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KŁODZKA STARSZYZNA CECHOWA W R. 1369 

W publikacji Urkunden des Klosters Kamenz, wydanej przez P. Pfo.:. 

tenhauera, ,znajduje się dokument z 21 VJII 1369 r., wystawiony przez 

starostę królewskiego Kłodzka i Ząbkowic Puotę Czastolovickiego Star
szego. Dokument ten przedstawia sprawę mostu na rzece Nysie Kłodz

kiej między wsiami Piłce i Suszka w świetle wypowiedzi świadków bę

dących najstarszymi mieszkańcami okolicy 1
. 

Swiadków przesłuchiwała komisja w składzie samego ,Czastolovickie.: 
go, sędziego prowincjonalnego Kuncelina ze Słupnicy, sędziego dziedzicz

nego Więcesława Heroldi, tegorocznych ławników Kłodzka (w liczbie 
12) 2, starszych lub seniorów {byłych ławników w liczbie 11) oraz mi
strzów rzemieślniczych (atque magistri mechanic.orum). Reprezentantami

z ramienia piekarzy byli Nicolaus i Hennelinus bracia o nazwisku Eckel, 

z ramienia rzeźników - Henricus Homut i Andreas Closeloius, z ramie
nia szewców - Nicolaus Crispus gener quondam Lybingi, Nicolaus Sur
dus, Wyczingus Dorner, z ramienia tkaczy {sukienników) a - Nicolaus 
Columbarius, Hermannus Steiner, Longus Nicolaus i Cunczo dictus 

Ferreus. 
Wymieniono tu 4 główne cechy Kł.odzka: piekarzy, rzeźników, szew-

� Codex diplomaticus Silesiae, t. X, nr CCLXII, s. 217-219. 
2 W Kłodzku rada i ława były wybierane łącznie pod nazwą przysięgłych (iura

ci). Właściwą radę miejską tworzyło pięciu pierwszych po kolei wybranych (con

sules), pozostałych siedmiu było ławnikami. W niektórych sprawach decydowała sa

ma rada, inne wymagały wspólnej decyzji rady i ławy. 
3 Pod mianem „tkaczy" rozumiano początkowo tylko producentów tkanin weł

nianych, dlatego że płóciennicy pierwotnie nie tworzyli cechów, aczkolwiek nie bra
kowało w Kłodzku poszczególnych przedstawicieli tej branży, jak świadczą nazwi

ska o charakterze zawodowym. Byli oni zapewne nieliczni, gdyż płótno zwykłe wy

twarzali chłopi w swych gospodarstwach; przymus cechowy ich nie obowiązywał. 

Natomiast lepsze gatunki płótna zaczęły produkować odrębne cechy poszewników 
(Ztichner); chodziło przede wszystkim o płótno pościelowe, stąd powstające w mia

stach śląskich w XV w. organizacje cechowe, których członkowie mieli za zadanie 

przetwarzanie lnu i bawełny, nosiły miano poszewników - zob. W. Dz i e  w u I

s k  i, Kłodzko w XIV i początku XV wieku (Sobótka, X, 1957, nr 4, s. 463-464). 
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ców i sukienników. Liczba ich członków musiała być różna, co znalazło 
wyraz w liczebności reprezentantów. I tak piekarze i rzeźnicy mieli po 
dwóch przedstawicieli, szewcy trzech, tkacze zaś czterech. Wynikałoby 
stąd, że ostatni cech był najsilniejszy. Nie ulega wątpliwości, że była to 
starszyzna cechowa, być może odpowiadająca późniejszym cechmistrzom. 

W publikacji Geschichtsqu.ellen der Grafschaft Glatz dokument 
z 21 VIII 1369 r. figuruje w bardzo skróconej postaci - w formie re
gestu, w którym pominięto imiona i nazwiska starszyzny rzemie:ślniczej 4• 

Niemal wszyscy wymienieni w dokumencie z 1369 r. ukazują się nie
jednokrotnie w kłodzkiej księdze miejskiej z lat 1324-1412 5 oraz - ale 
już znacznie rzadziej - w 'kłodzkiej księdze czynszowej kościoła farne
go i szpitala 6• W tych źródłach zachowaliśmy wszędzie pisownię ory-

' ginału. 
I tak Hennil Eckil w księdze miejskiej zjawia się w 1355 r., kiedy to 

nabył .on pół domu na ulicy Szalejowskiej 7
• W 1367 r. Hennyl Eckel 

oraz jego żona zapisują sobie wzajemnie posiadany majątek w wypadku 
śmieTci. W następnym roku ik.u,puje on dworzyszcze w Rynku 8 i zapisuje 
je żonie. W 1370 r. Hennel Eckel staje się opie'kunem Nickla Rutera, któ
rego majątek składał się z trzech ławek chlebowych i innych wartości 
majątkowych. W' 1373 r. tenże Nickel Huter przekazuje cały swój ma
jątek Niklowi i Hennelowi Ecklom w równych częściach. Zapis z tegoż 
roku wyszczególnia wspólny majątek obu braci Ekkelów: dom w Ryn
ku, 1 wiardunek czynszu (1/4 część ·grzywny) na dworzyszczu Niklosa
Sejdla i 4 ławki chlebowe. W 1374 r. księga miejska stwierdza, że oby
dwaj :bracia Ecklowie mają roq;ny czynsz w kwocie l3/4 grzywny na 
dwóch domach różnych właścicieli 9. W tymże roku Nikil i Hennel Ecki
lowie bądź Ekkilowie mają 21/2 czynszu na 6 obiekta�h (3 do�y, łaźnia, 
słodownia, ławka mięsna). Z kolei Hennil Ekkil sprzedał połowę domu 
swemu bratu Nikilowi w 1374 r. W następnym roku Hennyl -zobowiązał 
się wydawać tygodniowo bułki wartości 1 grosza lub biały chleb ze swo
jej ławki chlebowej szpitalowi w Kłodzku i przebywającym tam ubogim 
ludziom; gdyby on źle wyszedł na tej ławce, wówczas należność będzie 
ściągana z domu Hennila w Rynku. W 1374 r. Nikel i Heni! Ekklowie 

4 Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz (skrót: GQ), hrgg, von Volkmer und 

Hochaus, t. I, Halbe1schwerdt 1883, s. 210. 

s Wydana w formie wyciągów przez Volkmera: Das iilteste Glatzer Stadtbuch 

1324-1412, Hebelschwerdt 1899 (GQ IV). 
5 Zinsbu.ch der Pfarrkirche und des Spitals von 1337 (faktycznie kontynuowana 

do 1387 r.), zregestował i częściowo przełożył na dzisiejszy język niemiecki Bretholz 

(GQ, t. VI, z. 1, s. 25-56). 

1 Dziś ulica Czerwonej Armii. 

s DrLiś plac Bolesława Chrobrego. 

9 Kupno lub sprzedaż rocznych czynszów pozwalała na obejście kanonicznego 
zakazu pobierania procentów - zob. J. Ru t k o w s ki, Historia gospodarcza Pol

ski, Warszawa 1953, s. 67. 
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mieli czynsz w wysokości 1/2 grzywny na domu przy ul. Kościelnej.
W 1377 r. Hennil już nie żył i jego żona zdążyła wyjść ponownie za mąż 

za niejakiego Wawrzyńca Kloczczela i zapisała mu dom w Rynku, mąż 
rz.aś zapisuje jej ten sam dom i całe swoje mienie ruchome na wypadek, 
gdy ona g-0 przeżyje 10.

Księga czynszowa podaje, że w 1337 r. Johannes (tzn. Hennil) Eckil 
był winien 1 grzywnę rocznego czynszu ze swej dziedziny w rozmiarze 
41/2 prętów i że Johann Eckel był w 1369 r. ławnikiem. Według księgi 
miejskiej Johannes Ekkel był rajcą {konsulem) m. Kłodzka w latach 1340 
i 1346. Zapewne chodzi tu o osobę Hennila Eckela 11• Gdy idzie o jego bra
ta Nickila, to u'kazuje się on po raz pierwszy w 1344 r., 'kiedy to Wolu
ram Czetterwange nabył 1/2 grzywny na dworzyszcz.u „Nickila Ekkila,
syna pana Ekkela" (tytuł „pana" przysługiwał ludziom pochodzenia ry
cerskiego). 

W 1353 r. niejaki Nikil Lywste kupił 1/2 grzywny rocznego czynszu
na dworzyszczu Nikila Ekkila przy ulicy Szalejowskiej. Ze swej strony 
Ni'kil Eckil nabył 1 wiardunek rocznego c;zynszu na domu handlarza sta
nyzną Heynkego. W 1365 r. zakupiono 1/2 grzywny rocznego czynszu na
dworzyszczu Nickla Eckela przy ulicy Czeskiej. Z "Zapisu pochodzącego 
z 1368 r. dowiadujemy się, że majątek żony Nickila Eckela wynosił 
1 grzywnę 40 groszy rocznego czynszu na dwóch nieruchomościach 12. 

W 1371 r. sam Nike! Bkkel sprzedał 1 grzywnę r_ocznego czynszu na 
swoim domu przy ulicy Czeskiej; w tym samym ro'ku zapisał on swej żo
nie, o ile go przeżyje, 8 cięi,kich grzywien i(po 64 groszy każda). W 1376 r. 
Nikel, zapewne czując zbliżającą się śmierć, zapisał klasztorowi francisz
kanów tytułem wiecznego czynszu 3 ćwierci do'brej mąki dla wypieku 
bułek w swej ławce chlebowej; szpital ma otrzymywać co tydzień za 
1 grosz bułek lub ,białego chleba, co zostało zabezpieczone na domu Ni
kila przy ulicy Czeskiej. W tym samym roku Nikil Ekkil przekazuje swej 
żonie na wypadek, gdy ona go przeżyje, roczny czynsz w wysokości „1 
grzywny dobrych praskich groszy cię:źlkiej liczby" na swoim domu przy 
ulicy Czeskiej, na jego ławkach chlebowych i całym majątku. Ze swej 
strony żona zapisuje mężowi całe swe mienie, sprzęty domowe i wypra-

10 GQ IV, s. 19, 57, 61, 86, 87, 106, 108-112, 121.
11 GQ VI, 1, s. 28 p. 11 i s. 41 p. 158; GQ IV, s. 6 i 8. 
12 GQ IV, s. 8, 15, 50, 69, 83, 91, 106, 108, 111, 115-117. Ponieważ czynsz w wy

sokości 1 grzywny najczęściej mógł być wykupiony za 10 grzywien, stąd można 
przyjąć, że majątek żony Eckila wynosił 13 grzywien 16 groszy (po przeliczeniu na 

używaną w Kłodzku grzywnę krakowską dzielącą się na 48 groszy). Jak wykaza

łem na innym miejscu, 1 grzywna liczby krakowskiej stanowiła minimum egzysten
cji dla jednej osoby w ciągu roku (D z i e w u 1 s k i, op. cit., s. 484 i przypis 187); 
w tej sytuacji za 1 grzywnę wagi ciężkiej (64 groszy) można było mieć całkiem 
przyzwoite r-0czne utrzymanie. 

3 - Sobótka 4/80 
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wę 12. Według księgi czynszowej szpital miał na domu Nikolausa Eklina 
przy ulicy Czeskiej 1 grzywnę rocznego czynszu 13. 

Jak wynika z powyższego, bracia Ecklowie byli łudź.mi bardzo zamoż
nymi - posiadaczami domów i innych wartości majątkowych, w szcze
gólności ławek chlebowych, jak przystało członkom cechu piekarskiego. 

Przechodzimy teraz do reprezentantów cechu rzeźniczego, Henryk� 
Homuta (nazwisko odmiejscowe od miasta Hohenmauth, dziś Vysoke 
Myto) i Andreasa Closeloiusa !(nazwisko zlatynizowane, pierwotna for
ma - Closel). Henryka Homuta nie spotykamy ani w księdze miejskiej, 
ani w czynszowej. Andreas Kloseloius, jak się wydaje, jest identyczny 
r.z figurującym w księdze miejskiej Andrzejem Closelem. Ukazuje się on 
rw niej w 1368 r. jako ławnik. W 1387 r. już nie żył, gdyż zapis w księ
dze miejskiej mówi o wdowie po nim 14. 

Jako pierwszy reprezentant szewców występuje Nicolaus Crispus, zięć 
niejakiego Lylbinga. W księdze miejskiej jego imię i nazwisko mają 
brzmienie niemieckie: Nickil Krauze lub Cruse. Ożenił się on z córką 
gal"barza Niklosa Lihinga, Anną, i dlatego w roz.patrywanym dokumencie 
figuruje jako gen-er quondam Lybingi, chociaż już w 1363 r. ożenił się po 
raz drugi z Małgorzatą z Jaszkowej jako N. Cruse. W 1373 r. stanął przed 
ławnikami wraz z zięciem Nicz Danielem oraz swą córką Małgorzatą, 
która dokonała zrzeczenia się wszelkich praw do sprzętów domowych 
i wyprawy jej .zmarłej matki Anny oraz zrzekła się domu przy bramie 
miejskiej, który teraz posiada Matis Daniel. W 1376 r. Nikil Krauze fi
guruje jako pochodzący z Ziębic opiekun córki Niklasa Czeterwanga . 
. W 1377 r. Nicolaus Krauze jest ławnikiem m. Kłodz.ka, tak samo w 1382 r. 
jako Nikil Krauze. W 1387 r. Niklos Krauze zapisuje na wypadek śmierci 
całe swoje mienie trzeciej żonie Katarzynie, która ze swej strony ofia
ruje mężowi, jeżeli on ją przeżyje, cały swój majątek (piec do wypalania 
wapna, kamieniołom waipienny, szopy, ogród i dom) 1s.

Drugi reprezentant szewców Nicolaus Surdus w księdze miejskiej fi
guruje jako Ntkil Taube. W 1351 r. lub 1352 Nikil Taube kupuje dom od 
wdowy po swoim ikrewnym (?), Hermanie Taube. Z -z.apisu z 1389 r. wy
nika, że Nikil Taube ma dom przy ulicy Garbarskiej, a więc na przed
mieściu 16• 

Trzeci przed.;;tawicie,l szewców, .Wycingus {?) Dorner, nie jest wspom-
niany ani w !księdze mie'jskiej, ani w księdze czynszowej. 

Pierwszym reprezentantem tkaczy był Nicolaus Columbarius, być 

13 GQ VI, 1, s. 46 p. 180.

14 GQ IV, s. 60 i 145. 
15 GQ UV, s. �8, 106, 116, 121, 134 i 144. Ze występujący w 1363 r. Nickil Cruse, 

mąż Małgorzaty z Jaszkowej, jest identyczny z Mikołajem Krause, świadczy figu
rująca w tymże zapisie wzmianka, że chodzi tu o byłego zięcia Lywinga (Libinga). 

10 GQ IV, s. 14 i 144. Sądzimy, że nie należy go mylić z Niklem Tauberem, ław-
nikiem w 1372 r. (GQ IV, s. 102). 
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może identyczny z ławnikiem z 1372 r., który się nazywał Nikil Tauber. 
Również drugi przedstawiciel tych rzemieślników, Hermannus Steiner, 

piastował urząd ławnika w latach 1360, 1365, 1368 i 1359. Już sama ta 

.okoliczność pozwala wnioskować, że należał on do mieszczan wyróżnia
jących się majątkiem. W 1363 r. dzieci Heynego Kazmira odstępują swe
mu ojczymowi Hermanowi Steynerowi dwie części dworzyszcza na 
przedmieściu Nowe grunta (Neulende), pozostałego po spalonym domu 17

• 

Trzecim przedstawicielem tkaczy jest Longus Nikolaus. W księdze 
miejskiej ukazuje się on tylko jeden raz - w 1352 r. jako Langyr Nickel 
wraz ze swoją żoną Agnethe (Agnieszką); 1był on tkaczem wełny i zapisał 
żonie na wypadek śmierci cały swój majątek. W księdze czynszowej za
znaczono, że Ni:klos Długi (Der Lange) winien płacić parafii czynsz rocz
ny w wysokości 10 wielkich fenigów i 8 halerzy z majętności Frodunowe 
(Freudenau) ,,z powodu swego szwagra Sydila" (zapewne z tytułu po
ręki) 18• 

Jako ostatni reprezentant tego cechu jest wymieniony Kunczo dictus 
Ferreus. Przypuszczalnie jest on spokrewniony z rodziną Eyzerein lub 
Eczerein wspomnianą parokrotnie w księdze miejskiej 10. 

Innymi słowy, możemy stwierdzić, że na jed-enaście osób starszyzny 
cechowej osiem było ludźmi zamożnymi, co do trzech zaś nie można się 
wypowiedzieć o ich sytuacji majątkowej dla braku odpowiednich zapisów 
w księgach miejskiej i czynszowej. 

Podsumowując uzyskane wyniki można ustalić: 
1. Liczba reprezentantów cechów zależała wówczas (XIV w.) od li

czebności tych ostatnich. 
2. Reprezentantami cechów zostawali jeżeli nie wyłącznie, to prze

ważnie ludzie zamożni. 
3.- Zapewne ci reiprezentanci znani byli później pod mianem cech

mistrz.ów. 

17 Usytuowanie Neu�ende zob. W. Dz i e  w u Is k -i, KŁodzko i 3ego ludność

w świetle spisów z lat 1688 i 1734, Opole 1965, Sz<kic sytuacyjny Kbodzko około 

T. 1740. 
1s Zob. GQ IV, s. 41, 60, 61, 68, i5; GQ VI, 1, s. 39 p. 115. Ta nazwa miejscowa

niestety nie figuruje w Słowniku nazw geograficznych Polski północnej i zachod

niej, wydanym przez S. Rosponda, t. I-II, Warszawa 1951, a ,przecież nawet w wy

padku włączenia tej miejscowości do Kłodzka należałoby ją wymienić pod hasłem 

Kłodzko (Glatz) jako jego dzielnicę. 

19 GQ IV, s. 116 i 162. 




