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KULTURA 2YCIA CODZIENNEGO KLODZKA W SWIETLE KSIE;GI 
MIEJSKIEJ Z LAT 1499-1526 

Klodzko w XVI w. przei:ywalo sw6j renesans. Juz dawno otrz,isn�lo si� 

z nast�pstw ruchu husyckiego, a do niszcz,icej wojny 30-letniej, kt6ra po

zostawi!a w miescie ruiny i zgliszcza, bylo jeszcze daleko 1. 

Miasto pysznilo si� godnosci,i stolicy hrabstwa klodzkiego, eo dalo mu 

duz,i samodzielnosc w stosunku do panuj,icej wladzy. Wladz� t� od r. 1472 

do r. 1526 sprawowali polscy Jagiellonowie, Wladyslaw i syn jego Ludwik. 

Klodzko witalo uroczyscie nowego wladc� w dniu 10 VIII 1472 r., kiedy 

to jad,ic na koronacj� do Pragi, zatrzymal si� w miescie, nocuj,ic w zam

ku klodzkim '· Bezposrednim panem hrabstwa klodzkiego po p6Jwiecz

nych rz,idach Podiebrad6w byla mozna rodzina Hardeck6w, kt6rzy obj�li 

je w posiadanie drog,i kupna 1 V 1501 r.' 

Miasto cieszy!o si� duz,i samodzielnosci,i, pulsowalo pelnym zyciem 

europejskich miast szesnastowiecznych, jak miasta polskie, czeskie, nie

mieckie czy inne w zachodniej Europie. 

Jak ksztaltowa!o si� bytowanie ludnosci miejskiej, jaka by!a stopa i:y

ciowa mieszczanina klodzkiego w momencie najwi�kszego rozkwitu jego 

miasta? Na zagadnienie to odpowiadamy w niniejszym artykule tylko cz,ist

kowo, a mianowicie o tyle, o ile rzuca na nie swiatlo ksi�ga miejska Klodz

ka z lat 1499-1526, obejmuj,ica swymi zapisami przeszlo cwiercwiecze. 

Ksi�ga ta nie ogloszona dot,id drukiem i prawie niewykorzystana • pi-

1 H. Wi e s e, Der Kampf um Glatz. Aus der Geschichte der Gegenreformation, 

Halle 1896. 

z Joseph Kögters Chroniken, Klodzko 1936, s. 54. 
3 TamZe, s. 60. 
� Ksü:g� miejsk,:\ Klodzka z lat 1499-1526 opisal w kilku zdaniach B. Bret

holz w Beschreibung der Handschriften in Glatzer Ratsarchiv (Geschichtsquellen 
der Grafschaft Glatz, z. 1, s. 6-7). F. Volkmer (tami:e, t. II, s. 523-525), pr.zytoczyl 
2 zapisy z tej ksi�gi. Heinzelmann w Evangelische Kirche der Grafschaft Glatz 

powoluje si� na s. 2 na zapis ksiE:gi miejskiej umieszczony pod r. 1523 na nienu-
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sana rE;'kf! wielu pisarzy miejskich zawiera 506 numerowanych kart pisa

nych dwustronnie, a wiE;'C 1012 stron, obejmujiicych sumarycznie 2575 za

pis6w. Z wyjiitkiem dwu zapis6w czeskich calosc jest pisana w jE;'zyku nie

mieckim. Uzywane nierzadko wyrazy lacinskie i lacinskie formy grama

tyczne imion wlasnych, zdradzajii znajomosc jE;'zyka lacinskiego u ich 

autor6w. 

Tresc zapis6w stanowiii przede wszystkim rozmaitego rodzaju trans

akcje o charakterze finansowym, a wi<;'C kupno i sprzedaz law chlebowych, 

miE;'snych i obuwniczych, dom6w, ogrod6w, ziemi, folwark6w i solectw 

w okolicach podmiejskich wiosek, nadania d6br, testamenty, zapisy na ko

scioly i instytucje spoleczne, umowy pieni<;'zne, zadluzenia i ich splaty. 

W powodzi tych spraw finansowych znajdujii siE;' - choc rzadko -

i inne, jak: dokumenty pochodzenia, nadanie opiekunstwa nad maloletni

mi, zalatwianie spor6w, umowy o prac<;', trafia si<;' i wilkierz nadany przez 

rad<;' miejskii, a nawet osobista notatka pisarza o radosnym widac dla nie

go fakcie przyjscia na swiat jego c6rki Salomei 5• 

DziE;'ki takiej r6znorodnosci zapis6w z kart ksiE,gi wynurza siE, zywy, 

konkretny czlowie:!<. Kirn on byl, eo wyczytac mozna z poz6lklych kart 

o jego zyciu codziennym, o jego mentalnosci? 

Dia pelniejszej ilustracji skladu spolecznego Klodzka posluz� siE;' wy

kazem jego mieszkanc6w wedlug ich zaj<;'C na podstawie zapis6w z lat 

1499, 1500, 1501, 1502 (por. tabl. na s. 317). 

Sumaryczne zestawienie powyzszego wykazu ludnosci miejskiej Klodz

ka wedlug zatrudnienia przedstawia siE;' nastE,pujiico: 

Mieszkallcy 

wg zawodu 

RzemieSlnicy 

Cechy rzemieSl. 

Kupcy 

Funkcjonariusze dworscy 

Funkcjonariusze miejscy 

Duchowni 

Rok 1499 Rok 1500 Rok 1501 Rok 1602 

22 

2 

19 

2 

Powyzsze dane wskazujii dobitnie, ze podstawowii ludnosc Klodzka sta

nowili rzemieslnicy. Oni przede wszystkim wylaniajii siE;' z zapis6w ksiE,gi 

przez cale cwiercwiecze XVI w. 

merowanej karcie dodatkowej na wst�pie ksi�gi. Korzystal z niej r6wnieZ F. Al

bert w pracy Die Glatzer Münze, Klodzko 1932, s. 30, 33, 41. Przytacza teZ z niej 

zapisy F. Sanerman w Geschichte der Maleser - Kommende Glatz von der 

Hussitenkriege bis zum Verkauf an die Geselschafft Jezu (Festchrift zu Dr F. Vol

kmer 75. Geburtstag, s. 69). 
5 Ksi�ga miejska Klodzka z lat 1499-1526 (dalej Ks. M. Kl.), zapis nr 342, 

s. 45, r. 1504. 



Stolarz 

3zewc 

Kowal 

Mistrz 

Zaw6d 

Nadworny pisarz 

Kucharz 

Kotlarz 

Piekarz 

Kamieniarz 

Laziebnik 

Farbiarz 

Cech kuSnierzy 

KuSnierz 

Cegielnik 

Garbarz 

Zarz�dca d6br 

Hutnik 

Cech bednarzy 

Mistrz bednarzy 

Czeladnicy bednarscy 

Winiarz 

Gwardian 
Mlynarz 

Krawiec 

Uczefi. mlynarski 

Cech rzei.niczy 

Sukiennik 

Ojcowie koSciola par. 

2 przysiE:gli cechu suk. 

Cech sukiennik6w 

Brat zakonny 

Tkacz pl6tna 

Cech tkaczy p!6tna 
W6jt 
Kupiec 

Czarny farbiarz 
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Rok 1499 Rok 1500 1 Rok 1601 Rok 1502 

Nie brak jednak wsr6d mieszkanc6w Klodzka i pracownik6w umyslo

wych. Takim jest Andre Wattinger, zast�pca prawny hr. Hardeck6w, czy 

Johann Guldener, tytulowany „unser Kantzler", a wi�c kierownik kance

larii miejskiej 6• To slowo „unser" podkresla mocno przynaleznosc do mia

sta funkcjonariuszy tejze kancelarii, jak np. Johannis Newman „unser 

1 Tam:Ze, nr 2549, s. 500, r. 1526. 
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Stadtschreiber"' czy drugi „nasz" pisarz miejski wielokrotnie wymieniany 
Walenty Kongisdorff 8• 

Na uwag� zasluguje tez mistrz Mikolaj, lekarz. W tytule zapisku zano
towano o nim "Causa ... magistrii Nicolai medici" 9

• 

Z czolowych osobistosci miasta nalezy wymienic jego w6jt6w. Jednym 
z nich jest przez 15 lat pelniqcy swq funkcj� w6jt Zygmunt, drugim w6jt 
Andrzej. Stanowisko tak zroslo si� z ich osobami, ze zapewne nikt z oby
wateli miasta nawet nie pomyslal, ze np. w6jt Andrzej pochodzi z licznej 
rodziny Fritz6w '°·

Dominuj'[C'l osobq byl tez burmistrz miasta, wyst�puj'[cy najcz�sciej 
w zapisach wraz z przysi�glymi cech6w w imieniu calej gminy ". 

Obraz spoleczny miasta bylby niepe!ny, gdybysmy wyeliminowali 
z niego komtura joannit6w, prze!ozonego klasztoru augustian6w i jego du
chownych lub gwa:rdiana klasztoru na wyspie czy braci zakonnych wszyst
kich trzech klasztor6w. 

Stajq oni niejeden raz przed rad'l, zalatwiaj'[c b'[dz to swoje prywatne 
sprawy, bqdz to klasztorne. Tak np. komtur joannit6w Henryk Hunt ku
puje dom za cmentarzem za 170 grzywien 12. Kanonik augustian6w Wa
lenty Weynrich daje swemu bratu Krzysztofowi dom w Rynku 13, a naj
cz�sciej dopominajq si� o splat� naleznosci i zadluzer\., pochodzqcych za
pewne z zapisanych kiedys ofiar na rzecz kosciola i klasztoru, bo wsp61-
czesnie obywatele dokonujq coraz mniej zapis6w. Do tej grupy nalezy tez 
zapewne altarysta pan Pawel Junck, kt6ry pozycza 3 w�gierskie guldeny 

. Hansowi Feiersbentowi ", czy dzwonnik kosciola parafialnego Andrzej 
Eyben 15. 

Wi�kszosc mieszkanc6w stanowi'l jednakze rzemieslnicy. Sq to ucznio
wie, czeladnicy, mistrzowie. Widzimy ich w cechach rzeznik6w, bednarzy, 
kusnierzy, sukiennik6w, tkaczy pl6tna, zawsze ruchliwych, krzqtajqcych 
si� wok61 swych interes6w, dbajqcych o pomnazanie swych d6br, scisle 
wyliczajqcych si� ,,od pierwszego do ostatniego feniga" ", przepraszaj<1-
cych si� przed rad<1 po wzajemnych kl6tniach i sporach. Zalegaj<1 oni place 
i ulice, cisnq si� do bram miasta, wychodzq poza nie, otwierajqc perspekty-

7 Tami.e, nr 1473, s. 218, r. 1518. 
8 TamZe, nr 2557, s. 501, r. 1526. 

g TamZe, nr 1502, s. 225, r. 1518. 
10 TamZe, nr 2516, s. 492, r. 1526. 

11 Tami.e, ,nr 1425, s. 205, r. 1517. 
12 Tami.e, nr 2500, s. 502, r. 1526. 
13 Tami.e, nr 1486, s. 221, r. 1518. 
14 TamZe, nr 2515, s. 492, r. 1526. 
111 Tam:ie, nr 1516, s. 228, r. 1518. 
16 TamZe, nr 2507, s. 496, r. 1526. 
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wy na rozw6j przestrzenny Klodzka daleko poza mury miejskie, si�gajq do 
Sqsiednich wiosek i folwark6w. 

Kazdy z nich posiada dom, wi�kszy lub mniejszy, czasem wsp6lny, ale 
dom, dajqcy mu oparcie w miescie, zwiqzany cz�sto z warsztatem jego 
pracy. 

Jakie to S'i domy? Brak w ksi�dze opisu jakiegos konkretnego domu; 
mozemy o nich jednak wnioskowac z cen, za jakie nabywa si� te domy, 
przy cz�stym kupnie i sprzeda:i:y. Przede wszystkim S'i to domy w obr�bie 
mur6w samego miasta, kt6re w swych zasadniczych arteriach nie zmienilo 
si� od wczesnego sredniowiecza do dzis. W kazdym bqdz razie w zapiskach 
najstarszej ksi�gi miejskiej z XIV w. widzimy dos!ownie te same ulice 
i place, jakie istniejq w XVI w. Byc moze, ze wp!yn�!o na to naturalne 
polozenie miasta, schodzqcego tarasami od G6ry Zamkowej w d6l, ku rze
ce Nysie i Mlyn6wce, jej odnodze. 

Centrum zycia miejskiego stanowil Rynek. Tu zwartym czworobokiem 
wok6l Ratusza, patronuj,icego miastu juz od XIV w., pi�trzyly si� dostojne 
kamienice eo przedniejszych obywateli Klodzka. Od Rynku biegly dlug,i 
liniq trzy gl6wne arterie miasta: u!ice Z,ibkowicka, Czeska i Szalejowska 
ze sw,i wydluzon,i odnog,i, ulicq Ksi�z,i, zamkni�te trzema bramami. 

Wzdtuz tych ulic i ich bocznic roztozyly si� domy mieszczanskie, bli:i:ej 
Rynku skupione g�sto jeden obok drugiego, im dalej, ku bramom, tym 
budowane luzniej. Przy darnach rozclqgaly si� dziedzince, ogrody, a nawet 
kawatki uprawnej ziemi. Nierzadko w obr�bie miasta spotykamy stodol� 
czy stajni�. 

Domy wznosily si� tez wzdluz bocznic Rynku opadaj,icych ku Mty
n6wce - zamkni�tych b,idz Bram,i Mostow,i, b,idz furtami Laziebn:i 
i Wodn,i. 

Rozsypaly si� tez siedziby eo skromniejszych mieszczan poza murami 
miasta, najliczniej mi�dzy kamiennym a drewnianym mostem, na Targu 
Konskim i dalej wzdtuz winnej drogi nad strumykiem przy dzisiejszej 
ulicy S!,iskiej, wok6! szpitalnego mlyna, otaczaj,ic si� tu juz polami. 

Na Rynku znajdowaly si� domy najbogatszych mieszczan. Byty one 
pi�trowe i murowane. Ceny ich s,i wprost niepor6wnywalne z cenami 
dom6w przy innych ulicach miasta i poza jego obr�bem. Na przyklad 
Ma!gorzata, zona zmarlego w6jta Zygmunta, sprzedala w 1526 r. dom 
w Rynku za 750 misnienskich grzywien 11, gdy w tym samym roku dom 
w okolicy kosciola parafialnego za cmentarzem, kupiony przez komtura 
joannit6w Henryka Hunta, kosztowa! 170 grzywien ", a za domek z ogro
dem przed Bram,i Czesk,i zaplacil Walten Enterich Waltenowi Heuselerowi 

17 Tamie, nr 2520, s. 492, r. 1526. 

111 Tamie, nr 2560, s. 502, r. 1526. 
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tylko 34 grzywny "· Za tak11 sam11 sum� sprzedal Wincenty Pole, rozumiec 

nalezy Polak, dom z ogrodem przed Bram11 Z11bkowick11 20• 

Dom, p6l garbarni, stodol�, ogr6d i kawalek ziemi sprzedala panna 

Bracktedis Urbanowi Meltzerowi za kwot� 100 grzywien 21, natomiast Je

rzy Haugwitz kupil dom, l11k� i stodol� w poblizu Bramy Wodnej pod 

Dolnym Mlynem za 300 grzywien 22. 

R6znice podobne w cenach nieruchomosci wyst�puj11 i w innych latach. 

Na przyklad w r. 1521 kolodziej Walten Geisler sprzedaje p6l domu za 

84 grzywny 23, gdy dom z.ogrodem malego Janicka poza miastem ma war

tose 18 grzywien 2•. 

W 1499 r. operuje si� guldenami. Przy ul. Czeskiej dom sprzedany 

przez Andrzeja Clerera kosztuje 72 guldeny 25, natomiast Jancko, furman, 

zakupuje dom przy ul. Zakonnej za 14 gulden6w 26, a Lorentz, straznik, 

zaplacil za dom przy Targu Konskim 33 guldeny 27• Przyklady takie mozna 

mnoZyC w nieskoilczonoSC. 

Sk11d pochodzi rozpi�tosc w cenach dom6w? Jasne, ze swiadczy ona 

o r6znej ich jakosci. Domy murowane, pi�trowe, czy obszerniejsze parte

rowe, nalez11ce do bogatszych mieszczan, w6jt6w, pisarzy miejskich, su

kiennik6w, czy tez kosciola S1\ drogie. Przeci�tny jednak mieszczanin-rze

mieslnik mieszka w domu malym, okreslanym nieraz przez pisarza miej

skiego jako domek-heusoleyn. 

Wiele dom6w w miescie jest drewnianych, o czym swiadczy spalenie 

pokaznej ich liczby w czasie wojny 30-letniej. Wi�kszosc jednak stanowi11 

domy murowane. Pisarze wymieniaj11 w ksi�dze cegielnik6w i kamieniarzy. 

Powolywani S1\ oni cz�sto do prac publicznych z ramienia Rady. Jerzy, 

kamieniarz, zaangazowany zostal przez burmistrza w imieniu calej gminy 

do rob6t miejskich 28, ale zapewne z jego uslug korzystali tez mieszczanie 

prywatnie. 

Domy duze i kamienice byly zapewne domami czynszowymi - wi�k

szosc jednak klodzczan mieszkala w domach jednorodzinnych. Przy nich 

najcz�sciej byl ogr6d, a nierzadko i zabudowania gospodarskie. Mieszcza-

111 Tam:ie, nr 2571, s. 505, r. 1526. 

211 Tamie, nr 2553, s. 500, r. 1526 - Wincenty Poll, Pole, takie Polen i jego 

krewny Grzegorz Polack Sc\ najwidoczniej Polakami, ktOrych narodowoSC przyj�to 

jako nazwisko w r62mej pisowni. 
!1 Tamie, nr 2539, s. 497, r. 1526. 
22 TamZe, nr 2529, s. 49'5, r. 1526. 
2:s Tam:ie, nr 1842, s. 316, r. 1521. 

:, Tamie, nr 1854, s. 319, nr 1521. 

:5 Tamie, nr 6, s. 1, r. 1499. 

n Tamie, nr 4, s. 1, r. 1499. 
17 Tamie, nr 2, s. 1, r. 1499. 
11s Tamie, nr 1857, s. 320, r. 1521. 
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nin klodzki - jak podkreslilismy - byl przede wszystkim rzemieslnikiem 
i prowadzil sprzedaz swojej wlasnej produkcji. Garbarze maj'l lawy obuw
nicze, piekarze lawy chlebowe, jak np. piekarz Lenhard posiada law,: 
chlebowq wartosci 18 gulden6w 29• Wielu jednak tych rzemieslnik6w zaj
muje si,: dodatkowo rolnictwem. Hans Fischer, pochodzqcy widocznie 
z rodziny rybackiej, w kt6ryms z rz,:du pokoleniu zdradzil zaw6d swoich 
przodk6w i zostal krawcem, ale r6wnoczesnie kupil 71 pr,:ta za kwot" 
206 ci,:zkich marek '°.

Z kolei przejdzmy do wn<,trza dom6w. Izby mieszkalne dosc obszerne. 
Pomieszczenia kuchenne znajduj,i si<, osobno. W pokojach pod scianami 
stoj,i skrzynie duze, mniejsze i male skrzyneczki. Najwi<,ksze skrzynie 
zawieraj,i suknie i ubrania. W mniejszych przechowywano bielizn<, po
scielow,i i osobist,i, w najmniejszych kosztownosci i bizuteri<,. 

W umowie maj,itkowej mi<,dzy Dorot,i Raveckin a mlod,i Malgorzat,i 
wymienia si,: 2 skrzynie, 2 skrzynki, 1 almer (eo nalezy rozumiec jako 
szaf,: od lacinskiego wyrazu almarium - szafa), 1 st6l i wszystkie 16zka 31• 

Loza s,i cz,:sto przedmiotem zapis6w testamentowych. Wymienia si<, je 
tez przy szacowaniu d6br ruchomych. Ernest Schrecker, kupuj,ic maj,itek 
po zmarlym bracie w r. 1501, nabywa mi<,dzy innymi az 5 oporz,idzonych 
16zek, i to z piernatami i pierzynami 32. 

Schreckerowie to bogacze w Rynku. Ich maj,itek oszacowano na 280 
w<,gierskich gulden6w, ale zona zmarlego dzwonnika oddaje c6rkom 2 duze 
i 3 male 16zka 33• Franciszek Wawarski po smierci ojca Michala otrzymuje 
2 16zka i posciel ,._ Loza wchodzily w sklad wyprawy slubnej. Malgorzata, 
c6rka zmarlego Hansa Bacha, wychowywana przez Wolfganga Schvabarta, 
ma otrzymac od swego opiekuna jako wyposazenie slubne 16zka, jak na
kazuje zwyczaj miasta "· 

Klodzczanie lubili spac wygodnie, mi<akko i estetycznie. Posciel jest 
cz,:sto przedmiotem osobnych zapis6w. Wchodz,i w ni,i poduszki i pierzy
ny. Powleka si,: je w poszewki. Zona dzwonnika wymienia az 3 rodzaje 
poszewek: zielon,i, czarn'l i jedwabn,i, jako zapis dla c6rek. Mowa tez jest 
i o przescieradle 36. 

W pokojach znajdui'l si,: tez stoly. Schrecker nabywa ich trzy. S,i one 
widocznie niezb<adnym sprz<atem domowym, skoro wdowa po Miko!aju 

?II Tamie, nr 1857, s. 320, r. 1521. 
ao Tamie, nr 1853, s. 319, r. 1521. 
31 Tamie, nr 2083, s. 366, r. 1522. 
a2 Tamie, nr 118, s. 17, r. 1501. 

33 Tamie, nr 1857, s. 287, r. 1520. 
34 Tamie

1 
nr 2075, s. 364, r. 1522. 

35 Tamie, nr 1781, s. 298, r. 1520. 

u Tamie, m 1743, s. 287, r. 1520. 
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Blaske zapisuje dwa sto!y dla biednych 37• Nakrywa si� je obrusami o r6z
nych wielkosciach. C6rki dzwonnika otrzymuj11 dwa dobre podw6jne 

obrusy i jeden maly 38. 
Caly maj11tek ruchomy miesci si� w skrzyniach. Malgorzata Ravekin 

otrzymuje 4 skrzynie. Mieszcz11 si� w nich zapewne suknie, szuba i obu

wie, jakie otrzymala w zapisie "· 
Male skrzyneczki zawieraj11 skarby domowe. Dorota Schrammyn zapi

suje Dawidowi 4 guldeny oraz skrzynk� i „wszystko, eo si� w niej znaj
duje", o ile poswi�ci si� on stanowi duchownemu, w przeciwnym razie 

skrzynka z zawartosci11 i owe guldeny przejd11 dla kosciola na odziez 

mszalm1 i kielichy 40• 

Przejdzmy do kuchni, by zobaczyc, jak wygl11da jej wyposazenie. 
W zapisach powtar2aj11 si� niezmiennie te same naczynia: dzbany, patelnie 
rybne, cynowe misy 41. 
· 

Franciszek Wawerski otrzymal 2 cynowe misy, 1 dzban, 1 talerz i to, 

eo nalezy do stolu - chodzi tu chyba o nakrycie stolowe. Mozna rzec, 
ze to jego osobista wyprawa 42_ 

Wspomniany Schrecker otrzymal po zmarlym bracie cynowe dzbany 
wielkosci 2, 3 i 4 kwart, po 3 misy: duze, srednie i male, 12 cynowych 
talerzy, 3 patelnie rybne: duz11, sredni11 i mal11, naczynie do piwa i ze!azn11 
patelni�, ponadto beczki, ile ich jest w domu 43_ 

Wyzej wymienione naczynia S1\ widocznie w powszechnym uzyciu, bo 
wypelniaj11 wszystkie niemal zapisy sprz�tu kuchennego. Mozna je jeszcze 
uzupelnic dzbanami jednokwartowymi 44, rozmaitymi kociolkami, mi�dzy 
kt6rymi figuruje kociolek do mycia, tygle, czerpaki do ryb, w koncu 
miednice 45. Rodzenstwo Jungk swojemu bratu Pawlowi, proboszczowi 
w Arnsdorff, daje az 8 stempli "· 

Jak widac z powyzszego, naczynie stolowe: talerze, miski, p61miski, 

dzbany o r6znych wielkosciach S1\ cynowe, nie wymienia si� tu ani naczyn 
srebrnych, ani szk!anych. Swiadczy to zapewne o sredniej zamoznosci 
mieszkanc6w. 

Do gotowania sluzy!y kociolki, tygle i patelnie z miedzi. Bywaly tez 

37 Tam:Ze, nr 58, s. 8, r. 1500. 
ss Tami.e, nr 1743, s. 287, r. 1520. 
311 TamZe, nr 2083, s. 336, r. 1522. 
40 TamZe, nr 71, s. 2, r. 1500. 
0 TamZe, nr 2539, s. 497, r. 1526. 
42 TamZe, nr 2075, s. 364, r. 1522. 
0 Tam:ie, nr 118, s. 17, r. 1501. 

.u TamZe, nr 1449, s. 212, r. 1518. 
46 TamZe, nr 1743, s. 287, r. 1520. 
41 Tami.e, nr 1449, s. 212, r. 1518. 
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i zelazne. Kociolki byly wyrabiane w miescie, w ktorym cz�sto spotykamy 
rzemieslnikow kotlarzy. Jeden z nich imieniem Pawel jest wlascicielem 
domu przy ul. Czeskiej ". 

Wyposazenie kuchenne naprowadza nas na spraw� zywienia. Na zagad
nienie to rzucajq swiatlo zapisy, w ktorych starzy rodzice, oddajqc dzie
ciom majqtek w formie sprzedazy lu):, nadania, zastrzegajq dla siebie utrzy
manie do konca zycia, podkreslajqc wyzywienie i napoje. I tak matka 
Benischa Weissera po zmarlym ojcu l'awle, obok naleznej jej t w go

towce, otrzymuje tez 3 krowy, t korca lnu lub owsa 48. 
Michal Gapherd, kupiwszy po zmarlym ojcu gospodarstwo przy Ksi�zej 

Bramie za 270 ci�zkich marek, zobowi'lzuje si� pozostawic matk� w domu 
do konca zycia i zaopatrzyc i'l rocznie w 3 szefle zyta, 1 szefel pszenicy, 
t szefla grochu oraz d11 jej mozliwosc korzystania z ogrodu 49• 

Mateusz Opitz sprzedaje synowi Hebalowi folwark w Polwsi - gospo
darczo wlasciwie dalsze przedmiescie Klodzka za zewn�trznq Bramq Zqb
kowickq - dzis ulica Polwiejska. Syn zobowiqzuje si� utrzymywac ojca 
do konca zycia, dajqc mu jedzenie i picie, a w roku sprzedazy ma ojciec 
otrzymac cale zboze, w polowie krowy i owce, starsza siostra krow�, 2 
mlodsze krow� i ciel� so. 

W gospodarstwie domowym mlodej Malgorzaty znajdujq si� konie, 
krowy, owce, prosiaki, g�si i kury ''· 

Przykladow mozna dac wi�cej. Mieszkancy Klodzka nie ograniczali si� 
do kupna mi�sa w miescie, gdzie przy ul. Rzezniczej znajdowaly si� lawy 
mi�sne, nie wszyscy tez korzystali z gotowego chleba, jakiego dostarczaly 
gorne i dolne lawy chlebowe w Rynku. 

Wielu mieszczan majqcych wlasne gospodarstwa w ramach miasta czy 
poza nim uprawialo zboze: pszenic�, zyto i j�czmien, co bylo podstawq ich 
wyzywienia. Uprawiali tez rosliny strqczkowe, jak groch. Zabijali zapewne 
swoje wlasne bydlo, trzod� chlewnq, a droh nieraz znajdowal si� na mie
szczanskim stole. Krowy dostarczaly im mleka i masla, kury jaj. 

Duzq pozycj� w zywieniu zajmowaly ryby. Swiadcz'l o tym patelnie 
rybne wymieniane cz�sto w inwentarzu kuchennym. �apewne byly sma

zone. Moze jadano je i gotowano jako zupy, skoro uzywano czerpakow 
do ryb. Nazwiska „Fischerow" swiadcz'l rowniez o rybol6wstwie w Klodz
ku. 

W jadlospisach musialy si� znajdowac i warzywa. Dawaly je przydo
mowe ogrody. Musialy one dawac wiele pozytku, skoro matka oddajqca 

47 Tam:ie, nr 37, s. 51, r. 1500 i nr 16, s. 21, r. 1499. 
4e Tam:ie, nr 1802, s. 304, r. 1520. 
411 Tam:ie, nr 1556, s. 239, r. 1518. 
so TamZe, nr 1258, s. 161, r. 1516. 
u TamZe, nr 2083, s. 336, !'. 1522. 
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dzieciom maj11tek zastrzega sobie zachowanie 2 grz11dek w ogrodzie do 

konca zycia 52• Prawdopodobnie w ogrodach by!y i drzewa owocowe. Nie

stety, brak o nich w ksi�dze jakichkolwiek wzmianek. 

Ciekawe, ze Franciszek Wawarski jako dodatek do wyposazenia, do

staje od swego opiekuna 9 grzywien na s61 i wyzywienie 53_ S61 jako pro

dukt sprowadzony musia!a byc droga. 

Najpopularniejszym napojem by!o piwo i wino. R6znorodne dzbany, 

znajduj11ce si� w kazdym domu, swiadcz11 o korzystaniu z tych napoi 

w duzych ilosciach. Przy ulicy Zakonnej byla miejska slodownia. Schre

ckerowie w Rynku produkowali zapewne piwo, skoro zaznacza si� w sza

cowaniu ich d6br o naczyniach: ,,ile ich jest w domu" i o beczkach: ,,ile 

ich jest w domu" ... 

Zreszt11 wedlug tzw. 14 artyku!6w 55 przywilej6w, jakie Albrecht, Jerzy 

i Karo!, ksi11z�ta Zi�bic i hrabiowie Ktodzka, zatwierdzili dla miasta, nikt 

nie by! upowazniony do stodowania, pr6cz tych obywateli, kt6rzy mieli 

do tego specjalne prawo. Wyj11tek stanowili proboszcz w tumie i komtur 

joannit6w, kt6rzy mogli dowolnie produkowac piwo na swoje potrzeby. 

Nawet okoliczna szlachta nie miata prawa wyrobu piwa. 

Mieli tez mieszczanie wolnosc w zakupywaniu wina, sprowadzania go 

od obcych, sprzedawania i wywozenia z obowi11zkiem placenia 3 gr po

datku od wiadra na „ulepszenie miasta". Nawet drog� za mostem kamien

nym, dzisiejszii E 12, nazwano winn11 drog11. Drog11 t11 sprowadzano kilka

nascie gatunk6w win, biale i czerwone z dalekiej Austrii i z Moraw, 

w beczkach 10- i 20-wiadrowych. W 1502 r. hantle! winem uprawiali 

dwaj kupcy, Melchior Worssin i Mateusz Zissko 56. 

Dzi�ki piwoszom i winiarzom klodzkim mia!o duze mozliwosci rozwoju 

rzemios!o bednarskie. Bednarze jednak korzystaj11c z popytu na beczki 

musieli nadmiernie podnosic ich ceny, bo w r. 1520 burmistrz miasta 

wraz ze starszym cechu bednarzy ustanowili ceny na beczki: za now11 

cwierciow11 beczk� 4t gr, za now11 p61beczk� 7f gr, za na!ozenie obr�czy 

na p6tbeczk� lub cwierciow11 nie wi�cej jak fenig, za nalozenie obr�czy 

w piwnicy 3 fenigi. Za mal11 beczutk� z dwiema obr�czami 1 fenig 57, przy 

cz'Ym nalezy pami�tac, ze 7 fenig6w sklada!o si� na war�osc jednego 

grosza. 

:i! Tami:e. 
Mi Tami.e, nr 2075, s. 364, r. 1522. 

H Tami:e, nr 118, s. 17, r. 1501. 
Gs v o 1 km e T, op. cit., t. II, s. 521, dokument z 29 VI 1500 r. wydany 

w Klodzku. 

H Ks.M.Kl., nr 214, s. 29, r. 1502. 

s7 Tami:e, nr 1782, s. 299, r. 1520. 
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Odr�brn, dziedzirn1 zycia codziennego klodzczan jest ich ubi6r. Niestety, 
niewiele · mozna powiedziec o stroju m�skim na podstawie ksi�gi miej
skiej. Wnioskowac tylko mozna, ze nosili inne odzienie w dniach powszed
nich, inne chyba od swi�ta. Pawel Scholtz, ojczym trzech posierb6w, zobo
wif!zuje si� dawac im do lat sprawnych zwyczajne suknie 58. Wspomniany 
Franciszek Wawarski otrzymal 2 chustki i chusteczk� do nosa 59. Krzysztof 
Guldener przejqwszy majqtek po zmarlym Tomaszu Scheltzenie obowif!
zuje si� syna jego Mikotaja zaopatrywac w dobrf! odziez 60

. Tyle eo do 
m�zczyzn. 

Inaczej przedstawiajq si� mieszczanki klodzkie. Zapisy testamentowe 
i oszacowanie d6br wymieniajq szereg cz�sci ich stroj6w. Nosity one prze
waznie suknie, lecz u bieraly tez ch�tnie sp6dnice, szczeg6lnie barwne: 
niebieskie, czerwone, zielone, ale i ciemne np. bn1zowe i czarne. Suknie 

i sp6dnice byly z roznych material6w, zaznacza si� jednak cz�sto, ze jest 
to dobra sp6dnica, dobre suknie, najlepsze sukno na ptaszcz. Dbano wi�c 
o jakosc materialu. Szczeg6lnie ceniono odziez z miejscowej produkcji. 
Panna Bractedis otrzymuje „1 Rock Schwartz Gletzisch fordertuch" "· 

Sukiennictwo w Ktodzku stato na wysokim poziomie. Sukiennicy pro
dukowali nawet na eksport. W Polsee kupowano w6wczas tzw. kir klodz
ki "· 

Poza suknem szyto odziez z innych material6w - spotykamy np. 
sp6dnice z satyny. Noszono tez bluzki, gorsety, wymienia si� koszul� ka
mizelkowq, przypuszczalnie jest to koszula-bluzka pod gorset. Okrycia 
glowy stanowity chustki "na czoto i chustki na gtow�. Noszono tez czepce, 
wsr6d kt6rych wymienia si� ztote i aksamitne. Okrycie wyjsciowe stano
wiq plaszcze, przewaznie czarne z dobrego krajowego sukna. W zimie nosi 
si� futra i szuby. 

Jak przedstawiala si� bielizna, trudno powiedziec, jednak zona dzwon
nika zapisuje c6rkom 17 matych koszulek, czyzby dla dzieci? Zresztq kil
kakrotnie spotykamy si� z zapisem przyrzqd6w do tkania pl6tna. Widocz
nie w domu tkano pl6tno, kt6re przeznaczano na bielizn� poscielowq 
i osobistq. 

Dorota Schrammyn zapisuje 4 sukna odziezowe i 4 bele sredniego 
pl6tna dla biednych. Pt6tno musiato byc w powszechnym uzyciu, skoro 
istnial nawet w miescie cech tkaczy pl6tna ". 

5a Tami.e, nr 2338, s. 444, r. 1524. 
511 Tami:e, nr 2075, s. 364, r. 1522. 
110 Tami:e, nr 2100, s. 371, r. 1522. 

'1 Tami:e, nr 2539, s. 497, r. 1526. 
u M. M a l o w i s t, Studia z dziej6w rzemiosla w akresie kryzysu feudalnega 

w zachadniej Europie w XIV-XV w., Warszawa 1954. 

93 Ks.M.Kl., nr 2301, s. 437, r. 1523. 



326 Janina Piechocill.ska 

Dia przykladu warto zobaczyc jeden zapis odziezowy 64: czerwona 
sp6dnica, satynowa sp6dnica, futro, niebieska zaslona, gorset, koszulka 
kamizelkowa, czarne sukno, jeden zloty czepek, jeden czepek aksamitny, 
4 chustki na czolo, 2 chustki na glow�, 17 malych koszulek, sprz�t do lnu 
w malej skrzyni. 

Por6wnuj11c wymieniony zapis odziezowy z inwentarzem stroj6w 
mieszczki gdanskiej 65 czy krakowskiej 66, ubiory mieszkanki Klodzka 
przedstawialy si� skromniej pod wzgl�dem ilosciowym, ale jakosciowo nie 
ust�powaly tamtym, naturalnie bior11c pod uwag� kobiety z sredniej klasy, 
bo patrycjuszki np. gdanskie ubieraly si� bardzo bogato. 

Charakterystyczne, ze opieka nad dziewczynkami konczyla si� w wieku 
12-15 lat. Kiedy wychodzily z dziecinstwa i wkraczaly w wiek panienski, 
otrzymywa!y wtedy stroje kobiece. Franciszek Hawg wychowuj11c Ann� 
i Jadwig�, c6rki swojego brata, zobowi11zuje si� kupic im po 12 latach 
zycia sukni� z krajowego sukna 67• Barbara Lebeder, wychowywana przez 
stryja, po 15 latach zycia ma otrzymac okrycie z krajowego sukna i sp6d
nic� za 4 marlti. Zwr6cmy uwag� na cen�. Zapis ten pochodzi z r. 1523. 
W 1526 r. cztery siostry: Anna, Katarzyna, Dorota i Urszula dostaj11 kazda 
po 1 ciel�ciu i 1 krowie lub po 3 wiardunki za ciel� i 2 marki za krow� 6B. 

A wi�c por6wnawczo sp6dnica czy suknia by!a wartosci 4 marek, czyli 
tyle, ile wynosi!a cena 2 kr6w. Wydawac si� to moze absurdalne, jezeli 
jednak wezmiemy pod uwag�, ze suknie by!y z drogich material6w i tak 
cenne, ze przekazywano je z pokolenia na pokolenie, por6wnanie to ma 
cechy prawdopodobienstwa. 

Sukno by!o drogie. Przy rozliczeniu handlowym dwu kupc6w resztk� 
9 lokci bialego sukna liczono po lt grzywny za lokiec ••. Jedna grzywna 
odpowiadala wartosci 1 marki 6 gr, z czego wynika, ze raczej suknia za 
4 marki nalezala chyba do tanszych. 

Uzupelnieniem stroju kobiecego byly drogocenne przedmioty - bizu
teria, w kt6rych przewazalo srebro: srebme opaski, np. z 16 srebrnymi 
sprz11czkami, paski srebrne z 6 sprz11czkami, srebrne sznurowadla, zapewne 

do gorset6w, i takiez guziki, na r�kach srebrne pierscionki. 

W jednym tylko wypadku spotykamy si� ze zlotym pierscieniem, 
z wyrytym na nim herbem i imieniem. Musial on byc jednak wyj11tkowo 

cenny, skoro jego wlasciciel Olbricht Bock przekazuj11c jednej siostrze 

64 TamZe, nr 71, s. 2, r. 1500. 
65 M. Bog u c k a, Zycie codzienne w Gda11.sku, s. 133-141. 
611 A. Je 1 i c z, 2ycie codzienne w Sredniowiecznym Krakowie, s. 88-92. 
61 Ks.M.Kl., nr 1952, s. 341, r. 1522. 
11e Tami:e, nr 2573, s. 506, r. 1526. 

" Tami.e, nr 214, s. 291, r. 1502. 



Zycie codzien ne w Klodzku 327 

maj,itek wyl,icza z niego 6w pierscien dla drugiej 7•. Jednak i zlot,i bizu
teri� musiano wyrabiac w Klodzku, skoro byl tu zlotnik Hans Wilhamer, 
wlasciciel domu wartosci 170 grzywien przy ul. Szalejowskiej 71. 

Jak wygl,ida higiena osobista mieszczan klodzkich? Czy idzie w parze 
z zamilowaniem do barwnego i zdobnego stroju? Rzucaj,i na to swiatlo 
r6wniez zapisy. W inwentarzu sprz�tu domowego, zapisanego c6rkom 
dzwonnika, widzimy 3 miednice i kociolek do mycia. Ten ostatni zapewne 
do mycia naczyn kuchennych. Wyszczeg6lnia si� tu r6wniez podw6jny 
r�cznik i jeden maly r�cznik "· Wspominany juz parokrotnie Wawarski 
dostaje r�cznik i chusteczk� do nosa ". Klodzczanin wi�c myje si�, korzy
staj&c ze specjalnie do tego przeznaczonych przedmiot6w. 

Szczeg6lne znaczenie maj& tez laznie miejskie. Znane S'I widocznie 
kaZdemu mieszczaninowi, skoro sluZq do oznaczenia miejsca: ,,obok", 

„przed", "przy", ,,w pobliZu" starej czy nowej laZni. Znaczenie jej dla 

miasta uwidacznia si� w 6 artykule przywilej6w miejskich. gdzie zaznacza 
si�, ze miasto powinno miec starfl i now& lazni�, utrzymywac je i uzytko
waC oraz uwolniC je od czynsz6w 74. 

Nie pozbawiona jest k&pieli i biedota miejska. Rozumiano powszechnie 
koniecznosc kflpieli, skoro zapisuje si� je na rzecz najbiedniejszych. Wdo
wa po Michale Blaske w r. 1500 zapisuje 5 gulden6w na 2 kqpiele dla 

bie'dnych 76
• 

Nalezaloby jeszcze spojrzec na kultur� umyslowfl i mentalnosc miesz
czanina klodzkiego w XVI w. Jaki jest jego stosunek do nauki? Czy ksi�ga 
daje nam o tym jakies wiadomosci? 

Wedlug danych z Album studiosorum Universitatis Cracoviensis w la
tach 1499-1521 studiowalo na Uniwersytecie Jagiellonskim 24 student6w 
z Klodzka. Jeden z nich wpisany jest dwukrotnie. Zapewne mieszczanie 
klodzcy wysylali tez swoich syn6w i do innych uniwersytet6w europej
skich. 

Czy Sf\ slady tych ludzi w ksi�dze miejskiej Klodzka z lat 1499-1526? 
Niestety, trudno zidentyfikowac imiona student6w krakowskich z Klodzka 
z konkretnymi postaciami ksi�gi miejskiej. Spotykamy w niej jednak oby
wateli z tytulami doktor6w i magistr6w, chociazby wspomnianego juz 
magistra medycyny lekarza Mikolaja 76• 

W wielu zapisach, kt6re notujf\ obowifjzek opieki nad dziecmi po 

70 Tarnte, nr 2536, s. 497, r. 1526. 
71 TamZe, nr 1768, s. 295, r. 1520. 
7! TamZe, nr 1743, s. 287, r. 1520. 
73 TamZe, nr 2075, s. 364, r. 1520. 
74 Vo 1 km er, op. cit., s. 521. 
7:. Ks.M.Kl., nr 58, s. 8, r. 1500. 
1' TamZe, nr 1502, s. 225, r. 1518. 
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zmarlych rodzicach, obok zaopatrzenia ich w konieczne potrzeby zycio
we, zaznacza si,: tez spraw,: ksztalcenia dzieci. 

Mieszczanin klodzki odczuwa potrzeb,: nauki, przewaznie jednak ma 
ambicje kwalifikowania syna w rzemiosle. 

Pawel Scholtz jako ojczym Augustyna i Ernesta Pontschuch zobowi&
zuje si,: ich utrzymywac do lat sprawnych, a nast,:pnie o ile b,:d& miec 
ochot,: mogq uczyc si<; jego rzemiosla, jesli zas zecheq uczyc si,: innego, · 
otrzyma kazdy z nich na ten cel po 3 grzywny 77• 

Wolfgang Schubert zobowi&zuje si,: chlopc6w Prokopa i Adama, syn6w 
zmarlego Hansa Bocka, wyuczyc rzemiosla u siebie b&dz ubierze ich gdy 
zechcq wyw,:drowac na nauk,: 7•. 

Hanus Newman, mlynarz, zeznaje przed radq, ze Hanus Freund wy
uczyl si� u niego „poboZnie, wiernie i uczciwie" rzerniosla i moZe odejSC 

wsz,:dzie bez przeszk6d jako czeladnik 79_ 
Krzysztof Guldener zobowiqzuje si,: Mikolaja, syna zmarlego Tomasza 

Scheltzena, utrzymywac w szkole lub uczyc go rzemiosla, na eo przeznacza 
4 grzywny •0• 

Zrozumienie dla nauki wyraza si,: tez w zapisach Barbary, zony Ste
fana Hebinstreita, kt6ra daje na rzecz „biednych, chorych uczni6w" 20 
w,:gierskich gulden6w "'· Takqz sum,: zobowi&zuje si,: dac Kasper Geier, 
na mocy umowy maj&tkowej na rzecz syna swego szwagra, gdy on doj
rzeje i zechce „studiowac" albo uczyc si,: rzemiosla "'· Dorota Schrammy 
zapisuje Dawidowi kosztownosci na wyksztalcenie go na ksi,:dza "'· 

Tak wi,:c zapisy stwierdzajq zainteresowanie mieszczan naukq. Klodz
czanie przede wszystkim ucz& si,: rzemiosla, ucz,:szczajq jednak i do miej
scowych szk61, ale wyprawiaj& si,: r6wniez i na studia. Na dlugie lata 
przed wiekiem dojrzalosci chlopc6w przeznacza si,: pieniqdze na ich wy
ksztalcenie czy kwalifikacje zawodowe - rzemieslnicze. 

Warto jeszcze spojrzec na stosunek mieszczan klodzkich do kosciola. 
Mieszczanie ze szczeg6lnym pietyzmem odnoszq si,: do kosciola parafial
nego. Najwi,:cej tez idzie nan ofiar. Zwraca jednak uwag,: fakt, ze przede 
wszystkim czyni& to kobiety. Dorota Schrammyn zapisuje kosciolowi para
fialnemu 40 fl., bractwu przy kosciele parafialnym 12 fl. i ogr6d na ol
tarz 84• Magdalena Kestenerin zapisuje temuz kosciolowi 3 w,:gierskie gul-

77 TamZe, nr 2238, s. 444, r. 1524. 

;s Tam:ie, nr 1781, s. 298, r-. 1520. 

;g Tam:Z.e, nr 85, s. 13, r. 1501. 
so TamZe, nr 2100, s. 371, r. 1522. 

st TamZe, nr III, s. 16, r. 1501. 
sz Tam:ie, nr 59, s. 8, r� 1500. 
sa Tam:ie, nr 71, s. 11, r. 1500. 
s� Tami.e. 
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deny, 1 renski gulden i 5 marek "· Dorota Jenacken zapisuje srebrny 
pasek na kielich ••. Antoni Happner nadaje kosciolowi 2 lawy mi�sne 87• 

Daleko mniejszq ofiarnosc spotykamy na rzecz kosciola Franciszkan6w, 
Sw. Anny czy Bernardyn6w, ale zdarzajq si� i na nie zapisy testamen
towe. Por6wnujqC jednak hojnosc klodzczan i ilosc zapis6w na rzecz koscio
l6w i klasztor6w, jakie wykazuje najstarsza ksi�ga miejska z Jat 1324-
1412, stwierdzamy, ze spadly one w XVI w. do minimum. 

Ciekawy jest pod tym wzgl�dem wilkierz testamentowy, wydany z woli 
i postanowienia najstarszych przysi�glych mistrz6w rzemiosla calej gminy 
miasta, a takze ze szczeg6lnego rozkazu Henryka Ulricha von Hardeck, 
hrabiego Klodzka, zastrzegajqcy zapisy testamentowe ofiar na rzecz ko
sciola parafialnego w wysokosci � cz�sci majqtku, nie wi�cej. Zaznacza 
si� ponadto, ze wilkierz ma moc od dzis, a datowany jest w piqtek po 
Lucji, a wi�c w polowie grudnia 1517 r.•• Czy wilkierz ten nie jest juz 
echem wystqpienia Lutra i jego wplywu na mieszczanstwo klodzkie? 

Warto by zwr6ciC r6wniei: uwagf; na wzajemne stosunki mieszczan, na 

stosunek do wladz miejskich, do panujqcych. Wyraza si� to w odpowied
nich okresleniach, zaleznych od zajmowanego stanowiska w drabinie spo
lecznej, zawsze z wielkim szacimkiem, a nawet czci'l dla wladzy. 

W stosunku do ksiqZqt uzywa si� tytulatury: jasnie wielmozny, wysoko 
urodzony, ksiqz� pan, pan Albrecht, Jerzy, Karo! - bracia, ksiqz�ta Zi�bic 
i hrabiowie Klodzka. 

Hrabia Hardeck, to szlachetny i dobrze urodzony pan, pan Ulrich hra
bia Hardeck z Klodzka, nasz laskawy pan. Burmistrz, to „ersamen, wol
weißen Bürgermeister". Mieszczanie to „wirdige" i 11ersame". Malgorzata, 

zona w6jta Zygmunta, to czcigodna i cnotliwa. 
Sq jednak i nietytulowani obywatele. Taki kotlarz •• to nawet w wielu 

miejscach ksi�gi nie ma imienia. Wszyscy go jednak znajq. Ma dom przy 
ulicy Czeskiej i wszyscy mieszkancy Klodzka korzystaj'l z jego kociolk6w. 
Albo jakis Kuba - nie wiadomo kim jest, ale ma dom, obok kt6rego jest 
dom innego mieszkanca. Kuba zajmuje tez pewnq pozycj� w miescie, moze 
posledniejszq, ale istnieje, znajq go "· 

Istniejq tez formy grzecznosciowe w stosunkach mi�dzy tymi ludzmi. 
Barbara, Zofia i Malgorzata Scheffler, zwalniajqc w6jta Andrzeja z opie
kunstwa nad swymi sprawami, dzi�kujq mu za poparcie, trud i przyjazn "· 

8s Tam:ie, nr 1933, s. 337, r. 1521. 

s, Tam:ie, nr 425, s. 55, r. 1521. 

87 Tam:ie, nr 1939, s. 339, r. 1521. 
88 Tam:ie, nr 1425, s. 205, s. 1517. 
8u TamZe, nr 163,, s. 23, r. 1502, i nr 16, s. 2, r. 1499. 
eo Tam:ie, nr 52, s. 7, r. 1500. 

11 Tam:ie, nr 2537, �- 497, r. 1526. 
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Mieszczka, ktcira zrzeka si� ! swego maj&tku przed rad&, czyni to 
z usmiechem, chociaz moze krwawi si� jej z tego tytulu serce, ale obyczaj 
jej kaze w tym wypadku pokazac usmiechni�t& twarz. 

Z ksi�gi widac wyraznie, mimo ze daje tylko urywkowy obraz zycia, 
ze w miescie istnieje prawo, ktcire normuje stosunki mi�dzy najwyzszymi 
i najnizszymi, prawo, ktciremu wszyscy mieszkancy Sq posluszni. Panuje 
obyczaj, do ktcirego si� wszyscy stosuj&, tak cz�sto podkreslany przez 
pisarzy miejskich - obyczaj miasta. 

DAS ALLTÄGLICHE LEBEN VON KLODZKO IM LICHTE DES STADTBUCHES 

AUS DEN JAHREN 1499-1526 

Die Stadt Klodzko erlebte im XVI. Jahrhundert ihre Blütezeit. Einsicht in das 
Leben und Schaffen der städtischen Bevölkerung gewähren die handschriftlichen 
Aufzeichungen im Stadtbuch aus den Jahren 1499-1526, das 1012 Seiten stark 
ist und 2575 Eintragungen enthält. Anhand von Testamenten, Verleihungen und 
Abschätzungen der Güter wurde der Wohlstand, die Beschäftigung, Wohnkultur, 
Nahrung, Bekleidung, Higiene usw. untersucht. Die Eintragungen informieren 
auch1 über das geistige Leben der Bürger von Klodzko. Aus dem „Album Studioso
rum Universitatis Cracoviensis" erfahren wir, dass 24 Studenten aus Klodzko in 
Krakow studiert hatten. Die mei,sten Bürger gaben ihren Söhnen handwerkliche 
Ausbildung. 

Bezeichnend für das Verhältnis der Bevölkerung von Klodzko zur katholischen 
Kirche ist einerseits die enge Verbundenheit zur Paraphialkirche, andererseits 
die verminderte Opferwilligkeit der Bürger zu Gunsten der Kirchen und Klöster. 
Das letztere ergibt sich z.B. aus dem Vergleich mit dem ältesten Stadtbuch aus 
den Jahren 1324-1412. Im Jahre 1517 erliess der Stadtrat eine Willkür, die die 
Opferwilligkeit zu Gunsten der Kirche auf � des Besitzes begrenzte. Es war 
vermutlich ein Echo der Reformation, die auch Klodzko umfasste. 

Die vergilbten Blätter des Stadtbuches berichten ferner über die gegen
seitigen Verhältnisse unter den Bürgern, über ihre Beziehungen zu den Behörden, 
über die Gesetze, üblichen Bräuche und Gewohnheiten. 




