ga 
W. postu, 18 marca) za prokuraloryi p. Gronostaja r. 1413.

Obiad dla króla JM. i królowej Pani oraz dla książąt 
Zygmunta, Romana, Feduszka (duet Feduschoni), (6) pod
kanclerzego Donina, marszałka nadwornego, podskarbiego i t. d.

We środę (22 marca) król JM. i królowa JxM. pojechali do 
Przymankowa na obiad.

(1) We Francji panował podówczas słaby na umyśle Karol VI, 
a stronnictwa orleańskie i bnrgundzkle rozdzielały państwo. Niewiadomo 
które z nich utrzymywało stosunki z królem polskim.

(2) Jau z Galicji, zapewne zamiast z Galii! czjli z Francji, 
jak niżej.

(3) Zapewnie z rodu Luhartowiczów.
(4) Jan Mężjk z Dąbrowy, komornik królewski, już pod r. 1394 

wspomniany; nieodstępny mu był podczas bitwy grunwaldzkiej; później 
różue poselstwa sprawował, nareszcie wojewodą ruskim został.

(5) Donin t. j. Dunin ze Skrzynna, Piotr, dziekan krakowski, 
z rodziny odnoszącej swój początek do Piotra, wielkiego hrabiego na 
Skrzy u ule, towarzysza broni Bolesława Krzywoustego, fundatora tylu 
kościołów.

(6) Feduszko czyli Teodor, może książę Ostrogskl, syn księcia Da
niela, czyli Daszka.
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Następuje stacya króla JM. i królowój pani, gdy przybyli 
do Wiślicy w poniedziałek, w wigilią Wniebowzięcia N. Panny 
(14 sierpnia) r. 1413.

Obiad dla służby króla JM., dla królowej pani, dla książąt 
Zygmunta, Hurka, z Miłkiem, i Feduszka; dla marszałka, pod
kanclerzego Donina, podskarbiego króla JM. Jaśka, podskarbie
go królowej pani; dla p. Mężyka, Czechów, kapelanów i pi- 
sarzów, kapelana Tomasza z Rakusz (Thomassio de Racussij), 
doktora Janusza, gości z Francyi, mistrza dworu królowej; 
mistrza dworu młodej królewny, p. Wołczka, krajczego z p. 
Henrykiem; dla posłów z Bosnii (nuncns de Bosna) (1); dla 
sokolników wszystkich, p. Zamby (D. Zambe] oraz łowczych, 
lutnistów, flecistów, przekupniów (mangonibus), Grodnian,. 
Smolan, piekarzów, i innych Rusinów.

W niedzielę w oktawę Wniebowzięcia (20 sierpnia) ugo
szczenie dla ks. cieszyńskiego, dla gości z Rakusz, Grodnian, 
Smolan, Kijowianów (Hrodnanom, Smolanom, Kijanom) 
piekarzów i innych Rusinów. W piątek, nazajutrz po św. 
Bartłomieju (25 sierpnia) król JM. pojechał do Radłowa na ło
wy, a część dworu swojego zostawił. W sobotę (26 sierpnia), 
król JM. z Radiowa powrócił na wieczerzę.

W niedzielę (27 sierpnia) obiad dla króla; a wszystkie 
potrzeby dostarczano z Opatowa tak dla króla JM. jak dla królo
wej pani, i na wszystkie dyety.

W poniedziałek (27 sierpnia) król JM. obiadował w Wiel
ki em Piasku (m Magno Pijassek) na łowach, ale wszystkie 
potrzeby dostarczano z zamku.

We środę (30 sierpnia) król JM. z królową panią bardzo 
rano wyjechali na Ruś (2) (recesserunt summo manę ad par- 
tes Russie').

Konnotuje się, co dostarczyły folwarki, z których najdogo
dniej było, a mianowicie: chleb pszenny, chlób biały, groch, jagły,

(1) Podczas przeszłorocznej bytności swojej w Węgrzech, Jagieł
ło poznał się był z królem, t. j. banem Bośnii, Twartkiem II, i jego mał
żonką, i zawarł z nimi stosunki przyjaźni.

(2) Do Horodła nad Bugiem, gdzie w jesieni tegoż roku odbył się 
sławny sejm unii Litwy z koroną. Przywilej horodelski dotowany jest 
2 października r, 1413.
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siemię konopne, mak, kapusta, cebula, pietruszka, rzodkiew, 
melony (meloneś), ogórki, mąka biała i pszenna do piekarni, łój, 
świece, owies, siano, trawa (gramina}, słoma (str amina},

lUk 1414.

Następuje stacya królowej pani gdy przybyła do Wiślicy 
w piętek nazajutrz po Wszystkich Świętych (2 listopada 
r. 1414. W sobotę (3 listopada} królowa pani wyjechała na 
obiad do Skotników.

Następuje stacya królowej pani, gdy przybyła do Przyman- 
kowa w sobotę w wigilię św. Katarzyny (24 listopada) na obiad, 
,a król JM. na noc, za prokuratoryi p. Gronostaja.

Obiad dla królowej pani, oraz dla mistrza dworu, marszał
ka króla JM. podkanclerzego, ks. Zygmunta, ks. Siemiszka, 
ks. Mitka z Romanem, p. Zdakowskiego (D. Sdacowskij), Mę
żyka, p. Henryka, Wacława starosty bieckiego (Waczlao ca- 
pilaneo Byecziiensi}, podskarbiego króla JM. księdza, dokto
ra, pisarza, p. Dobrzyńskiego (D. Dobrzyński]}, Magiera kraj- 
czego {Mag er o ni incisori}, Daszka, p. Sampeńskiego (D. Sam- 
penskij (l) Czechów, puszkarzy i t. d.

W niedzielę pierwszę po św. Łucyi (16 grudnia) królowa 
pani przybyła na wieczerzę do Wiślicy z Wielkiego Opatowa 
od króla JM.

We wtorek (18 grudnia) królowa pani pojechała konno 
{equitavit} z Wiślicy do Podolan, i tam przekęsiła cokolwiek 
(fecit ibi prelib ario nem}, a potrzeb wszystkich dostarczał p. 
Gronostaj.

W poniedziałek po św. Andrzeju (3 grudnia) pan Zygmunt 
przybył do Nowego-Miasta na obiad; we środę (5 grudnia) przy
był na obiad do Przymankowa. We czwartek w wigilię św. To
masza (20 grudnia) mistrz Hieronim (Jfr. Jeronimus} przybył 
na obiad z listem królewskim wraz z Łappę (2).

(1) Mikołaj Sęplńskl, (także Szepeaski, Sompeńskl, Sopiński zwa
ny) posłował kilkakrotnie od ks. Witolda.

(2) Może ten Hieronim z Pragi (nie uczeń Hussa), który nawra
cał Litwinów na wiarę chrześciańską, i dla przełamania przesądów po
gańskich, własną ręką gaje bogom poświęcone ścinał. Ale tem wielu 
przeciwko sobie podburzył, do tego stopnia, że ks. Witold uznał potrze-
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Stacya króla JM. i królowćj pani gdy przybyli w "niedzielę 
Reminiscere (2ga W. postu 4 marca), na noc do Nowego-Mia- 
sta r. 1414.

Wieczerza dla króla JM., królowej pani i młodej króle
wny; oraz dla książąt Mitka z Romanem, marszałka, podkan
clerzego Donina, podskarbiego króla JM., podskarbiego królo
wej i t. d.

Dla Czarnego Zawiszy (Nigi'O Zawissze) za ryby świeże, 
6 skojców: za olej 2 skojce, za achtel piwa 7 skojców (1).

Dla Stanisława, Jawora i Benasza Czechów, Budziszew- 
skiego (Budzysszowskemu), Mężyka, Janusza, doktora mistrza 
Jakóba, mistrza Stefana, krajczego Miedzwiedzkiego (mcisort 
Medzve%skij}. P. Henrykowi, p. Wołczkowi, Jurdze Rakusza- 
ninowi, Francuzom (Franczussoiri}, p. Rydzkowi, Włosławowi 
węgrzynowi; dla 76ciu Rusinów, tojest łowczych, przekupniów, 
bębennistów, Grodnian i Smolan, piekarzy, których spis jest 
osobny (2); dla Andrzeja Węgrzyna, Władysława Węgrzyna, 
podskarbiemu Lubańskiemu {Lubańskij}. We środę (7 marca) 
król JM. na obiad pojechał do Przymankowa.

Rok 1415.
Stacya króla JM. i królowej pani gdy przybyli do Nowego- 

Miasla na noc we środę po niedzieli Reininiscere (27 lutego) 
roku 1415.

Tegoż dnia król JM. z królową panią obiad jedli w Połań
cu; ale wszystkie dyety dawano w Nowem-Mieście, mianowicie:

Zbigniewowi, marszałkowi, wicemarszałkowi Grochockie- 
mu (Grochothskłj), książętom Zygmuntowi, Alexandrowi, synowi 

bnem oddalić go z Litwy. Będąc na soborze bazylejskim, Hieronim ten 
opowiadał wiele szczegółów o Litwie Eneaszowi Sylwiuszowi (później
szemu Piusowi II papieżowi); a ten je w dziele swojem o Polsce 1 Litwie 
wydrukował.

(1) Byłto Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima, i z dzieł ry
cerskich, i jako mąż stanu sławny.

(2) Oto niektóre nazwiska z tego spisu: Dasz, Michał Niemiro- 
wicz, Miszko diak, Liszka, Drohobisz z Kaszyną, dwaj Swalkowie, Wo- 
łodko, Batabau, Maszko diak, Maszko Stauiszowicz, Straskowicz, Tram
pa, Żmudziu, Chotek, Zeryto, Alexauder, Sze. trzys, Huba, Szetyło, By
czek, Zedwid.



102 ŻYCIE DOMOWE

Ziemowita, Konradowi (1) Bernardowi, Romanowi; podkancle
rzemu Doninowi, podskarbiemu Medyolańskiemu, p. Mężykowi, 
p. Henrykowi z Rogowa, Daszkowi z Miszkiem, sędziemu sando
mierskiemu; kapelanom, pisarzom, doktorowi, dwom mnichom 
zakonu kaznodziejskiego, Piotrowi dyeciście (dijariste}', gościom 
z Francyi, kanclerzowi, dyakowi, Maciejowi Rusinowi, Gordono
wi z przekupniami, psiarzom, Grodnianom, sokolnikom, Kiwało, 
fleciście; dwom bębennistom, łaziebnikowi, puszkarzowi.

W sobotę (2 marca) wszelkie potrzeby czyli dyety dla 
króla JM., królowój pani, książąt i całego dworu dawano z Opa
towca.

Królowa Pani przybyła na obiad do Wiślicy, a król JM. 
na wieczerzę, w niedzielę w oktawie Wniebowzięcia (19 sier
pnia) r. 1415. Byli też książęta Alexander, Zygmunt, Roman 
z Hurkiem. marszałek, podkanclerzy p. Chodko, książę Jurga (2) 
Medyolański podskarbi, p. Henryk z Rogowa, Magier krajczy, 
Kostka Czech. Floryan podczaszy p. Mężyk; Kozieł [Cozel] 
i inni posłowie księcia Witolda! Bawiono do 2 września.

Stacya króla JM. i królowój pani gdy przybyli do Przyman- 
kowa w niedzielę w wigilią św. Katarzyny (24 listopada) 
r. 1415. Byli leż z nimi książęta Zygmunt i Roman z Miłkiem, 
książę Zegański (Zagansky) (3), wice marszałek Grochocki, 
podkanclerzy Donin, mnich prowincyał, p. Zbiszek (4) z księ
dzem Zbisławem, Wacław starosta biecki, p. Scibor, Floryan 
podczaszy i wiele Rusinów, jakto; Brindza, Waśko, Skoruticz, 
Przesdzybłoto, oraz lutniści, Moskwa, Andrejko, Szudzicz, Chod
ko, Steczko. Lukijan, Podolan, Katoka.

(1) Zapewne książę oleśnicki już wspomniany jako gość kró
lewski pod rokiem 1411tym.

(2) Ks. Jurgo czyli Jerzy zapewne smoleński, szwagier księcia 
Witolda.

(3) Ks. Zegański Jan, synowiec Jadwigi, czwartej żony Kazimie
rza Wielkiego, z której córka Anna hrabina Cylejska, byta matką królo
wej Anny Jagiełłowej.

(4) Zbiszek t. j. Zbigniew z Oleśnicy, późniejszy bisknp krakow
ski i kardynał.
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Rok 1416.

Stacya króla JM. gdy przybył do Wiślicy w piątek, w wi
gilią Wniebowzięcia (14 sierpnia) r. 1416, za prokuratoryi 
p. Gronostaja kantora sandomierskiego (1).

Byli też książę Zygmunt meklemburski z synem {Dud 
Nachemborski cum filio} (2), Hurko, Mitko z Romanem, Ale- 
xander mazowiecki; marszałek, wice-marszałek, podkanclerzy, 
Scibor Czech, Henryk z Rogowa, Gutger poseł z Litwy, pro- 
wincyał i doktor, kapelan i pisarz, Zbiszek protonotaryusz, Rum- 
bold poseł z Litwy, Jakób Francuz {Jacobo gal lico}, Szepeń- 
ski (3) poseł księcia Witolda.

We wtorek (25 sierpnia) król JM. obiadował we wsi 
Miernowie; a po obiedzie pojechał na noc do Skalmierza, i tam 
wszystkie dyety oddawano.

We środę (26 sierpnia) król JM. obiadował we wsi Za- 
gorzyce, ale po obiedzie wyjechał do Przymankowa na noc, 
i tam wszystkie dyety oddawano.

We czwartek (27 sierpnia) obiad króla JM. w Przyman- 
kowie; po obiedzie pojechał na noc do Opatowca, i tam wszyst
ko oddawano. Przybył książę Jerzy.

W piątek (28 sierpnia), król JM. przybył do Nowego-Mia- 
sta na obiad, i tu wszystkie dyety oddawano.

Rok 1417.

Stacya króla JM. w Nowóm-Mieście w sobotę, w wigilią 
niedzieli Oculi (3ciój W. postu, 13 marca) r. 1417, za prokura
toryi p. Gronostaja kantora sandomierskiego; byli tóż książę
ta: Ziemowit i Siemiszko, Wilhelm Grabież {Vylhelmo Gra
bież} (4), ks. Miklasz opawski (5), ks. Bolko, podkanclerzy, 
Medyolański ze skarbnemi (cum thezauranisy Maciej Czech,

(1) Królowa Arian Jagiełłowa umarła była 12 maja tego roku, 
w Krakowie.

(2) Zapewne Jan II i syn jego Henryk Tłusty (Pinguis), książęta 
meklemburscy.

(3) Sępiński.
(4) Zdaje się, że powinno być Grabia, t. j. Wilhelm brabia Hol- 

landyi, o którym niżej.
(5) Mikołaj ks. szlązki na Opawie (Troppau).

13
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p. Zbigniew protonotaryusz (27. Sbygneo prothonotario}, pan 
Henryk z Rogowa, p. Włodko gość z Wołoszczyzny (27. Wład
com de Yalachia hospiti}, ks. Roman, ks. Wasyl (Duci Wa- 
szyloni} (1), doktor, prowincyał, mistrz Jakób, p. Włodek, 
Dederko, Sokolnik, Falkowski, p. Konrad, p. Włóczek, Mrzy- 
głodzki oprawca (Mrzyglockłj opprawcza).

We wtorek (16 marca) wszystkie dyety sam p. marszałek 
rozdawał, wziąwszy pieniądze ze skarbu króla JM. Przybyli: 
książę Miktasz opawski, pan Maciej Czech, hrabia Holandyi 
[Grabij de Hol ani a Comiti de Ilolonid} (2).

We środę (17 marca) król JM. wyjechał do Przymankowa 
na obiad, i tam wszystkie dyety oddawano. Ale pozostali skarbni, 
a z nimi łowczowie, Grodnianie i inni sokolnicy.

Tegoż dnia Dąbrowa [Dambrowa\ poseł ks. Zygmunta, 
przyjechał z Litwy z jastrzębiami [cum accipitris}.

Tejże środy w Przymankowie dyety dawano księciu Mikta- 
szowi opawskiemu, hrabi z Holandyi, Maciejowi Czechowi, 
Gerdowi i wszystkim przekupniom i podkoniuszym.

(1) Ks. Wasyl, niewiadomo który.
(2) Wilhelm hrabia Holandyi, zięć Filipa Śmiałego księcia Bur

gundy!, umarł tegoż roku 1417.
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I.
DYARYUSZ PODRÓŻY KRÓLA, KRÓLOWEJ 

I NIEKTÓRYCH KSIĄŻĄT.

z lat 1388—1417.

Dyaryusz podróży króla i królowej (Jagiełły i Jadwigi) w latach 
1388, 1389 i 1390, z regestrów skarbowych wyciągnięty.

II. 1388.
Sierpnia 27. Król JM. z królową, przybyli z Wiślicy do 

Nowego - Miasta na wieczerzę; tegoż dnia przybył z Krakowa 
ks. Kazimierz (Korygiełło), brat królewski, a później ks. Ale- 
xander (Wigunt), drugi brat królewski, i ks. starodubowski.

Sierpnia 30. Król wyjechał po obiedzie do Szydłowa.
Września 1. Królowa JM. po obiedzie wyjechała do San

domierza.

IS. 13*9.
W Marcu. Król JM. miał przybyć z Sieradza do Wiślicy.
Kwietnia 2. Król JM. przybył z Wiślicy do Nowego-Mia- 

sta, gdzie oczekiwał go Tomasz wojewoda litewski i wielu panów.
Kwietnia 8. Król napowrót do Szydłowa pojechał.
Maja 17. Królowa JM. przybyła z Brzeska do Nowego- 

Miasta na obiad z dworem swoim.
Maja 19. Król JM. przybył do Nowego-Miasta z Mogiły, 

dokąd mu przyprowadzono z Krakowa księcia Władysława opol
skiego.

Maja 20. Król JM. po obiedzie wyjechał do Szydłowa, zo
stawiając królowę w Nowem-Mieście.

Maja 30. Królowa JM. wyjechała naprzeciwko króla z No
wego-Miasta ku Radomiu.
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Lipca 26. Królowa JM. przybyła z Sandomierza do No
wego-Miasta.

Lipca 28. Królowa wyjechała do Proszowic, i kazała sobie 
sporządzić obiad, po drodze we wsi Podolanach.

Sierpnia 5. Król JM. przybył z Wiślicy do Nowego-Mia- 
sta na obiad z książętami litewskiemi, a na noc powrócił do Wi
ślicy.

Sierpnia 7. Król JM. przybył znowu na obiad i na łaźnię, 
a na noc powrócił do Wiślicy.

Sierpnia 10. Król JM. z książętami litewskiemi Alexan- 
drem i Hlebem przybył na wieczerzę do Nowego-Miasta.

Sierpnia 12. Król JM. po obiedzie do Krakowa odjechał.
Października 25. Król JM. przybył z Buska do Nowego- 

Miasta na obiad.
Października 26. Królowa JM. z Połańca przybyła po 

obiedzie do króla JM.
Listopada 4. Król JM. po obiedzie do Buska, a królowa 

JM. do Skalmierza, każdy swoim dworem pojechali.

K. 1390.
W Styczniu. Król był w Lublinie, dokąd Popek był po

słany do niego.
Przy końcu lutego król był w Bochni, dokąd mu konie po

syłano.
Maja 5. Królowa JM. z Tarnowa przyjechała do Nowego- 

Miasta na wieczerzę; byli z nią Zaklika kanclerz królewski, Do
biesław kasztelan krakowski, Krystyn mistrz dworu, i starościna 
krakowska.

Maja 13. Królowa JM. po mszy pojechała na obiad do 
Stopnicy.

Dyaryusz podróży króla w n 1393.

Czerwca 21. W drugą niedzielę po Zielonych Świątkach, 
w Nowem-Mieście, dokąd posyłają mu kapelusz słomiany.

Czerwca 24. W Szydłowie, na mszy św. offertę daje.
Lipca 4. W Nowem-Mieście, dokąd posyłają mu oliwę.
Lipca 13. W Sandomierzu, dokąd posyłają mu 2 kamienie 

wosku; potem w Chełmie, dokąd mu wino, mydło i inne potrze
bne rzeczy posyłają.

Przed 23. W Żarnowcu, dokąd mu konfekta i powidła na 
wyprawę posyłają.

Sierpnia 7. Z Krakowa do Lanckorony jedzie.
Sierpnia 10. W Krakowie, na kilku mszach św. offerty daje.
Sierpnia 16. Z Krakowa do Nowego-Miasta jedzie.
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Sierpnia 25. Z Nowego-Miasta do Otwinowa jeździł i po- 
wrócił.

Sierpnia 31. Z Nowego-Miasta do Krakowa pojechał.
Września po 8. Do Lwowa jeździł.
Października 18. W Sandomierzu, dokąd mu różne rzeczy 

posyłają.
Października 24. Do Nowego-Miasta z Sandomierza przy

bywa.
Października 27. Z Nowego-Miasta do Proszowic na obiad.
Października 28. Z Proszowic na obiad do Luborzycy, a na 

noc do Krakowa z książętami Skirgiełłem i Wasylem.
Listopada 1. W Krakowie na mszy św. w kościele Wszyst

kich Świętych offertę daje.
Listopada 5. Z Dobszyc do Niepołomic przybywa wraz 

z królową, księżną mazowiecką, ks. Skirgiełłem, młodym księ
ciem i kanclerzem.

Listopada 6. Z Niepołomic jedzie do Wawrzyńczyc.
Listopada 16. Z Miechowa do Żarnowca przybywa na wie

czerzę.
Listopada 18. Do Włodzisławia na noc przyjeżdża.
Listopada 29. W Badomiu, dokąd posłańca wyprawiają.
Grudnia 6 i 7. W Wiślicy, zapasy dostarczają mu probosz

cze z Buska i z Krzyżanowic.
Grudnia 27. W Badomiu podobno wraz z wielą dygnitarza

mi; wybierał się do Mazowsza, gdyż urządzano mu potrzebne 
rzeczy na drogę.

II. 1394.
W Styczniu. W Badomiu.
Lutego 6. W Przyrowie (w Lelowskiem), dokąd posłaniec 

jedzie.
Lutego 14. Do Wiślicy na noc z Szydłowa przybywa.
Lutego 15. Do Niepołomic jedzie po obiedzie.
Lutego 18. W Niepołomicach bawi.
Lutego 26. Do Krakowa przybywa na wieczerzę z królową.
Lutego 28. W Krakowie obiad u króla.
Marca 1. Obiad ie u starosty krakowskiego wraz z królo- 

wą; na wieczerzy książęta mazowieccy Ziemowit i Janusz, ksią
żęta raciborski i oświęcimski.

Marca 5. Obiad u biskupa krakoYrskiego.
Marca 8. Obiad u króla dla książąt mazowieckich, racibor

skiego i oświęcimskiego.
Marca 12. Obiad u króla dla Prokopa margrabiego moraw

skiego i książąt, wieczerza i nocleg u Mikołaja proboszcza S. 
Floryańskiego.

Marca 13. Na probostwie u S. Floryana.
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Marca 15. Z Miechowa do Żarnowca na wieczerzę jedzie.
Marca 17. Obiad w Żarnowcu, na noc jedzie do Lelowa.
Maja 3. W Wielkopolsce, gdzie zdaje się i święta Wielka 

nocne (19 Kwietnia) przebył.
Maja 19. Zjazd w Wiślicy u króla, książąt i ziemian.
Czerwca 13. Z Mogiły do Krakowa przybywa.
Czerwca 14. Obiad u króla dla książąt cieszyńskiego, 

słupskiego, oświęcimskiego, Siemka mazowieckiego i Skirgiełły.
Czerwca 16. Z Krakowa jedzie do Proszowic na wieczerzę.
Czerwca 24. W Krakowie na mszy św. u S. Jana offertę 

daje.
Czerwca 25. Do Niepołomic jedzie na wieczerzę.
Lipca 18. Do Wiślicy na noc przybywa z królową; znajdu

ją się tam książęta Witold, Andrzej i smoleński.
Sierpnia 11. Do Nowego-Miasta przybywa z Sandomierza.
Sierpnia 22. W Nowem-Mieście obiad.
Sierpnia 27. Z Nowego-Miasta jedzie do Szydłowa.
Września 6. Z Nowego-Miasta jedzie do Szydłowa.
Listopada 27. Do Nowego-Miasta na obiad przybywa 

z Żabna.
Listopada 28. W Nowem-Mieście obiad, z Walkunem po

słem księcia czeskiego.
Grudnia 25. W Radomiu w czasie świąt Bożego Narodze

nia, dokąd mu z Krakowa posłańca wysyłają.

Dyaryusz podróży królowej wr. 1393.

Sierpnia 18. W Krakowie obiad; miała jechać za królem, 
(do Nowego-Miasta?) lecz nie pojechała.

Września 4. Z Krakowa pojechała po obiedzie do Bochni.
Listopada 1. W Krakowie na mszy św.
Listopada 5. Z Dobszyc do Niepołomic przyjeżdża na wie

czerzę z królem i gośćmi.
Listopada 6. W Niepołomicach obiad z ks. Skirgiełłem.
Listopada 16. W Krakowie obiad z gośćmi; chrzest małej 

księżniczki.
Grudnia 2. W Luborzycy na noc.
Grudnia 4. Ze Skalmierza do Wiślicy przybywa.
Grudnia 5. Do Stawian jedzie.

R. 1394.
Stycznia 24. Z Krakowa do Proszowic jedzie na wieczerzę.
Lutego 2. Obiad u P. Jana je w Krakowie.
Lutego 7. Do Wiślicy jedzie na wieczerzę.
Lutego 8. W Wiślicy obiad.
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Lutego 14. (Król przybył z Szydłowa do Wiślicy na noc). 
Lutego 15. Do Niepołomic jedzie po obiedzie na wieczerzę. 
Lutego 18. W Niepołomicach bawi (wraz z królem).
Lutego 19. Z Niepołomic na wieczerzę jedzie do Krakowa. 
Lutego 26. Do Krakowa na wieczerzę wraz z królem przybywa. 
Marca 1. Obiad je u starosty krakowskiego z królem i gośćmi. 
Marca 2. Obiad daje w Krakowie dla księżny mazowiec

kiej i pań.
Marca 12 i dni następnych w Krakowie.
Kwietnia 19. Święta Wielkanocne w Krakowie.
Maja 10. Nocleg w Słomnikach.
Maja 11. Do Miechowa jedzie.
Maja 16. Z Wiślicy do Proszowic przybywa.
Czerwca 16. Z Wiślicy do Proszowic jedzie na wieczerzę 

(z królem).
Lipca 1. Z Niepołomic do Krakowa na obiad przybywa.
Lipca 5. Obiad je u Mikołaja Kurowskiego w Krakowie.
Lipca 18. W Wiślicy z królem i książętami Witoldem, An

drzejem i smoleńskim.
Sierpnia 12. W Podolanach obiad; wieczerza w Wiślicy 

z ks. Skirgiełłem.
Sierpnia 21. W Wiślicy nocleg.
Sierpnia 22. W Wiślicy obiad.
Sierpnia 25. Do Proszowic jedzie na obiad.
Sierpnia 26. Z Proszowic do Nowego-Miasta przybywa.
Sierpnia 27. Z Nowego-Miasta przybywa do Krakowa.
Sierpnia 28. Obiad w Krakowie.
Września 4. Do Proszowic przybywa z Nowego-Miasta 

z księciem Skirgiełłem i kapelanami.
Września 28. W Krakowie obiad je u Winka żupnika soli.
Października 1. W Krakowie.
Października 28. W Krakowie przyjmuje posłów czeskich.
Listopada 4. Z Krakowa jedzie na obiad do klasztoru ty

nieckiego.
Listopada 5. Powraca na wieczerzę do Krakowa.
Listopada 12. Z Krakowa wyjeżdża po obiedzie.
Listopada 18. W Wojniczu.
Listopada 27. Z Bochni przybywa do Krakowa.
Grudnia 4. W Krakowie, zkąd chciała wyjeżdżać, lecz nie 

wyjechała.
Grudnia 24. W Krakowie; na wilii ma u siebie prałatów 

i świeckich panów.
Grudnia 27. W Krakowie gości przyjmuje.

II.1395.
Stycznia 2. Z Krakowa jedzie do Proszowic.
Stycznia 3. W Podolanach obiad.
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Dyaryusz podróży ks. Skirgiełły.
K. 1303.

Października 14. Do Nowego-Miasta przyjeżdża.
Października 29. W Krakowie obiad je u króla.
Listopada 5. Do Niepołomic jedzie z młodym książęciem 

na wieczerzę.
Listopada 6. W Niepołomicach obiad je z królową,.
Grudnia 7. Z Krakowa do Proszowic na wieczerzę przybywa.
Grudnia 8. Do Wiślicy jedzie.

B. 1394.
Maja 19. W Wiślicy na zjeździe z królem i ks. Witoldem.
Czerwca 14. W Krakowie u króla na obiedzie.
Sierpnia 12. W Wiślicy na wieczerzy z królową.
Sierpnia 23. W Nowem-Mieście dwie grzywny odbiera.
Września 4. Do Krakowa przybywa z królową z Nowego- 

Miasta.

Dyaryusz podróży ks. Andrzeja.
Ił. 1394.

Kwietnia 13. W Nowem-Mieście.
Maja 7. Do Krakowa przybywa z wielą panami.
Maja 16. W Wiślicy je obiad.
Lipca 15. Z Wiślicy jedzie do S. Krzyża.
Lipca 17. Powrót do Wiślicy.
Lipca 18. W Wiślicy z królem, królową i książętami Wi

toldem i smoleńskim.

Dyaryusz podróży króla i królowej, (Jagiełły i Anny) 

(przez lata 1403—1417).

11. 1403.
Listopada 10, 11 i 12. Król i królowa (Anna Cyllejska), 

w Nowem-Mieście z księciem Siemiszkiem mazowieckim, księ
ciem Januszem cieszyńskim i gośćmi z Moskwy.

Starosta sandomierski wyprawę robi na rozbójników aż do 
Krakowa.

K. 4404.
Lutego 17—20. Król i królowa w Nowem-Mieście z księ

ciem Bolkiem, Siemiszkiem, księżną i gośćmi z Czech: Prokopem 
i Niesporkiem.
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Lutego 20. Jedzie król na noc do Przymankowa.
Lipca 20. Król i królowa w Nowem-Mieście. Goście z Mo

skwy.
Lipca 26. Król pojechał na noc do Skalmierza.
Listopada 21. Król i królowa mieli stacyą w Przymankowie 

z księciem Siemiszkiem; 23-go pojechali do Stobnicy.
Listopada 29. Królowa przyjechała do Przymankowa jadąc 

do Krakowa na spotkanie króla, a 30 pojechała do Stobnicy.

K. 1405.
Marca 7. Król i królowa w Nowem-Mieście z ks. Alexan- 

drem mazowieckim, ks. Bolkiem i gośćmi z Czech.
Marca 10. Pojechali do Przymankowa.
Sierpnia 14. Król JM. w Wiślicy z królową, księciem Swi- 

drygiełłą, książętami Bernardem, Bolkiem, ks. Zygmuntem, Ale- 
xandrem mazowieckim.

Sierpnia 16. Na wieczerzę do Niepołomic z królową, a ksią
żęta zostają się w Wiślicy.

Września 3. Król wyjechał z Nowego-Miasta.

II. 1400.
Czerwca 18. Król bawił w Nowem-Mieście, a przybył do 

niego książę Michał.
Czerwca 22. Przybyli do króla goście z Kijowa.
Września 6. Król wyjechał z Nowego-Miasta, a pozostał 

książę Zygmunt z dworem swoim.

«. 1411.
Listopada 29. Król i królowa byli w Wiślicy z księżną Zie- 

mowitową, ks. Siemiszkiem, ks. .Romanem i ks. Zygmuntem.
Grudnia 5. Królowa przybywa do Wiślicy z Wielkiego 

Opatowa, gdzie był król.
Grudnia 7. Jedzie do Proszowic na obiad.

II. 1419.
Stycznia 15. Król przybywa do Wiślicy na obiad z książęta

mi Miłkiem i Romanem.
Stycznia 16. Po obiedzie jedzie na noc do Proszowic.
Lutego 14. Królowa w Sączu przyjmuje księżnę racibor

ską, księcia Ziemowita, księżnę Ziemowitową, hrabiego Cylij- 
skiego, ks. Bolka, ks. Zygmunta, ks. Siemiszka, ks. Hurka, ks. 
Romana, ks. Miłka, Daszka, kardynała, Mikołaja z Gara i t. d.

Marca 9. Król i królowa pojechali z Sącza do Węgier. Po
słowie z Bessarabii przybyli.

15
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Marca 10. Król do Węgier pojechał.
Marca 31 w Wielki Czwartek. Królowa powróciła z Węgier 

do Sącza.
Kwietnia 1. Obiad dla królowej i księżny raciborskiej.
Kwietnia 3. Wielkanoc w Sączu.
Kwietnia 4. Po obiedzie królowa jedzie do Lipnicy.
Lipca 26. Królowa przybywa z góry S-go Krzyża, do Wi

ślicy.
Sierpnia 27—31. Król i królowa w Wiślicy, z książętami: 

Siemiszkiem, Zygmuntem, Michałem, Kurkiem, Romanem, Mił
kiem, Daszkiem, Iwanem włodzimierskim, gośćmi z Saksonii, 
Francyi, Sławonii i Rumboldem marszałkiem Witolda.

Września 14. Królowa Jadwiga przybywa do Nowego- 
Miasta.

Października 16. Książę Iwan włodzimierski przybył z Kra
kowa do Nowego-Miasta.

Listopada 20. Księżna Ziemowitowa w Wiślicy, w prze- 
jezdzie do króla do Niepołomic, gdy wydawała podówczas córkę 
za księcia cieszyńskiego.

Listopada 25. Król i królowa w Wiślicy z księżną Ziemo- 
witową, ks. Bolkiem i ks. Zygmuntem.

R. 1413.
Marca 18—22. Król i królowa w Nowem-Mieście, z ksią

żętami Zygmuntem, Romanem i Feduszkiem.
Marca 22. Jadą do Przymankowa na obiad.
Sierpnia 14. Król i królowa w Wiślicy z książętami: Zy

gmuntem, Kurkiem, Miłkiem, Feduszkiem, gośćmi z Francyi, 
z Czech, z Bośnii i z Rakuz.

Sierpnia 25. Król pojechał do Radłowa na łowy.
Sierpnia 26. Powrócił z Radłowa.
Sierpnia 28. Król obiadował w Wielkim Piasku.
Sierpnia 30. Król i królowa wyjechali na Ruś.

R. fl lf t.
Marca 4. Król i królowa w Nowem-Mieście z książętami: 

Miłkiem, Romanem, Siemiszkiem, gośćmi Rakuszanami, Francu
zami i Węgrami.

Listopada 2. Królowa stacyą ma w Wiślicy.
Listopada 3. Jedzie na obiad do Skotnik.
Listopada 24. Król i królowa w Przymankowie, z książę

tami-: Zygmuntem, Siemiszkiem i Romanem.
Grudnia 3. Książę Zygmunt przybywa na obiad do Nowe

go Miasta.
Grudnia 5. Do Przymankowa.
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Grudnia 16. Królowa przyjechała do Wiślicy z Opatowa, 
gdzie był król.

Grudnia 18. Królowa pojechała do Podolan na śniadanie.
Grudnia 20. Mistrz Hieronim przybył na obiad do Nowego- 

Miasta.

R. 1415.
Lutego 27. Król i królowa obiad jedli w Połańcu, nocowali 

w Nowem-Mieście z książętami: Zygmuntem, Alexandrem ma
zowieckim, Konradem (oleśnickim), Bernardem i Romanem.

Sierpnia 19 do 2 Września. Król i królowa w Wiślicy, 
z książętami: Alexandrem, Zygmuntem, Romanem, Hurkiem, 
Jerzym i posłami Witolda.

Listopada 24. Król i królowa w Przymankowie z książęta
mi: Zygmuntem, Romanem, Miłkiem i ks. Zegańskim.

R. 1416.
Sierpnia 14—15. Król w Wiślicy z książętami: Zygmun

tem meklemburskim i synem tego księcia (do 24 sierpnia), Hur
kiem, Miłkiem, Romanem, Alexandrem mazowieckim i posłami 
litewskiemi.

Sierpnia 25. Obiad w Miernowie, nocleg w Skalmierzu.
Sierpnia 26. Obiad w Zagórzycach, nocleg w Przymankowie.
Sierpnia 27. Obiad w Przymankowie, nocleg w Opatowcu.
Sierpnia 28. Obiad w Nowem-Mieście.

R. 1417.
Marca 13. Król w Nowem-Mieście z książętami: Zygmun

tem, Siemiszkiem, Maciejem opawskim, Bolkiem, Wasylem i gra
bią z Holandyi.

Marca 17. Król wyjechał do Przymankowa.



II.
DWÓR JADWIGI I JAGIEŁŁY

z lat 1388—1395.
ORAZ 

JAGIEŁŁY I ANNY 

z lat 1403—1417.

Dwór Jadwigi i Jagiełły wspominany w regestrach 
z lat 1388—1395.

Władysław Jagiełło król polski od r. 1387 f 1434.
Jadwiga królowa, od r. 1384 t 1399.
Książę Alexander (Wigunt) brat królewski, t 1392.
Ks. Andrzej brat królewski.
Ks. Skirgiełło, brat królewski.
Ks. Swidrygiełło, brat królewski, (Bolesław).
Ks. Kazimierz (Korygiełło) brat królewski.
Ks. Witold, brat stryjeczny króla.
Księżna Witoldowa (Anna księżniczka smoleńska).
Księżna Ziemowitowa mazowiecka Alexandra (siostra Ja

gniły)-
Ks. Ziemowit mazowiecki, szwagier królewski.
Ks. Ziemowit czyli Siemko mazowiecki, siostrzeniec kró

lewski.
Ks. Janusz mazowiecki, brat ks. Ziemowita.
Ks. Wasyl, syn zmarłego ks. Konstantego.
Ks. Starodubowski.
Ks. Hleb (smoleński) szwagier ks. Witolda.
Ks. Jerzy (smoleński), szwagier ks. Witolda.
Ks. Iwan (włodzimierski?).
Ks. Feduszko.
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Ks. Władysław opolski.
Ks. oświęcimski.
Księżna oświęcimska.
Ks. Janusz raciborski.
Ks. Mikłaszek raciborski.
Księżna Mikłaszowa raciborska.
Książę słupski.
Ks. cieszyński.

Książęta obcy.
Zygmunt król węgierski i czeski.
Marya jego żona, siostra Jadwigi.
Prokop margrabia morawski.
Steczko (wojewoda wołoski?).
Ks. Roman.

Poselstwa i podróżni.
Z Anglii dwaj heroldowie.
Z Burgundyi mnisi.
Z Czech: Jan Walkun, Broczyna i Mikołaj.
Z Francyi, biskup wracający z Persyi.

Wyżsi urzędnicy.
Arcybiskup gnieźnieński (Jan książę opolski).
Arcybiskup halicki (Jakób).
Biskup krakowski (Piotr Wysz).
Kanclerz polski (1388 — 90) Zaklika (Mikołaj z Między

górza).
Kanclerz polski (1393—95) Maciej biskup przemyślski.
Podkanclerzy polski (1393—95) Klemens (z Moskorzewa, 

kanonik wiślicki f 1408).
Marszałek królewski (1388—94) Dymitr (z Goraja, mar

szałek W.)
Marszałek królewski (1394) Zbigniew (z Brzezia marszałek 

W. t 1495).
Podskarbi Andrzej (do 21 sierpnia 1389 r.)
Podskarbi Dymitr (1389).
Podskarbi Dzierźek Łopaciński.
Podskarbi (1390) Hinczek z Przemankowa (1399).
Podskarbi królowej (1390) Salek.
Podskarbi królowej (1393—95) Nawój z Łękawy. (Nawoj

ka jego żona).
Mistrz dworu królowej (1388—95) Krystyn.
Ochmistrzyni panien królowej (1394) Krystyna Beczska.
Panny królowej: Czochna i Gołda.
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Kasztelan krakowski (1390) Dobiesław.
Wojewoda i starosta krakowski (1393—95) Spytek (z Mel- 

sztyna t 1399
Starościna krakowska, [Elżbieta z Tęczyna (?).]
Wojewoda litewski (1388—90) Tomasz.
Wojewoda kaliski, starosta Wielkopolski (1393—95) Sę

dziwój (z Szubina t 1401).
Starosta wileński (1393—95) Minigal.
Starosta wieluński Jan.
Kasztelan bygdoski Purcz, poseł do Węgier.
Sędzia krakowski Drogosz.
Sędzia wieluński Bernard.
Chorąży dobrzyński Jan.
Kustosz krakowski, kanonik gnieźnieński, później biskup 

poznański, Mikołaj Kurowski.
Wojewoda sandomierski, Otton z Pilca (ojciec Elżbiety, 

trzeciej żony króla Władysława Jagiełły).
Marszałek mazowiecki Sassin.
Chorąży mazowiecki Jezen.
Marszałek oświęcimski Russek.

Urzędnicy skarbowi.
Pełka z Gnojna, prokurator jeneralny do 13 lipca 1388.
Mikołaj Trąba proboszcz S-to Floryański, prokurator ge

neralny, do połowy sierpnia 1393.
Krystyn, kanonik sandomierski, prokurator generalny, od 

połowy sierpnia 1393 r.
Ksiądz Krystyn, proboszcz Czechowski, wice-prokurator 

Wiślicy i Nowego-Miasta, od 13 lipca 1388 r.
Wilhelm, prokurator sandomierski, w r. 1393.
Andrzej, wice-prokurator krakowski 1393.
Czapek, wice-prokurator Nowego-Miasta, 1394 r.
Ksiądz Marek, proboszcz wiślicki, wice-poborca sandomier

ski, 1393 r.
Chrapp sługa ks. Marka.
Mikołaj Zelazny-głowa, poborca podatku s z o s s , 1393.
Giec, mincarz krakowski.
Borch Piotr mincarz.
Monald mincarz.
Piotr Czech, towarzysz Monalda.
Winko, żupnik soli.
Jaśko Rusin, poborca w Dobrestanach.
Jan pisarz skarbu królowej.
Mroczek pisarz skarbowy.
Przedwój towarzysz skarbowy.
Miszko towarzysz skarbowy.



PRZYDATKI. 119

Marcin sługa i łucznik żupy.
Nówek kapelan skarbu.

Urzędnicy różni.
Podczaszy Floryan.
Podczaszy Tomasz.
Spowiednik króla Jan.
Spowiednik królowej, Jan z Węgier.
Kleryk królowej Michał.
Kleryk królowej Jan.
Pisarz króla, Mikołaj Zelazna-głowa.
Pisarz króla ruski, Wołkosz (1388).
Pisarz króla ruski, Matofiej.
Pisarz Witolda, Janusz.
Pisarz Witolda, Piotr.
Pisarz biskupa przemyskiego, Michał.
Pisarz biskupa przemyskiego Jakób.
Pisarz królewski Piotr.
Poseł ks. Witolda, Wotczek.
Kustosz krakowski Jan.
Wójt zamku krakowskiego, Andrzej.
Wójt ze Skały, Szadek.
Wójt z Zandonicz Jan.

Abraham. 
Boguchwał. 
Chodko. 
Dzacz.
Dłót.
Dobrogost. 
Grzymała. 
Hanus z. 
Herman.

Komornicy króla JM.
Litwosz. 
Michałek. 
Mieczław.
Mężyk.
Przybko z Grodziny.
Sassin.
Wężyk.
Zimnowodzki Mikołaj.

Forsztko.
Zygmunt. 
Dersław. 
Małdrzyk.
Mikołajek,

Komornicy królowej pani.
Pietrasz.
Boguchwał (przy pannach kró

lowej).
Pietrasz (przy księżnie).
Fochczal.

Dworzanie króla JM.
Dobek z Częstowicz. Waśko.
Morawa, Czech. I
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Słudzy króla JM.
Borowiec.
Adam Kontrakt.
Czochal.
Boruta Jan.
Forstek.
Goły.

Mikołaj.
Apkuła.
Czyż.
Algimund (Kolgemund).
Chodin, syn Omeliana.
Hostaszko.
Jaśko.
Jan czy Iwan z Witebska.
Kunej.
Mikułka.
Omelian.
Paszek.
Przecław z Bachorza.

Jan z Dobrzynia.
Jarand z Polski.
Machowski.
Michna.
Nówek.
Szymon.

Rusini.
Samko.
Koza.
Semen.
Kozel.
Jakób ze Żmudzi.
Typpa.
Borys.
Dzacz.
Michalon.
Szudimunt.
Swirmunt.
Wojciech sługa p. Dymitra.
Groschamis Prusak.

Kuchnia.
Jakusz kuchmistrz królowej JM. 
Plichta jego sługa.

Kucharze króla.

Jakubowski. | Michał Koza.

Stajnia.
Podkoniuszowie króla JM.

Hanusz. | Paszko.
Sassin podkoniuszy królowej.
Stwoszko stadnik.
Albert obroczny.
Pietraszek obroczny.
Czechelski Andrzej stajenny.

Mastalerze (Rectores-equorum).

Orzeszko. Henryk.
Andrzej Rusin. Iwan Węgrzyn.
Bartosz. Należ.
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Dirżko.
Popko.

Mikołaj, psiarz.
Zbramir, dozorca psów.
Thimus.

Stanisław Rusin, pastuch koni.
Gońce.

I Kormaniec.
| Witalis.

Sokolnicy.
Wołczek.Henryk.

Nalepka Rusin.
Zbramir, łowczy.
Szadek kustosz mieszkań królewskich na zamku krakow

skim i bawołów.
Janusz, szafarz króla.
Jan, szafarz królowój.
Wojtek, szafarz kr.
Albert, stróż bawołów.
Stanisław, klucznik.
Koza odźwierny (portulanus).
Szybolka, piekarz królewski.
Malpesz, opalacz.
Piotr, poganiacz wołów.
Dolist, pastuch.

Rybacy królewscy.
Kypcza. | Stanisław.

Opanasz, łaziebnik.
Mikołaj łaziebnik z Żarnowca.

Krawcy króla JM.
Henryk. | Pietrasz.

Stanisław krawiec królowej.
Mikołaj krawiec z Lanckorony.

Haftarze.
Jaśko.Klemens.

Jan.
Wacław, rękawicznik królewski.
Russek, szewc króla JM.
Przedwój tapicer.

Duchowni.
Mikołaj, pleban u Wszystkich Świętych w Krakowie.
Kielcz, proboszcz u Panny Maryi w Krakowie.
Wawrzyniec, pleban z Radziejowic.
Henryk, pleban z Igołomii.
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Jan mnich więziony w Prusiech.
Łukasz pustelnik.

Mistrz Bartłomiej, rektor szkoły Najświętszej Panny w San
domierzu.

Bernard pisarz w szkole Panny Maryi.
Świętosław, pisarz katedralny.

Janusz, doktor z Wielkopolski.
Dominik, medyk w Krakowie.
Andrzej, aptekarz krakowski.

Obcy na żołdzie.
Hekard de Wawlde, Sas, 30 grzywien.
Książę oświęcimski, 16 grzywien.
Henniger, Sas, 30 grzywien.
Hanusz wielki z Prus.
Ulryk de Berg, 25 grzywien.

Zbrożek.
Arnold.

Puszkarze królewscy.
| Bartosz.
| Konrad, (księcia W itolda).

Scibor.
Bogusławski Jaśko.
Jacuszicz.

Łucznicy królewscy.
Joszyc.
Kula.
Storczyn Mikołaj.

Piotr (królewski).
Kuncz (krakowski).

Płatnerze.
Jakusz.

W acław.
Nożownik królewski.

Mikołaj.
Stelmach królewski.

Szklarz królewski.
Mikołaj.

Mularze.
Hincza majster mularski w Krakowie.
Jan )
Marcin > z Krakowa.
Stanisław)
Jakusz.
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Stolarz.
Szotland w Krakowie.

Krupa.
Piotr Rigwa.
Szelnik z Kalisza.

Cieśle.
j Wojsław.
: Wojtek.

Kowale.
Wojciech.
Albert w Nowóm-Mieście.
Jakusz.

Maciej.
Paduch.
Jakób.

Studniarz.
Jan Glinarzowicz (Glebator).

Kleparze.
Andrzej.
Mikołaj. 
Witosław.

Hostoja. 
Kmieć.

Postrzygacz sukna.
Frantz.

Kotlarz.
Janusz.

Młynarze.
(w Krakowie).

Gerlach. | Bieniasz.

Bednarz.
Jakób.

Karczmarze.
(w Nowćm-Mieście).

Opiekło Andrzej.
Kamieńcowa wdowa.

Henryk.
Jan.

Kramarz krakowski.
Wierzynek Paweł.

Malarz.
Władyka Rusin.
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Muzycy.
Fleciści.

Niespech. 
Sincz.

Aulo.
Gromek.

Handzlich lutnista królowej.

Bartłomiej.
Bijlawo bębniarz.

Trębacze.
| Hincz.

Złotnicy.
Hanusz Henssar złotnik J.K.M.
Andrzej.
Arnold.
Hanusz Sax.
Klaes (Mikołaj).
Kunczel.

Marcin (Czech).
Munsterberg (Mikołaj).
Pachmellos.
Roiła.
Synai.
Swinda (Jan).

Spis osób wymienionych w regestrach, ułożony porządkiem 
alfabetycznym (1).

Adam z Rudnia, ziemianin strzelecki.
Androlin, subsydyum od króla pobiera.
Brzostowski Jan.
Bar.
Borutha Janko.
Borys Litwin.
Barsznicz Konrad.
Chodek syn Derżniaka.
Dobko Oleśnicki.
Dobek Stobnicki.
Dymitry z Marzaczyna.
Dobko z Częstowicz.
Dobek, niegdy domownik księcia Skirgiełły.
Dzierżek Konopka.
Franczek Andrzej.
Gościszewski ziemianin sandomierski.
Grzegorzek z Kijów.
Groszomir Prusak.
Gałka starszy.
Gniewek Czech.
Grzymko ziemianin dobrzyński.
Hinczko z Wilamowicz.

(1) Do tego spisu osób tylko porządek alfabetyczny dał się dobrze 
zastosować; gdy wszystkie inne wygodniej było na kategorye podzielić.
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Hanulowa, żona Hanula.
Janusz dziedzic Smogorzewa.
Jakusz ze Strzeźowa.
Jakusz Rusin.
Imbram z Czyrki.
Iwan z Witebska.
Jaśko Kopacz.
Jakób mieszczanin lubelski.
Jurga (trzymał Olsztyn).
Jakusz Longszcza.
Janusz mieszczanin lubelski.
Jan syn Spicimierza, mieszczanin krakowski.
Jadwiga służąca we dworze królewskim w Słomnikach.
Krupka Piotr.
Kula Mikołaj, właściciel domu w Krakowie.
Krystyn sługa księcia Skirgielły.
Kobylański Mikołaj.
Kmeth z Woli, włodarz w Słomnikach.
Łoś Andrzej.
Łopaciński Jakusz.
Mikołaj syn sędziego z Wielkopolski.
Michał ziemianin dobrzyński.
Mieczysław z Smogorzowa.
Moszczyc, subsydyum od króla odbiera.
Mikołaj ziemianin dobrzyński.
Michał furman krakowski.
Mikołaj poganiacz wołów w Słomnikach.
Niemcza z Chojna.
Podlodowski Pietrasz.
Pietraszek Koth.
Pietrasz z Oleśnicy.
Purcz z Wielkopolski.
Pietrasz z Fałkowa.
Pietrasz ziemianin dobrzyński.
Piotr Rycerz.
Pieniążek.
Przybek.

Ziemianie Wielkopolscy.

Paszko Surmacz. | Paszko.
Pasek Rusin (w niewolę wzięty).
Pietrzyk, który Chełm trzymał.
Ptaszkowski Mikołaj, 2 kopije.
Rzeszowski Jan.
Rydzek mieszczanin z Kazimierza.
Stokłoso Wacław.
Staszko (Stanisław) syn Niemsty.
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Szafraniec Pietrasz.
Staszek ze Siedlnicy.
Suczkowski.
Swieczny Andrzej.
Stowecz.
Stanimir, sybsydyum od króla odbiera.
Swiętobór z Wielkopolski.
Skotnicki Paszko.
Sprowski Jan.
Stanisław sługa wice-prokuratora.
Siemko mieszczanin z Florencyi.
Sówka służąca.
Stefan z Tczuczy.
Trutel (Truthlo).
Tyczek Bor, ziemianin wieluński, 5 kopii.
Waśko ziemianin dobrzyński.
Włoch starszy.
Wierzbięta Smogulecki.
Wierusz, subsydyum od króla odbiera.
Wacław towarzysz Piotra Szafrańca.
Wez, sługa pana z Tarnowa.
Wiseł.
Wyszka ziemianin dobrzyński.
Wierszko z Pławnowa.
Wołczek poseł od ks. Witolda.
Ziema ze Zwęka.
Zeweczka Jacek.
Zdatowski.
Zyndram.
Zduński Mikołaj.
Zabawska Kachna.

Dwór Władysława Jagiełły wspomniany w regestrach, 
z lat 1403—1417.

Królowa Anna, córka hrabi Cylijskiego, zaślubiona 1401, 
t 1416.

Królewna Jadwiga ur. 1408.
Księżna Alexandra mazowiecka, siostra królewska.
Książę Alexander Siemiszko mazowiecki, siostrzeniec kró

lewski.
Ks. Bolko mazowiecki, syn ks. Janusza i Anny Kiejstu- 

tównej.
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Ks. Swidrygielło, brat królewski.
Ks. Zygmunt Korybut, syn Dymitra brata rodzonego Ja

giełły, książę nowogródzki z synami.
Ks. Michał (1405) syn ks. Zygmunta Kiejstutowieża, brata 

Witoldowego.
Ks. Iwan włodzimierski (1412).
Ks. Roman (1411).
Ks. Miłko (1412).
Ks. Daszko (1412).
Ks. Wasyl (1417).
Ks. Feduszko (1413).
Ks. Hurko (1412).
Ks. Jurga, czyli Jerzy (1415).
Ks. Janusz cieszyński (1403—1413).
Ks. Bernard opolski na Namystowie (1405—1415).
Ks. Konrad oleśnicki (1412).
Księżna raciborska (1412, może Helena Korybutówna).
Ks. Żagański (1415).
Ks. Maciej opawski (1417).
Ks. meklemburski (1416) ojciec.
Ks. meklemburski (1416) syn.
Hrabia Cylijski.
Wilhelm hrabia Holandyi.

Kasztelan krakowski Jan z Tęczyna (1404—1412). 
Kanclerz.
Podkanclerzy, (1404) Mikołaj h. Trąba, kanonik krakowski.
Podkanclerzy (1412) Donijn.
Marszałek królewski (1405) Zbigniew (z Brzezia).
Wice-marszałek (1415) Grochocki.
Podskarbi (1412) Medyolański.
Podskaibi 11413) Jaśko.
Podskarbi (1414) Lubański.
Podczaszy (1415) Floryan.
Krajczy (1412) Albert.
Krajczy (1414) Magier.
Krajczy (1414) Piotr Miedzwiedzki.
Scibor (1405) ze Ściborzyc, wojewoda siedmiogrodzki.
Czarny Zawisza (1414).
Henryk z Rogowa (1414).
Wacław, starosta biecki (1414).
Zbigniew, czyli Zbiszek (1416 z Oleśnicy) protonotaryusz.
Mężyk (1413).
Starosta sandomierski (1403).
Sędzia sandomierski (1415).
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Komornicy królewscy.
Dobrogost.
Sochaczewski.
Floryan.
Podkoniuszy królewski (1413) Wassilec.
Podkoniuszy królewski (1412) Benko.
Ptasznik królewski (1403) Piotr.

Sokolnicy królewscy.

Daniłko (1405).
Slachta (1412).
Wotczek.
Poleżajko.

Hejrosz.
Holeniszcze
Częstopian.
Dederko. (1417).

Dymitr.
Obroczny (1412) Pietrasz.
Harfista (1405) Hopanas, (może Wajdelota?).
Woziwoda (1412) Stanisław.
Oprawca (1403) Mrzygłodzki).
Kapelan (1413) Tomasz z Rakusz.
Doktor (1413) Janusz.
Krupka sługa królewski (1403).

Goście królewscy <1414).

P. Zdakowski. | PP. Dobrzyńscy.
Mistrz Hieronim.
Mistrz Jakób.
Mistrz Stefan.
Budziszewski.
Gronostaj z Bussiny (1403—1417) kleryk J. K. M. kantor 

sandomierski, prokurator Nowego-Miasta i Wiślicy.
Ksiądz Maciej pisarz czynszów zamku królewskiego (1403).
Andrzej mistrz mennicy (1403).
Zygmunt pisarz mistrza mennicy (1403).
Jaśko rotmistrz (1412).
Piotr z Luki (1404).
Nówek (1407) (kapelan skarbowy?)
Kożuszek (1405).
Piotr Pomykadło sługa (1405).
Rumbold, marszałek ks. Witolda (1412).
Łapa, towarzysz Rumbolda (1412).
Kozieł, poseł ks. Witolda (1415).
Graba, towarzysz ks. Zygmunta (1405).
Dąbrowa, poseł ks. Zygmunta (1417).
Sępiński (Mikołaj) poseł ks. Witolda (1414).
Gutger poseł z Litwy (1417).
Chrościel (1412).



PRZYDATKI. 129

Wolczek (1412).
Myszko (1412).
Szirdel (1412).
Maciej diak kancelaryjny (1415).
Ostaszko z Moskwy, gość (1403).

Goście z Czech.

Prokop (1404).
Nieszporek (1404) 
Hinczko (1405).
Jawor (1414)

Benasz (1414).
Scibor (1415).
Mikłasz (1417).
Kostka (1415).

Posłowie węgierscy (1412).

Kardynał (de Branda).
Mikłasz z Gary.

Goście z Węgier.
Mikłasz (1405).
Andrzej (1414).
Władysław (1414).

Goście z Francyi.
Jan (1413).
Jakób (1416).
Tomasz ze Sławonii (1413).
Jurga, Kakuszanin (1414).

Właściciele gospod w Nowe'm-Mieście.
Skoda.
Skodzina, żona Skody.
Michałko.

Handlujący rybami.
Wieruch.
Władysław z Koszyc.

17



III.
ZBROJE I PORZĄDKI WOJENNE I STAJENNE.

Zbroje i porządki wojenne-

Harnasch, t.j. rynsztunek całkowity dla króla JM. 11 grzy
wien, 6 gr.

Harnasch dla ks. Wasyla, 9 grzywien 20 sk.
Harnasch dla ks. Romana (pancerz, bejngwanty, hełm, skór

ki, rękawice) 10 grzywien.
Lorica, pancerz, od 3 do — 7 grzywien.
Media lorica, pół-pancerzyk dla króla, 3 grzywny.
Brustblach, (pectorale) napierśnik, pół grzywny.
Colners, (orificium dictum) kołnierz dla ks. smoleńskiego, 

pół grzywny.
Szurczlath, może to samo co*
Szorczel, szora, rodzaj pasa, 1 grzywna.
Bejngwanty, nagolenice dla ks. Witolda i dla ks. smoleń

skiego, 3 grzywny, a dla Oleśnickiego, 2 grzywny.
Scorki, t.j. skórki, naramienniki, pół grzywny.
Przilbicza, t.j. przyłbica (cassida), 4 grzywny.
Schlom, t.j. szlem po rusku, dla księcia, 3 grzywny.

— — — dla sługi, 2 grzywny.
Caleptra, t.j. caliptra, (dicta przelbica), rańtuch, przykrycie 

na^łowę, misiurka, w przywilejach mazowieckich tłumaczona na 
kłobucz ek.

Gehynk, przydatek do misiurki, może siatka żelazna 
wisząca, dla króla 1 grzywna.

Szosl stalowy.
Hunczcop, (nie wiadomo jaka to była część zbroi).
Cingulum, pas złocony, 6 grzywien.
Manice, rękawice żelazne, karwasze, 1 wiardunek.
Chirotece, rękawice kosmate, pół grzywny.
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Sella, siodło z przynaleźnościami, dla królowej węgier
skiej, 2 i pól grzywny.

Sella, siodło z przynaleźnościami dla sług, 9 skojców.
Siodelna zbroja (phalera), do niej siatka żelazna, 1 grzywna 

10 skojców.
Strepe, strzemiona, 2 pary srebrne i pozłacane, 3 grzywny.

— — żelazne, 3 skojce.
Calcaria, ostrogi, niezwyczajnego kształtu, 30 groszy.
Pelta, tarcza mało obłączysta.
Pharetra, kołczan.
Arcus, łuki.
Widlicze, t j. widlice, strzały (sagitte) po 1 skojcu.
Lancee, dzidy, włócznie.
Hastae, kopie.
Balistę, kusze, po 1 grzywnie.

— — z porządkami do niej, 2 grzywny.
Pixida, puszki.
Pulveres pixidum, prochy do puszek.
Vas sagillarum, puszka ze strzałami.
Vexillo, chorągwie; dla zrobienia takowych użyto 1 sztukę 

tafty czerwonej, 3 łokcie białej, 2 łokcie żółtej; 5 grzywien i 19 
groszy.

Gabby, koszy napełnione ziemią, któremi zastawiali się ob
legający warownie.

Falangę, żerdzie do rozbicia namiotu królewskiego, 2 skojce.

Konie i porządki stajenne.
Koń maści białawój czyli sinej, i drugi maści płowej, ku

pione w Opatowcu dla króla 19 września 1389 roku, po 8 grzy
wien; inny za 7 grzywien; dla ks. Wasyla za 12 grzywien. Wa
łach dla ks. Iwana kupiony za 14 grzywien; koń zwyczajny za 2 
grzywny.

Siodło z przyborem dla komornika królewskiego, 9 skojców.
Wóz nowy, żelazem okuty, z nakryciem podbitem płótnem, 

4 grzywny.
Wóz czterokonny, zwany kolebka.
Wóz zwany pahiba.
Wóz lekki, zwany reijnwaijn z pokładem, 2 grzywny.
Kół 8 do wozów, 21 skojców.
Osie i dyszle 8 skojców.
Lanwy, porządki do wozów, 1 wiardunek.
Barczcze do wozów.
Podkład czyli wojłok pod siodło, 2 skojce.
Uzdzienica na wałacha królewskiego, 3 grosze.
Wędzidło miedziane.
Naszyjniki.



132 PRZYDATKI.

Nabiodrki.

pasy
Bicze, 5 skojców.
Zgrzebła, 5 skojców.
Sanie, 4 skojce.
Owsa miarka (mensura) trzymająca 3 korczyki (chorei), 5 

groszy.

Popręgi.
Nakończa^
Po wódek i



IV.
UBIORY I MATERYE DO UBRANIA SŁUŻĄCE.

Ubiory męzkie.

Pellicium, (kożuch) lisi, 5 grzywien.
— — sobolowy, 25 grzywien.
—• — z popielic, 16 grzywien.
— Rinecz, gronostajowy, 3 grzywny.

Pallium (płaszcz) królewski, szary, sukienny, (14 łokci), a 
białóm suknem (8 łokci) podszyty.

Tunica, (suknia) z kołnierzem (torques).
— longa (długa) 12 do 13 łokci sukna bruxelskiego 

i podszycie sobolowe, dla króla.
Tunica brevis (tunicella) (krótka) 8 do 9 łokci sukna.

— hyemalis (zimowa).
— ferialis (codzienna) dla ks. Andrzeja, z 10 łokci su

kna szarego.
Soppa vel Zoppa (żupan).

— superior (wierzchni).
— inferior (spodni).

Soppula (żupanik) dla króla, na obyczaj francuzki z trzech 
sztuk tafty białej.

Cormanus (korman), siermięga, sukmana, kładzie się na 
zbroję.

Jacca (kaftan) dla króla z dwóch sztuk tafty białój.
— — franca (francuzki bawełniany).
— — dla ks. Witolda aksamitny. 6 łokci pokoczy- 

nu podłożono pod aksamit, a 30 łokci płótna na podszewkę; szyto 
jedwabiem czarnym.

Cabatium (kabat) z 6 łokci pokoczynu dla króla.
Cabatiolum (kabacik) dla króla z 4 łokci płótna, | funta je- 

dwabnicy, i złota przędzonego.



134 PRZYD KTKI.

( ) Bryzę z rękawami, przyszywają się do kabatów i sukni 
(tunice) królewskich nićmi białemi.

(Pallium) Fassowanie (ornatus dictus fassowanie) z 1 łokcia 
tafty czarnej, 2 łokci płótna i jedwabiu, do kłobuszka (paleptram) 
króla JM.

Camisia (koszula) z płótna bielonego po 5 groszy łokieć; 
a kupiono 20 łokci na koszule dla króla.

Copula (pas szeroki) czarny, oblamowany jedwabnicą bru
natną, który sam król JM. nosi.

Cingulum (pas).
Lumbale (spodni pas).
Capucium (czapka) ze złota, dla króla, 1 grzyw. 21 skojc.
Birretus (biret) czarny dla króla, 15 skojców.
Stramipileus (kapelusz słomiany) dla króla, 8 groszy, pod

szyty taftą, której wyszedł łokieć za 8 skojców.
Sotulares (czechczery) t. j. kamasze, sukienne.

— dla księżny 1 grzywnę.
— (rostrati colorati) z dziobami kończastemi koloro

we, 3 i pół grzywny.
Ocree (skórnie) długie buty zachodzące na goleń, para dla 

sług, 3 skojce.
Calige (obuwie) nogawice, dla króla, z 2 i pół łokci sukna 

bruselskiego, z 3 łokci sukna szarego, podszewka z 8 łokci płótna 
bielonego.

Calcei (trzewiki) dla piekarza, 4 grosze.

W braku wiadomości szczegółowych o ubiorach ówczesnych, 
a nawet dokładnej terminologii w słownikach łacińsko-polskich, 
i w samym słowniku łaciny średniowiecznej uczonego Ducan- 
ge, trudno jest oznaczyć dokładnie nazwy rozmaitych ubiorów 
królewskich, wymienionych w naszych regestrach. Niektóre je
dnak dają się zastosować do stroju Władysława Jagiełły, w ja
kim przdstawiony jest na grobowcu swoim w Krakowie, a który 
przedstawia tablica litografowana, umieszczona na początku ni
niejszego dziełka.

Litera a oznacza pallium płaszcz królewski; b zdaje się 
być soppula, żupanik z tafty jedwabnej; e przedstawia cingu
lum, pas; d nogawice, lub czechczery, tojest spodnie ubranie su
kienne wraz z obuwiem, calige albo sotulares.

Materye do ubrania służące
Arrasu (rasy), materyi wełnianej, 3 grzywny.
Atłasu (athlas, purpura) czarnego, sztuka 5 grzywien.
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Atłasu czerwonego na proporce, sztuka 4 grzywny.
— na rękawy do bryzów 2 łokcie, 1 grzywna.

Aksamitu (ijaxamitum) łokieć grzywny.
Barchanu, sztuka na materac grzywny.
Bawełnicy (bombix) funt po 5 groszy.
Chamchy (czy kamchy) materyi jedwabnej tureckiej sztuka, 

5 grzywien.
Cwilichu (tkanka lniana) na podszewki, łokieć 2 grosze.
Ffrancze (frędzle) do kaftana dla ks. Witolda; 2 grz. 3 sk. 
Futertuchu (rodzaj sukna) na czechczery.
Gieszynku (materya wełniana) na podszewkę, łokieć 3 grosze.
Golczu (czy Solczu) t. j. cienkiego płótna łokieć 1£ grosza. 
Jedwabnicy (sericum) na przepaski, funt 44 grzywny.
Jedwabiu dartego różnych kolorów funt na strząbki do dal- 

matyk 44 grzywny.
Jedwabnicy (sericum) sztuka 5 grzywien.
Modersu, t. j. nici kolorowych funt do 11 groszy.
Płótna bielonego (tele ad albate) na koszule królewskie, ło

kieć po 5 groszy.
Płótna flamandzkiego, na podszycie do sukni, łokieć po 3 

grosze.
Płótna nisseńskiego pod pas, łokieć po 3 grosze.
Płótna bielonego na ręczniki królewskie, łokieć po 2 grosze.
Parcianki (parthanium) płótna konopnego, 6 groszy.
Pokoczynu (czy półkoczynu) łokieć 5 groszy.
Sukna (pannus) bruxelskiego sztuka 24 grzywny, łokieć 

pół grzywny.
Sukna bruxelskiego, zielonego i białego łokieć po 11 skoj

ców 1 groszu.
Sukna angielskiego szarego łokieć po pół grzywny.

— hirszberskiego czarnego sztuka 8 grzywien.
— cytowskiego czarnego sztuka 4 grzywny.
— świdnickiego (dla sokolników) sztuka 4 grzywny.

Sznury do dwóch żupanów królewskich | grzywny.
Tafty białej na żupanik dla króla, sztuka 5 grzywien.
— białej i żółtej na proporce, łokieć po 8 skojców.

Tkanice (t.j. taśmy, pretexte) do dalmatyk, łokieć pół grz.
— (zonę) do bryzów.

Zyndelium materya czarna.
Złota przędzonego szpulka na węzełki do dalmatyk, 20 sk.



ZAPASY KUCHENNE I DOMOWE,

ORAZ

SPRZĘTY KUCHENNE, POKOJOWE I GOSPODARSKIE, 
I WYROBY ZŁOTNICZE.

Zapasy kuchenne.

Mięsiwa.
Wół, od 15 do 20 skojców.
Cielę, 5 skojców.
Krowa, 15 skojców.
Wieprz (porcus) od 10 do 20 skojców.
Wieprz czyszczony (castratus) 4 i pół groszy.
Prosię 1^ grosza.
Gęś, 12 denarów.
Flaki za 1 grosz.
Baran (aries) 3 skojce i 1 kwartnik.
Kurcząt para 1 grosz, 1 i pół denara, 1 grosz.
Kapłon 1 grosz 2 denary.
Kuropatwa 1 grosz 4 denary.
Zając 2 skojce.
Koźlę (hyrcellus) 4 grosze.
Cietrzewie.

Ryby-
Łososie po 21 skojców.
Płocie za 2 skojce.
Leszcze.
Jazice.
Śledzie (zleze) beczułka 2 grzywny; siedzi 300, 18 skojców.
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Jesiotrzyny kamień 1 grzywna.
Węgorz 4 denary.
Wyziny kamień, 12 skojców.
Minogi (Lamprede).
Ryb węgierskich 8 beczek, 65 grzywien (po 7 grzywien be

czka).
Raki 4 gr. (na obiad).

Ciasta.
Mąki pszennej miarka 4 skojce.
Obwarzanki (circuli).
Chleb biały.
Bułki pszenne (zemelle) Żemły.
Kisiel.
Galareta z ryb z octem.
Pirogi. I
Placki (placenta).
Ciasta (torte).
Kasza (gruellum).

Nabiał.
Mleko (lac).
Śmietana (crema).
Masło, faska od 2 do 4 skojców.
Sery po 3| denary.
Jaj 400, pół grzywny do pirogów.
— 1,200 (na Wielkanoc) 18 skojców.

Jarzyny.
Kapusta (caules).

— kwaśna (acidi caules).
Rzepa (rapa).
Mak.
Cebula (cepe).
Groch biały miarka 9 groszy.
Jagła.
Pasternak.
Kapusta młoda.
Odrośle (tojest odrostki od warzyw, dziś włoszczyzną zwane).
Kuczmerka, kruczmorka (cukrowe korzonki).
Pietruszka (peterzelinus).
Buraki (beta). - ■
Ogórki (cucumeres).
Rzerzucha. . . ‘
Kićrz.
Rzodkiew wielka.

18
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Soczewica (lentes).
Groszek młody.
Marchew.
Grzyby (boleti).
Grzyby (smarże).

Owoce.
Gruszki.
Jabłka.
Orzechy.
Melony (melones).
Weszene (wiśnie?).
Śliwki (prunelle).

Bakalie i przyprawy
slOTslniJ

Konfekta (confecta).
Powidła (electuaria)
Cukru (czucri) talent 9 skojców, funt 12 skojców, 1 kw.
Muszkatowy kwiat funt 30 groszy.
Cynamonowa kora funt 3 wiardunki.
Pieprz indyjski (cubeba) funt po 9 skojców.
Eajskich ziarnek (cardamomum) funt po 12 skojców.
Anyż (anisium) funt po 3 kwartniki.
Krokos, talent, 1 grzywna 18 skojców, łót 3 grosze.
Migdałów 1 kamień 3 wiardunki, funt 3 grosze.
Kyżu 1 kamień, pół grzywny, funt 2 grosze.
Rodzynków 1 kamień, 2 grzywny i 1 wiardunek.
Pieprzu funt po 1 wiardunku, kamień 5 grzywien 10 skojc.
Kminku funt po 1 groszu.
Szafran (Zijnzijbera), po 5 skojców funt.
Goździki (cariofolii) po 22 skojce funt.
Fig funt po skojcu i pół (3 grosze).
Oliwa funt po skojcu.
Ocet. • ‘dudo j
Sól.
Olej z orzechów laskowych, z migdałów 
Musztarda (synape).

. j ? L o * n i £ 1 < i j g im L

Napoje.
Piwa achtel od 5 do 7 skojców.

— wiślickiego achtel 1 wiardunek.
Miodu. i. )
Rowie baryłka 4 grzywien.
Wina czerwonego lub białego baryłka (dla malarzy) po 3 

grzywny.
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Wina]czerwonego, flasza (lagena) w Krakowie, 5 skojców.
— Romanii, 14 grzywien.
— francuzkiego, 13 grzywien.
— węgierskiego 2 baryłki, 2 i pół grzywien.
— australskiego baryłka 2 grzywien, 14 skojców, 1 grosz.

Różne zapasy domowe.
Świece łojowe.
Wosku kamień, za dwie donice (urnas) miodu.

— — za 22 i pół skojce (za 1 grzywnę 15 skojc.).
Łoju kamień, 2wiardunki.
Mydła kamień 7 skojców.
Sadła kamień 8 skojców.
Soli 2 bałwany (banci) 2 grzywny.
Cynobru do malowania kościoła, funt * grzywny.
Żelaza 24 szyn, 3 wiardunki.
Pierza na poduszki królewskie, kamień 15 skojców.
Rubryka dla malarzy za 20 skojców.
Złoto klepane dla malarzy, 2 grzywny.
Pargamin.
Papieru 3 libry 9 groszy.

— 4 libry 8 skojców.
Szyb 10, 3 grosze.

Porządki gospodarskie.
Wołów para do orania 2 grzywny.
Wół jeden, jedna grzywna i 6 skojców.
Drwa suche.
Kosy 2, osły do ostrzenia, 8 skojców.
Stóg siana 4 grzywny ) króla w Krakowio.
btos drew 5 grzywien J
Kamienie 2 młyńskie, 1 grzywna.
Nasienie cebuli.

— kapusty.
— wyki.

Porządki myśliwskie.
Tłucz, osepka dla psów myśliwskich.
Dzwonki (nole) dla sokołów, 8 groszy.

Porządki rybackie.
Drgubicze, rodzaj sieci, 16 skojców pół kopy.
Macica od drgubicy, 1 grzywna 15 skojców.
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Polij niewód, 1 grzywna.
Brożek, sieć do ptaków.

Sprzęty pokojowe.
Opony (aulee).
Zasłony (cortine) do łaźni i do commodum.
Połóg z tafty do łoża królewskiego.
Piernat (plumale) do łoża królewskiego, 12 grzywien.
Kołdra dla.siostry królewskiej, 7 grzywien.
Materac.
Poduszki skórzane.
Płachty (czy prześcieradła) (lintearia).
Ręczniki (manutergia) królewskie.
Chustki do nosa (nasilce) królewskie.
Koń miedzi a, nij (equus ereus) do umywania się.
Brzytwy.
Grzebień ze słoniowej kości.
Nożyczki.
Osełki.
Futerał na to wszystko, dla króla na zjazd w Sączu.

Sprzęty kuchenne i kredensowe.
Kuchenne.

Moździerz miedziany (stampka), pół grzywny.
Sito do korzeni tartych 5 groszy.
Szale i waga, 1 wiardunek.
Patelnia (patelnicze).
Pytel do pytlowania mąki, 5 groszy.
Woreczki z irchy na korzenie i specyały tarte, 5 skojców.
Niecka (alveus) do serów, 1 grosz.

Kredensowe.

Stoły dwa 1 wiardunek.
Obrusy (mensalia).
Czara (Cyphus) srebrna, 2 grzywny.
Butelki (lagene) do wina, 1 skojec.
Garnki na masło? (olle) za 8 trzy wiardunki, kopa po 4 grosze.
Miski (scutelle) po 2 denary (drewniane) kopa po 5 groszy.
Flaszka (flascula) i 8 kubków żelaznych podróżnych, pół 

grzywny.
Gąsior (cantharus) srebrny.
Róg (cornus).
Kubek (cubco) nowy pozłacany. 3 grzywny.
Dzieże.
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Chlebnie, torby do noszenia chleba do stołu, 2 skojce.
Kocioł miedziany (caldarium) do lania świec, 1 grzywna.
Dzban na masło (Czben).
Przykadki, po 2 skojce.
Szklanki (vitra) do wina, po 4 denary.
Garnuszki (ollicule) do picia.
Donica (urna) do miodu.
Tunna, beczka, 2 skojce.
Quartale, kwarta do przynoszenia wody do kąpieli.
Octuale (achtel).
Urna, donica do miodu.
Tina, szaflik.
Urceus, kruzijk.
Futerał na języki smocze do stawienia na stole, 3 grosze.
Waga, (statera), 2 skojce.
Torbeczka korkowa (perula suberina) na konfekta.
Stawnice mniejsze, statki na piwo.
Forma drewniana do robienia świec łojowych, 8 groszy.
Wiązanek 20 (lamp), po 6 denarów.

Sprzęty rozmaite.
Mszały dwa dla plebana, 2 grzywien.
Skrzynia (cista) na szaty.
Skrzyneczka (cistula) na pieniądze.
Pokrowce (sedilia) na te skrzynie.
Tłumoczek (bajulum) z sukna i płótna, 1 wiard. 1 kwartnik.
Dwa sierpy (falcastri) i osełka do ich ostrzenia, 8 skojców.

Wyroby złotnicze.
Obrączka złota ze szmelcem wyrabiana, 2 grzywny dla księ

żny Witoldowej.
Pas złocony Sudzimunta, zastawiony za 6 grzywien.
Obrączki dwie ze szmelcem brunatnym dla księżny Witol

dowej, 3 grzywny.
Kubka złoconego robota, 3 grzywny, 3 gr. 16 groszy.
Roztruchan srebrny, zastawiony za 2 grzywny.
Rożka (cornus), robota, 4 grzywny.
Dwóch kubków robota, 3 grzywny, 4 grzywny.
Za robotę dwóch rożków, 7 grzywien.
Kielich, patyna, ampułki i puszki pozłacane 3 grzywny.
Dwa kolczyki złote dane księżnie Ziemowitowej, 30 grzyw.
Sześć kolczyków złotych danych pannom księżny, 27 grz.
Za roboto pięciu mis, 15 grzywien.
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VI.

SŁOWNICZEK WYRAZÓW POLSKICH
Z KOŃCA XIV WIEKU, Z PISOWNIĄ ÓWCZESNĄ.
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WYRAZY POLSKIE Z PISOWNIĄ SPÓŁCZESN^.

A.
Athlas, atłas (purpura).

n.
Barczcze, porządki do wozów.
Brzesk, brożek do sieni.
B e c z kij , bećzki.
Beijngwantki, nagolenice.
Brzelbicza, (przyłbica?)szyszak.
Banthy, zawiasy.
Bambnij, bębny.
Bawolij, bawoły.
Belijsznij, bielistki.
Brusselske, bruxelskie.
Brustblach, napierśnik, część zbroi.
Bryzę, suknia naszywana.
Brzijthwi, brzytwy.
Brathnale, bratnale.

C.
C o 1 e b c a, kolebka, wóz czterokonny z przykrywami, (ob. 

kolepka).
Cruczmorka, kuczmerka (u Siennika kucmorka), na

zwisko rośliny baldaszkowej, Sium sisarum, dziś pod nazwaniem 
cukrowych korzonków, na jarzynę używanej.

Chlebnie, torby do chleba.
Creptuchonum, 2-gi przyp. 1. mn. od słowa na łacinę 

przerobionego creptuch.
C o 1 a n d a, kolenda.
C o 1 n e r s, kołnierz.

19
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C o s s i, kosy.
C u f f a, kufa.
C u c h t a, kuchta.
C1 a m r a, klamra.
Comnatha, komnata.
C z u c r i, (2-gi przyp. od przerobionego na łacinę słowa 

czucrum, cukier).
Czuelich, (czewelich) cwilich, grube płótno.
C z b e n, dzban.
C z e w, szpulka złota przędzonego.
Czetrzewe, cietrzewie.

!>•
Drgubicza, rodzaj sieci.
D a r t i j , (darty) j edwab.
D z i k e, dzikie.
D z i s z e, dzieże.

F1 ą k i, flaki.
Futerthuch, sukno.
F assowane, rodzaj szaty.
Ffrancze, frędzle.
Funt hi, funty.

G.

Hostruchan, roztruchan.
H ar nas ch, rynsztunek całkowity.
H a c h t e 1, achtel, statek na piwo. 
Heffthlikij, haftki.

Gker, kierz (Gierz u Szymona z Łowicza, Gir u Falimi- 
rza, Girz u Spiczyńskiego, Gierz u Syreniusza), nazwisko rośliny 
baldaszkowej, Smyrnium olusatrum; której korzeń używają, za ja
rzynę, jak selery lub pietruszkę.

G e h i j n k, przydatek do kłobuczka (caleptra) (może siat
ka żelazna).

G ab b i j , domki czyli kosze ziemią, napełnione.
Gołcz, (czy Solcz?) płótno cienkie.
Gerzink, gierzynek na podszewkę.
Grzijbij, grzyby.
G r i j s s, grys.

J.
J a z i c z e, jaź, ryba.
I j r z c h a, ircha, skórka.
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Jesszetrzini, jesiotrzyny.
Jasszen, jesion.
Jiosziczkij, jaszczyki; rodzaj skrzyń.

K.
K o 1 e p k a, kolebka, powóz.
Kr o b e , króbki.
K o 1 c z e, żelaztwa do nadbiedrków.
Kołdra, kołdra.
K y s s z e 1, kisiel.
Klodkij, kłódki.

Ł.
Leszcze, leszcze, ryby.
L a n w i j , porządki do wozów.
L o s z y n a, łosina, łosiowe sadło.
Lanczuch, łańcuch.

M.
M o d e r s, Nici kolorowe.
Maczicza, macica, od sieci zwanej dogubicza.
M a ż, maź, smarowidło do kół.
Matras, materac.
Marchew, marchew.
Midło, mydło.

W.
N e w o d, Niewód.
Nabodrkij, nabrodki końskie, szory.
Naschijniki, naszelniki na konie.
Nappstekij, sznury.
Nakończe, pasy.

O.
Odroszlij, odrostki od jarzyn.
Osły, osły do ostrzenia.
Obarzankij, obwarzanki.
Obroczny, sługa rozdający obrok koniom.
Opprawcza, oprawca.

F.
P1 o v i, (płowy) maść konia.
Ploczicze, płocie, ryby.
P o c 1 a t h, podpora na lekkim wozie.
Podimicisnj, 2-gi przyp. słowa Podimicisna, po

datek od dymów.
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P’o 1 i j, (sagena) niewód.
Poprangij, popręgi od konia.
Plathnerz, płatnerz.
Pocrowij, pokrowce (na siodła).
Podcladij, podkład, wojłok, pilśń pod siodło.
Pobrzesczane, pobrzeszczanie łuków.
Pococzin, czy połcoczin; rodzaj materyi na podszewki.
Poluachtelle, półachtelek, mniejszy statek na piwo.
Ps sarze, psiarze.
Pocosszczene, pokostowanie.
Popelicze, popielice.
Połóg, z tafty do łoża.
Paluba, połuba, rodzaj nakrycia na wozie.
Patenicze, patelnie.
Przycosszky, przykosze na wozie.
Piczniki, powrozy.
Polucorcze, półkorca.
Po wódek, pasy.
Plaskury, płaskury, proskury, opłatki.
Pitel, pytel.
Prom, prom.
Pod os kij, podoski.
Postronkij, postronki.
Przicadki, przykadki, rodzaj beczki (dolium).

K.
Reijnwaijn, wóz lekki.
Raijszka ijandra, rajskie ziarnka (Cardamonum, amo- 

mum, grana paradisii).
Rinecz, kożuch gronostajowy.
Rijnna, rynna.
Rzeszota, rzeszota.

s.
Sijni, (semi albi) coloris, maść konia biaława.
Smarże, rodzaj grzybów.
Slotto klep-ane, złoto klepane, malarskie.
Stawnicze, statki do piwa.
S c o r k y, naramienniki.
Szmelcz e, szmelc na złocie.
Szosl, (stalowy) część zbroi.
Stoli, stoły.
S chi orno, wyraz ruski szlem, czy szelom, przerobiony na 

łaciński.
Szossz, szos, podatek z domów.
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Stampka, moździerz miedziany.
Szorczel, srorc, rodzaj pasa.
Sodelna zbroija, rz^d na konia.
Sanij, sanie.
Stangwij, stągwie, statki na piwo.
Snury, sznury do żupana.
Sol oz, (ob. Gołcz) materya.
Spodni pass, pas skórzany.
Sitko, sito.
Sumy, rodzaj walizy.
S c h i n i, szyny.
Sadzawca, sadzawka.
Strekfusij, może rodzaj korzonków?
Strikij, powrozy.

T.
Tłucz, tłucz, czyli osepka dla psów myśliwych.
Tarcza, tarcza.
Thurzascora, turza skóra.
Tkanicza, taśmy.
Thartki, tartki. 
Tharczicze, tarcice.

U.
Uzdzienicza, uździenica.

W.
Włok, włok.
Wandzidla, wędzidła.
Widlicze, widlice, rodzaj strzał.
W y s z i n a, wyzina.
W e s z e n e, może wiśnie.
Wyka, (wyka).
V ą z a n k i, wiązanki (lamp).

X.
X ans z na, xiężna.

Z.
Z er u cha, rzeżucha.
Zelazniglowa, przezwisko niejakiego Mikołaja.
Z won kij, dzwonki.
Zawaszij, zawiasy.
Zawodnik, koń w zawód biegający, biegun.
Zleze, śledzie.

KONIEC.



TABLICA Z PODOBIZNAMI.

1. Znak wodny papieru Rejestrów.
2. Początek Rejestru:

Anno subincarnacionis domini MCCClxxx’no 
octavo dominica qua cantatur: Respice.

3. Medyolanskij.
Duci Hurconi 
cum Mithcone.

Yicecancellario domino 
Donijn.

Sbyschoni, 
prothonotario.

Nigro Zawijsze. 
Grochothskij.

Werzinkij. Manziconi.
Wladicze. Wansziconem. Cristina Bcczska.

Joh. de Thanczin. sodelna zbroija. pococzin.
.sus:]- . o'

moderz. cruczmarca. dartij ijedwab. kołdra.

klepane slotto. czucru. obarzankij. plaskurij.

stracfusij. raijsska ijandra. xanszna.
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ERRATA.

sh wiersz zamiast czytaj.
5 23 p III aucis p. IIII aucis
8 8 we czwartek W piątek

.— 12 we wtorek We środę
— 22 we Środę We czwartek

9 1 Laetare Letare
— 1 3 2
— 9 4 3
10 5 5 4

■ • 17 6 5
—» 21 7 6
— 24 8 7
— 28 ordinando Ordinanda
— 31 9 8
11 7 10 9
— 10 16 17
12 1 18 19
— 1 delecti detecti
w przypisku
— 2 Clara tumbo Clara tumba
— 5 19 20
—. 12 22 23
— 13 Miktaszowa Miktaszowa

15 23 24
— 17 27 28
13 1 29 30
—• 6 10 11
—• •10 16 17
14 20 23 października 14 sierpnia
15 29 8 stycznia 7 stycznia
16 1 w piątek 

vzanki
w sobotę

18 1 yązanki
■ ■' “ 13 Stanrościny Starościny
— 16 cantanlibus cantantibus
19
21

3
20

pojechałem 
do zuppis

pojechała 
de zuppis

23 19 żuby żupy
— 23 w dzień po dniu
24 20 suberino Suberina
— w przyp. 3m sugum sagum

25
24

3
w piątek
6 lipca

we czwartek
5 lipca

■' * 7 14 lipca 13 lipca
— 11 D’Obigny D^Orbigny

przypisek
Marschalconi syectoris26 3 Marschalconis rectoris



o
str. wiersz zamiast
26 32 w piątek
27 6 Beijngwantci
— Shorcij
28 4 Ronoszowi
— 6 we środę
— 2 Cingali
— w przypis. segum

12 6 sierpnia
■ ■ — 25 7 sierpnia
— 27 Linczowi
30 14 tingwis
— 19 Dobrogostowi Sossinow
— 29 Matofejowi
32 7 Stomine
—, 22 pretentorum
—— 30 pretentorum
— 31 sodalna
34 12 Seklom
36 25 Michałowi Pietratzowi
— 36 Wlockoni
37 6 Groszamirzowi
— 19 Ilcussow
38 2 Warzinkij

w przypisku
48 25 Świdry gtelly
53 1 w dzień
— 1 5 lipca
58 37 compositas

czytaj, 
we czwartek 
Beijngwanthi 
scorkij 
Opanaszowi 
we wtorek 
Cinguli 
Sagum7 sierpnia
8 sierpnia 
Sinczowi 
linguis 
Dobrogostowi i Sas sino wi 
Malofejowi
Stamine 
prete&torum 
pretentorum 
Sodelno 
Schlom 
Michałowi i Pietraszowi 
Wlochoni 
Groszomisowi 
llcussar 
Werzinkij

Skirgielly 
w przeddzień 
4 lipca 
compositos
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