
ZABIEGI O PODNIESIENIE POZIOMU SUKIENNICTWA W KRAJACH 
KORONY CZESKIEJ W POCZĄTKACH XVIII WIEKU

Nowa, m erkantylna polityka gospodarcza, którą po niemałych opo
rach zaczął rząd wiedeński realizować na przełomie XVII i XVIII w.1, 
stawiała sobie za jedno z zasadniczych zadań rozwój produkcji włókien
niczej w krajach Korony Czeskiej w oparciu o ich bogate zasoby surow
cowe. Od razu jednak natknęła się na niemałe trudności: oczywiście nie 
w dziedzinie płóciennictwa, które tak na Śląsku, jak i w Czechach prze
żywało lata rozkwitu, ale w sukiennictwie, wciąż jeszcze wegetującym 
na dość niskim poziomie po ciosach zadanych mu przez wojnę trzy
dziestoletnią i nietolerancję religijną. W niektórych rejonach, jak np. 
na Podgórzu Sudeckim, darmo byłoby szukać śladów dawnej świetności 
sukiennictwa; w innych ośrodkach, jak w Jihlawie na Morawach2, od
radzało się ono powoli lub naw et rozrastało niespodziewanie, jak w Zie
lonej Górze, Twardogórze czy Złotoryi. Wszędzie jednak słabą stroną 
produkcji sukienniczej była jej jakość: wyrabiano sukna prostsze, prze
znaczone dla mniej wybrednego odbiorcy. Sukno czeskie, morawskie czy 
śląskie, jakkolwiek stale jeszcze eksportowane (prawda, że głównie na 
wschód, do Polski, Węgier czy na Ukrainę), utraciło swą dawną dobrą 
markę. Na potrzeby miejscowe trzeba było importować znaczne ilości 
lepszego sukna, holenderskiego, które cieszyło się największym popy
tem, akwizgrańskiego, czy nawet całkiem bliskiego zgorzeleckiego. Sukno 
to nieraz produkowane było z wełny śląskiej, wysoko cenionej za gra
nicą.

Stan taki był najbardziej sprzeczny z podstawami polityki m er
kantylnej. Prędko więc podjęte zostały kroki, które miały ograniczyć 
dalszy napływ obcego sukna i wywożenie wełny oraz umożliwić pod

1 Szerzej o merkantylizmie w Austrii zob. Historia Śląska IH PAN, t. I, cz. 3, 
Wrocław 1963, s. 183 n.

2 F. M a i n u š, Vinařství a bavlnářstvi na Moravě a ve Slezsku v X V III. 
století, P raha 1960, s. 61 n.



niesienie poziomu własnej produkcji. Skierowane one były zarówno 
do miejscowych odbiorców, jak i producentów. Pozornie najbardziej 
skuteczne zdawały się być rozmaite zarządzenia prohibicyjne, obejmu
jące częściowy lub całkowity zakaz importu obcych sukien oraz róż
nicujące uprawnienia poszczególnych stanów do używania odpowiednich 
gatunków sukna: tylko nieliczna, uprzywilejowana w arstwa miała prawo 
nosić lepsze sukna. Od 1702 r. ukazał się cały szereg takich patentów3. 
Uzupełnieniem ich były coraz to wyższe cła wwozowe na obce sukna. 
Trudno byłoby całkowicie negować znaczenie tych poczynań; nie m ija
ły one obojętnie, jeśli wywoływały nawet gdzieniegdzie rozruchy nie
zadowolonych kupców sukienników4. Niemniej nie można się łudzić, by 
były one przestrzegane z całą stanowczością. Pełna ich realizacja zale
żała od stanu miejscowego sukiennictwa; toteż reprezentują one raczej 
tendencje merkantylistycznych polityków niż faktycznie istniejącą sy
tuację.

Równie ograniczone skutki pociągnęły za sobą zarządzenia regula- 
cyjno-kontrolne, odnoszące się do samych producentów. Typowym ich 
przykładem może być regulamin sukienniczy, wydany w 1718 r. dla 
Śląska. Zawierał on dokładne przepisy dotyczące ustalania jakości sukna 
i kontrolowania solidności wykonania. Jakkolwiek nie pociąga on za 
sobą poważniejszych zmian w zakresie techniki produkcji, stawiane 
przez niego wymogi nie mogły być wszędzie przyjęte bez zastrzeżeń. Na 
Górnym Śląsku jeszcze w 1733 r. nie realizowano jego zasad, a gdy 
usiłowano je w tedy wprowadzić w życie, spowodowało to emigrację 
sukienników do Rzpltej, gdzie bez przeszkód mogli wyrabiać swe sukna 
stosownie do życzeń odbiorców. W latach 1721—1724 w śląskim Kole
gium Handlowym przygotowano projekty nowego, ulepszonego regula
minu, nie zostały one jednak zatwierdzone, być może dlatego, by nie 
zwiększać zamętu i niezadowolenia5. Słabą stroną regulaminu było rów
nież połączenie go z nowymi ciężarami fiskalnymi, co w niemałym stop
niu, poruszyło przeciwko niemu sukienników. Podobne kroki spotyka 
się i na Morawach, gdzie np. w latach 1722—1724 dżiałała w Jihlawie 
specjalna komisja, która miała obmyśleć kroki dla poprawy sytuacji 
sukiennictwa. Przygotowała ona regulamin, który m. in. zasadzał się na

:l K u 1 i ř  o v á, R. S a n d e r ,  Patenty, Katalog sbírky patentů Státního  
ústředního archivu v Praze, Praha 1956, s. 72, 85; A. K l í m a ,  M anufakturní období 
v Cechách, Praha 1955, s. 209—211.

4 W. D ł u g o b o r s k i ,  J. G i e r o w s k i ,  K. M a l e c z y ń s k i ,  Dzieje Wrocła
wia do roku 1807, Warszawa 1958, s. 430.

5 F. S c h r o e t t e r ,  Die schlesische Wollenindustrie im 18. Jhdt. (Forschungen 
zur Brandenburgischen und Preussischen Geschichte, N. F., t. X, Leipzig 1898, 
s. 156—159).



założeniu monopolistycznego towarzystwa sukienniczego, które miałoby 
ułatwić organizację produkcji i zbyt. Towarzystwo nie wytrzymało jed
nak próby życia i trzeba było zrezygnować z tego pomysłu6.

Dalszym wreszcie przejawem działalności m erkantylistów  w kierun
ku wzmocnienia sukiennictwa w krajach Korony Czeskiej było stoso
wanie polityki protekcyjnej w stosunku do pewnych form produkcyj
nych czy po prostu ulepszeń technicznych. Chodziło tu taj przede wszyst
kim o wprowadzenie holenderskich metod produkowania sukna — czy 
to przez popieranie odpowiednich m anufaktur, czy też pozyskanie rze
mieślników cechowych. Łatwiejsza wydawała się drogą poprzez m anu
faktury, niezależne od skostniałych przepisów cechowych, chętnie wpro
wadzające nowe narzędzia produkcji i doskonalsze metody przygotowyr 
wania sukna, bo ułatwiało im to konkurencję z rzemiosłem. Od początku 
XVIII w. władze państwowe starały się stworzyć im możliwie najdogod
niejsze w arunki rozwoju, czy to przy pomocy ogólnych patentów  za
chęcających do zakładania przedsiębiorstw m anufakturow ych (jak np. 
wydany w 1717 r. dla Śląska), czy też przez indywidualne przywileje 
udzielane przy organizowaniu m anufaktur, ułatw iające rozbudowę za
kładu dzięki wyjęciu spod różnych ciężarów państwowych i zapewnia
jące jak najlepszy zbyt jego produktom. Stosunkowo rzadko natomiast 
pomagały władze ogólnopaństwowe czy miejscowe przy pomocy kapi
ta łu  pieniężnego, o k tóry niełatwo było w wyczerpanej finansowo dłu
goletnimi wojnami monarchii habsburskiej. Niemniej zachęta i pomoc 
ze strony władz skłoniły cały szereg przedsiębiorców, tak mieszczań
skich, jak i szlacheckich, do dość ryzykownych w tym  czasie prób za
kładania m anufaktur. W skutek braku odpowiedniego doświadczenia nie
wiele z tych przedsiębiorstw przetrwało dłużej, jednakże ilość działa
jących m anufaktur ulegała stałemu zwiększeniu, rosła także ich rola 
w zakresie ogólnej produkcji.

Na omawianych terenach po wojnie trzydziestoletniej najwcześniej 
bodaj powstały m anufaktury sukiennicze na Morawach. Założył je z po
czątkiem lat sześćdziesiątych w Iwanczicach i Tisznowie tam tejszy pre
kursor polityki m erkantylnej, F. Sz. Maliwsky. Produkowały one wy
sokogatunkowe sukna. Nie było to jednak przedsięwzięcie długotrwałe 
i skończyło się z rychłą śmiercią założyciela7. Późniejszy rozwój m anu
fak tur sukienniczych na Morawach był jednak do połowy XVIII w. bar
dzo skromny. Jedynie w pierwszych latach tego wieku D. A. Kaunitz 
założył w Sławkowie m anufakturę tego typu; miała ona jednak trud -

6 M a i n u š, op. cit., s. 67 n.
7 Tamże, s. 84.
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ności ze zbytem i nie przetrwała długo8. Znacznie lepiej przedstawiał 
się stan m anufaktur sukienniczych w początkach XVIII w. w Czechach 
i na Śląsku.

W Czechach w 1688 r. w dobrach karmelitanek w Libiedicach pod
jął produkcję sukna na wzór holenderski przybysz z Niderlandów hisz
pańskich, Lambert de Bois. Zapoznawał on ze swymi sposobami produk
cji także okolicznych mieszkańców, a od 1704 r. w yrabiał sukna na zam
ku arcybiskupa praskiego w Tynie nad Wełtawą. W początkach XVIII w. 
po założeniu m anufaktury pończoszniczej przez opata klasztoru w Osie- 
ku powstała tamże manufakturowa produkcja sukiennicza, która roz
winęła się szczególnie po 1708 r., gdy ściągnięto do Osieka specjalistę 
z Saksonii9. W 1710 r. założył m anufakturę sukienniczą w Planicy su
kiennik Jan B. Fremmerich. W 1717 r. tenże przedsiębiorca wraz z pras
kim bankierem J. Hübschem stworzył m anufakturę sukienniczą w Czes
kiej Lipie. Tutaj napotkał stanowczy opór miejscowego cechu sukienni
czego, który zarzekał się, że od dwustu lat wyrabiano w tym mieście 
proste, grube sukno, i nie chciał słyszeć o podjęciu wyrobu lepszych 
tkanin. M anufaktura musiała jednak pracować opierając się na cecho
wych przędzalnikach; z trudem  udało się dopiero specjalnie wysłanej 
komisji uzyskać zgodę 22 młodszych majstrów na wyrabianie sukna na 
wzór holenderski pod warunkiem zapewnienia im specjalnej opieki 
władz państwowych10. Z powodu trudności finansowych przedsiębior
stwa Fremmericha nie przetrw ały długo. Natomiast trw ały żywot mia
ła założona przez Jana Józefa Waldsteina, późniejszego prezesa czeskie
go Kolegium Handlowego, m anufaktura sukiennicza w Horným Litwi
nowie (1715 r.), do której ściągano specjalistów z Holandii i Anglii. 
Wyjątkowo pomyślny rozwój tej m anufaktury jest dobrze znany w lite
raturze historycznej11. W latach dwudziestych XVIII w. Joanna Galla- 
sowa założyła m anufakturę w Hrádku, która miała produkować sukna 
na wzór angielski i holenderski; nie wydaje się jednak, by funkcjonowa
ła ona długo. W tychże latach działały na terenie Czech m anufaktury 
sukiennicze w Rzezolanach, Tachowie, Bezdrużycach, Kinszperku i w No
wej Kdyni12.

Nie mniej m anufaktur sukienniczych powstało w tymże czasie i na 
Śląsku — niestety działalność ich jest znacznie słabiej znana. Swego ro
dzaju m anufakturą przędzenia wełny stał się wrocławski dom pracy

8 K l i m a ,  op. cit., s. 216.
9 Tamże, s. 214.

10 Tamże, s. 219.
11 Szeroko o tym K l i m a ,  op. c it, s. 221—240; u niego także 20 ilustracji, 

przedstawiających pracę w tej m anufakturze w 1728 r.
12 Tamże, s. 244—248.



przymusowej, założony w 1668 r .13 W 1689 r. mieli założyć m anufaktu
rę  sukienniczą m ajstrow ie tego cechu w Brzegu14. Na większą skalę 
rozwinęły się przedsiębiorstwa tego typu dopiero od drugiego dziesiątka 
XVIII w., zwłaszcza po założeniu śląskiego Kolegium Handlowego. N aj
później w 1713 r.15 16 założył w swej wsi Dłużycach cały -zespół m anufak
tu r  Baltazar Ernest von Uechtritz. Produkowano tam  sukno, pończochy 
i tkaniny jedwabne. Koszt założenia tego przedsiębiorstwa miał wynosić 
około 50 000 tal. Było to jednak za mało i po paru latach U echtritz 
stanął przed koniecznością wyłożenia jeszcze kwoty 30 000 tal. Nie bę
dąc w stanie jej uzyskać, starał się zainteresować swymi m anufakturam i 
Kompanię Orientalną, cesarza, miejscową kamerę, obiecując w zamian 
udział w wysokich zyskach i podkreślając, że wzorując się na m anufak
turach  w Dreźnie i Zgorzelcu przedsiębiorstwo jego przyczyni się do 
podniesienia poziomu całego sukiennictwa śląskiego10. Dla zorientowania 
się w potrzebach Uechtritza powołano w 1718 r. komisję, która dokonała 
szczegółowej lustracji m anufaktur17.

Według zachowanego opisu, m anufaktury znajdowały się w kilku sto
jących opodal siebie budynkach. Pończoszarnia mieściła się w najw ięk
szym, murowanym domu, obejmującym 11 pokojów (częściowo zamiesz
kałych przez domowników Uechtritza), 1 kontuaru i 2 sklepów. Było 
tu ta j 12 żelaznych i 13 drewnianych w arsztatów dziewiarskich w dob
rym  stanie, na których odbywała się produkcja pończoch jedwabnych 
i wełnianych. Były tam także 2 prasy. Produkcja sukiennicza mogła 
odbywać się w 8 małych domkách, w których umieszczono 40 w arszta
tów zdolnych do wyrabiania zarówno sukna krajowego, jak i angiel
skiego czy holenderskiego (jak zapowiadała nazwa m anufaktury). Było 
w tych domkách wiele innych warsztatów i narzędzi pomocniczych — 
wszystko w tym  czasie opuszczone i zaniedbane; domki były nie zamiesz
kane. Wiadomo jednak, że poprzednio sukno było produkowane w Dłu
życach, m. in. na potrzeby wojska, a jakość jego porównywano z suk-

13 D ł u g o b o r  s k i, G i e r o w s k i ,  M a l e c z y ń s k i ,  op. cit., s. 441.
14 Archiwum Państw. Miasta Wrocławia i Woj. Wrocławskiego, Rep. 22, Stadt 

Brieg VIII lla .
13 Zabiegał o to jeszcze w  1700 r., jednak edykt cesarski uzyskał dopiero

17 XI 1713 r. Hofkam m erarchiv w wiedeńskim Finanzarchiv, Verschiedene Vor
schläge, rkps 244, k. 538—548 oraz 554—556.

16 Gründliche Remonstration oder Vorstellung an die Hochlöbl. Kayserl. Hohe 
Dicasterien, betreffend sowohl das bereits angerichtete M anufaktur Werck als die 
neu anzurichtende Engell und Holländische Tuchfabrique zu Grossendorff—gelegen. 
tamże, k. 493 n.

17 Specification deren zu Grossendorff befundenden Fabriquen und Machinen, 
15 IX  1718, tamże, k. 499—500.



nem jihlawskim, a więc nie najlepszego gatunku18. Z dalszych urzą
dzeń wymieniono: farbiarnię, w której znajdował się wielki kocioł 
miedziany do farbowania sukna i płótna, dwa mniejsze do farbowania 
jedwabiu oraz cynowy do barwienia na czerwono; postrzygalnię sukna 
z prasami i ramami oraz na potrzeby płóciennictwa wielki magiel i bu
dynek blecharski. Dla zabezpieczenia sobie surowca zasadzono na wsi 
na polach i w ogrodzie około 6000 drzew morwowych. Znajdowały się 
one pod opieką włoskiego ogrodnika, który specjalnie troszczył się o za
bezpieczenie ich przed mrozami. Drzewa te systematycznie dosadzano co 
roku. Wreszcie zamówiona była specjalna maszyna przędzalnicza, zdol
na zastąpić pracę 10 ludzi. Maszyny tej jeszcze nie było na miejscu, ale 
plany jej przedstawił komisji faktor Jerzy Fryderyk Knader, który po
magał Uechtritzowi w prowadzeniu przedsiębiorstwa.

O ile wiadomo, nie znalazły się pieniądze potrzebne Uechtritzowi, 
który zbankrutował, a majątek jego przeszedł w ręce wierzycieli19. 
Niemniej przedsięwzięcie to zapoczątkowało szereg podobnych w te j 
części Śląska. Zachowały się dane, wskazujące na istnienie m anufaktur 
sukienniczych w Chobieniu i Czerninie w 1724 r.20 W 1729 r. funkcjo
nowała niewielka m anufaktura sukiennicza w samym Wołowie, prowa
dzona przez tamtejszego burm istrza Wacława Ignacego Richtera; opie
rała się ona w pewnym stopniu na kapitale uzyskanym od stanów księ
stwa wołowskiego. W tymże czasie działała m anufaktura sukiennicza 
w Szklarach, dysponująca 16 warsztatami, której właściciel Jerzy Zyg
m unt von Nostitz miał ponadto m anufakturę jedwabniczą w Dębcu. Wia
domo również o istnieniu wtedy m anufaktury sukienniczej w Pieszycach, 
produkującej dobre sukno; nie miała ona jednak własnej postrzygalni 
i farbiarni21. Stosunkowo dobrze znana jest m anufaktura angielskiego 
i holenderskiego sukna w Brzegu. Zaczął ją tworzyć w 1724 r. tamtejszy 
m agistrat przy poparciu władz cesarskich dla poprawy położenia zuboża
łych sukienników. W 1729 r. ściągnięto już specjalistów i zaopatrzono 
się w narzędzia, dysponowano także dobrą farbiarnią i postrzygalnią. Sa
ma produkcja sukna odbywała się jeszcze — jak się wydaje — w rozpro
szeniu, ponieważ budynek „fabryki” znajdował się dopiero w budowie.

18 Ocena wartości sukna, tamże, k. 570—571, zob. też edykty z 19 X 1716 i 22 ir 
1717, tamże, k. 570, 565—567.

18 Z. A. Z i m m e r m a n n, Beyträge zur Beschreibung v. Schlesien, t. VII, 
Brzeg 1787, s. 313. Jeszcze jednak 2 X 1720 obiecało swe poparcie dla m anufaktury 
w Dłużycach śląskie Kolegium Handlowe. Sprawozdanie w tej sprawie w wyjątkach 
z protokołów Kolegium Handlowego w Archiwum Min. Spraw Wewn. (dalej skrót: 
UAMV) w Pradze, CDK IV, Slezska komora, kr. 237, sv. 10.

20 Sprawozdanie o stanie tamtejszych „Tuchfabriquen” z 16 XI 1724, tamże. 
sv. 11.

21 Zob. załącznik.



Brakowało też folusza przystosowanego do produkcji sukna wysokiej ja 
kości. Podobną m anufakturę, założoną i kierowaną przez specjalnie do 
tego celu powstałe towarzystwo, spotyka się w tym  czasie w Kłodzku22. 
Obie te m anufaktury wraz z czeską w Horným Litw inow ie'uzyskały 
później przywilej na sprzedaż swych wyrobów w W iedniu23.

W sumie można przyjąć, że w latach 1650—1730 założono w k ra
jach Korony Czeskiej co najm niej 25 m anufaktur sukienniczych, z któ
rych prawie 20 funkcjonowało w latach dwudziestych XVIII w. Pod 
tym  względem Czechy i Śląsk nie wyglądały najgorzej, naw et w po
równaniu z tak uprzemysłowionym krajem , jakim była Saksonia24. Je 
żeli niektóre z wymienionych m anufaktur miały bardzo efemeryczny 
żywot, to przecież sama ich ilość musiała zaważyć na poziomie sukien- 
nictwa. Jak  się można było bowiem przekonać, wiele z m anufaktur 
starało się nastawić na produkcję lepszego sukna. Niemniej na rynku 
stale dominowała produkcja cechowa. Toteż nie rezygnowano z dal
szych prób podniesienia jej poziomu przez udoskonalenie techniki.

Zmiany w sposobie produkcji, wyrabianie sukna dorównującego ga
tunkowo holenderskiemu, związane były przede wszystkim ze znacznie 
staranniejszym  oczyszczaniem i gręplowaniem wełny. Używano w tym  
celu specjalnych zgrzebeł. Były to tzw. sztraychy kolanne ciężkie. Cze
sano na nich wełnę (z zasady lepszego gatunku) do przędzenia na wiel
kich kołowrotkach25. Uzyskane dzięki temu sukno lepszej jakości m u
siało być specjalnie starannie folowane i postrzygane. Wszystko to wy
magało wprowadzenia nowych bądź ulepszonych narzędzi, przedłużało 
także czas pracy. Stąd zrozumiały był opór m ajstrów  cechowych, któ
rzy bali się narażać na znaczne koszty i wysiłek, nie mając zapewnionych 
możliwości zbytu lepszego, a więc i droższego sukna, czy też zagwa
rantowanej pomocy ze strony państw a26. Istniały zresztą trudności zwią
zane z otrzymaniem nowych narzędzi, z uzyskiwaniem lepszej wełny 
(nieraz trzeba było w tym  celu dodawać dô  wełny śląskiej importowaną 
wełnę hiszpańską), z zapewnieniem należytej pracy foluszników i po- 
strzygalników. W ydaje się przy tym, sądząc przynajm niej na podstawie

22 Tamże oraz S c h r o e t t e r ,  op. cit., s. 161; zob. też propozycję m agistratu 
Brzegu w tej sprawie z 1724 r. w wyjątkach z protokołów Kolegium H an
dlowego, jw.

23 Przywilej Karola VI z 28 IV 1736, Archiv zemsky v Praze, Sbírka přepisov, 
Kłodzko.

24 Por. R. F o r b e r g e r ,  Die M anufakturen in Sachsen, Berlin 1958, s. 154 n.
25 I. T u r n a u, Zm iany w polskiej produkcji włókienniczej X V III w ieku , 

Wrocław 1962, s. 173.
26 Zebrał te zastrzeżenia w swym memoriale z 1730 r. wrocławski inspektor 

sukienniczy Gotfryd Aide. S c h r o e t t e r ,  op. cit., s. 236—243.



cen istniejących w sąsiedniej Rzpltej27, że lata dwudzieste, o których 
właśnie mowa, przyniosły pewien spadek cen na sukno, co chyba nie 
wpłynęło najlepiej na rozwój inicjatywy sukienników. Chociaż więc 
znajdowaili się majstrowie skłonni do podejmowania ryzyka i zmiany 
tradycyjnych metod produkcyjnych — co zresztą powszechnie się doko
nywało w tym czasie między Renem a Odrą — napotykali oni przeszko
dy, które im samym trudno było zwalczyć.

W tej sytuacji protekcyjna polityka państwa mogła odegrać poważ
ną rolę i temu zapewne należy przypisać podjęcie pod koniec lat dwu
dziestych szerokiej akcji, której celem było wprowadzenie w cechach 
nowych metod produkcji sukna. W 1728 r. powołano do życia w Czechach 
specjalny cech (łączący — jak się zdaje — rzemieślników z różnych 
ośrodków), który miał zajmować się produkcją lepszego sukna na spo
sób holenderski. Podobny cech myślano stworzyć i na Śląsku28. Dla 
pozyskania sobie choćby części m ajstrów cechowych wysłano tam dwu
krotnie w latach 1728 i 1729 radcę handlowego i kupca z Wiednia, Ste
fana Józefa Häydera. Miał on także zorientować się w stanie sukien- 
nictwa w północnych Czechach, na Morawach i na Śląsku oraz zachę
cić sukienników do podejmowania produkcji lepszego sukna przez ob- 
stalowywanie go w poszczególnych ośrodkach i obiecywanie pomocy 
władz. Pierwsza jego podróż nie jest bliżej znana, dokładna relacja 
z drugiej, przedstawiona władzom cesarskim 19 XI 1729 r., zachowała 
się w Czeskiej Dworskiej Kancelarii w Archiwum M inisterstwa Spraw 
W ewnętrznych w Pradze29. Droga ta prowadziła najpierw  przez północ
ne Morawy, Nowy Jiczin i Fulnek na Ślą^k, gdzie radca badał kolejno 
stan w Opawie, Karniowie, Brzegu, Wrocławiu, w księstwie wołowskim, 
w  Lubiniu, Szklarach i Pieszycach, później objęła hrabstwo kłodzkie, je
go stolicę i Nową Rudę, skąd przez Brounow, Rychnow i Czeską Lipę, 
czyli przez czeskie Podsudecie, dotarła do Hornego Litwinowa. Marśz-

27 Tak kształtowały się ceny sukna w Gdańsku — zob. T. Ę u r t a k ,  Ceny 
w Gdańsku w latach 1701—1815, Lwów 1935, s. 159—161, mniej jasno rysowała się 
sytuacja we Lwowie, choć i tu taj nastąpił wtedy spadek cen sukna półkierno- 
wego — zob. S. H o s z o w s k i ,  Ceny we Lwowie w latach 1701—1914, Lwów 
1934, s. 27. Dane z innych m iast są niekompletne.

28 M ateriały dotyczące tego problemu w UAMV w Pradze, ČDK IV F 6, z r. 1729: 
Anmassgebiger Vortrag: wie und welcher Gestalten die suchende Tuchfabricirung 
so wohl aus seiner böhmisch-schlesischer als spanischer Woll auf englische und 
holländische A rt in Königreich Böhmen am allerleichsten seiner A rt und Beschaf
fenheit nach introduciret werden könte-, oraz E ntw urff der Kniestreicher und 
Fettmacher, Tuch- und Zeugmacher Privilegien und Z un fft Artikeln  in Königreich 
Böhmen. Zob. też S c h r o e t t e r ,  op. cit., s. 159.

20 UAMV w Pradze, CDK IV F 6. Pomijam tu sprawę, że podróż ta  miała 
także kupiecki ‘charakter.



ru ta  ta  omijała wiele ważnych ośrodków sukienniczych. Może było to 
celowe — trafiono tam, gdzie sukiennictwo niekiedy z trudem  wege
towało, spodziewając się zapewne, że bardziej skuteczna będzie obiet
nica zapewnienia zbytu czy doraźnie czynione na poczet zamówień wpła
ty. W każdym razie zaw arty w relacji m ateriał wydaje się na tyle inte
resujący, że opublikowanie go w całości w załączniku posłuży nie tylko 
historykom  sukięnnictwa, ale może być przydatne wszystkim zajm u
jącym  się dziejami omawianych terenów  w tym stale jeszcze zapozna
nym okresie. Pewne kłopoty budzi styl i język autora; nie przeprowa
dzono jednak żadnej modernizacji, nie poprawiano błędów stylistycz
nych, ograniczając się do pewnego ujednolicenia pisowni (zachowując 
fojm y najbliższe dzisiejszym, jeśli występowało ich kilka). Relacja musi 
być przyjm owana z pewnym krytycyzmem. Dane liczbowe nie są do
kładne: np. według relacji w Nowym Jiczinie było 300 sukienników, gdy 
według spisu z 1728 r. 330; odpowiednie liczby wynoszą dla Fulneku 
200 i 16 9 30. Przesadna wydaje się ocena gotowości rozpoczynania pro
dukcji lepszego sukna w większości wizytowanych ośrodków. Cały sze
reg jednak inform acji ma wysoką wartość.

Misja Häydera nie pozostała bez rezultatu. W niektórych miejsco
wościach, jak np. w Nowej Rudzie, przystąpiono do produkcji lepszego 
śukna, dostarczając mu zamówione 50 sztuk sukna. Poważny sukces 
uzyskano we Wrocławiu, gdzie zresztą posłużono się naciskiem Kole
gium Handlowego i przykładem m anufaktury w Horným Litwinowie. 
W 1730 r. powołano tam specjalną komisję, która zajęła się wprowadze
niem ciężkiego zgrzebła. W tymże roku uruchomiono pierwszy warsz
ta t tego typu. Na jesieni 1731 r. doszło do założenia holenderskiej 
przędzalni, w której do 1738 r. wyszkolono 420 uczniów. Czynnych 
w niej było do 22 warsztatów; produkcja roczna w pierwszych latach 
miała sięgać do 120 sztuk dobrego sukna31. Również w Brzegu produ
kowano co najmniej do 1737 r. lepsze sukno32. W ątpliwe jest wszakże, 
by pod tym  wpływem nastąpiły trwalsze zmiany w metodach produkcji 
cechów sukienniczych na Śląsku. Po zajęciu Śląska przez Prusy sytua
cja pod tym względem miała wyglądać tak, jakby żadnych prób w tym 
kierunku nie podejmowano33. Nie widać również zmian na lepsze 
w sukiennictwie morawskim tego okresu34. W Czechach m anufaktury 
podtrzym ywały nowe metody produkcji.

30 M a i n u š, op. cit., s. 38.
31D ł u g o b o r s k i ,  G i e r o w s k i ,  M a l e c z y ń s k i ,  op. cit., s. 434.
32 S e h r  o e t e r ,  op. cit., s. 161.
33 Tamże.
34 M a i n u š, op. cit., s. 49.



Rujnujący wpływ wojen śląskich na życie gospodarcze Śląska, 
Czech i Moraw utrudnia ocenę skuteczności protekcyjnych poczynań 
państwa wobec sukiennictwa. Jeżeliby wszakże nawet uznać, że skoń
czyły się one niepowodzeniem, nie byłoby to niczym wyjątkowym 
w polityce gospodarczej merkantylizmu. Historycy pruscy, którzy 
łamali ręce nad nieudolnością urzędników cesarskich, zapominali, że 
podobnie działo się wtedy na terenie ich własnego kraju  i że próby 
kierowania gospodarką przez państwo rzadko kiedy m ijały bez trud 
ności i zakłóceń. Na podkreślenie zasługuje raczej niezrażanie się nie
powodzeniami i wynajdywanie coraz to nowych środków dla osiąg
nięcia postawionego celu. Jeśli nawet było to wynikiem nieustannego 
szukania sposobów wzmożenia finansowego potencjału państwa, pozo
stało pierwszą szkołą trudnej sztuki kierowania życiem gospodarczym 
społeczeństwa.

Relacja S. J. Häydera o stanie sukiennictwa na Śląsku oraz na północ
nych Morawach i w Czechach

przed 19 listopada 1729 r.

Ústřední Archiv M inisterstva Vnitra w Pradze, Česká Dvorská Kancelář, IV  F 6.

Status deren von mir in denen hier nachfolgenden Örtern auf allerhöchsten 
Befehl visitirten Tuchfabriquen und Tuchmanufacturen deren Königlichen Böhmi
schen Erblanden.

1°. N eutitschein1 ist ein Ort, wo sich biess 300 Tuchmacher befunden. Sie 
machen leicht dunckhel blau, grinn, schwartz, Cassel braun und dergleichen 
einfarbige Tücher m it lebhaft und guten Farbzeig, dermalen aber lauter geringe 
und mittelmässige Waar. Sie haben eine feine Gespünst und könten vill feinere 
Arbeit machen, worzu sie sich auch offeriret, wan sie wegen der Abnahm oder 
dess Debits durch die hiesige und ungarische Handelsleut versichert seyn würden. 
Dieser mit so Villen Tuchmachern angefülter Ort stehet dermahlen in einem 
schlechten Credit und von darumm ist fast die Helfte nicht mehr in Stand ihr 
Handwerkh recht treuben zu können. Dieser Verfall kommet auss einem Missbrauch 
her, der daselbsten eingeschlichen, dass nemlichen wider alle Ordnung die Tücher 
primo gar zu schmal gearbeitet und secundo in der Beschau sie mögen seyn, wie 
sie wollen, von denen Beschaumeistern, wan nur die Gebühr erleget würdt, als 
gleich passiert und gesiglet werden; w äre solchem nach höchst nöthig die Beschau
meister, so hirvon ihre Bezahlung haben und dessentwegen unter einem Juram ent 
stehen, unter scharffen Betrohung dahin anzuhalten, dass sie die verfertigte 
Tücher an der Ram oder an dem darzu gewidmeten Ort, ob sie die erforderliche 
innerliche Güte, dan auch die rechte Breite und Länge haben, auf dass genauerste 
besichtigen und dieselbe erst nach dem w ahren guten Befund siglen sollen. Ich 
habe m it dem dortigen Bürgermeister gesprochen, dass er sich angelegen seyn lassen 
mögte die vermöglichere Tuchmacher zu feinen Tuchsorten anzuhalten. Dem 
Tuchmacher. Zechmeister hab ich beygebracht es dahin veranlassen, womit künftig

1 Nový Jičín.



hin in der feinere Waar die Breite von 40, in der ordinari W aar aber von 36 Gängen 
geschweiffet werde. Diese Leute zu encouragiren hab ich einem dortigen Handels- 
_mann 6 Stückh und dem Zechmeister 4 Stückh auf feine W aaren fü r mich auf 
künftigen St. Catherine 2 M arckt zu verfertigen hinterlassen. Wan die Kniestreicher 
dan das feine Zeig und die holländische Stühl daselbst eingeführet, die feinest 
schlesische Wooll recht sortiret und die W alckhmühl accurater eingerichtet werden 
wird, so ist die Hoffnung, dass m ann zu Neutitschein in kurzer Zeit Sorten von 
ge rlize r3 und ach n e r4 Tüchern auf holländische A rt eintreffen werde.

2°. Fulneck 5 ist ein Städtlein, in welchem sich biess 200 Tuchmacher befunden, 
seynd aber meystens arm ; die Ursach scheinet diese zu seyn, dass sie nur lauter 
schlechte W aar machen und sich m it dieser gar zu sehr überhauffen, m ithin 
•dieselbe denen dortigen Kaufleuten, die dortten zu profitiren wissen, endlich um 
•einen schlechten Preyss hinzugeben gezwungen seynd. Es wäre daselbst gar 
leicht die Tücher auf die neuere A rt einzuführen, besonders da die dortige Handels
leute von grossen M itteln seynd, es haben aber weder die Tuchmacher noch die 
Handelsleute zu einer feineren Tuch Einrichtung schlechte Lust gezeigt. Ich habe 
auch in diesem Ort eine Prob hinterlassen für mich etliche Stückh Tücher zu 
verfertigen.

3°. T ro p p au 6. In dieser Stadt befunden sich etlich und 50 Tuchmacher. Sie 
machen derm alen mittelmässige Waar, erbiethen sich aber zu der feinere A rbeit 
■und feilet ihnen nur an der Abnahm. Sie beschweren sich w ider die Tuchscherer, 
dass diese ihre Schuldigkeit nicht thatten . Wäre also gut, besonders wan sie sich 
auf die Fabricirung feiner W aare legen, so ihnen die Tuchbereiter zugelassen 
w urden. Es w äre auch gut, und nöthig, dass auf lebhaftere Farben eine reinere 
M ellirung und bessere Einrichtung der W alckhmühl angetragen würde.

4°. Jägendorf7 hat etlich und 60 Tuchmacher, die aber aus Arm uth nicht alle 
•arbeiten können; die machen lebhafte W aar aber nur auss T roppauer8 Wooll. 
Wan sie sich auf die feine schlesische Wooll und auf eine feinere Gespünst legeten, 
könten sie gute W aar machen. Sie haben sich auch darzu offeriret und, weillen 
sie auf die Kniestręicher und Fetm acher sehr vill halten, so wollen sie diese bey 
ihnen einführen und versprechen nach und nach so gut als die görlizer und achner 
au ff holländische A rth feine W aar zu lieferen, wan sie der Abnahm versichert 
wären; wolten sie auch holländische Stühl einrichten. Ich habe hier Tuch gekauft 
und einige Stückh von grinn, schwartz und Mode Farben auss der feinen bres- 
lauer 9 Wooll auf holländische A rt für mich zu verfertigen bestellet. Die W alckh
m ühl stehet an dem Gebürgwasser, welches die Tücher so spissig mache, dass sie 
im Angriff vill feinere vom Tuchmacher als auss der Walckh kommen; wäre also 
gut, wan die Walckh transferire t und an dem dortigen Stadt Teuch angelegt 
w erden könte.

5°. Brieg 10. Diese Stadt hat eine Fabrique auf holländische und fein englische 
A rt angelegt, welche, wan sie die Abnahm überkommeten, nach und nach eine

2 25 listopada.
3 Zgorzeleckie.
4 Akwizgrańskie.
5 Fulnek.
8 Opawa.
7 Karniów (Krnov).
8 Opawska.
9 Wrocławska.

10 Brzeg.



von denen berühmtesten seyn würdt. Ich bin der erste, der einige Waar darvon 
genommen, mit welche ich auch zufrieden bin, und habe daselbst von neuen fü r  
mich Bestellung gemacht. Sie hat holländische und andere in ausländliche 
Fabriquen engagirt geweste erfahrne Arbeitsleute. Weillen das Fabriquen Hauss 
noch nicht ausgebauet, so wohnen sie noch hin und her und kan darinnenhero 
m it dem feiner Woollsortiren, -stroblen und -kniestreichen noch nicht recht 
ordentlich zu gehen. Die Walckh ist zur feine Arbeit nicht recht eingericht. Sie 
wollen an einem gar länglichen Wasser eine andere bauen; haben auch ein 
schönes, brauchbares Farbhauss und an diesem einerseits eine Tuchbereitherey, 
andererseits aber für die Tuchscherer und zum Räuthen die nöthige Gelegenheit. 
Wan dieses Fabriquenhauss würd ausgebauet seyn, werden ihre sämtlichen A rbeits
leute gar bequem darin wohnen können. Sie hat etlich 100 Stain von der feinsten 
Wooll, so wohl spanisch als schlesisch in Vorraht; wan die feinste schlesische recht 
gereiniget und sortiret wird, gehet sie der m ittleren spanischen Woolle gleich. Mir 
ist von sicheren Negotianten beygebracht worden, dass von dieser feinsten 
schlesische Woolle vill 100 Stain an die Ausländer geliefert werden. Dieser 
Fabrique hab ich eine Angebung, wie ein und anders in Tuch fabriciren observiret 
und verbessert werden solle, schriftlich hinterlassen. Dieses hab ich noch melden 
wollen, dass der M agistrat und in specie der B ürgerm eister11 zur Einricht- und 
Emporbringung dieser Fabrique einen besondern Fleiss und Eyfer zeigen.

6°. Breslau 12. In meinem Dortseyn haben dess H errn Baron B ru n e tti13 Exzellenz 
die bemittelste Tuchmacher zu sich kommen lassen, denen selben die Meister 
von denen Graff Waldsteinischen feinen Tüchern vorgewiessen und sie ermahnet, 
dass sie zur Vollziehung Ihrer Kayserlichen und Königlichen M ajestät allerhöchsten 
Intention sich gleichfals auf die Fabricirung feiner W aar legen sollen. So die 
Tuchmacher auch zu thuen versprochen, zu gleich aber auch zu erkennen gegeben, 
dass sie wegen der Abnahm versichert seyn müssten. Es w äre wohl zu wünschen 
es dahin zu bringen, dass in specie die Breslauer sich auf die Fabricirung feiner 
Waare recht legen thätten, dann so lang dieses nicht geschieht, so werden die 
anderen schlesischen besonders in der Nähe herumliegende Örter, ob sie schon zu 
der feiner Arbeit alle grosse Lust zeigen, sich immer von darum daran stossen, 
weillen die Breslauer m it den neuen Gulden auf Schlag noch nicht beleget und 
solchen nach zu Vermuth ist, dass sie noch immer vill ausländliche Tücher 
bestellen, woraus erfolget, dass die inländliche feine Waar denen Tuchmachern 
auf dem Hals liegen bleiben würde, wie ich dann von meinen gewissen Negotianten 
vernommen, dass in der Breslauer Messe die N icolspurger14 und andere dortige 
Juden über 1500 rthl. an ausländischen Tüchern angenommen. Ich habe in dieser 
Stadt für mich etliche Stückh Tuch zur Probe bestellet, die Tuchhandler Weigand 15- 
und Mugäsch 16 haben m ir versprochen etwas von gefärbten Tuch zu lieferen.

7°. W ohlau17. In dieser Stadt hat der dortiger B ürgerm eister18 auch eine 
kleine Fabrique auf holländische A rt formiret, so die dasige Landtstände bereits

11 Franciszek Leopold Weissenbeck.
12 Wroclaw.
13 Lazarius Ambrozius von Brunetti, przewodniczący śląskiego Kolegium Han

dlowego od 1726 r.
14 Mikulov w południowych Morawach.
15 W tym  czasie był we Wrocławiu kupiec Jan Baltazar Weygand.
16 Zapewne w Mikasch; było dwu kupców tego nazwiska, Gotfryd i Kaspar.
17 Wołów. <

’18 Wenzel Ignatius Richter.



m it einem Capitali zu unterstützen angefangen. Diese Fabrique hat holländische 
Stühl, W oollsortirer, Strobler, Kniestreicher, Flacher, Tuchbereiter und holländische 
W ürckher. Der B ürgerm eister ist in allem wohl fundirt und giebt sich grosse 
Mühe dieses Werckh recht zu führen. Die A pretirung an dortigen neu angefangenen 
Tüchern ist noch unvollkhommen; ich hab ihnen an die H andt gegeben, wie sie 
besser und recht geschehen, dan auch wie er die Tücher zum Verschleiss anhero 
bringen könte.

8C. H e rrn s ta d t1B. Hier und in denen umliegenden Ö rtern seynd sehr ville 
Tuchmacher; haben die feinste Wooll. Wan sie wegen der Abnahm versichert 
wären, könten sie in der feinen A rbeit wass rechtes thuen. Ein dortiger Negotiant 
von grossen M itteln hat sein eigenes F arb - und Tuchschererhauss, so ist in 
Tuch — würcken, färben, scheren und apretiren wohl fundiret und employeret; zu 
allen diesen auch seine eigene Ründter. Dem dortigen W alckher feilet es am 
Fleiss und solchem nach auch an der guten Arbeit. Es w äre höchst nöthig, dass 
universaliter und an allen O rten die Beschauer, Walckher, Tuchscherer und 
Tuchmacher respectu der Güte, rechten Mass, vollkhommen Breithen und Länge, 
feinen subtilen Gespünst und übriger A rbeit zu ihrer Schuldigkeit und an eine 
bessere Ordnung, die Handelsleute aber zum angeben und abnehmen der feineren 
Waar durch die Gehörde angehalten und über diess die Handwerckher examinirfet 
würden, ob sie zu deme, warzu sie angestellet, auch tauglich seyen. Von H errnstadt 
hab ich etliche Tuchsorten bestellet, so ich bald zu überkhommen hoffe.

9°. S te in au 19 20. Dieses Städtlein hat biess 200 Tuchmacher, die haben daselbst 
gute, feine Wooll und mögten, w an sie nur den Debit hätten, gerne die feine 
Tuchwaar einführen. Haben auch eine gute W alckhmühl; die Tuchscherer seynd 
daselbst m it Werckhzeig auf feine W aar nicht an Gericht, auch sonsten in ihrer 
Arbeit nicht sonderlich zu loben.

10°. L ieben21 hat ville Tuchmacher, aber meistens zümlich arm, hingegen mehr 
Handelsleute und wäre dieses Städtlein von darum m  auch, dass es zum feinen 
Wooll E inkhauff vortheilhaftig liget, zu Einführung der feinen Tucharbeit sehr 
bequem. Der dortige Bürgerm eister giebt sich zu dem Ende ville Mühe. Er und 
ich haben für uns 2 holländische W ürckhstühl angeführet um daselbst in der 
feinen Arbeit einen Anfang zu machen und hierdurch die Tuchmacher zur 
Nachfolge animiren. Sie haben auch versprochen ein gleiches zu thuen und nebst 
holländische Stühl auch die benöthigte feine Werckzeige einzuschaffen, wan sie 
nur die Hoffnung haben könten die Waare an den Mann zu bringen. Es wäre 
zu wünschen, dass die dortige M eisterschaft, weillen sie a potiori arm hingegen 
aber zu Einführung der feinen Arbeit sehr geneigt ist, von denen dasigen Landt- 
stände ad exemplum deren W ohlauer m it einem Capitali unter die Arm gegriffen 
würde.

11°. G leserstorff22 In diesen Ort hat der G raff N ostitz23, dem D am itsch24 
zugehöret, eine in 6 Häuser bestehende Fabrique m it 16 Stühl angeleget. Auf 
10 Stühlen wercken woolane Zeig und auf denen 6 übrigen Tücher fabriciret. 
Er hat auch im Damitsch eine Fabrique von Seiten Waar und werden daselbst 
Procatel und Grosdetour so wohl von glaten alss alerhandt Desseins und Farben

19 Wąsosz.
2° Ścinawa w pow. wołowskim.
21 Lubin.
22 Szklary w pow. lubińskim.
23 Jerzy Zygm unt von Nostitz.
24 Dębiec w pow. wołowskim.



gemacht. Dieser Graf ist in Commercien Sachen wohl erfahren und sehr bemühet 
beide Fabriquen in rechten Stand zu bringen. Er beklaget sich aber über den noch 
nicht habenden Debit. Er ist zwar Lutherischer Religion, hat aber meistens 
catholische Arbeitsleute angenommen, denen er auch, um dieselbe zu erhalten, 
besondere Vortheil angedeihen lasset.

12°. Petersw aldau25. Hier ist eine angebau Werckhzeig und Wooll Vorrath, 
gar ansehnliche Fabrique, in welcher allerhandt Zeig ausländische A rt gemacht 
werden; es feilet aber dermahlen annoch an dem Farbhauss und Tuchscherer, 
ohne welchen diese Fabrique nicht leicht emporkommen würdt. Dieser A rt so 
wohl gelegen, dass auch die Fabricirung des feines Tuchs darin gar leicht eingeführt 
werden könte.

13°. G latz26 hat eine auf holländische A rt errichtete feine Tuchfabrique, die 
von einer zusamgesezten Societaet bestritten wird. Sie ist m it ihrer Waare bereits 
so weit gekommen, dass ihr daran wenig auszustellen; es scheint auch, dass die 
umligende Ö rter darüber jaloux werden und durch die Emporbringung dieser 
Fabrique ihren Schaden besorgen, wie dan einige übel gesünte wider diese 
Fabrique zu derselbe Prejudiz schon ein und anders auf die Pahn zu bringen 
angefangen und hierdurch zu discreditiren gesuchet. Um diese schon so weit 
avancirte Fabrique aber zu erhalten und den darvon aussgekommen üblen Ruf 
widerumb still zu machen, bin ich selbster, als ich in Glatz waare, m it einer Actie 
pro 1000 flr. in die Societaet eingetretten, wordurch ich auch hoffe dieser Fabrique 
einen guten Dienst erwiesen zu haben. Wan nur ihnen aus Nebenabsichten 
dargegen redenden kein Gehör gegeben, die Societaet beysam erhalten und ein 
jeder Socius zu seiner Schuldigkeit angehalten wird, so ist die Hoffnung, dass 
es mit dieser Fabrique immer gut gehen werde; wie ich dan m it denen Tücher, 
so ich bishero von dieser Fabrique bekhorrten, gar wohl zufrieden bin und schon 
widerum eine neue Bestellung gemacht habe. Nur wäre auch zu wünschen, dass 
diese Fabrique ein rechtes Hauss hätte, worinen alle darzugehörige Arbeiter 
beysammen seyn könten.

14°. Neurod 27 befleisset sich durch ihren Negotianten Gottschlich nach meiner 
in der vorigen Rays dort angegebenen feinen Tucharbeit zümlich gute Waar zu 
machen; hat m ir schon 50 Stückh geliefert und will bey dem sich ergebenden 
mehreren Debit noch feinere Sorten fabriciren, auch zu dem Ende holländische 
Stühl anlegen, worüber mir die M eisterschaft versprochen den Negotianten 
Gottschlich dass fehrnere schreiben zu lassen.

15°. B rau n au 28. In diesem Ort fanget auch schon alles an in die Fabricirung 
feinerer Tuchsorten hineinzugehen und wollen sich m it holländischen Stühlen auch 
dem übrigen darzu benöthigten ausländlichem Werckzeig einrichten. In  specie hat 
der Autoři Schreiber, so sich auf das Würcken, Walcken, Färben und Tuchscheren 
gar wohl verstehet, ein Gebau in Form einer kleinen Fabrique, dan auch ein 
Farbhauss angelegt und bereits sich mit F ett- und Kniestreichern, Tuchbereithern, 
m it der feinst schlesischen und spanischen Wooll, in gleichen m it ausländlichen 
Spinnerei versehen.

16°. Reichenberg29 hat biess 400 Tuchmacher und Tücher von guter Mellirung 
auch lebhaften Mode Farben, sie könten ihre Waar meistens auf N order30 und

25 Pieszyce pow. dzierżoniowskim.
26 Kłodzko.
27 Nowa Ruda.
28 Brounow.
29 Rychnov.
30 Jeden z gatunków sukna, por. T u r n a u ,  op. cit., s. 221, przyp. 198.



ord. englische A rt fabriciren, wan sie nur sich m it einer feinere Wooll, feinere 
Gespünst, auch m it fein und engern Werckzeig sich versehen thätten; so ich 
ihnen auch an die Hand gegeben in gleichen, dass sie, wie es bey feinen Tüchern 
gewöhnlichem  denen Mode Coulor Tüchern schmälere Leisten, im gegen in denen 
gefärbten breitere Leisten machen, dass der Walcker, um die Fetten besser auss 
zu bringen, dass Tuch vor der Walck etlichm ahl ausswaschen und die feinere 
Waar, dam it sie lünder wird, auf der Tuch W alckhmühl walckhen solle; item, 
dass die Tuchscherer einen besseren Strich geben und die W aar aus dem Wasser 
Tauthen sollen. Die Tuchmacher klagen sehr w ider die Tuchscherer, dass sie 
ihre A rbeit in scheren, streichen und pressen so schlinderisch und unfleissig 
machen, wäre dannenhero gut, w an sie Tuchbereiter, dan auch Kniestreicher und 
feinere Cortatschen hätten, wie sie an denen Tüchern obgedachter massen die 
Leisten einrichten sollen, hierzu hab ich ihnen M uster hinterlassen und zur Prob 
für mich etliche Stückh Tücher bestellet; wie sie dan, da ich ihnen zu der Abnahm 
der feinen Waar m ittels der hiesigen Negotianten die Hoffnung und Versicherung 
gegeben, fast alle versprochen sich auf die feinere Sorten zu befleissen. Ohnweit 
von diesen Ort seynd biess 16 feine Stühl. Sie gehören dem Grafen von Gallas 31; 
es w ird aber derm ahlen nicht darauf gearbeitet, so wohl Schad ist, weillen der 
beste Tuchmacher darm it verleget werden könte.

17°. L e ippa32 ist ein Ort, wo gleichfals ville Tuchmacher und unter diesen 
einige seynd, so schon auf feinen Stühlen gearbeitet haben, weillen ehe dessen 
daselbst schon eine F ab riq u e33 angelegt wäre und gar leicht widerum  eingeführet 
werden könte, absonderlich da sich in diesem Ort nebst guten Tuchmacher auch 
feine Kniestreicher, K äm per und feine Spünereien befunden. Die Tuchscherer 
hingegen seynd hier sehr unfleissig und arbeiten so schlecht, dass die Tücher 
wieder einen guten Strich noch eine feine Aussraumung, und solchem nach eine 
gar schlechte Zurichtung haben; w äre dannenhero diesen Leuten ein Tuchbereiter 
sehr nöthig.

18°. O berleutendorf34. Die an diesem Ort angelegte bereits berühm te Graf 
W aldstein’s 35 Fabrique verm ehret sich immer an Zümmern und holländischen 
Stühlen. Der G raf selbster sparet weder Mühe noch Kosten diese so wohl 
eingerichte Fabrique nicht nur m it allem zu verstörcken, sondern auch die Waare 
in ein m ehrere feine zu bringen. Er lasset zu dem Ende neue Werckzeig machen, 
durch welche die Waare noch feiner aussfallen werden; item hat er eine neue 
W alckhm ühl aufrichten lassen 36, worinnen die Tücher zur vollkhommen Qualitaet 
m it einem besonderen Vortheil gereiniget werden; über den grossen Vorrath der 
spanischen Wooll hat er von neuem eine nahm haffte Q uantitaet bestellet und 
sparet nichts um die feinste schlesische Wooll zu überkommen. Es befündet sich 
in dieser Fabrique an A rbeiter und Werckhzeig, dan an deme, was darzu gehöret, 
alles in recht guten Stand und hat der Graf pro Directore dieser Fabrique von 
neuem einen Holländer kommen lassen. Von deren vorräthigen Tüchern hab ich 
widerumen ville Stückh abgenommen und eine neue Bestellung gemacht.

31 Zapewne mowa  o m anufakturze sukienniczej w Hrádku, założonej przez 
Joannę Gallasową.

32 Česka Lipa.
33 Mowa o m anufakturze założonej przez J. B. Fremmericha w 1717 r., która 

działała prawdopodobnie co najm niej do 1725 r.
34 Horní Litvínov.
35 Jan Józef von Waldstein, przewodniczący czeskiego Kolegium Handlowego 

■od 1722 r.
36 W tym  miejscu parę słów skreślonych.



DIE BEMÜHUNGEN UM DIE HEBUNG DES NIVEAUS DER TUCHMACHEREI
IN DEN LÄNDERN DER BÖHMISCHEN KRONE IN DEN ANFÄNGEN 

DES 18. JAHRHUNDERTS

Die österreichischen und tschechischen M erkantilisten interessierten sich 
besonders lebhaft für die Entwicklung der Textilproduktion in den Ländern der 
Böhmischen Krone, vor allem für die Tuchmacherei, deren Niveau seit der 
Zeit des 30-jähringen Krieges eine bedeutende Senkung erfuhr. Sie versuchten, 
für die Tuchmacherei die besten Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen und 
1. führten deshalb Prohibitionsverordnungen ein, die die Möglichkeit des Imports 
von fremdem Tuch beschränkten bzw. das Tragen von besseren Tuchgattungen 
durch breitere Bevölkerungsschichten anstrebten; 2. versuchten sie die Qualität 
des hergestellten Tuches durch Festlegung der Anforderungen und eine schärfere 
Kontrolle zu bessern; 3. führten  sie eine Protektionspolitik gegenüber der Manu
fakturproduktion bzw. derjenigen Handwerker, die sich besserer Produktions
methoden, besonders nach holländischem Muster, bedienten. Obwohl dieses Ver
fahren nur beschränkte Ergebnisse zeigte, muss man hier unterstreichen, dass 
im dritten  Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts in Böhmen und in Schlesien 
mindestens 20 Tuchm anufakturen in Betrieb waren. Man bereitete auch besonders 
in Schlesien eine bedeutende Zahl von Fachhandw erkern vor, die sich die verbesser
ten Methoden in der Tuchmacherei angeeignet hatten. Über diese Situation infor
m iert. die im Anhang veröffentlichte Berichterstattung des Wiener Handelsrats 
S. J. Häyder, der im H erbst des Jahres 1729 eine Inspektionsfahrt durch Schlesien, 
Nordmähren und Böhmen unternahm . Die Zerstörungen aus der Zeit der 
schlesischen Kriege machten diese Bemühungen zum grössten Teil zunichte.


