
S T U D I A M A T E R I A Ł O W E

■WŁADYSŁAW DZIEWULSKI

STUDIA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW MIAST ŚLĄSKICH

NIEZNANE DANE STATYSTYCZNE Z KOŃCA XVI I POCZĄTKU XVII W.
O ZALUDNIENIU NIEKTÓRYCH MIAST ŚLĄSKICH

W rozprawie pt. Zaludnienie Śląska w końcu XVI i początku 
XVII w . 1 zgromadziliśmy dostępne i\ąm wówczas dane statystycz
ne, które odnoszą się do zaludnienia Śląska przed wojną trzydzie
stoletnią. W toku poszukiwań w Wojewódzkim Archiwum Państwo
wym we Wrocławiu natrafiliśmy na nie wykorzystane materiały 
w postaci lokalnych spisów mieszkańców miast obowiązanych do 
obrony kraju. Spisy te pochodzą z drugiej połowy XVI w. orSz 
początku następnego stulecia i dotyczą księstw: brzeskiego, legnic
kiego, nysko-grodkowskiego i oleśnickiego. Ponieważ mogą one 
przydać się w toku dalszych badań nad dziejami gospodarczymi 
i społecznymi Śląska, uważamy za wskazane udostępnić je ogółowi 
pracowników naukowych.

K s i ę s t w o  b r z e s k i e

Nowe dane statystyczne są zawarte w luźnych spisach i tabe
lach pochodzących z różnych la t2.

Dla miasta B r z e g u  maimy przede wszystkim spis z 30 IX 
1608 r., który wyszczególnia obowiązanych do udziału w obronie 
kraju mieszkańców miasta: szlachtę i mieszczan, przy czym ci ostat
ni są uszeregowani według cechów. Wyniki spisu przedstawiają się,

1 „Przegląd Zachodni11, R. VIII, zeszyt dodatkowy, s. 419 i n.
2 Wojewódzkie Archiwtum Państwowe we Wrocławiu (skrót: WAP Wro

cław), Rep. 21, F. Brieg VII 2h (Werbe- und Musterungssachen 1602—1613), 
2c (Musterung 1608) i 3h (Musterrollen 1616 i 1620).



tiak następuje: szlachta 18, cech mieszczański3 61, rzeźniczy 50, 
piekarski 54, szewski 53, sukienniczy 53, słodowniczy 29, pospólny 4 

103, krawiecki 37, kuśnierski 21, czerwonoskórniczy 18, kowalski 11, 
wozowniczy 11, bednarski 12, cesarski 5 63, ślusarski 24, poszewni- 
czy 54, kapeluszniczy 12, garncarski 9, murarski 13, rybacki 42, 
szyprowie 16. O g ó ł e m  774.

Z lat późniejszych mamy dla Brzegu szereg danych sumarycz
nych, a mianowicie: 7 X  1610 r. — 803 ,,osoby" (Personen); 31 V 
1619 r. — 712 mieszczan — członków cechów (516 w samym mieś
cie, 196 przedmieszczan)6; 1620 r. — 719 mieszczan w mieście i na 
przedmieściach.

W teczce pod nazwą Musterungssachen 1618—1621 7 znaleźliśmy 
wyniki lustracji z 19 V 1621 r. Według nich miasto Brzeg liczyło 
630 obowiązanych, przedmieścia zaś ogółem 353, a mianowicie: 
przed bramą Wrocławską 78, Małujowicką 83, Brzeską (Staro- 
brzeską) 24, Opolską 6 6 , ulica Rybacka 57, Nowe Domy 45. W su 
m ie  mamy 983 osoby. Zasięg przeprowadzonego wtedy spisu był 
bardzo szeroki, gdyż objął nie tylko posesjonatów, ale i komorni
ków; wśród spisanych figurują też kobiety.

Dane z lat 1608 i 1610 obejmują mieszkańców zorganizowanych 
w cechach i to zarówno posesjonatów, jak i komorników; dane 
z lat 1619 i 1620 — zapewne samych tylko posesjonatów. Sporzą
dzony jednocześnie w 1619 r. spis poddanych miejskich wyszcze
gólnia, 21 zagrodników omłockowych w osiedlu Kalterhuben oraz 
15 zagrodników w osiedlu Neuhauser (obecna ulica Nowe Domy). 
Obydwa osiedla znajdowały się na przedmieściach, jednakże miesz
kańców ich nie uważano za mieszczan.

A więc przed wojną trzydziestoletnią Brzeg wraz z przedmie
ściami musiał mieć co najmniej 750 domów.

L e w i n  B r z e s k i  według spisów przeprowadzonych 3 VII 
i 25 IX 1608 r. 8 liczył: rajców 8 , piekarzy 9, rzeźników 8 , szewców

3 Do cechu mieszczańskiego należeli wyrobnicy, furmani itp., nie miał on 
więc charakteru cechu rzemieślniczego.

4 Cech pospólny obejmował wszystkie rzemiosła nielicznie reprezentowane 
w mieście.

5 Cech ten założony w r. 1525 na mocy przywileju cesarskiego skupiał nie
które rzemiosła.

6 Nie policzono tu komorników, którzy nie należeli do żadnego cechu (ohne 
unbezeichte Einlieger).

7 WAP Wrocław, Rep. 21, F. Brieg VII 3e.
8 Ibid., Rep. 21, F. Brieg VII 2h oraz 2c.



6, szewców-komorników w posiadaniu ławek 2, krawców 14, bed
narzy 5, stolarzy 3, kołodziejów 3, kowali 4, ślusarzy 3, płócienni- 
ków 21, powroźników 4, rymarzy i siodlarzy 2, garncarzy 4, toka
rzy 2, farbiarzy i kuśnierzy 2, bogatych kramarzy 4, kramarzy 
drzewem i przekupniów 3, krupiarzy 4, muzyków 4, cieślów 12, 
furmanów 7, sukienników i tkaczy tkanin półwełnianych 2, ryba
ków 4, rolników 4, oberżystów 2, mieszkańców nie uprawiających 
rzemiosła i nie należących do cechów 24, „kałużan" (Pfutzner) 9 10 12, 
chałupników lub komorników 3, extraordinaria30 5, posiadaczy 
ogrodów 9. O g ó ł e m  202.

Z kolei 7 VII 1610 r. naliczono w tymże Lewinie 190 gospodarzy, 
a w r. 1620 — 185 mieszczan w mieście i na przedmieściach.

O ł a w a  7 VII 1610 r. miała: ,,osób“ 269, chałupników względ
nie komorników 11 w mieście i na przedmieściach oraz we wsiach 
Braszowice 12 i Siedlce — 120. O g ó ł e m  389. W r. 1620 było tu 371 
mieszczan obowiązanych do służby wojskowej.

Dla ‘ K l u c z b o r k a  i B y c z y n y  mamy następujące dane: 
Kluczbork 10 VII 1619 r. — 108 mieszczan, 7 szlachty w mieście 
i 7 „dowódców"; w r. 1620 — 150 obowiązanych do służby wojsko
wej; Byczyna 10 VII 1619 r. — 119 mieszczan oraz 8 „dowódców"; 
v/ r. 1620 — 118 obowiązanych do służby wojskowej. Dane dla 
Kluczborka z r. 1619 prawdopodobnie nie obejmują przedmieść; 
dane dla Byczyny wykazują duży ubytek w porównaniu z r. 1594 13.

W S t r z e l i n i e  w r .  1567 zanotowano: piekarzy 19, rzeżni- 
ków 26, karczmarzy 37, szewców 33, krawców 37, kuśnierzy 19, su
kienników 32, kowali 15, bogatych kramarzy 10, stolarzy 4, po- 
szewników 14 24, bednarzy, sitarzy i stelmachów 7, domów szla

0 Nazwa osiedla przedmiejskiego.
10 Pod tą nazwą wyszczególniono łaziebnika, młynarza, sadownika i dwóch 

stangretów.
11 W źródle: „Hausleut“, co zwykle oznacza w dokumentach współczesnych 

komorników.
12 Braszowice lub Bugarć (niemiecka nazwa Baumgarten) — tak nazywała 

się wieś leżąca tuż przy Oławie, której część stanówiła własność miejską 
(J. G. K n i e, Alphabetisch-statistisch-topographisehe Ubersicht der Dorjer, 
Flecken, Stiidte und andern Orte der Konigl. Preuss. Provinz Schlesien, wyd. 
2, Wrocław 1845, s. 22).

13 W r. 1594 były w Kluczborku 152 sadyby, w Byczynie — 155 (K. F.
S c h ó n'w a ld  er, Die Piasten zum Briege oder Geschichte der Stadt und 
des Fiirstenthums Brieg, t. II, Brzeg 1855—1856, s. 241).

14 Cech poszewników (Ziechner) trudnił się wyrobem płócien oraz tkanin 
z domieszką wełny.



checkich w mieście 7, kmieci w Starym Mieście 3, przedmieszczan 3. 
O g ó ł e m  osiadłych 301. W r. 1620 naliczono w Strzelinie 383 
mieszczan obowiązanych do służby wojskowej (284 w mieście, 99 na 
przedmieściach).

W N i e m c z y  9 VII 1619 było: osiadłych w mieście 102 (w tym 
9 wdów), kmieci pod miastem 7, chałupników na przedmieściu 74 
(w tym 15 wdów). O g ó ł e m  18315. Wykaz obowiązanych do 
służby wojskowej z r. 1620 podaje informacje nieco odmienne, 
a mianowicie: miasto Niemcza 93, kmiecie pod miastem 7, wieś Gu
mce 5, wieś Nowiny 5, chałupnicy pod miastem 59, wdowy (do
myślnie w mieście) 9. O g ó ł e m  178.

O ile dane dla miasta w obydwu wypadkach zgadzają się (po doli
czeniu wdów, niewątpliwie posesjonatek, obowiązanych dostarczenia 
zastępców), o tyle na przedmieściach wykazano mniej osób niż w roku 
poprzednim, zapewne wskutek pominięcia wdów-przedmieszczanek.

W przynależnych do księstwa brzeskiego Z ł o t y m  S t o k u  
i S r e b r n e j  G ó r z e  w r. 1619 było: Złoty Stok — szlachty 
osiadłej 9, osiadłych mieszczan i mieszkańców (Burger und Mit- 
wohner) 280, komorników 57. O g ó ł e m  346 16. Srebrna Góra — 
osiadłych mieszczan i mieszkańców (Burger und Mitwohner) 127, 
komorników 35. O g ó ł e m  162.

Dla r. 1620 mamy te same liczby. Z tego roku zachowało się 
poza tym 6 sumarycznych wykazów obowiązanych całego księ
stwa do służby wojskowej (Mannschaft). Wykazy te są ułożone 
według powiatów sądowych i przynależności stanowej. Wśród chło
pów rozróżniano poddanych książęcych, duchownych, szlacheckich 
i miejskich. Wykaz dotyczący szlachty zaginął17.

W całym księstwie brzeskim (wraz z miastami Złoty Stok i Sre
brna Góra) wykazano 11 209 głów18; po odliczeniu obydwu tych 
miast jako eksklaw otrzymamy 10 701 głów, co pokrywa się nie
mal całkowicie z liczbą 10<668 osiadłych w r. 1619 19.

15 Tyleż obywateli miała Niemcza przed rokiem 1632 (F. A. Z i m m e r -  
r nann,  Beytrdge zur Beschreibung Schlesiens, t. I, Brzeg 1788, cz. 4, s. 25).

16 Identyczne liczby dla r. 1619 podaje H. R e i l c h e n b  a c h ,  Urkundli- 
che Geschichte der Grafen von Reichenbach, t. I, Wrocław 1906, s. 407.

17 Wynika to z braku wykazu nr 1; zachowały się bowiem tylko wykazy 
oznaczone numerami 2—7 (WAP Wrocław, Rep. 21, F. Brieg 3h).

18 W wykazie odnoszącym się do powiatu niemczańskiego i strzelińskiego 
podano błędne podsumowanie (3167 zamiast 3307).

19 Acta publica 1619, Wrocław 1869, s. 118. Liczba ta odnosi się do księstwa 
brzeskiego bez Złotego Stoku i Srebrnej Góry.



Mimo jednak pozornej zgodności wyników obydwu spisów trze
ba wziąć pod uwagę kwestie następujące:

1. Figurująca w wykazie nr 3 liczba 594 poddanych miasta 
Brzegu nie jest zgodna z wykazem tych poddanych z r. 1610. A mia
nowicie:

Poddanych w r. 1610 w r. 1620

kmieci 191 181
zagrodników 176 96
chałupników ? 39
komorników ?
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Poza tym w r. 1620 policzono komorników, którzy nie należeli do 
kategorii osiadłych. Również w miastach Złoty Stok i Srebrna Góra 
komornicy figurują na równi z osiadłymi wśród obowiązanych do 
służby wojskowej.

2. Liczba poddanych w powiecie niemczańskim (1507) jest pra
wie o 1000 głów mniejsza od podanej dla tegoż powiatu przez Zim- 
mermanna (2504 głowy w r. 1619)20.

Spostrzeżenia te oczywiście pozwalają zakwestionować dokład
ność spisów z lat 1619 i 1620. Jak prawie wszystkie spisy pochodzą
ce z epoki feudalnej dały one zapewne liczby zbyt niskie w stosunku 
do stanu faktycznego. Niemniej * spróbujemy wykorzystać wyniki 
spisu z r. 1620 dla odtworzenia w ogólnych zarysach obrazu włas
ności feudalnej i rozmieszczenia ludności (zob. tablice).

Dla powiatu niemczańskiego otrzymujemy zbyt niską liczbę osia
dłych, a powiat ten należał do najgęściej zaludnionych21. Wobec 
tego należy uznać za bardziej wiarygodne dane Zimmermanna, we
dług których w r. 1619 w powiecie tym na 1 km2 przypadało 6,4 osia
dłych poddanych22. Innymi słowy, dane z r. 1620 są dla powiatu

20 Bez enklawy wołczyńskiej (125 km2).
21 W r. 1787 powiat niemczański stał pod względem gęstości zaludnienia na 

drugim miejscu wśród powiatów księstwa brzeskiego, tymczasem w świetle 
danych z r. 1620 przypadałoby mu dopiero miejsce czwarte.

22 Z i m m e r i m a n n ,  op. cit., t. I, cz. 4, s. 13 (660 kmieci, 1154 zagrodni
ków i 690 chałupników i młynarzy). Po doliczeniu 183 mieszczan w Niemczy 
otrzymamy 6,7 osiadłych na 1 km2. Liczba ta dobrze godzi się z danymi dla 
sąsiednich terenów (zob. mapę rozmieszczenia osiadłych, D z i e w u l s k i ,  
cp. cit,, s. 486).



Ogólne wyniki spisu

Powiaty sądowe Miesz
czanie kame

ralnych

Poddani \

duchow
nych

v dobrach

miej
skich

szla
chec
kich

Spisa
nych

ogółem

byczyńsko-klucz-
borski 268 165 485 33 394 1345

brzeski 904 800 251 594 637 3186
oławski 371 385 121 81 1905 2863
niemczański 178 262 — 10 1235 1685
strzeliński 383 — 292 — 947 1622

Ogółem 2104 1612 1149 718 5118 10701

Rozmieszczenie ujętych w s'pisie mieszczan i poddanych

Nazwa powiatu Powierzchnia 
w km2

Spisanych
ogółem Na 1 km2

byczyńsko-kluczborski 427 1345 3,1
brzeski 558 3186 5,7
oławski 540 2863 5,3
niemczański 399 1685 4,2
strzeliński 275 1622 5,9

Ogółem 2199 10701 4,8

Pc odliczeniu miast otrzymamy następujący obraz rozmieszczenia
poddanych

Nazwa powiatu Powierzchnia 
w km2

Poddanych
ogółem Na 1 km2

byczyński i kluczborski 404 1077 2,6
brzeski 550 2282 4,1
oławski 527 2492 4,7
niemczański 393 1507 3,8
strzeliński 268 1239 4,6

Ogółem 2142 8597 4,0



niemczańskiego niedokładne; ponieważ zaś, jak widzieliśmy, wynik 
spisu zl tego roku dla całego księstwa brzeskiego pokrywa się na ogół 
z globalną liczbą osiadłych wykazaną w r. 1619, możemy zakwestio
nować z kolei i dokładność tego ostatniego spisu.

K s i ę s t w o  l e g n i c k i e
Wchodzą tu w rachubę spisy służb rycerskich i łanów z lat 1602 

i 1605 23; zawierają one dane i dla miast. Według tych spisów L e g 
n i c a  w r. 1602 liczyła: mieszczan 531, przedmieszczan 251, posia
daczy folwarków 22. O g ó ł e m  osiadłych 804. Wykaz z r. 1605 po
daje liczby identyczne. Dane te obejmują jednak tylko obszar pod
legły jurysdykcji miejskiej.

Spis z r. 1605 podaje wykaz jurydyk książęcych, a mianowicie: 
w mieście Legnicy — doimów murowanych przy św. Janie 14, przed 
zamkiem i przy ul. Mariackiej (Neulandt) 8 , domów murowanych na 
Woli Tumskiej 8 , mieszkań przed bramą Głogowską 28; osiedla pod
miejskie: na, Górze Garncarskiej (obecnie ulica Garncarska) 17, przed 
bramą Wrocławską 20, Sperrgasse (teraz ul. Kamienna) 14. Og ó 
ł e m  109.

Dla Z ł o t o r y i  z r .  1602 mamy następujące dane: mieszczan 
294, posiadaczy folwarków 29, przedmieszczan i zagrodników w Ko
paczu 67. O g ó ł e m  390. Inny obraz przedstawia wykaz z r. 1605, 
a mianowicie: mieszczan 300, posiadaczy folwarków 27, zagrodników 
i domów poza murami miejskimi 150, zagrodników przy młynie 
miejskim 2. O g ó ł e m  479.

Przeszło dwukrotny wzrost zabudowy przedmiejskiej w latach 
1602—1605 jest niewiarygodny i należy przypuszczać, że dane z ro
ku 1602 były mocno niedokładne. W każdym razie Złotoryja w po
czątku XVII w. była znacznie mniejsza niż w r. 1787 (724 domy pry
watne wraz z sadybami zagrodników i chałupników w Kopaczu)24.

Dane liczbowe dotyczące Chojnowa są następujące: w r. 1602 
mieszczan 202, przedmieszczan 25. O g ó ł e m  227. W r. 1605 miesz
czan osiadłych 202, zagrodników przy mieście 25. O g ó ł e m  227.

Widzimy, że obydwa wykazy różnią się jedynie terminologią 25.

23 WAP Wrocław, Rep. 28, F. Liegnitz VIII le (Verzeichnis der Ritter- 
dienste und Hufen in Furstentum Liegnitz).

24 Z i m m e r m t a n n ,  op. cit., t. VIII, s. 281 (w Kopaczu było wówczas 
24 zagrodników i chałupników).

25 Ibid., s. 301 i 387 (w Chojnowie 174 domy mieszczańskie w śródmieściu 
oraz 102 na przedmieściach, w Konradówce — 41 domów, w sumie 317).



L u b i n  liczył w r. 1602: mieszczan 158, przedmieszczan 73, mły
narzy 2, przedmieszczan pod jurysdykcją zamkową 91. O g ó ł e m  
324. W r. 1605: fnieszczan uprawnionych do warzenia piwa 144, in
nych domów w mieście 14, przedmieszczan pod jurysdykcją rady 
miejskiej 73, domów na ogrodach miejskich 15, młynów 2, zagrod
ników i chałupników na przedmieściach pod jurysdykcją książęcą: 
a) przed bramą Ścinawską 121, b) przed bramą Legnicką 36. Og ó 
ł e m  405.

Osada S t a r e  M i a s t o  miała w 1602 r. ogółem 20 osiadłych, 
w roku 1605 zaś 14 kmieci, 6 zagrodników i 2 chałupników, ra
zem 22 2(i.

Między danymi z lat 1602 i 1605 istnieją więc bardzo znaczne 
różnice, ale tylko o ile chodzi o jurydykę zamkową na przedmieściu. 
Sądzić należy, że spis z r. 1602 przeprowadzono w tej jurydyce nie
dokładnie.

W r. 1787 w Lubinie naliczono 141 domów mieszczańskich w śród
mieściu i 71 na przedmieściach, poza tym 143 domy przedmiejskie 
były wyjęte spod jurysdykcji miejskiej. Ogólna liczba domów pry
watnych wynosiła 355. W konsekwencji Lubin w końcu XVIII w. 
był mniejszy niż w początku XVII w.

Przechodzimy teraz do ostatniego miasta w księstwie legnickim, 
mianowicie do P r o c h o w i c ,  które liczyły w r. 1602: mieszczan 
125, zagrodników 7, kmieci (Hubner) 5, przedmieszczan 50. O g ó 
ł e m  187. W r. 1605: mieszczan 125, zagrodników 6 , domów zamko
wych zamieszkałych przez szlachtę i innych ludzi 51. O g ó ł e m  182.

Przedmieścia w Prochowicach tworzyły prawie w całości jurydy
kę zamkową 26 27 28.

K s i ę s t w o  n y s k o - g r o d k o w s k i e
Najstarszym spośród znalezionych źródeł jest nie datowany wy

kaz, zawierający dane o liczbie wybrańców w poszczególnych okrę
gach i miastach księstwa (według klucza: 1 na 20)29. Według adno
tacji archiwalnej wykaz ten ma pochodzić z r. 1561 względnie 1606, 
przy czym naszym zdaniem ta ostatnia data jest prawdopodobniej
sza, gdyż figurujące tu liczby są większe od podanych w wykazach 
z r. 1579, a, więc nie mogą odnosić się do r. 19;61 z uwagi na przy
puszczalny wzrost ludności.

26 Ibid., s. 224 (30 dymów, w tym 9 wolnych kmiieci, 15 zagrodników i 2 
chałupników — wg danych z r. 1787).

27 Ibid., s. 158 i 184.
28 WAP Wrocław, Rep. 31, F. Neisse VII 3e.



Lustracje (Musterrollen) z r. 1588 podają wykazy wyboru co dzie
siątego w miastach: Nysie, Jeseniku, Jaworniku, Głuchołazach, Pacz
kowie, Otmuchowie i Widnawie oraz wsiach stanowiących własność 
miejską (na wsi obowiązywał wybór co piątego)29. W tej samej 
teczce znaleźliśmy pochodzące z r. 1608 listy osiadłych z Nysy, Ot
muchowa, Widna wy, wsi należących do miasta Nysy oraz kmieci 
z szeregu wsi powiatu otmuchowskiego; tym samym rokiem jest da
towany wykaz mieszczan i przedmieszczan w Grodkowie oraz chło
pów w księstwie grodkowskim (nie obejmujący zresztą całego ob
szaru).

W teczce zawierającej luźne spisy obowiązanych do służby woj
skowej z lat 1619—1623 znaleźliśmy spisy osiadłych w Paczkowie 
(r. 1)820), Jeseniku (r. 1620), Nysie (r. 1620) i Żulowej (r. 16 2 3 ) 30.

Mamy wreszcie sporządzone w r. 1579 wykazy osiadłych (Ver- 
zeichnisse der Erbangesessenen) w powiatach sądowych: grodkow
skim (wraz z kluczem wiązowskim), otmuchowskim oraz ziemi nys
kiej (niecałej)31. Obejmują one wsie i miasta (z wyjątkiem Jaworni
ka, Jesenika i Żulowej). W sumie dysponujemy teraz dość obfitym 
materiałem statystycznym dla miast księstwa nysko-grodkowskiego.

W N y s i e  wr .  1579 liczono 486 osiadłych w obrębie murów 
i 415 domków na przedmieściach, ogółem 901; poza tym było 6 fol
warków podmiejskich32. Z kolei prepozyt bożogrobców miał 21 pod
danych w Starym, Mieście, do miejscowego proboszcza zaś należało 
18 zagrodników i chałupników.

Wykaz wybrańców z r. 1588 obejmuje wyłącznie miasto w obrę
bie murów z podziałem na kwartały: w kwartale Wrocławskim 100 
osiadłych, Ziębickim — 120, Celnym — 120, Fosy — 80. O g ó ł e m  
420.

Ubytek osiadłych w porównaniu z r. 1579 tłumaczy się, być może, 
skutkami epidemii z r. 1585, ale możliwe też, że spis z r. 1588 był po 
prostu nieścisły.

W r. 1606 (?) miasto dało 42 wybrańców (według klucza: 1 na 20), 
poza tym jednego wybrańca dostarczył proboszcz nyski. Oznacza to, 
że naliczono wówczas 840 osiadłych w mieście wraz z przedmieścia
mi, 20 z,aś w posiadłościach proboszcza. I tu występuje liczba osia
dłych mniejsza niż w r. 1579.

29 Ibid., Rep. 31, F. Neisse VII 3c.
30 Ibid., Rep. 31, F. Neisse VII 5c.
31 Ibid., Rep. 31, F. Neisse II 3e, 3i oraz 31.
32 Spośród nich 5 należało do mieszczan (Vorwerkslcute).



W r. 1608 miała być w Nysie wraz z przedmieściami tylko 455 
osiadłych mężczyzn, co może mieć związek ze skutkami epidemii 
w r. 1607.

Spis z 23 IX 1620 r. wyszczególnia posiadaczy domów z podzia
łem na kwartały śródmiejskie oraz osiedla przedmiejskie: kwartał 
Celny 140, Wrocławski 120, Fosy 100, Ziębicki 115. Śródmieście 
o g ó ł e m  475. Stare Miasto 150, Przedmieście Ziębickie 56, 
Przedmieście Brackie 24, Przedmieście Wrocławskie 80, ulica Mo
rawska 56, pozostałe domy (zaliczone do Przedmieścia Brackiego) 8 . 
Przedmieścia o g ó ł e m  374.

W sumie otrzymujemy 849 osiadłych (w źródle błędne podsumo
wanie: 844) 33. Z przedstawionych wyżej danych liczbowych wyni
kałoby, że w okresie 1579—1620 miasto zatrzymało się w swoim roz
woju, a nawet nastąpił ubytek domów zarówno w obrębie murów, 
jak i na przedmieściach 34.

O t m u c h ó w  w r. 1579 liczył: mieszczan osiadłych w obrębie 
murów 78, budników 35 5, małych chałupników (kleine Iiausler) 17, 
sadyb kmiecych na przedmieściu 23, zagrodników i chałupników 
tamże 100. O g ó ł e m  223. Z tego na miasto w murach przypadało 
100 osiadłych, na przedmieścia — 123. Dla późniejszego okresu ma
my następujące liczby osiadłych: r. 1588 — 200, r. 1606 (?) — 220, 
r. 1608 — 96 (zapewne samo śródmieście).

Dane dla P a c z k o  wa  z r. 1579: mieszczan osiadłych w murach 
188, budników 17, sadyb kmiecych na przedmieściu 27, zagrodników 
i chałupników tamże 8 6 . O g ó ł e m  318. Z tego 205 w śródmieściu, 
113 na przedmieściach. W r. 1588 miało być 400 osiadłych (wraz ze 
wsią Kamienicą), w r. 1606 (?) — 460; liczba ostatnia obejmuje też 
niechybnie osiadłych we wsiach należących do miasta (w r. 1579 wsie 
te miały 71 samych tylko kmieci).

Na uwagę zasługuje spis z r. 1620, który przedstawia podział 
mieszczan paczkowskich według cechów, a mianowicie: cech szew
ców 34, piekarzy 14, rzaźników 14, sukienników 67, pospólny 56, 
krawców 25, kuśnierzy 9, płócienników 21, wozowników i stolarzy 8 ,

33 Według dopisku współczesnego wśród spisanych miało być 177 wdów 
oraz 400 mężczyzn niezdolnych do służby wojskowej z powodu wieku, choroby 
lub sprawowanego urzędu.

34 Powyższe dane źródłowe pozostają w wyraźnej sprzeczności z wiadomo
ściami kronikarskimi o liczbie domów przedmiejskich zniszczonych w r. 1643.

35 Chodzi o posiadaczy bud w środku placu targowego, które rozbudowano 
jako domy mieszkalne.



bednarzy 7, kowali 6 . O g ó ł e m  261. Poza tym śpis wyszczególnia 
14 kmieci i 56 chałupników ną przedmieściach. Daje to ogólną liczbę 
331 osiadłych dla całego miasta; wzrost w'porównaniu z r. 1579 wy
niósł niecałe 5%.

Dla G r o d k o w a  mamy następujące dane: mieszczan osiadłych 
w r. 1579 — 197, w r. 1608 — 195; przedmieszczan w r. 1579 — 5, 
w r. 1608 — 34. O g ó ł e m  w r. 1579 — 202, w r. 1608 — 229.
A więc w tym okresie nastąpiła pewna rozbudowa przedmieść.

G ł u c h o ł a z y  wr .  1579 miały: osiadłych mieszczan z przywi
lejem browarniczym 84, komorników 13, wdów-posiadaczek dom- 
ków 11, posiadaczy na przedmieściu 33, komorników 7, wdów (do
myślnie posiadaczek na przedmieściu) 4. O g ó ł e m  152. Daje to 
95 domów w śródmieściu i 37 na przedmieściu, w sumie 132 domy. 
W r. 1588 naliczono tu 100 osiadłych; liczba ta prawdopodobnie od
nosi się do samego śródmieścia.

J  e s e n i k miał: w r. 1588 — 40 osiadłych, w r. 1620 — 162 36 37.
W Ż u ł o  w e j  według spisu z 13 XI 1623 r. było ogółem 31 osia

dłych.
W W i d n a w i e  w r. 1579 naliczono: mieszczan osiadłych 

w mieście 77, budników 5, chałupników i zagrodników na przedmie
ściu 63. O g ó ł e m  145. W r. 1588 było 110 osiadłych, w r. 1606 — 
100, w r. 1608 — 128, a mianowicie: osiadłych w mieście 78 3r, osia- < 
dłych na przedmieściu 50, komorników 18. Wynikałoby stąd, że za
budowa miasta skurczyła się w latach 1579—1608.

Wreszcie mamy wiadomość, że J a w o r n i k  w r. 1688 dostar
czył 11 wybrańców (klucz: 1 na 1 0), co daje 1 1 0  osiadłych.

W konkluzji można stwierdzić, że miasta księstwa nysko-grod- 
kowskiego w końcu XVI i na początku XVII w. w przeciwieństwie do 
większości innych miast śląskich wykazywały albo dość słaby roz
wój (Otmuchów, Paczków, Grodków), albo nawet ubytek zabudowy 
(Nysa, Widnawa). Wyjątek stanowi bodaj tylko Jesenik. Przypusz
czamy, że przyczyna tego stanu rzeczy tkwiła w antagonizmie, jaki 
istniał między mieszczaństwem w większości protestanckim a admi
nistracją biskupią.

K s i ę s t w o  o l e ś n i c k i e
Przeglądając teczkę zawierającą archiwalia z księstwa nyskiego38 

natrafiliśmy niespodziewanie na sumaryczne wyniki spisu osiadłych
86 A więc mniej niż w r. 1653 (por. D z i e w u l s k a ,  op. cit., s. 444).
37 W tym 5 budników.
38 WAP Wrocław, Rep. 31, F. Neisse VII 3e (Musterungssachen 1561—1606).



w księstwie oleśnickim z 9 V 1595 r. Zawierają one m. in. brakujące 
dotychczas dane statystyczne z doby Odrodzenia dla miast: Oleśnicy, 
Bierutowa, Wołczyna i Trzebnicy. Jeżeli chodzi o teren wiejski, rzuca 
się w oczy brak danych o liczbie zagrodników i chałupników. Wyniki 
spisu przedstawiają się następująco:

Powiaty sądowe
Grupy ludności bierutowski 

i wołczyński trzebnicki

opaci i prałaci 9 1
panowie — 1
szlachta 95 39
mieszczanie oleśniccy oraz przedmiesz- 

czanie posiadający rolę 300 —

ditto w Bierutowie 200 —
mieszkańcy w Wołczynie 50 —
mieszczanie w Trzebnicy — 80
kmiecie 1300 710
młynarze dziedziczni 83 48
karczmarze 22 63

Ogółem 2059 942

W n i o s k i

Przytoczone wyżej materiały wykazują ponownie, jak ostrożnie 
należy podchodzić do danych statystycznych z epoki feudalnej. 
W szczególności wydobyte liczby sumaryczne dla księstwa brzeskie
go z początku wojny trzydziestoletniej potwierdzają wyrażone przez 
nas poprzednio przypuszczenie, że spis osiadłych z r. 1619 odbiegał 
od stanu faktycznego wykazując mniej osób podlegających spisowi, 
niż ich było w rzeczywistości. Nie oznacza to oczywiście, że ówczes
ne dane statystyczne trzeba odrzucać w całości jako niewiarygodne 
i nieprzydatne. Należy raczej starać się o wydobycie ze źródeł moż
liwie największej ilości danych dla ułatwienia analizy porównawczej 
i ustalenia> tą drogą wyników najbardziej zbliżonych do rzeczywi
stości.



II

KŁODZKO W OKRESIE WOJNY TRZYDZIESTOLETNIEJ
ł i

R o z b u d o w a  K ł o d z k a p r z e d  w o j n ą

Dynamikę rozwoju miasta do połowy XVI w. przedstawiają za
chowane dane o rozmiarach zabudowy 39.

Kłodzko Realności 
pocz. XV w.

Posesjonaci 
lata sześćdzie

siąte XV w.

Właściciele 
domów 
1547 r. .

miasto w murach 250 około 250 275
przedmieścia 1 „ 150 206
folwarki mieszczańskie J 320 „ 46 43

Ogółem 570 „ 446 524

Dane te świadczą, że do połowy XVI w. Kłodzko nie zdołało cał
kowicie odbudować się po zniszczeniach spowodowanych wojnami 
i zamieszkami w poprzednim stuleciu. W szczególności dotyczyło to 
przedmieść. Ale już z r. 1565 mamy wiadomość źródłową, która 
głosi o szybkim wzroście zaludnienia miasta i trudnościach związa
nych z uzyskaniem miejsca pod budowę 40. W chwili wybuchu woj
ny trzydziestoletniej miasto w murach było otoczone wieńcem gęsto 
zabudowanych i ludnych przedmieść.

Przedmieście zwane Angel (na wschód od Nysy Kłodzkiej) miało 
tak wielkie rozmiary, że nazywano je Małym Kłodzkiem; kronikarz

39 Dane z początku XV w. — H. W i e s e, Das Glatzer Land im Hussiten- 
kriege (Zeitschrift des Vereins fur Geschichte und Alterthum Schlesiens ■— 
skrót: Zeitschr. Schl., t. XV, z. 2, 1881, s. 368). Źródła, na które powołuje się 
autor, nie odnaleziono, gdyż prawdopodobnie uległo ono zniszczeniu podczas 
pożaru ratusza w r. 1886; dane z sześćdziesiątych lat XV w. — rejestr szosu 
w Archiwum m. Kłodzka (skrót: AMK) C. 14; dane z r. 1547 — Geschichts- 
ąuellen der Grafschaft Glatz (skrót: GQG1.), t. VI, Kłodzko 1926, z. 1, s. 68.

40 Dokument, wystawiony przy sposobności nabycia od klasztoru augustia- 
nów ogrodu przed bramą Czeską w celu zbudowania tam trzech domków, nad
mienia: „propter magnam hominum multitudinem, quae tamen in dies cres- 
cit, habitationes hic difficulter comparari queunt“ (GQG1. t. VI, z. 3, s. 75—76, 
nr 376).



Aelurius piszący w początku lat dwudziestych XVII w. wspomina 
o wielkim przedmieściu Neulende (między Młynówką a obecną ulicą 
Aliantów) i nadmienia, że duże i rozciągnięte wzdłuż przedmie
ścia istniały także przed wszystkimi czterema bramami miasta 
(Ząbkowicką, Czeską, Zieloną i Mostową)41. W końcu XVI w. uka
zuje się nowe osiedle przedmiejskie zwane Strzelnicą (Vogelstang)42; 
musiało ono być ludne, skoro zaraza z r. 1599 zabrała tu wiele ofiar. 
W pobliżu bramy Zielonej powstało osiedle przedmiejskie zwane 
ulicą Poprzeczną (Quergasse)43.

Teren zajęty przez przedmieścia nie rozszerzył się zbytnio w po
równaniu z w. XIV—XV, zabudowa natomiast stała się bardziej gę
sta. Racjonalną rozbudowę przedmieść hamowało istnienie folwar
ków. Mamy szereg danych liczbowych o rozmiarach zabudowy 
Kłodzka przed wojną trzydziestoletnią, dane te jednak wykazują 
duże różnice. Sprawozdanie hr. Sternberga z 4 II 1689 r. podaje, że 
jak twierdzą kłodczanie, miasto przed r. 1643 (zapewne błędnie za
miast przed r. 1620) liczyło 1300 podatników, w r. 1686 zaś w mie>- 
ście i na przedmieściach oraz w dwóch przyległych wsiach było 
ogółem tylko 552 podatników 44. Ponieważ druga liczba odnosi się do

41 G. A e l u r i u s ,  Glaciographia..., Lipsk 1625, s. 261 i 263.
42 „Thumbwiesen unterhalb der Vogelstang“ (GQG1., t. VI, z. 3, s. 96, 

nr 455, r. 1595); Chronica Comitatus Glacensis Habelschwerdt 1618 (Viertel- 
jahrschrift fur Geschichte und Heimatkunde der Grafschaft Glatz — skrót: 
Vjhrschr. Gl. — R. VII, s. 281). Według J. K ó g 1 e r a, Chronik der Grafschaft 
Glatz, Kłodzko 1836, s. 139, przypis 714, Thumwiese (Łąka Tumska) znajdo
wała się między ul. Śląską a ul. Lutycką; obecna ulica Słowiańska za czasów 
niemieckich nazywała się An der Domwiese. Vogelstang lokalizujemy w po
bliżu obecnej ulicy Reymonta.

43 Ówczesna Quergasse nie odpowiadała późniejszej ulicy o tej nazwie, 
która była identyczna z obecną ul. Gen. Świerczewskiego i powstała dopiero 
w XVIII w. Anonimowy autor broszury pt. Obsidium Glacense z r. 1623 (prze
drukowanej w „Vjhrschr. Gl.“, R. VI, s. 315) pisze, że gdy 1 IX  1622 r. wojska 
cesarskie zaatakowały bramę Księżą, załoga miasta zrobiła na nich zasadzkę 
,.in einer Quergasse“, jednakże bez powodzenia, gdyż atakujący wrócili nie 
ulicą Księżą (obecnie Aliantów), lecz inną drogą. Quergasse ukazuje się w księ
dze miejskiej po raz pierwszy w r. 1564 (AMK, C. 6, f. 140v). Według spisu 
mieszkańców Kłodzka z r. 1688 (AMK, C. 3, nr 118) przy tej ulicy miał dom 
z ogrodem i polem niejaki Hundt, który figuruje w spisie podatników z tegoż 
roku jako posiadacz nieruchomości przed bramą Zieloną. A więc ulicy należy 
szukać na przedmieściu przed tą bramą; prawdopodobnie łączyła ona je z osie
dlem przed bramą Czeską.

44 A. B 1 a s c h k a, Die Grafschaft Glatz nach dem Dreissigjdhrigen 
Kriege (Jahrbuch d. Vereins f. Geschichte der Deutschen in Bóhmen, R. I, 
1926, s. 98, oraz przypis 35). Wyciąg ze sprawozdania ogłosił J. K[ógler], Auszug



tzw. osiadłych, czyli posiadaczy nieruchomości, takie samo znaczenie 
winna mieć i liczba podana' przez Sternberga. Powtarza się ona 
w złożonej cesarzowi suplice władz miejskich z r. 1693 45.

Nieco odmiennie przedstawia sprawę suplika magistratu z 1705 r. 
Według niej Kłodzko przed r. 1630 liczyło przeszło 1000 właścicieli 
domów (Hausansassigen) i ponad 300 komorników (Hausgenossen)46.

Za wiarygodnością danych zakomunikowanych Sternbergowi 
przemawiają relacje kronikarzy dotyczące oblężenia Kłodzka 
w r. 1622. Liczbę spalonych wówczas domów na przedmieściach kro
nikarz kłodzki podaje na 9 6 0 47. Inny autor współczesny mówi o 930 
domach 48 49. Piszący w tym samym czasie kronikarz bystrzycki wspo
mina o 960 pogorzeliskach 4f>. A więc mamy aż trzy źródła na ogół 
zgodne między sobą. Pewna część domów przedmiejskich ocalała, 
przede wszystkim przed bramą Ząbkowicką 50, a także i gdzie* in
dziej, jak to wynika z szeregu epizodów oblężenia 51. Po uwzględ
nieniu tego faktu oraz doliczeniu dwustu kilkudziesięciu domów 
w śródmieściu nie trudno byłoby dojść do liczby 1300 domów w ca
łym mieście, z czego około 1000 przypadałoby na przedmieścia.

Istnieją jednak okoliczności nie pozwalające przyjąć takiej kon
kluzji bez zastrzeżeń. Przede wszystkim we wspomnianych już su
plikach magistratu oraz w innych aktach kłodzkich z końca XVII

aus der Relation des Kaiserl. Commissarii Ignatz Karl Grafen v. Sternberg 
vom Jahre 1689 in Hinsicht des Verfalls der Stadt Glatz im siebzehnten Jahrh. 
(Glatzische Miscellen, II, 1812, s. 183 i n.).

45 AMK, C. 51, f. 29 (500 mieszczan i zagrodników w mieście i na przed
mieściach płaci teraz tyleż, co poprzednio 1300).

4G Ibid., f. 96.
47 K o g i e r ,  op. cit., s. 163.
48 Obsidium Glacense, s. 318. Różnica tłumaczy siq tym, być może, że jesz

cze przed rozpoczęciem właściwego oblężenia napastnicy spalili 9 folwarków, 
30 domów i 8 stodół (Vjhrschr. Gl., R. X, s. 327).

49 „Vjhrschr. G l", R. IX, s. 187.
50 H. Wiiese,  Die Belagerung von Glatz im J. 1622 (Zeitschr. Schl., 

t. XIII, z. 1, 1876, s. 138); napis na rysunku przedstawiającym oblężenie 
u Aeluriusa: „Die Verstatte seyn vor allen Thoren weggebrant bis auffs 
Francksteinerthor“.

51 19 IX  cesarscy puścili z dymem tzw. Nowy Folwark (Vjhrschr. Gl., R. X, 
s. 328). 30 IX  załoga spaliła resztę domów przed mostem Drewnianym (w oko
licy obecnego dworca miejskiego), W i e s e, op. cit., s. 143; Obsidium Glacense, 
s. 320. 11 X  oblężeni zaskoczyli żołnierzy cesarskich w domu mfurowanym 
w Neulende (ibid., s« 322). O domach oszczędzonych przez ogień wspomina też 
Ko j g l e r ,  op. cit., s. 163.



i początku XVIII w. powtarza się wciąż wzmianka o istnieniu 362 
pustek (Non-Entien); chodzi o obiekty zniszczone wskutek wojny 
trzydziestoletniej. Ponieważ ilość domów mieszkalnych wynosiła 
wtedy około 550, stąd wniosek, że przed wojną Kłodzko miałoby 
tylko 910 domów.

Z kolei w pliku akt w kłodzkim archiwum miejskim 52 znaleźliśmy 
pochodzący z r. 1650 wykaz domów pustych lub zburzonych w licz
bie 464 (z czego 24 przypadało na śródmieście) oraz wzmiankę, że 
w śródmieściu pozostało 170, na przedmieściach zaś 136 domów nie 
uszkodzonych lub zamieszkałych. W sumie dałoby to liczbę 770 do
mów przed zniszczeniami wojennymi. Statystyka powyższa jest jed
nak niewiarygodna, gdyż po pierwsze suma wszystkich doimów 
w śródmieściu tak całych, jak i pustych względnie zburzonych (194) 
jest za mała, po drugie zaś zachowany ^pis podatników już dla na-, 
stępnego roku podaje znacznie więcej właścicieli domów w śródmie
ściu i na przedmieściach.

Wreszcie pochodząca z r. 1637 statystyka 53 zawiera wykaz nastę
pujący: domów w śródmieściu z przywilejem browarniczym 241, do
mów w śródmieściu bez przywileju browarniczego 30, domów na 
przedmieściach odbudowanych i zamieszkałych 346, domów nie od
budowanych 247. O g ó ł e m  864.

Dane statystyczne z r. 1637, jako najbardziej zbliżone w czasie 
do stosunków przedwojennych, wypadałoby uznać za najbardziej 
wiarygodne. Trzeba jednak pamiętać, że od wybuchu wojny upły
nęło już blisko 20 lat i dokładne ustalenie liczby domów niegdyś ist
niejących nastręczało niewątpliwie trudności. Wolimy przeto przy
jąć. że rzeczywista ilość domów w całym mieście wynosiła nieco po
nad 900, jak obliczono wyżej przy uwzględnieniu danych o liczbie 
pustek.

O b r a z  m i a s t a
Rozplanowanie śródmieścia nie uległo zmianom w porównaniu 

z czasami wcześniejszymi: Aelurius wyszczególnia te same ulice, 
które występują już w źródłach z XIV—XV w. 54

52 AM.K, A. I. 55/11.
53 AMK, A. I. 59.
54 Wymienia on poza Rynkiem 3 główne ulice oraz 6 innych ( A e l u r i u s ,  

op. cii., s. 266). Po pożarze w r. 1524 stworżono przejście między obecnymi uli
cami Czeską a Czerwonej Armii i w ten sposób powstał nowy zaułek — obec
na ulica Browarna (por. „Glatzer Heimatblatter“, R. X X X , 1944, s. 63).



Na czasy Odrodzenia przypada na Śląsku rozwój budownictwa 
murowanego, zdobienie starych budynków portalami lub nowymi 
fasadami, powstawanie domów o wielu kondygnacjach, wznoszenie 
okazałych budynków publicznych, wzmacnianie fortyfikacji miej
skich 55 56. Objawy tego rodzaju można stwierdzić i w Kłodzku. Ilość 
murowanych budynków mieszkalnych wzrosła; według danych 
z r. 1622 domy murowane istniały i na przedmieściach 36. Domy bo
gatych mieszczan otrzymują ozdobne fasady i portale. Oczywiście 
postępu w zakresie budownictwa nie wolno uogólniać. Jak stwierdza 
Aelurius, w mieście przeważały domy niepozorne i źle zbudowane na 
sposób staroświecki, przy czym za materiał budowlany służyły prze
de wszystkim drzewo i glina57 58. Domy po staremu kryto gontami. 
W r. 1569 jest mowa o pokryciu dachówką słodowni miejskiej. Zna
no też krycie dachu łupkiem: w r. 1574 występują dekarze używający 
tego sposobu 5S.

Widok Kłodzka z końca XVI w. przedstawia w śródmieściu domy 
wznoszące się ponad mury miejskie, domy piętrowe ukazują się też 
na przedmieściu 'przy klasztorze minorytów. Jak podaje pochodzący' 
z r. 1597 opis domu przy obecnej ulicy Grodzisko, budynek ten skła
dał się z dwóch mieszkań, z których jedno znajdowało się na parterze, 
drugie zaś obejmowało górne kondygnacje łącząc się z ulicą za po
mocą schodów wewnętrznych 59. Oznaczało to zerwanie ze zwyczajem 
budowania domów wyłącznie na użytek jednej rodziny; chodzi tu 
o budynki frontowe, gdyż oficyny i przybudówki znano już wcześ
niej.

W r. 1557 przebudowano fortyfikacje Góry Zamkowej; powstał 
wtedy tzw. Dolny Zamek. Wzniesione wówczas mury zamkowe do
trwały w ich dolnych częściach do chwili obecnej, służąc jako fun
dament późniejszych robót fortyfikacyjnych 60. Mury miejskie umoc
niono i przebudowano w ciągu XVI w. Na to samo stulecie przypada 
przebudowa kościoła parafialnego (1552—1555) 61 oraz powstanie

55 G. S h 6 n a i c h, Bildpldne u. Stadtebau in Schlesien (Zeitschr. Schl., 
t. LXIII, 1929, s. 289—293).

56 Przed bramą Księżą i Czeską — Obsidium Glacense, s. 316; dom muro
wany w Neulende — ibid., s. 322.

57 A e l u r i u s ,  op. cit., s. 384.
58 G o e b e 1, Die bauliche Entwicklung der Stadt Glatz. Die Grafschaft 

Glatz, Berlin 1927 (Monographien Deutscher Stadte, t. XIX , s. 43).
50 Ibid., s. 44—46.
60 W. Ho hau-s,  Alt-Glatz (Vjhrsch. GL, R. IX, s. 137).
61 „Yjhrsch. Gl.“, R. VII, s. 89.



mostu murowanego na Nysie (1574) 62. W r. 1540 miasto otrzymało 
wodociąg, wzniesiono też wieżę ciśnień (Wasserkunst) przy Górnym 
Młynie (15 8 0) 63.

P o d s t a w y  g o s p o d a r c z e

Jak twierdzi Aelurius, Kłodzko przed wojną trzydziestoletnią 
„słynęło ze swego bogactwa". Niepozorne na zewnątrz domy miały 
według niego bogate urządzenia wewnętrzne: w większości ich moż
na było znaleźć duże, piękne pokoje, sale i komnaty ozdobione aż do 
zbytku zastawami i dywanami, co wywoływało podziw przyjezdnych 
dystyngowanych osób. Zamożność mieszczan wyszła na jaw podczas 
wojny, kiedy musieli wydatkować sumy liczone na beczki złota64. 
Oczywiście, opis ten odnosi się do szczytów społeczeństwa miejskie
go. Pomyślność miasta opierała się po dawnemu na tym, że stano
wiło ono poważny ośrodek przemysłowy.

Wśród rzemiosł Aelurius wymienia na pierwszym miejscu sukien- 
nictwo i tkactwo płótna. Według sprawozdania Sternberga, opartego 
na danych z archiwum miejskiego, przed wojną trzydziestoletnią 
było w mieście 145 sukienników i 157 tkaczy płótna: chodzi tu oczy
wiście o majstrów cechowych. Wagę tych liczb uzmysłowi nam oko
liczność, że Wrocław miał podówczas 36 sukienników i 231 barchan- 
ników 65 66. W zachowanej księdze chrztów z lat 1618—1621 sukiennic- 
two i płóciennictwo występują jako zawody najliczniej reprezento
wane. Chrzczono wtedy średnio na rok 16 dzieci sukienników i 25 
dzieci płócienników, co stanowi 5,5% i 8 ,6%, łącznie 14,1% ogółu. 
Poza tym spotyka się dzieci czeladników obydwu rzemiosł. Urbariusz 
miasta Kłodzka z r. 1571 zaświadcza istnienie 3 foluszy 6(i.

Znaczenie sukiennictwa miejscowego zmalało jednak w porówna
niu z wiekiem XIV—XV, kiedy to zajmowało ono pierwsze miejsce 
wśród rzemiosł uprawianych w Kłodzku. Z kolei podane w sprawo
zdaniu Sternberga rozmiary rocznej produkcji przed wojną trzydzie
stoletnią (6000 postawów) świadczą, że sytuacja sukienników nie

62 Kronika P. Scholza (Vjhschr. Gl., R. X, s. 319).
63 „Glatz. Miscellen“, I, 1812, s. 78.
64 A e l u r i u s ,  op. cit., s. 384—386.
65 F. E u l e n b u r g ,  Drei Jahrhunderte stadtischen Gewerbwesens (Viertel- 

jahrschrift f. Social- und Wirtschaftgeschichte, R. II, 1904, s. 278).
66 „Yjhrschr. Gl.“, R. III, s. 59.



była zbyt pomyślna, na warsztat przypadało bowiem tylko około 40 
postawów rocznie6;.

Ważnym rynkiem zbytu miejscowej wytwórczości były ziemie 
Korony Polskiej, gdzie sukno kłodzkie dobrze znano w XVI 
i XVII w. 67 68

Na czoło wysuwa się teraz produkcja płótna rozwijająca się na 
podłożu rosnącego zapotrzebowania na płótno na rynkach zachodnio
europejskich. Już w latach siedemdziesiątych XVI w. płótno kłodz
kie dociera do Augsburga 6 *'J. W r. 1575 płóciennicy kłodzcy uzyskują 
przywilej regulujący produkcję barchanu 10. Kłodzka ustawa cecho
wa ma opinię wzorowej: w r. 1595 przyjmują ją tkacze w Trutno- 
wie 7i 72 73. Z r. 1607 pochodzi ordynacja dla czeladników płócienniczych, 
dotycząca organizacji bractwa czeladniczego 7-.

Spośród innych rzemiosł Aelurius wymienia rzeźników, piekarzy, 
kowali, mydlarzy, kamieniarzy i rybaków. Zaznacza on, że obok rzeź
ników istniał osobny cech wolnych rzezaków (Geissler), którzy nie 
mieli ławek i sprzedawali mięso co sobotę na placu targowym. Wy
twarzane w Kłodzku mydło słynęło z wysokiej jakości i było wywo
żone do innych miast ri. Relację kronikarza potwierdzają liczby po
dane przez Sternberga: 55 szewców, 50 krawców, 40 rzeźników,

67 Jak podaje H. J  e c h t, Beitrdge zur Geschichte des Ostdeutschen Waid- 
handels und Tuchmachergewerbe (Neues Lausitzisches Magazin, R. C, 1924, 
s. 107), w Zgorzelcu w r. 1564/65 wytwarzano około 24 000 postawów sukna. 
Ponieważ majstrów-sukienników było wówczas 256, produkcja przypadająca 
na jednego majstra była przeszło dwukrotnie większa niż w Kłodzku z po
czątku XVII w. Dokładność podanej przez Sternberga liczby potwierdza 
wzmianka w rejestrze wpływów i wydatków urzędu rentowego, według któ
rej w ciągu drugiej połowy 1606 r. sukiennicy kłodzcy wyprodukowali 2996 po
stawów (AMK, C. 36, f. 1).

68 S. H o s z o w s k i ,  Ceny we Lwowie w XVI i XVII w., Lwów 1928, 
s. 190—192; W. A d a m c z y k ,  Ceny w Lublinie od XVI do końca XVIII w., 
Lwów 1935, s. 172; R. R y b a r s k i ,  Handel i polityka handlowa Polski 
w XVI w., t. II, Poznań 1928, s. 110, 204 i 303.

69 G. A u b i n, A. K u n  ze, Leinenerzeugung und Leinenabsatz im ost- 
lichen Mitteldeutschland zur Zeit der Zunfkaufe, Stuttgart 1940, s. 254, przy
pis 32 i s. 360, przypis 2.

79 GQG1., t. VI, z. 1, s. 23.
71 E. E m m e r l i i n g ,  Die Leinenerzeugung des Riesengebirges im 

XVIII Jahrh, (Zeitschrift fiir die Sudetendeutsche Geschichte, R. V, 1941, 
s. 173).

72 AMK, C. 12, f. 260 i n.
73 A e 1 u r i u s, op. cif., s. 394—397.



31 kowali, 27 piekarzy, 24 bednarzy, 10 stolarzy, 5 łożowników 74. 
Dowodem rozwoju przemysłu metalowego jest fakt istnienia 
w r. 1571 aż 5 toczydeł (Schleifhauser)75. W końcu XVI w. prawie 
GO różnych rzemiosł miało swą.reprezentację w Kłodzku 76. W r. 1571 
w pobliżu Księżego Młyna (przy drodze do Zarzecza nad Bystrzycą 
Dusznicką) była czynna hamernia miedziana, inna hamernia, istnie
jąca przedtem przy jazie, już upadła77 78. Podziw współczesnych wzbu
dzały dwa młyny sześciokołowe 73.

Z w. XVI i początku XVII datują się liczne przywileje i ustawy 
cechowe rzemieślników kłodzkich lub też potwierdzenia tych ustaw, 
zachowane w księgach przywilejów miasta79 80 *. Chodzi o piekarzy 
(1500, 1529), krawców (1501, 1502 i 1570), bednarzy (1516), kowali 
(1517), tkaczy płótna (1529, 1575), sukienników (1529), rzeźników 
(1529), szewców (1529), ślusarzy (1550), kołodziejów i stelmachów 
(1557), farbiarzy (1562 i 1590), stolarzy (1576), wolnych rzezaków 
(1585), zbiorowy cech rymarzy, iglarzy, szpilkarzy, kaletników, paś
ników, tasiemkarzy, pilnikarzy i pierścienników (1590), białoskórni- 
ków i zamszowników (1590), złotników (1592), łożowników (1593), 
tokarzy (1593), iglarzy (1612).

Produkcję piwa obrazują następujące liczby warów so: r. 1552 — 
694, między 1569 a 1588 — 773, r. 1606 — 812, r. 1611 — 791, około 
r. 1620 — 735.

O handlu kłodzkim Aelurius pisze, że „nie ma tu wielkich skła
dów towarowych ani wielkich kupców, ale miasto ma swych kupców 
i handlarzy i dużo towarów (artykuły żywnościowe, wino, stal, że
lazo, jedwabie, sukno, płótno itd)“ 31. Handlowano więc zarówno wy
tworami miejscowego przemysłu, jak i towarami sprowadzanymi

74 B t L a s c h ka ,  op. cit., s. 99.
75 „Vjhrschr. Gl.“, R. III, s. 59.
78 O. H i 11 m a n n, Studien zum Zunftwesen der Stadt Glatz, Wrocław 

1937, s. 4; skorowidz do urbarium miejskiego z r. 1653 (AMK, C. 46) wyszcze
gólnia 55 rzemiosł, prawdopodobnie na podstawie danych pochodzących sprzed 
wojny trzydziestoletniej.

77 „Vjhrschr. Gl.“, R. III, s. 59. Zeziwiolenie na założenie hamerni rada 
miejska uzyskała w r. 1493 (GQG1., t. II, s. 456).

78 Obsidium Glacense, s. 318.
79 GQG1., t. VI, z. 1, s. 15—16 i 23—24.
80 Rejestry domów uprzywilejowianych, AMK, C. 14, f., 89—96 v i 97—105 

v : sprawozdanie Stemberga (Glatz, Miscellen, II, s. 184) oraz B 1 a s c łrk a, 
op. cit., s. 99; A e l u r i u s ,  op. cit., s. 398.

01 A e l u r i u s ,  op. cit., s. 404.



z zewnątrz. O znaczeniu, jakie miał dla miasta handel solą, świadczy 
to, że kramy istniejące w r. 1547 w liczbie 22 współczesne źródło 
nazywa składnicami solnymi (Salzkammer) 82 83.

L u d n o ś ć

Jak wynika z przytoczonych wyżej danych o zabudowie, ludność 
miasta musiała silnie wzrosnąć w drugiej połowie XVI w. Objaw ten 
należy łączyć z rozwojem tkactwa płótna, które wypnagało dużej ilo
ści pomocniczych rąk roboczych (przędzarzy i prządek).

Z r. 1560 pochodzi wiadomość, że miasto liczyło 440 zdolnych do 
noszenia broni obywatelis?. Nie można jednak wysnuć z tego żad
nych wniosków o ówczesnym zaludnieniu Kłodzka, ponieważ nie jest 
znany: a) stosunek liczbowy obywateli do ogółu ludności, odsetek ich 
był bowiem zmienny, zależnie od wielkości miasta i polityki władz 
miejskich w zakresie nadawania prawa miejskiego 84; b) odsetek nie
zdolnych do służby wojskowej wśród obywateli miejskich.

Dla początku następnego stulecia mamy oszacowanie ludności 
Kłodzka dokonane przez A. Blaschkę. Autor oparł się na przechowa
nym w archiwum praskim dokumencie z r. 1620, według którego 
Kłodzko miało liczyć wówczas 550 osiadłych poddanych (angesesene 
LTntertanen). Zdaniem tego autora przytoczona liczba odpowiada ilo
ści domów w mieście. Przyjmując, że na jeden dom przypadało 5,5 
mieszkańców, Blaschka szacuje ludność miasta na 3025 głów. Wyni
kałoby stąd, że Kłodzko przed wojną trzydziestoletnią miało mniej 
domów niż w końcu XVII i początku XVIII w., tj. w okresie swego 
upadku; jak widzieliśmy, źródła miejscowe pominięte przez Blasch
kę dają inny obraz. Dokument praski zresztą nie dotyczy miasta

82 AMK, 18 f. 43 v. Tożsamość składnic soli z 1547 r. z kramami stwier
dza skorowidz do urbarium miejskiego z datą 1653 r. (AMK, C. 46).

83 He i nke l ,  Deutsches Stadtebuch, t. I, Stuttgart 1939, s. 475 (bez poda
nia źródła).

84 W Grazu obywatele stanowili w 1578 r. — 30%, w 1612 r. — 21%, w la
tach 1660, 1700 i 1783 — 15%, w r. 1836 — 12% ogółu 'mieszkańców, por. 
F. P o p e l ' k a ,  Die Biirgerschajt der Stadt Graz von 1720—1819, 1914. Cytu
jemy według W. K e y s e r a ,  Grundfragen stadtischer Bevólkerungsgeschich- 
te (Zschr. f. Rassenkunde, t. XII, 1941, s. 207, przypis 1). Na terenie elektoratu 
saskiego w r. 1697 stosunek obywateli do ogółu ludności przedstawiał się, jak 
następuje: w 98 mniejszych miastach łącznie — 15,2%, w Dreźnie — 7,5%,
w Lipsku-----6,6%, we Freibergu —  7,4%, w Wittenberdze — 5,1%, Zwickau —
17,2%, w Miśni — 21,4% (por. E. K ey s e r ,  Deutschlands Bevolkerungśge- 
schichie, wyd. 3, Lipsk 1943, s. 425).



Kłodzka 85. W tej sytuacji należy sięgnąć do ksiąg metrykalnych 
W r. 1926 w archiwum parafialnym w Kłodzku znajdowało się 7 to
mów rejestrów chrztów z lat 1577—1634 87. Obecnie z tego zasobu 
pozostał jedynie tom obejmujący okres od 1 I 1618 do 31 III 1622. 
reszty nie zdołaliśmy odnaleźć. Braki te można przynajmniej czę
ściowo uzupełnić za pomocą innych materiałów.

Najstarszą księgę chrztów kościoła parafialnego w Kłodzku z lat 
1577—1582 przeglądał w początku bieżącego stulecia Volkmer. 
Z ogłoszonego przezeń koimunikatu 88 wynika, że liczba ochrzczonych 
w poszczególnych latach 'przedstawia się następująco: rok 1577 — 
353, r. 1578 — 316, r. 1579 — 311, r. 1580 — 281, r. 1581 — 303, 
r. 1582 — 311. P r z e c i ę t n i e  312.

Mimo że Volkmer o tym nie mówi, sądzić należy, że księga obej
muje urodzonych w całej parafii, a więc zarówno w mieście, jak 
i w okolicznych wsiach. Wskazuje na to jeden z przytoczonych prze
zeń wpisów, który dotyczy chrztu nieślubnego dziecka pewnej osoby 
z podmiejskiej wsi Mikowice.

Z kolei Kronika Pankracego Scholza podaje następujące liczby 
naturalnego ruchu ludności z lat 1599 i 1614 89.

Nazwa kościoła Rok
Liczba

ślubów chrztów pogrzebów

kościół parafialny 15; 9 57 254 200 +  1330 zmar-
łych na dżumę

„ Św. Wacława 1599 12 15 153
obydwa kościoły 1614 79 322 113 + 73 dzieci

85 Jak wskazuje tytuł dokumentu „Summarische Verzeichnis uber der 
Kóniglichen Maiestat in der Grafschaft Glatz zum Schloss daselbst gehórige 
erbeigene Untertainen“ ( B l a s e h k a ,  op. cit., s. 93 i przypis 31), chodzi tu 
o poddanych-chłopów w królewszczyznach.

86 Zachowane w WAP Wrocław, Rep. 23, Stadt Glatz IV, nr 1, wykazy 
mieszkańców z 1615 rpt. Beschreibung der Mitwohner vorm Miinsterbergi- 
schen Thore i Das Bresslich Viertel anno 1615, den 18 May odnoszą się nie 
do Kflodzka, lecz prawdopodobnie do Nysy i zostały mylnie włączone do re- 
gistratury kłodzkiej.

87 GQG1., t. VI, z, 3, s. XVI.
88 „Blatter f. Geschichte u. Heimatkunde der Grafschaft Glatz“, R. II, 

1911—1920, s. 380 in .
80 „Vjhrschr. Gl“, R. X, s. 322 i 325.



Przytoczymy teraz dane liczbowe ustalone na podstawie zacho
wanej księgi metrykalnej:

Rok

O c h r z e z o n y c h

ogółem dzieci
wieśniaków

dzieci
żołnierzy

dzieci
mieszkańców

miasta

1618 284 17 _ 267
1619 309 21 4 284
1620 310 25 14 271
1621 409 32 38 339

Średnia roczna 328 24 14 290

Duża ilość dzieci żołnierzy tłumaczy się tym, że w początku woj
ny trzydziestoletniej Kłodzko otrzymało silną załogę, wśród której 
żonaci stanowili jak zwykle wówczas pokaźny odsetek: spośród dzie
ci ludności cywilnej tak mieszczan, jak i wieśniaków90, na wieś 
przypada 7 % 91. Odliczając ten odsetek od przeciętnej rocznej dla 
lat 1577—1582 otrzymamy przypadkowo identyczną liczbę 290 
chrztów w mieście.

Jaka liczba mieszkańców mogła odpowiadać takiej ilości chrztów? 
Badania nad naturalizm ruchem ludności w końcu XVI i początku 
XVII w. nie są zaawansowane. Dotychczasowe wyniki pozwalają 
m. in. stwierdzić, że stopa urodzeń w miastach kształtowała się za
leżnie od rozmiarów środowiska według formuły: im większe miasto, 
tym słabsza populacja. W miastach większych bowiem występował 
silniejszy odsetek biedoty miejskiej, dla której zawieranie małżeństw 
było wysoce utrudnione. Toteż stopa urodzeń w wysokości 30—35°/oo 
ustalona dla Poznania na przełomie XVI i XVII w. 92 byłaby dla 
Kłodzka za niska, ponieważ Poznań ówczesny był znacznie ludniej
szy (około 14 000 mieszkańców). Bardziej nadaje się wskaźnik, jaki

90 W rejestrze z r. 1621 figurują dzieci osób z innych miast; zapewne cho
dzi o ludzi, którzy schronili się w Kłodzku w związku z działaniami wojen
nymi. Liczba tych dzieci jest niewielka (średnio 9—10 głów) i nie może wpły
nąć na wyniki ogólnego rachunku.

91 Wsie należące wówczas do parafii kłodzkiej (A e 1 u r i u s, op. cit., s. 353) 
były tak małe, że przeciętna liczba 24 dzieci wieśniaków dla lat 1618—1621 jest 
zupełnie wiarygodna.

92 S. W a s z a  ;k, Ludność i zabudowa mieszkaniowa miasta Poznania 
w XVI i XVII w. (Przegląd Zachodni, R. IX, nr 9/10, s. 116).



można obliczyć dla niemieckiego miasta Freiberga w oparciu ó wy
niki spisu ludności z r. 1626 i przeciętną roczną chrztów w okresie 
1617—1630 93. Wskaźnik ten wynosił 40°/oo. Na tej podstawie oszacu
jemy prowizorycznie ludność Kłodzka w latach 1618—1622 na 
7250 głów. Otrzymany wynik porównamy teraz z ustaloną poprzed
nio liczbą domów. Przeciętna liczba mieszkańców domu wyniesie 
8 głów. Wygląda ona na wygórowaną94. Zaludnienie Kłodzka 
w chwili wybuchu wojny trzydziestoletniej zapewne było nieco niż
sze, gdyż stopa urodzeń mogła być tu cokolwiek wyższa niż w znacz
nie ludniejszym od niego Freibergu (10 022 mieszkańców w r. 1626). 
Wśród mieszkańców miasta biedota tworzyła znaczny odsetek. Na 
uwagę zasługuje liczna warstwa wyrobników. W księdze metrykal
nej z lat 1618—1621 figuruje średnio rocznie 20 dzieci wyrobników 
zajmując drugie miejsce po dzieciach płócienników; stanowi to (3,9°/o 
ogółu ochrzczonych. W r. 1604 wyrobnicy założyli bractwo pogrze
bowe wspólnie z grzebieniarzami i skrzypkami, w kilka lat później, 
w r. 1611, rada miejska zezwoliła na utworzenie odrębnego bractwa 
wyrobników95 96. Do bractwa wolno było przyjmować jedynie tych 
wyrobników, którzy mieli prawo miejskie.

O nędzy, w jakiej żyła większość mieszkańców miasta, świadczy 
wielka ilość ofiar, jaką pochłaniały wybuchające często epidemie1. 
W r. 1568 zmarło w Kłodzku z powodu zarazy od 24 sierpnia do 22 

grudnia 800 osób 9e. W r. 1591 epidemia ospy zabrała 200 dzieci, „sa
mych chłopców" 97. W r. 1599 ilość ofiar dżumy wyniosła 1300 osób 98; 
najwięcej ludzi zginęło* na Przedmieściu Ząbkowickim, przy ulicy 
Grodzisko i na osiedlu Strzelnica. Były to dzielnice zamieszkałe przez 
ludność ubogą; tak samo* jak w r. 1568 epidemia zbiegła się z wielką

93 J. W e r n i c k e, Das Verhaltnis zwischen Geborenen und Gestorbenen
in histonsćher Entwicklung und fur die Gegenwart in Stadt und Land, Jena 
1887, s. 18 i 23. Ludność Freiberga w 1626 r. liczyła 10 022; przeciętna chrztów 
w latach 1617—1630 — 405. r

94 Por. W. D z i e w u l s k i ,  Zaludnienie Śląska w końcu XVI i początku 
XVII w. (Przegląd Zachodni, R. VIII, zeszyt dodatkowy, s. 431).

95 AMK, 12, f. 251. Ordynacja bractwa pogrzebowego wyrobników z 1611 r. 
ogłoszona przez F. A l b e r t a  w „Glatzer Heimatblatter", R. XVI, 1930, 
s. 35—36.

96 Inna relaqja. mówi o 1800 zmarłych, por. A l b e r t ,  Der Schwarze Tod 
(Glatzer Heimatblatter, R. XVI, 1930, s. 87); anonim bystrzycki podaje liczbę 
ofiar na około 3000 (Vjhrschr. Gl., R. VII, s. 181).

97 Kronika P. Scholza (Vjhrschr. Gl., R. X, s. 322).
98 Jw., przy czym chodzi wyłączanie o zmarłych w mieście. Tyleż podaje 

anonim bystrzycki (Vjhrschr. Gl., R. VII, s. 281). Według innej kroniki liczba



drożyzną W r. 1613 zmarło na dżumę 92 ludzi, także przeważnie 
na przedmieściach (ul. Śląska i Angel) 1C,°.

Aktywność biedoty ujawniła się podczas reformacji znajdując 
wyraz w sukcesach sekt radykalnych. Ruch reformacyjny przenik
nął do Kłodzkiego w latach 1524—1527 ze Śląska. W samym Kłodz
ku luteranizm nie miał początkowo powodzenia. Bogate mieszczań
stwo przyjęło naukę śląskiego teologa Schwenkfelda zbliżoną do ana- 
baptyzmu, ale pozbawioną jego akcentów społeczno-rewolucyjnych. 
Rada miejska w Kłodzku prawie w całości (11  członków na 1 2) prze
szła na schwenkfeldyzm. Wśród biedoty miejskiej natomiast szerzył 
się anabaptyzm; od r. 1548 działał on konspiracyjnie wskutek dekretu 
cesarskiego skazującego anabaptystów na wygnanie. W czasie rzą
dów w Kłodzkiem gorliwego katolika księcia Ernesta Bawarskiego 
(1558—1560) wytępiono do reszty anabaptyzm oraz złamano schwenk
feldyzm; wyszło to na korzyść luteranów, którzy w siedemdziesią
tych latach XVI w. po ostatecznym pokonaniu schwenkfeldystów za
tryumfowali w Kłodzku. W rękach katolików 'pozostał jedynie tum
ski kościół Augustianów* 100 101. Przedsięwzięta przez jezuitów kontr
akcja (od r. 1595) dała dość nikłe rezultaty; przed wojną trzydziesto 
letnią liczono, że katolicy stanowią tylko V12 część ludności Kłodz
ka 102.

Z n i s z c z e n i a  w o j e n n e
Jak już zaznaczono, przedmieścia kłodzkie zostały w r. 1622 spa

lone prawie w całości, śródmieście ucierpiało też w bardzo dużym

ofiar wynosiła 1330 (ibid., R. X, s. 332). W Zgorzelcu podczas dżumy 1585—1586 r. 
w śródmieściu zmarło 23,7°/o, na przedmieściach — 33,0% ludności, por. 
R. J e c h t ,  Pest in Górlitz 1585/86 (Neues Lausitisches Magazin, R. CIX, 1933, 
s. 145—148).

90 Anonim bystrzycki (VjhrschE. Gl., R. VII, s. 181 i 281).
100 A l b e r t ,  op. cit., s. 88. Z innych klęsk żywiołowych zanotowano 

w XVI w. szereg pożarów, lat głodowych i powodzi. I tak w r. 1524 pastwą 
ognia padły obecne ulice: Czeska i Czerwonej Armii; w latach 1584 i 1600 
spaliły się przedmieścia (por. „Vjhrschr. Gl.‘“, R. V, s. 98; A i e l u r i u s  op. cit.,
s. 38, podaje, że w r. 1584 spłonęło całe Neulende). Powodzie z lat 1578 i 1598
wyrządziły na przedmieściach niemniejśze szkody w budynkach niż wielkie 
pożary. : . ^

1011 A. B a c h ,  Urkundliche Kirchengeschichte der Grafschaft Glatz, Kłodz
ko 1841, s. 97—124.

102 B. D u h r ,  Geschiohte, der Jezuiten i n d e n  Landem deutsćher Zunge,
t. II, Freiburg i. Br. 1913, z. 1, s. 334—355. ; %



stopniu. Dla zapobieżenia pożarom komendant miasta rozkazał zdjąć 
dachy gontowe, wskutek czego damy przez 9 miesięcy pozostawały 
bez pokrycia i ucierpiały wielce od śniegu i deszczu; dołączyły się do 
tego szkody .wyrządzone przez bombardowanie z ciężkich dział103. 
Zamek, kościół tumski i inne gmachy publiczne legły w gruzach. 
Według relacji rady miejskiej do r. 1672 nie zdołano usunąćf wszyst
kich uszkodzeń w budynkach 104.

Odbudowę przedmieść musiano jednak przeprowadzić, gdyż lud
ność nie miała gdzie się pomieścić. Odbudowano je początkowo na
wet w dość dużych rozmiarach. Wnioskujemy to z ilości domów na 
przedmieściach spalonych w r. 1639 na rozkaz ówczesnego komen
danta twierdzy w chwili zbliżenia się do miasta wojsk szwedzkich. 
I tu źródła nie są całkowicie zgodne. Supliki magistratu kłodzkiego 
mówią o zburzeniu 440 domów, według kronikarzy zburzono 300 do
mów 103 106. Tę ostatnią liczbę należy przyjąć jako minimalną.

Po tych wypadkach odbudowa przedmieść szła powoli. Niektóre 
pogorzeliska pozostawiono jako parcele budowlane, inne zamieniono 
na ogrody i pola uprawne. Spis 'płatników kontrybucji z r. 1651 nie 
wymienia osiedli Neulende i Hottergasse (obecna ulica Morcinka), 
z czego wynika, że nie były one jeszcze odbudowane 1(>6.

Największe spustoszenia poczyniła w Kłodzku epidemia dżumy 
w r. 1633. Ilość ofiar epidemii była olbrzymia, jak wynika z kilku 
niezależnych od siebie źródeł. W dniu 29 XII 1633 ogłoszono w koś
ciele, że na dżumę zmarło 4284 osoby. Mieszczanin kłodzki Schiller 
zanotował w swym dzienniku, że ilość zmarłych spisanych imiennie 
wynosiła 4284, do czego doszło jeszcze 200—300 nie spisanych. 
Dziennik kościoła parafialnego mówi o blisko 5000 zmarłych107 

w księdze ślubów zaś z r. 1634 wspomina się o kilku tysiącach ofiar.
Wprawdzie księgi pogrzebów parafii kłodzkiej zachowały się do

piero od r. 1637, w każdym razie jeidnak liczba ofiar w r. 1633 mu

103 A e l u r i u s ,  op. cit., s. 389.
104 A l b e r t ,  op. cit., s. 88; sporo domów w mieście uszkodził wybuch 

prochowni na zamku w r. 1627 (Vjhrschr. Gl., R. VIII, s. 105).
105 AMK, C. 51, fol. 98 i 114; Anonim kłodzki (Vjhrschr. Gl., R. X, s. 338) — 

współczesna notatka pewnego kłodczanina; K Ó g 1 e r, op. cit., s. 166, z powo
łaniem się na Glatzer Kommissionsakten z r. 1686; G o e b e 1, op. cit., s. 44, 
mówi o 420 domach (bez podania źródła).

106 Jednakże księga pogrzebów parafii kłodzkiej wspomina pod datą 6 XI 
1640 r. o domu pewnego sukiennika przy Hottergasse; być może, chodziło o dom 
prowizorycznie dostosowany do celów mieszkalnych.

107 A l b e r t ,  op. cit., s. 62—63 i 89—90.



siała być znacznie większa niż podczas dżumy w r. 1660, kiedy to 
według zupełnie pewnych danych zmarło 1681 osób (w tym 1479 
w samym Kłodzku). Wynika to pośrednio z dwóch faktów: większej 
liczby zmarłych na dżumę wśród jezuitów kłodzkich i większe] ilości 
ślubów w roku następnym, która jest odpowiednikiem większej ilo
ści pozostałych po epidemii wdów i wdowców. Mianowicie w r. 1633 
ofiarą dżumy padło 11 jezuitów, gdy w r. 1|680 zmarło 7 członków 
zakonu 108. Z kolei w r. 1634 wstąpiło w związki małżeńskie o 50°/o 
więcej mieszkańców miasta niż w r. 1681, jak to wynika z poniższego 
zestawienia:

S 1 u b ó w
Rok

ogółem mieszkańców 
wsi i obcych

żołnierzy mieszkańców
Kłodzka

1634 263 76 45 142
1681 123 21 6 96

Można, stwierdzić, że liczba 4284 ofiar jest wiarygodna, odnosi się 
jednak nie tylko do mieszkańców Kłodzka, ale też i do ludności wsi 
przynależnych do parafii kłodzkiej oraz załogi wojskowej, która 
wówczas była bardzo liczna z:e względu na operacje wojenne na 
Śląsku.

Nie znamy wysokości sum, jakie Kłodzko musiało zapłacić tytu
łem udziału w kosztach wojennych. Musiały one być olbrzymiei w sto
sunku do możliwości finansowych. W dodatku na ziemię kłodzką spa
dły specjalne represje za wytrwanie przy „królu zimowym" po bi
twie pod Białą Górą. Za karę utraciła ona wszystkie swoje przywileje 
i odzyskała je dopiero w r. 1629 po odpowiednim opłaceniu się cesa
rzowi, jednakże dawny stan prawny bynajmniej nie został przywró
cony w całości. Utrzymano bowiem nałożony po zdobyciu Kłodzka 
przez wojska cesarskie (r. 1622) specjalny podatek od produkcji pi
wa w wysokości 1 guldena od beczki (tzw. grosz buntowniczy) oraz 
zwężonô  w bardzo silnym stopniu zakres autonomii podatkowej, z ja
kiej hrabstwo kłodzkie poprzednio korzystało w stosunku do króle
stwa czeskiego. Umożliwiło to stanom czeskim przerzucanie w Kłodz
kie niewspółmiernie dużej części ciężarów podatkowych. Udział jego 
w podatkach płaconych przez królestwo czeskie wzrósł z V-2oo na

108 B lais c h k a, op. cit., s. 44—45.



przełomie XVI i XVII w. do Vi3—V12 w czasie wojny109. W r. 1623 
wprowadzono granicę celną między hrabstwem kłodzkim a Czechami 
i Śląskiem, co pociągnęło za sobą wysoce ujemne skutki dla miej
scowego życia gospodarczego; w szczególności nałożenie cła na wełnę 
zaszkodziło sukiennictwu, dla którego nie wystarczał surowiec miej
scowy.

Dołączyły się do tego prześladowania religijne. Po zdobyciu 
Kłodzka wygnano duchownych ewangelickich, od r. 1623 jezuici roz
poczęli w mieście akcję rekatolizacyjną. Dekret cesarski z r. 1627 
postawił protestantów przed alternatywą nawrócenia się lub wygna
nia. Nie znamy liczby emigrantów, którzy opuścili miasto z powodu 
prześladowań religijnych, ale musiała ona być niemała, przy czym 
opuściły miasto przede wszystkim żywioły najbardziej przedsiębior
cze i ruchliwe.

U p a d e k  m i a s t a

Skutki zniszczeń wojennych przedstawiają zachowane spisy po
datników odnoszące się do lat powojennych.

Dla r. 1653 Blaschka liczy ludność Kłodzka na 2200 osób opiera
jąc się na wynikach wizytacji miasta przez komisję stanów czeskich, 
która naliczyła 232 osiadłych obywateli w śródmieściu i 168 na 
przedmieściach, r a z e m  400, i przyjmując 5,5 głów ludności na 
każdego osiadłego 110 111. W rejestrach chrztów jest luka obejmująca lata 
1650—1651, poza tym księgi metrykalne prowadzono od r. 1653 wy
bitnie niedbale. Szacunkowo można ustalić dla miasta średnią roczną 
ochrzczonych w okresie 1645—1657 na okrągło 139 m . Gdyby lud
ność miasta liczyła w tym okresie tylko 2200 głów, jak sądzi Blasch
ka, stopa urodzeń wynosiłaby 63,2%o, co jest mało prawdopodobne.

109 Ibid., S. 98 i 99.
110 Ibid., s. 83, 92—93.
111 Dane o chrztach w latach 1650—1651 zaginęły. W rejestrze chrztów

z 1652 r. część zachowana zaczyna się dopiero od 8 XI tego roku. W latach
1653—1657 prowadzący rejestr chrztów częstokroć nie podawał miejsca za
mieszkania i zawodu ojca (w niektórych wypadkach brak nawet imion zarów
no ochrzczonych, jak i ich rodziców). Natomiast ilość dzieci żołnierzy jest na 
ogół wiarygodna z wyjątkiem, być może, lat 1652—1653. W latach 1645—1649 
i 1653—1657 ochrzczono w parafii kłodzkiej ogółem 1852 dzieci cywilnych 
mieszkańców wsi i miasta. Gdy odliczymy 1/4 na wieś (tyle mniej więcej wy
pada na teren wiejski w tych lataęh, w których księgi były prowadzone sta
rannie), otrzymamy 1389 dzieci miejskich. Przeciętna roczna ilość chrztów na 
terenie miasta wyniesie 139.



Oprócz wykorzystanego przez Blaschkę wykazu osiadłych zacho
wały się spisy płatników kontrybucji z lat 1651, 1669 i 1677 112. Spi
sy te dzielą wszystkich podatników na trzy grupy: właścicieli domów 
w śródmieściu, właścicieli realności na przedmieściach (wraz z fol
warkami) oraz komorników. Liczba podatników nie pokrywa się jed
nak z ilością głów gospodarstw domowych, gdyż z jednej strony oso
by świeżo przyjęte do prawa miejskiego były przez pewien okres 
zwolnione od podatku (tzw. wolnizna — Freijahr), z drugiej zaś lu
dziom znajdującym się w skrajnej nędzy podatku nie wymierzano 113. 
Po wyłączeniu własności publicznej oraz podatników należących do 
stanu szlacheckiego (gdyż szlachta posiadająca domy w mieście nie 
zawsze tam mieszkała) otrzymamy obraz następujący:

Grupy podatników 2111651 r. 9X11669 r 1 V 1677 r.

śródmieście 223 201 224
przedmieście 199 244 274
komornicy 90 265 284

Ogółem 512 710 782

Widać od razu, na jak niepewnej 'podstawie oparł się Blaschka. 
Nie uwzględnił on faktu, że obok właścicieli domów istnieli komorni
cy, których liczba ulegała większym wahaniom. Nie pamiętał też 
o pomijaniu w spisach tych osób, które były od podatku zwolnione.

Jak wynika z przytoczonych danych liczbowych, odbudowa mia
sta poczyniła postępy w ciągu trzeciej ćwierci XVII w. Potem na
stąpiła stagnacja: ilość domów mieszkalnych pozostała bez większych 
zmian na tym samyjm mniej więcej poziomie aż do końca XVII w. 
Również stabilizuje się zaludnienie. Ilość ochrzczonych dzieci miesz
kańców Kłodzka wynosiła przeciętnie rocznie: 165 w latach 1666— 
1675, 170 w latach 1675—1679. Odpowiada to zaludnieniu w sile

112 R. 1651 i 1681 — WAP Wrocław, Rep. 23, St. Glatz. VI, 3e; r. 1669 — 
AMK, C. 38; r. 1677 — AMK, C. 42. B r e t h o l z  (GQG1., f. VI, z. 1, s. 90) 
podaje mylnie 465 komorników w r. 1669 zamiast 265 (błąd drukarski?). 
W AMK, A. I.]176, znajdują się poza tym 4 spisy podatników, w tym jeden 
z 1674 r., pozostałe zaś nie datowane (prawdopodobnie z sześćdziesiątych i sie
demdziesiątych lat XVIII w.). Spis z r. 1674 wyszczególnia 277 komorników, 
w tym 150 w śródmieściu i 127 na przedmieściach.

113 Wynika to z licznych adniotacji w spisie mieszkańców miasta z r. 1688.



około 4000 głów, gdyż stopa urodzeń w okresie powojennym maleje 
z uwagi na rosnące trudności gospodarcze (w trzydziestych latach 
XVIII w. wynosiła ona 34—35°/oo)114 115. W r. 1734 miasto, po przyłą
czeniu w r. 1687 wsi podmiejskiej Ustronie Górne, miało około 4400 
mieszkańców. Pod rządami pruskimi nastąpił wprawdzie wzrost za
ludnienia z uwagi na obsadzenie twierdzy silną załogą, wśród której 
było wielu ludzi posiadających rodziny, właściwa ludność miejska 
natomiast w porównaniu z czasami austriackimi wykazała nie wzrost, 
lecz ubytek.

Kurczenie się stanu zabudowy i liczby ludności było wykładni
kiem osłabienia tętna życia gospodarczego. Dla szeregu rzemiosł moż
na stwierdzić znaczne zmniejszenie się liczby majstrów, świadczy 
o tym następujący wykaz113.

Rzemieślnicy około r. 1620 r. 1677 r. 1688 r. 1734

plóciennicy 157 50 38 26
sukiennicy 145 79 35 21
piekarze 27 22 17 20
rzeźnicy 40 31 26 33
szewcy 55 37 28 38
krawcy 50 16 13 16
bednarze 24 8 7 3
stolarze 10 8 5 9
kowale • 31 33 14 16
łożownicy 5 1 1 1

Liczby te wskazują przede wszystkim na katastrofalny upadek 
rzemiosł, które pracowały dla rynków odległych: sukiennictwa i płó- 
ciennictwa. Produkcja sukna spadła z 6000 postawów przed wojną do 
2400 w r. 1688 i 300 w r. 1739. W XVIII w. najliczniejszym rzemios
łem staje się szewstwo i ten szczegół charakteryzuje dobitnie zmianę 
kierunku działalności gospodarczej, jaka się tymczasem dokonała.

Za dalszy miernik nasilenia tętna życia gospodarczego może słu
żyć produkcja piwa. W ostatnich latach wojennych (1644—1648) pro
dukowano w Kłodzku średnio rocznie 403 wary. Następnie pro

114 Obliczono w oparciu o wyniki spisu mieszkańców z r. 1734.
115 Dane dla okresu przed wojną trzydziestoletnią i dla r. 1688 — B 1 a s c h- 

k a, op. cit., s. 99; dla roku 1677 — spis podatników (AMK, C. 42), dla roku 
1734 — spis mieszkańców miasta (AMK, C. 40).



dukcja kurczy się coraz bardziej dochodząc do 131 warów w latach 
1698—1702, czyli 1U stanu przedwojennego.

Byłoby jednak błędem tłumaczyć upadek miasta samymi skutka
mi wojny. Proces upadku miasta feudalnego na Śląsku tkwi swymi ko
rzeniami już w XVI w. Pomyślność miasta opierała się na zagwaranto
wanym przywilejami monopolu przemysłowo-handlowym i wynika
jącej stąd możności eksploatacji wsi. W XVI w. monopol ten został 
zaatakowany przez, panów feudalnych. Po długotrwałej walce miasta 
ziemi kłodzkiej musiały zgodzić się na układ z r. 1590, mocą którego 
panowie uzyskali szereg koncesji w zakresie utrzymywania na wsi 
własnych browarów i karczem oraz osiedlania rzemieślników (przede 
wszystkim płócienników). W czasie wojny trzydziestoletniej, abstra
hując już od dalszego wzmocnienia stanowiska feudałów przez czeską 
ordynację krajową z r. 1627, nie respektowano z reguły jprzywilejów 
miejskich. Po wojnie zrujnowanym miastom trudno jest bronić daw
nych pozycji gospodarczych. Spis podatników z r. 1653 wykazuje 
istnienie na wsi rzemiosł zastrzeżonych prawnie dla miast, w r. 1688 
zaś mieszczanie kłodzcy skarżą się, że nikt prawie nie przychodzi 
kupować do miasta,, gdyż na wsi można znaleźć wszystkich rzemieśl
ników i dostateczną ilość handlarzy domokrążnych.

Mamy tu do czynienia ze znanym skądinąd procesem likwidacji 
zamkniętych w zasadzie rynków lokalnych i zlewania się ich w ry
nek krajowy. Proces ten spychał miasta feudalne, a wśród nich 
i Kłodzko, do rzędu „zgniłych miasteczek". Wojna trzydziestoletnia 
proces ten jedynie przyśpieszyła. Obok tego dużą rolę musiała ode
grać utrata rynków odległych, przede wszystkim polskiego (wsku
tek ruiny gospodarczej Rzpltej od drugiej połowy XVII w.), z któ- 
lym były związane rzemiosła włókiennicze — główna podstawa po
myślności Kłodzka.


