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MATEUSZ GOLIÑSKI

ŒL¥SKI CECH KOTLARZY I JEGO „CZARNA LISTA”

Na koñcu niewielkiej, pergaminowej ksiêgi pochodz¹cej ze œwidnickiego ratu-
sza, a zawieraj¹cej najstarsz¹ znan¹ listê proskrypcyjn¹ prowadzon¹ przez tamtej-
sz¹ radê w latach 1315–1332 i 1337–13381, wpisano treœæ dokumentu wydanego
równie¿ przez rajców, ale dopiero w roku 13782. Do „obiegu” naukowego infor-
macje o zawartoœci wspomnianej ksiêgi wprowadzi³ dopiero tu¿ przed II wojn¹
œwiatow¹ Paul Gantzer, pobie¿nie omawiaj¹c przy okazji edycji listy proskrypcyj-
nej treœæ interesuj¹cego nas aktu3. Wszystkie te okolicznoœci razem sprawi³y, i¿
fakt istnienia Ÿród³a nadal umyka uwadze badaczy. Tymczasem ze wzglêdu na uni-
katowoœæ zawartych w nim danych zas³uguje ono na szersz¹ analizê, po³¹czon¹
z edycj¹, któremu to postulatowi niniejszy tekst wychodzi naprzeciw.

Przywo³ane Ÿród³o stanowi proklamacjê analogicznego dokumentu przed³o¿o-
nego radzie œwidnickiej przez „przysiêg³ych mistrzów kotlarzy z niektórych ziem
i miast”, a wydanego przez rajców Wroc³awia 6 X 1377 r. na podstawie przedsta-
wionego im przez tak samo zdefiniowane gremium rzemieœlnicze dokumentu rady
miasta Strzelina. Ten ostatni wiêc, a chronologicznie pierwszy, zawiera³ w³aœciw¹
treœæ, któr¹ kotlarze (kesseler) postanowili jak najszerzej upubliczniæ i zarazem
nadaæ jej moc prawn¹ poprzez publikacjê za poœrednictwem rad ró¿nych oœrod-
ków po³o¿onych w ró¿nych ksiêstwach. Domyœlaæ siê mo¿na, i¿ lista adresatów,
którym przed³o¿ono pismo wychodz¹ce pierwotnie ze Strzelina, odpowiada³a li-
œcie miast, z których pochodzili zainteresowani rzemieœlnicy, wybór zaœ Wroc³a-
wia jako pierwszego ogniwa poœredniego wynika³ z ponadregionalnego autoryte-

1 P. Gan tze r, Ältestes Strafbuch der Stadt Schweidnitz (Zeitschrift des Vereins für Geschichte
und Alterthum Schlesiens, t. 71, 1937, s. 184–210).

2 Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu (dalej: APWr.), Akta miasta Œwidnicy (dalej: Œw.), nr 412
(dawna sygnatura œwidnickiego archiwum miejskiego S I, 84b), k. 19–21.

3 Gantze r, op. cit., s. 184: „Auf fol. 19 bis 21 steht ein Schreiben des Rates von Breslau, das
den Schweidnitzer Ratsherren mitteilt, der Rat zu Strehlen habe ihm eine Liste von Kesselschmieden
gesandt, welche, ohne ihr Handwerk ordentlich gelernt zu haben, es auf dem Lande ausübten und
außerdem Heiratschwindeleien, ja Verbrechen wie Diebstahl, Mord und Totschlag begingen und des-
halb nirgends in schlesischen Städten Beschäftigung verdienten. Zu den Namen, die in diesem vom
6. Oktober (an deme dienstage nach Franciscitage) 1377 datierten Briefe genannt werden, fügt der
Schweidnitzer Rat noch einige hinzu, als er nach Besprechung im Rate das Schreiben am 13. November
(an dem sonnabende noch sente Mertinitage) 1378 weitergab”. Tam¿e (s. 184–185) opis rêkopisu.
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tu w³adz tego¿ oœrodka (podobn¹ funkcjê dla wybranego obszaru spe³niaæ mog³o
odwo³anie siê w nastêpnym etapie do œwidniczan). Jak czytamy w dokumencie,
miejsca zdarzeñ lub pochodzenia osób tam wymienionych to m.in. Wroc³aw, G³o-
gów, Bierutów, Syców, Ziêbice, G³ogówek, Legnica, Jawor i Nysa. Stanowi to pod-
powiedŸ co do krêgu du¿ych i ma³ych miast œl¹skich, które potencjalnie reprezen-
towali lub w których siê poruszali wspomniani przysiêgli mistrzowie. „Przysiêgli”
to funkcja kadencyjna – tak na Œl¹sku nazywano tych spoœród mistrzów danego
rzemios³a, których rada miejska wzglêdnie w³aœni konfratrzy wybrali w danym roku
na kierowników i reprezentantów cechu4. Ale, oczywiœcie, przysiêgli staæ mogli
równie¿ na czele jakiegokolwiek innego zaprzysiê¿onego stowarzyszenia (gildii),
z jakiegoœ powodu grupuj¹cego majstrów okreœlonej specjalnoœci.

Rajcy strzeliñscy rzeczonym aktem udokumentowali informacje otrzymane, jak
og³osili, od 60 kotlarzy „w wymienionym mieœcie Strzelinie”, którzy to w³aœnie
stawili siê przed nimi dla przekazania ustaleñ podjêtych w kwestiach ich „cechu
i bractwa” (inunge vnd brudirschafft). Trudno przyj¹æ, aby w tej niewielkiej miej-
scowoœci pracowaæ mog³o kilkudziesiêciu majstrów jednej specjalnoœci – problem
ten zreszt¹ dalej rozwiniemy. W Strzelinie zgromadziæ siê mogli kotlarze tylko
z wielu oœrodków, który to wniosek potwierdza omówiony wy¿ej fakt upowszech-
niania przyjêtych przez nich ustaleñ za poœrednictwem przysiêg³ych mistrzów ko-
tlarzy „z niektórych ziem i miast”. Przynajmniej sporadyczne odbywanie w XIV w.
œl¹skich zjazdów przedstawicieli poszczególnych rzemios³ i podejmowanie przez
nich decyzji wi¹¿¹cych wszystkich uczestników pozostaje sk¹din¹d potwierdzone
– 14 VI 1361 r. rada œwidnicka udokumentowa³a uchwa³y zjazdu krawców5. Podob-
nie dzia³o siê na ziemiach s¹siednich6. W przypadku kotlarzy cytowanego zwrotu
„cech i bractwo” nieprzypadkowo u¿yto w liczbie pojedynczej. W Ÿród³ach z XIV
i pierwszej po³owy XV w. nie pojawiaj¹ siê jakiekolwiek wzmianki czy to o ce-
chach kotlarzy, czy to o przynale¿noœci kotlarzy do cechów zbiorowych w poszcze-
gólnych miastach œl¹skich. „Cech i bractwo” mog³o wiêc byæ tylko organizacj¹
regionaln¹, ponadmiejsk¹ (miêdzymiejsk¹), ³¹cz¹c¹ rzemieœlników z ró¿nych oœrod-
ków. To jej reprezentantami w³aœnie byli wspomniani na wstêpie przysiêgli. Mamy
do czynienia z fenomenem, choæ oczywiœcie nie mo¿emy byæ pewni, czy stoso-
wanie przez tê organizacjê nomenklatury przyjêtej w „normalnych” cechach prze-
³o¿y³o siê na automatyczne uznanie jej we wszystkich miastach. G³ównie zale¿a³o
to od tego, kto istnienie cechu zatwierdzi³, kto sprawowa³ nad nim nadzór, kto

4 Schlesische Urkunden zur Geschichte des Gewerberechts insbesondere des Innungswesens aus
der Zeit vor 1400, wyd. G. Korn (Codex Diplomaticus Silesiae, t. VIII), Breslau 1867 (dalej: CDS 8),
s. XXVII–XXVIII.

5 CDS 8, nr XXXV; E. Ma leczyñsk a, Miasta i mieszczañstwo (Historia Œl¹ska, t. I, pod red.
K. Maleczyñskiego, cz. 2, Wroc³aw 1961, s. 131), gdzie te¿ przyk³ady innych zjazdów, szczególnie
z XVI w. O miêdzymiastowych uk³adach cechowych F. Lenczowsk i, Z zagadnieñ ustrojowych miast
œl¹skich w okresie XIII–XIV wieku (Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodec-
kiemu w 70 rocznicê urodzin, Warszawa 1960, s. 179).

6 O porozumieniach cechów sukienniczych w Ma³opolsce w drugiej po³owie XV w. J. Wyro-
zumsk i, Tkactwo ma³opolskie w póŸnym œredniowieczu, Warszawa–Kraków 1972, s. 118.
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wyznaczy³ lub przyj¹³ do wiadomoœci wybór przysiêg³ych. Odpowiedzi na te py-
tania nie znamy, choæ w dalszym ci¹gu próbowaæ bêdziemy, poprzez analogie,
wyraziæ w tym wzglêdzie pewne sugestie.

Cechy kotlarzy na pewno nie istnia³y w Strzelinie ani tam, gdzie transumowa-
no dokument strzeliñski, tj. we Wroc³awiu i Œwidnicy – dwóch najwa¿niejszych
oœrodkach ¿ycia gospodarczego Œl¹ska, w których najwczeœniej i najliczniej wy-
kszta³ci³y siê korporacje zawodowe rzemios³a. Pierwsz¹ przyczyn¹ tego stanu rze-
czy mog³a byæ minimalna liczba i rozproszenie osób paraj¹cych siê kotlarstwem.
Wroc³awski spis szosu z lat 1403–1404 notuje zaledwie jedn¹ osobê uiszczaj¹c¹
podatek z tytu³u wykonywania zawodu zdefiniowanego interesuj¹c¹ nas nazw¹ kes-
seler i ani jednej pracuj¹cej jako koppirsmed7. To drugie okreœlenie w jêzyku pol-
skim tak¿e zwyk³o siê t³umaczyæ jako kotlarz8, zreszt¹ zgodnie ze s³ownikami jê-
zyka niemieckiego, które bior¹ obie nazwy za synonimy9. Najstaranniej kwestiê
tê próbowa³ wyjaœniæ Friedrich Hornschuch na podstawie materia³u górnoniemiec-
kiego. Podzia³ nazewniczy wynikaæ wiêc mia³ nie ze specjalnoœci, ale z pierwot-
nego statusu rzemieœlników. „Kowale miedzi” nale¿eli do miejskich cechów ko-
wali i jako tacy mogli prowadziæ sprzeda¿ i przyjmowaæ zamówienia tylko w swym
warsztacie. „Kotlarze” zaœ lub „zimni kowale” (Kaltschmiede) robili to w ca³ym
okrêgu wiejskim. St¹d np. patent palatyna reñskiego dla kotlarzy z 1425 r. ostro
rozró¿nia³ obie grupy, napomykaj¹c o zawartej przez nie ugodzie. Ale ¿ywemu jê-
zykowi obca by³a konsekwencja – w przywileju Zygmunta Luksemburczyka dla
kotlarzy alzackich z 1434 r. obu s³ów u¿ywano zamiennie. W koñcu œwiadomoœæ
ró¿nic uleg³a zapomnieniu – zmiana oficjalnej nazwy rzemios³a górnoszwabskie-
go z Keßlerhandwerk na Kupferschmiede nast¹pi³a w drugiej po³owie XVII w.,
a w Palatynacie w ci¹gu drugiej po³owy XVI–pierwszej po³owy XVII w.10 Wróæ-
my jednak do sytuacji na Œl¹sku. Zachowane fragmenty œredniowiecznych spisów
szosu ze Œwidnicy w ogóle nie uwzglêdniaj¹ rzeczonych rzemieœlników, jakkol-
wiek jedno z zestawieñ przedstawicieli wszelkich zawodów (zdaje siê nieposesjo-

7 By³ to Hannos Kaulheupt kesseler, pomijaj¹c osoby u¿ywaj¹ce obu wskazanych nazw w cha-
rakterze nazwiska, wykonuj¹ce bowiem inne zawody, lub te¿ o nieujawnionym fachu (Wroc³awskie
ksiêgi szosu z lat 1370–1404, wyd. M. Goliñski, Wroc³aw 2008, s. 306, 309). W nieobjêtej spisem
wy¿szej klasie podatkowej potencjalnie równie¿ znajdowaæ siê mogli pojedynczy kotlarze.

8 Kotlarzy – caldariste, kessler – czyli kocielników z „kowalami miedzi” – cuprifabri, kupir-
smede – uto¿sami³ J. S z t e t y ³ ³ o, Rzemios³o metalowe wraz z uzbrojeniem (Historia kultury mate-
rialnej Polski, t. II, pod red. A. Rutkowskiej-P³achciñskiej, Wroc³aw 1978, s. 88). Por.: S³ownik sta-
ropolski, t. III, Wroc³aw 1960–1962, s. 313: kocielnik w pisowni XV-wiecznej koczelnik – kotlarz.
F. K i r y k, Cechowe rzemios³o metalowe. Zarys dziejów do 1939 r., [Kraków 1972], s. 163–167,
239–240, zamiast t³umaczenia „kowale miedzi” u¿y³ staropolskiego terminu „miedziennicy”, stanow-
czo odró¿niaj¹c ich od kotlarzy. Jednak cytaty przytoczone w S³owniku polszczyzny XVI wieku (t. XI,
Wroc³aw 1978, s. 79; t. XIII, 1981, s. 566) pozbawione s¹ w tej kwestii jasnoœci.

9 M. Lex er, Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, wyd. 38, uzup. U. Pretzel, Stuttgart 1992,
s. 107; Deutsches Wörterbuch von J. Grimm und W. Grimm, wersja on-line, Trier 2007: „keszler, kes-
seler, m. kesselmacher: faber ahenarius, kupferschmid, pfannschmid”.

10 F. Hornschuc h, Aufbau und Geschichte der interterritorialen Kesslerkreise in Deutschland
(Beiheft 17 zur Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte), Stuttgart 1930, s. 34–35, 43,
58–59, 62, 74, 83. Tam¿e (s. 127–128) o braku rozró¿nienia miêdzy Kessler i Kaltschmiede.
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natów), sporz¹dzone do celów fiskalnych i wpisane do ksiêgi podatkowej z koñca
XIV –pocz¹tków XV w., wylicza pojedynczego kesseler i dwóch koppersmede. S¹-
dz¹c po oznaczeniach uiszczonych przez nich sk³adek podatku, postacie te nie zo-
sta³y uchwycone w tym samym przedziale czasowym11. (Co ciekawe, na przekór
minimalnej liczebnoœci kotlarzy w obu tych miastach dowodnie od XIV w. funk-
cjonuj¹ ulice Kotlarskie – Kupferschmiedegassen12). W trzecim z kluczowych dla
nas oœrodków, w Strzelinie, spisy podatkowy i czynszowy z 1371 r. nie wymienia-
j¹ ¿adnego kotlarza13, a przecie¿ w³aœnie to niewielkie miasto kilka lat póŸniej
wyznaczono na miejsce ich zebrania. Powy¿sze dane koresponduj¹ z sytuacj¹
uchwytn¹ wspó³czeœnie w s¹siednich Czechach, gdzie metropolia praska wyró¿-
nia³a siê obecnoœci¹ „a¿” kilku kotlarzy na raz14.

Drug¹ z przyczyn nieobjêcia „normaln¹” struktur¹ cechow¹ kotlarzy mog³o byæ
zaliczenie ich do grupy zawodów „niegodnych”. Choæ, podkreœlmy, nie posiada-
my na ten temat jakichkolwiek przes³anek z terenu Œl¹ska, z racji wêdrownego trybu
pracy, a co za tym idzie ¿ycia, ³ataj¹cy kot³y Kesselflicker (Kessler) w Niemczech
byli za takowych uwa¿ani15. Kwestia ta wydaje siê nieco bardziej z³o¿ona. Pod
pojêciem Kessler kryli siê bowiem pierwotnie zarówno ci, co produkowali, jak i ci,
co naprawiali kot³y (w tej kwestii nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci np. XVI-wieczne
statuty krakowskiego cechu kotlarzy reguluj¹ce stawki za oba typy us³ug16). Przy-
pisana powa¿nej ich czêœci wêdrownoœæ w ówczesnej opinii utrudnia³a podporz¹d-
kowanie regu³om obowi¹zuj¹cym w praworz¹dnej spo³ecznoœci osiad³ej i z pew-
noœci¹ budzi³a niechêæ lub podejrzenia (p³ynna granica miêdzy wêdrowcem
a w³óczêg¹). Stowarzyszenie siê na mod³ê cechow¹ pozwala³o na obronê dobrego
imienia i zarazem interesów statecznych mistrzów obecnych w szeregach kotlarzy
w zderzeniu z obwarowan¹ przywilejami i monopolami polityk¹ gospodarcz¹ miast,
pozwala³o te¿ w³adzy zwierzchniej roztoczyæ kontrolê nad grup¹ nie mieszcz¹c¹
siê w podstawowym schemacie podzia³ów spo³ecznych. Dopiero kolejnym etapem

Mateusz Goliñski

11 Byli to kolejno: kesseler Niclas Kesseler, koppersmede Jacob Wolgemut, Lor(encz) Homme-
lerr (?). Œw. nr 235, k. 117 (lub k. 106 – w ca³ej ksiêdze paginacja mylna i niekonsekwentna);
M. Go l iñsk i, Wokó³ socjotopografii póŸnoœredniowiecznej Œwidnicy, cz. 1, Wroc³aw 2000, s. 142–228.
Znów pomijajmy przypadki nazwisk nale¿¹cych do przedstawicieli innych zawodów.

12 W kwestii przemieszczeñ kotlarzy w przestrzeni miejskiej zob.: Go l iñsk i, op. cit., cz. 1, s. 99,
126; cz. 2, Wroc³aw 2003, s. 172, 195; K. Miku l sk i, Przestrzeñ i spo³eczeñstwo Torunia od koñca
XIV do pocz¹tku XVIII wieku, Toruñ 1999, s. 272.

13 R. Heck, Stosunki spo³eczne i narodowoœciowe Strzelina w drugiej po³owie XIV wieku (w œwiet-
le nieznanego spisu podatkowego z roku 1371) (Sobótka, R. XIX, 1964, z. 1–2, s. 177–179).

14 W Starym Mieœcie 3 w 1410 r. , w Nowym 1 w 1400 r. J. Mezn í k, Pražska øemesla poèátkem
15. stoleti (Pražsky sbornik historický, VII, 1972, s. 23, tab. I). W Toruniu w 1394 r. zidentyfikowa-
no 2 kotlarzy na przedmieœciach i 10 osiad³ych w ci¹gu pó³wiecza 1358–1410 w Nowym Mieœcie.
Kontrowersyjne natomiast wydaje siê uznanie Cuppersmede za cech staromiejski, istniej¹cy na prze-
³omie XIV i XV w. (por.: Miku l sk i, op. cit., s. 272; J. Tandeck i, Struktury administracyjne i spo-
³eczne oraz formy ¿ycia w wielkich miastach Prus Krzy¿ackich i Królewskich w œredniowieczu i na
progu czasów nowo¿ytnych, Toruñ 2001, s. 78, tab. 5, s. 80).

15 B.-U. Hergemöl l e r, Randgruppen. I. Westen (Lexikon des Mittelalters, CD-ROM-Ausgabe,
Stuttgart 2000, 7, 433–434).

16 Kiryk, op. cit., s. 164.
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rozwojowym móg³ byæ rozdzia³ funkcji produkcyjnych i naprawczych w obrêbie
zawodu, a w konsekwencji bezdyskusyjne ju¿ zepchniêcie Kesselflicker do grona
pogardzanych, domokr¹¿nych profesji17. Na przyk³ad istnienie podzia³u w orga-
nizacji kotlarzy górnoszwabskich na majstrów osiad³ych i poddanych z ich strony
ró¿nym ograniczeniom rzemieœlników wêdrownych, trudni¹cych siê naprawami,
uwidaczniaj¹ dopiero Ÿród³a nowo¿ytne18.

Przywo³any wy¿ej F. Hornschuch, przed prawie 80 laty podsumowuj¹cy bada-
nia w³asne i dorobek historiografii niemieckiej na interesuj¹cy nas temat, wyró¿-
nia³ 9 „okrêgów kotlarskich” obejmuj¹cych Niemcy po³udniowo-zachodnie i Szwaj-
cariê. Wyznacza³ je zasiêg poszczególnych uprzywilejowanych organizacji,
monopolizuj¹cych rzemios³o miedziowe na obszarach wykraczaj¹cych poza gra-
nice polityczne (a wiêc miêdzyterytorialnych), choæ jednoczeœnie uznaj¹cych za
swego niezmiennego opiekuna (patrona) konkretnego pana feudalnego, lokalnego
lub terytorialnego. By³y to wiêc „okrêgi”, wymieniaj¹c wed³ug kolejnoœci pierw-
szych wzmianek, podlegaj¹ce: panom z Königsegg (1294) w górnej Szwabii – roz-
bity na dwa podokrêgi odbywaj¹ce zjazdy w Ravensburg i Diessenhofen, burgra-
biom norymberskim (1327) – obejmuj¹cy czêœæ Frankonii z Górnym Palatynatem
ze zjazdem w Baiersdorf, panom ze Stralembergu, a potem z Rathsamhausen (1361,
1399) – obejmuj¹cy Alzacjê, a œciœlej obszar pomiêdzy Wogezami i Schwarzwal-
dem ze zjazdem w Breisach, panom Zobel z Giebelstadt (1373) – obejmuj¹cy Doln¹
Frankoniê ze zjazdem w Würzburgu, palatynom reñskim (1377) ze zjazdem w Al-
zey, hrabiom Sponheim, a potem z Hohenlohe (1389) w pó³nocnej Szwabii ze zja-
zdem w Öhringen, hrabiom wirtemberskim (1429) w Szwabii, baronom z Freybergu
(1495) – obejmuj¹cy czêœæ Szwabii i zachodni¹ Bawariê, i potraktowana zbiorczo
Szwajcaria (1435) – rozbita na 4–5 pomniejszych „królestw kotlarzy” z ró¿nymi
miejscami zjazdów19. Jak widaæ, kolejnoœæ ujawniania siê istniej¹cych organizacji
regionalnych wcale nie odpowiada³a najprostszemu domniemaniu o potencjalnym
przesuwaniu siê zjawiska z zachodu na wschód. Choæ wiêc kwestia ewentualnego
funkcjonowania podobnych struktur na ziemiach po³o¿onych na wschodzie i pó³-
nocy Niemiec w ogóle pomijana jest w literaturze milczeniem, w kontekœcie œl¹-
skim warto zwróciæ uwagê, i¿ to w³aœnie na wiek XIV przypad³o nasilenie proce-
su przystosowywania niemieckich kotlarzy do korporacyjnych form dzia³ania.

Ewentualnie wiêksze ni¿ wy³aniaj¹ce siê z wy¿ej przytoczonych Ÿróde³ wroc³aw-
skich i œwidnickich szczup³e reprezentacje poszczególnych oœrodków w œl¹skim
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17 Doskonale przedstawi³ to anonimowy autor has³a Kessler w „Wikipedii”, z tego wiêc tylko
wzglêdu pozwalamy sobie przytoczyæ jego s³owa: „Kessler ist die spätmittelalterliche Berufsbezeich-
nung eines meist im Wandergewerbe tätigen Schmiedehandwerkers, der Geräte aus Kupfer, Eisen oder
Messing anfertigt und repariert. Im süddeutschen und Schweizer Raum waren Kessler in zunftähnlichen
Kesslergesellschaften organisiert. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts gingen sie zumeist dazu über,
sich Kupferschmied oder Kaltschmied zu nennen, während als Kessler nunmehr die zu den Unehrli-
chen Berufen gezählten Kesselflicker bezeichnet wurden” (de.wikipedia.org/Wiki/Kessler, 2008).

18 Hornschuch, op. cit., s. 33.
19 Tam¿e, s. VI, XXV–XXVI; por.: M.R. Buc k, Das freie Handwerk der Kesseler in Oberschwa-

ben, Ulm 1872, s. 1–3.
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„cechu i bractwie” kotlarzy mo¿na by³o uzyskaæ, w³¹czaj¹c w ich szeregi niezrzeszo-
nych przedstawicieli zawodów pokrewnych, wystêpuj¹cych pod odrêbnymi nazwami20.
Nie maj¹c ku temu konkretnych przes³anek, nie mo¿emy hipotetycznie wskazaæ na
któr¹œ z licznie rozga³êzionych w miastach œl¹skich specjalnoœci kowalskich (do których
to nale¿eli kotlarze) i odlewniczych21. W œwietle powy¿szego, zmuszeni jesteœmy za-
³o¿yæ, ¿e aby zgromadziæ w Strzelinie a¿ 60 autentycznych kesseler, nale¿a³o ich zwo-
³aæ z kilkudziesiêciu miejscowoœci, rozsianych na znacznym terytorium, mo¿e dos³ownie
ca³ego Œl¹ska. By³o to wiêc powa¿ne przedsiêwziêcie organizacyjne, mo¿liwe tylko
w warunkach utrzymywania siê silnych zwi¹zków pomiêdzy rzemieœlnikami tej spe-
cjalnoœci z ró¿nych okolic. Jeszcze bardziej skomplikowane wydaje siê uzyskanie ak-
ceptacji dla powo³ania takiego „cechu” przez w³adze komunalne ka¿dego z miast z osob-
na. Wobec niewykszta³cenia siê jeszcze w rozpatrywanym tu czasie (tj. w latach 70.
XIV w.) konfederacji miêdzystanowych obejmuj¹cych ca³¹ prowincjê, a mog¹cych sta-
nowiæ arenê nieformalnych konsultacji w interesuj¹cym zakresie, wskazana by³aby pro-
tekcja w³adzy terytorialnej – poszczególnych ksi¹¿¹t i monarchy, choæ dziwiæ mo¿e, i¿
nie pozosta³y po tym œlady Ÿród³owe. Nie mo¿na te¿ odrzucaæ hipotetycznego oddzia-
³ywania konfederacji miejskich, czêstych w XIV w., wykraczaj¹cych poza granice jed-
nego ksiêstwa i maj¹cych na celu usprawnienie walki z przestêpczoœci¹, co, jak dalej
siê przekonamy, by³o dla kotlarzy kwesti¹ istotn¹22.

Wspomniany wy¿ej zjazd krawców w Œwidnicy w 1361 r. odby³ siê za zgod¹
tamtejszego ksiêcia, podobnej wiêc oczekiwalibyœmy w przypadku pana Strzelina
– w 1377 r. by³ nim Bolko III ksi¹¿ê ziêbicki. Zjazd krawców zgromadzi³ rzemieœl-
ników z ponad 25 miejscowoœci i choæ wielk¹ grupê stanowili „miejscowi”, czyli
przedstawiciele miast podlegaj¹cych w³adzy ksiêcia œwidnicko-jaworskiego Bol-
ka II, reprezentacji oœrodków z ksiêstw s¹siednich i pobliskich (wroc³awskiego,
legnicko-brzeskiego, ziêbickiego i oleœnickiego) w sumie by³o jeszcze wiêcej23. Tak
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20 Spoœród specjalnoœci metalowych we Wroc³awiu w 1389 r. swój cech mieli lub cechy ³¹czone
wspó³tworzyli: z³otnicy, no¿ownicy, œlusarze, kowale, konwisarze i iglarze, do 1420 r. do³¹czyli je-
szcze: druciarze, haftkarze, odlewnicy cyny i p³atnerze (M. Go l iñsk i, Socjotopografia póŸnoœred-
niowiecznego Wroc³awia (przestrzeñ – podatnicy – rzemios³o), Wroc³aw 1997, s. 462, tab. 120). Wy-
soki stopieñ zorganizowania osi¹gniêto równie¿ w Legnicy, gdzie w XIV w. potwierdzone s¹ cechy
lub bractwa: kowali, no¿owników, iglarzy, druciarzy, haftkarzy, odlewników cyny i byæ mo¿e konwi-
sarzy (CDS 8, s. XXIII, przyp. 1, nr XXI, LXVII, LXX). By³y to jednak sytuacje wyj¹tkowe, w in-
nych miastach proces organizacji cechów metalowych przebiega³ wolniej, np. w Œwidnicy w 1374 r.
zrzeszeni byli tylko œlusarze i no¿ownicy, a w mniejszych oœrodkach w XIV w. w ogóle takie korpo-
racje siê nie pojawi³y (CDS 8, s. XXII–XXIII;  Go l iñsk i, Wokó³..., cz. 1, s. 48, tab. 4).

21 Obok wymienionych w przypisie wy¿ej, w s³owniku ówczesnych wroc³awian znajdowa³y siê
takie wyrazy jak: blacharz (flaschener), miednicarz i mosiê¿nik (beckin-, messingsloer) czy miedziow-
nik (rotgisser). Zob.: Go l iñ sk i, Socjotopografia..., s. 445.

22 Por.: Lenczowsk i, op. cit., s. 177–178; H. Za remsk a, Banici w œredniowiecznej Europie,
Warszawa 1993, s. 66; K. Orzechowsk i, Historia ustroju Œl¹ska 1202–1740, Wroc³aw 2005, s. 78.
O udziale Strzelina w lokalnej konfederacji: F.X. Gör l ich, Geschichte der Stadt Strehlen in Preußisch-
Schlesien, Breslau 1853, s. 117–118.

23 Œwidnica, Strzegom, Dzier¿oniów, Kamienna Góra, Jawor, Boles³awiec, Lwówek, Lubañ, Je-
lenia Góra „i inne” oraz Wroc³aw, Œroda, Legnica, Chojnów, Z³otoryja, Lubin, Ziêbice, Strzelin, Z¹b-
kowice, K³odzko, O³awa, Brzeg, Opole, Namys³ów, Oleœnica, Bierutów (CDS 8, nr XXXV).
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zarysowan¹ „powszechnoœci¹” kierowa³a logika geograficzna i podleg³oœci poli-
tyczne, w wyniku czego poza krawcami z Opola nie by³o tam ¿adnych przedsta-
wicieli miast z nieco bardziej odleg³ych czêœci Œl¹ska (nawet z Nysy), byli zaœ rze-
mieœlnicy z le¿¹cych poza Œl¹skiem K³odzka i Lubania. Gdyby wiêc przyj¹æ, ¿e
istotnie w zgromadzeniu strzeliñskim uczestniczyli kotlarze z ca³ej prowincji, na-
wet z odleg³ego G³ogowa, na wspomnianym tle by³oby to powa¿ne osi¹gniêcie,
czemu byæ mo¿e s³u¿y³o dogodne, centralne po³o¿enie Strzelina w stosunku do re-
szty regionu. Bo na pewno nie autorytet jego pana – w³adcy nieznacznego, lenne-
go ksiêstwa ziêbickiego. Uwzglêdniaj¹c przytoczone wy¿ej osoby patronów feu-
dalnych górnoniemieckich miêdzyterytorialnych stowarzyszeñ kotlarzy, wœród
których znajdowali siê nawet przedstawiciele wy¿szego rycerstwa, opiekê ksi¹¿¹t
ziêbickich nad organizacj¹ œl¹sk¹ uznaæ mo¿na za prawdopodobn¹. Niewykluczo-
ne, i¿ by³a ona warunkowana zgod¹ królewsk¹, choæ w takim przypadku – znów
powo³uj¹c siê na analogie zachodnie – powinno to by³o zaowocowaæ w³¹czeniem
mówi¹cego o tym paragrafu do aktów lennych ksiêstwa, o czym nie mamy infor-
macji24. Argumentem z kolei przemawiaj¹cym tylko za biern¹ i przypadkow¹ rol¹
Bolka III w ca³ym tym przedsiêwziêciu, bez szczególnych umocowañ prawnych,
jest brak nawi¹zañ do jego osoby w dokumencie rady strzeliñskiej.

Celem ustaleñ podyktowanych przez kotlarzy by³o, jak deklarowali, zamkniê-
cie ich szeregów przed osobami „niepobo¿nymi”, „szkodz¹cymi miastom i zie-
miom”, a wiêc spo³ecznie niepo¿¹danymi, czemu w du¿ej mierze s³u¿yæ mia³o
wprowadzenie kilku lakonicznie sformu³owanych przepisów. Te zaœ w wiêkszoœci
wywodzi³y siê z przyjêtego w ówczesnych miastach œl¹skich kanonu statutów ce-
chowych, wynikaj¹cego zreszt¹ nie tylko z dba³oœci o dobre obyczaje i przestrze-
ganie etyki zawodowej. Chodzi³o wiêc m.in. o to, aby kotlarzom kr¹¿¹cym po kraju
nie towarzyszy³y kobiety w¹tpliwej konduity25, aby tylko uprawnieni cz³onkowie
„bractwa” mogli uprawiaæ rzemios³o26, aby przyw³aszczenia mienia wartoœci co
najmniej wiardunka i inne kradzie¿e pope³niane przez czeladników by³y s¹dzone
zgodnie z prawem27, aby umowy o naukê zawierane miêdzy majstrami i uczniami
obowi¹zywa³y trzy lata28, a nauki nie mo¿na by³o skróciæ ani siê od niej wyku-
piæ29, aby majster móg³ mieæ tylko jednego ucznia na raz30. O wiele wiêcej miej-
sca poœwiêcono wyliczeniu win a¿ 26 wskazanych osób, z których poza dwoma

Œl¹ski cech kotlarzy i jego „czarna lista”

24 Por.: C. Grünhagen, H. Margraf, Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen
Fürstenthümer im Mittelalter, cz. 2, Leipzig 1883.

25 Por. wykluczenie za ¿ycie w konkubinacie w prawach piekarzy strzegomskich (CDS 8, nr LXIII,
par. 9). Zob. te¿: R. Hec k, Z ¿ycia cechów wroc³awskich w XV w. (Acta Universitatis Wratislaviensis
No 461, Historia XXX, Wroc³aw 1978, s. 99).

26 Por. sformu³owania w prawach wroc³awskich kaletników (CDS 8, nr XXXI, par. 7).
27 Por.: Hec k, Z ¿ycia cechów..., s. 98.
28 Por. prawa œwidnickich sukienników (CDS 8, nr XII, par. 10).
29 Por. poœredni¹ analogiê w zakazie przyjmowania nowego ucznia na opró¿nione miejsce do czasu

up³ywu zakontraktowanego okresu nauki jego poprzednika (prawa legnickich iglarzy, druciarzy, haft-
karzy, odlewników cyny i ró¿añczarzy, CDS 8, nr LXVII, par. 21; zob.: Heck, Z ¿ycia cechów..., s. 93).

30 Por.: CDS 8, nr LXVII, par. 20; nr XXXI, par. 20.
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cz³onkami rodzin, dzia³aj¹cymi jako wspólnicy przestêpstw (¿ona i szwagier), po-
zostali byli konfratrami kotlarzy31. Absolutn¹ wiêkszoœæ stanowiæ musieli majstrzy,
gdy¿ w dwóch przypadkach wyraŸnie zaznaczono status podleg³oœci sprawców
(knecht, czyli czeladnik wzglêdnie uczeñ) wymienionym mistrzom. Tylko przy nie-
których obok nazwiska ujawniono miejscowoœæ po³o¿on¹ na Œl¹sku, zapewne miej-
sce zamieszkania – na ogó³ by³y to wiêc dane albo dla wszystkich zainteresowa-
nych sk¹din¹d oczywiste, albo te¿ nieistotne. W tym drugim przypadku wi¹zaæ siê
to mog³o z ewentualnym wêdrownym trybem ¿ycia. Kotlarze zgromadzeni w Strze-
linie donieœli – wyra¿aj¹c siê, jakby chodzi³o o winy stwierdzone, wzglêdnie sto-
suj¹c zwrot o oskar¿eniu wysuniêtym przez nich samych, rzadziej konkretn¹ oso-
bê –  ¿e osoby te ukrad³y lub przyw³aszczy³y, niekiedy kilkakrotnie, najrozmaitsze
przedmioty, w tym p³aszcz, sukniê, nó¿, dzban, kocio³, panwie warzelnicze, miedŸ,
obrus, narzêdzia sk³adaj¹ce siê na warsztat pracy (geczew vnd eyne gutsche), albo
te¿ pieni¹dze. Kwoty gotówki i wyceny przedmiotów nie by³y zdawkowe (z pew-
noœci¹ dlatego mog³y byæ uznane za przestêpstwo), ale te¿ nie by³y wysokie, nie
przekraczaj¹c 2 grzywien. Wyliczono te¿ rzadsze czyny innej kategorii: jedno
zabójstwo, pos³ugiwanie siê fa³szyw¹ monet¹, oszukiwanie niewiast i panien,
„sfa³szowanie” miedzi. Czêœæ zaistnia³ych zdarzeñ mia³a bezpoœredni zwi¹zek
z dzia³alnoœci¹ zawodow¹ kotlarzy, a œciœlej z nierzetelnoœci¹ wobec klientów
i kontrahentów. W niektórych doniesieniach ujawniono to¿samoœæ i pochodze-
nie pokrzywdzonych, by³ wœród nich nawet rycerz, najwyraŸniej oszukany klient,
wœród miejsc przestêpstw zaœ, obok kilku wsi, najœciœlej wskazano jakiœ folusz
w G³ogówku.

Upublicznienie listy s³u¿¹cej skutecznemu wykluczeniu z zawodu osób go ka-
laj¹cych z pewnoœci¹ poprzedzi³o rozpatrzenie ich spraw na zgromadzeniu „s¹-
dowym” kotlarzy. Ze wzglêdu na wspomniane rozproszenie rzemieœlników po
ró¿nych miejscowoœciach trudno dociec, jak¹ drog¹ sprawy te nap³ywa³y pod
obrady, prócz tych kwestii, które pod os¹d konfratrów wnosili sami zainteresowani
cz³onkowie spo³ecznoœci. Przestêpczy charakter czynów przypisanych poszcze-
gólnym wykluczonym, po ich spisaniu w dokumentach i ksiêgach radzieckich,
automatycznie czyni³ osoby tam wymienione proskrybowanymi na stosownych
obszarach jurysdykcji miejskiej. Otwarcie o takim szerszym celu sporz¹dzenia
listy mówiono zreszt¹ na koñcu ka¿dej kolejnej redakcji pisma, wzywaj¹c wszyst-
kich do wystêpowania przeciwko wymienionym osobom – w tym momencie ju¿
pogardliwie nazwanym zbiorczo knechten – zgodnie z nakazami prawa. Tym sa-
mym miêdzymiejska organizacja cechowa jawi siê w nowym œwietle, jako ele-
ment umo¿liwiaj¹cy dzia³anie wymiaru sprawiedliwoœci w skali ponadlokalnej.
Odbywanie s¹dów by³o zreszt¹ zasadniczym powodem wprowadzenia obowi¹z-
ku uczestniczenia w corocznych zjazdach kotlarzy i wyznaczenia starszyzny nimi
kieruj¹cej w regionach, gdzie ich organizacje pozostaj¹ dobrze rozpoznane Ÿród³o-

31 Wobec trudnoœci z potwierdzeniem to¿samoœci osób kilkakrotnie wystêpuj¹cych czy podob-
nie lub niejednoznacznie zapisanych liczby te traktujmy tylko orientacyjnie.
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wo32. Kwestiê tê uwa¿aæ musiano za wa¿n¹ i piln¹ tak¿e na XIV-wiecznym Œl¹-
sku, skoro do œwidnickiej, „ostatecznej” wersji dokumentu dopisano kolejny spis
proskrybowanych kotlarzy, powsta³y w nieznanych nam okolicznoœciach ju¿ po
zakoñczeniu obrad strzeliñskich. Zd¹¿y³o siê w nim znaleŸæ 7 osób autorytatyw-
nie uznanych za sprawców czynów analogicznych do wy¿ej opisanych, a wiêc kra-
dzie¿y i przyw³aszczeñ przewa¿nie narzêdzi pracy, ale te¿ sukni, poœcieli, panwi,
spi¿owego garnka, poduszki oraz, co stanowi³o nowoœæ, w³amania do jakiejœ skrzyn-
ki (co zreszt¹ przypisano osobie znanej ju¿ z wczeœniejszej listy).

Odpis umieszczony w ksiêdze sprawia wra¿enie doœæ niedba³ego brudnopisu.
Pod koniec tekstu jest on wrêcz niedok³adny, przynosz¹c opuszczenia, skróty i prze-
inaczenia. Za spraw¹ tych¿e usterek mamy trudnoœci z ustaleniem chronologii bez-
wzglêdnej powstawania aktu. Pierwsza zawarta w nim data to moment wydania
dokumentu „poœredniego” we Wroc³awiu we wtorek po œw. Franciszku, czyli 6 X
1377 r., druga zaœ, sobota po dniu œw. Marcina – jeœli w 1377 r., to 14 XI – odnosi
siê do jego og³oszenia w Œwidnicy. Datacja koñcowa, wydania „ostatecznego” do-
kumentu rady œwidnickiej, pozostaje tymczasem niepe³na – w sobotê 1378 r. Datê
najwczeœniejsz¹, wydania „pierwotnego” dokumentu w Strzelinie, wieñcz¹cego obra-
dy kotlarzy, pominiêto, mo¿emy tylko domyœlaæ siê, ¿e mia³o to miejsce we wrzeœ-
niu 1377 r. Nie ujawniono te¿, kto (choæ ³atwo domyœleæ siê, ¿e przysiêgli cechu)
i kiedy przekaza³ rajcom œwidnickim dodatkowe, „najœwie¿sze” informacje, które po-
mieœcili oni po zakoñczeniu cytowania pisma wystawionego we Wroc³awiu.

Ze wzglêdu na tematykê wiêkszej czêœci dokumentu, nie dziwi, i¿ komuœ na
œwidnickim ratuszu skojarzy³ siê on z ksiêg¹ proskrypcyjn¹ i w konsekwencji za-
notowa³ jego treœæ na niewykorzystanych dot¹d kartach takowej, której prowadzenia
z nieznanych nam powodów kilkadziesi¹t lat wczeœniej zaniechano33. Równoleg-
le wpisu nie powtórzono w podstawowej dla dokumentacji czynnoœci radzieckich,
ogólnej ksiêdze miejskiej34, co zdaje siê pozbawiaæ s³usznoœci wniosek o brudno-
piœmiennym charakterze wykorzystanej przez nas formy przekazu Ÿród³a. Fakt nie-
przetrwania samych orygina³ów dokumentów, czy to w wersji pierwotnej, czy to
kolejno transumowanej35, t³umaczyæ mo¿na brakiem okolicznoœci sprzyjaj¹cych ich
zachowaniu. Nie zabezpiecza³y bowiem czyichkolwiek praw w³asnoœciowych, a ich

Œl¹ski cech kotlarzy i jego „czarna lista”

32 Por. dokument dla kotlarzy mogunckich z 1472 r., gdzie: „dagegen die keszler in antwurt fur-
gewant han durch iren angedingten redener: sie sint vom heil. reich, konigen und keisern loblich be-
gnadet und gefrijet, das sie under ine gericht und recht und uszer ine (aus ihnen) selbs zu beseczen
han, und die unfertigen under irem hantwerk, die in iren tag gehoren, zu strafen”. Inn¹ zaœ spraw¹
jest, i¿ w okresie wczesnonowo¿ytnym termin „sejmik kotlarzy” sta³ siê synonimem ha³aœliwego, k³ótli-
wego, obel¿ywego zgromadzenia (has³a keszler i keszlertag w Deutsches Wörterbuch, on-line; Buc k,
op. cit., s. 2–3).

33 Gantze r, op. cit., s. 185, uwa¿a³ za jej dalek¹ kontynuacjê ksiêgê proskrypcyjn¹ Œw. nr 95
(dawna sygn. S I, 84a), jednak nie jest to œcis³e, gdy¿ odnosi siê ona do s¹downictwa wy¿szego
w weichbildzie.

34 Zob.: Œw. nr 180.
35 Zob.: Katalog dokumentów przechowywanych w archiwach pañstwowych Dolnego Œl¹ska, t. V,

oprac. R. Stelmach, Wroc³aw 1991; Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Œl¹sku, t. I,
oprac. zespó³, Wroc³aw–Opava 2004.
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dysponenci – przysiêgli – z pewnoœci¹ pochodzili z coraz to ró¿nych miejscowo-
œci i nie mieli sta³ego lokalu cechowego ani nie byli nigdy zmuszeni oddaæ swego
archiwum do ratusza. Szczególny zbieg okolicznoœci zaœ sprawi³, i¿ potencjalne
miejsce wpisu dokumentu w ksiêgach wroc³awskich – prowadzony od 1374 r. III
tamtejszy liber civitatis i najstarsze libri excessuum, w których mog³y znaleŸæ utrwa-
lenie wystêpki zanotowane w 1377 r., przepad³o ju¿ przed wiekami36. To samo spo-
tka³o stosown¹ ksiêgê protoko³ów rady miasta Strzelina, a XVIII-wieczne wyci¹gi
z jej treœci niestety nie zawieraj¹ wpisów z drugiej po³owy lat 70. XIV w.37 Zasta-
nawiaj¹ca natomiast pozostaje okolicznoœæ, i¿ kwestie zwi¹zane z funkcjonowa-
niem „œl¹skiego cechu” kotlarzy nie wyp³ynê³y w historiografii lokalnej (w³¹cznie
ze strzeliñsk¹38), co by³oby wielce prawdopodobne, gdyby zosta³y one zanotowa-
ne w doœæ dok³adnie spenetrowanych przez badaczy ogólnych ksiêgach miejskich,
czyli radzieckich, poszczególnych oœrodków. Oczywiœcie, nie zwalnia to z konty-
nuowania kwerendy w nielicznych dziœ ocala³ych tego rodzaju Ÿród³ach.

Na obecnym etapie badañ sygna³em niezwykle obiecuj¹cym pozostaje znale-
zienie w III œwidnickiej ksiêdze radzieckiej œwiadectwa poœrednio potwierdzaj¹-
cego istnienie struktur wzmiankowanych w latach 1377–1378 jeszcze ponad 80
lat póŸniej. Otó¿ w pewnej niejasnej sprawie maj¹tkowej w 1461 r. stron¹ skar¿o-
n¹ by³o „czterech mistrzów: Andrzej Rosental z Jeleniej Góry, Miko³aj Hening
z Legnicy, Hans Freker z Wroc³awia, Micha³ Margburg z G³ogowa i ca³e rzemio-
s³o kotlarzy”39. Po³¹czenie ze sob¹ odpowiedzialnoœci „ca³ego rzemios³a” i osób
majstrów mieszkaj¹cych w czterech miejscowoœciach, po³o¿onych w ró¿nych ksiê-
stwach, jednoznacznie œwiadczy, ¿e pod pojêciem owego „rzemios³a” nadal nie kry-
³a siê wê¿sza grupa kesseler z jednego miasta, ale ich ogó³ zamieszkuj¹cy nieokre-
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36 Zob.: T. Goerlitz, Verfassung, Verwaltung und Recht der Stadt Breslau, cz. 1: Mittelalter,
Würzburg 1962, s. 126–127.

37 APWr., Rep. 135 D 384b. O zaginionej podstawie wyci¹gów Hec k, Stosunki..., s. 171–173.
W XIX w. do archiwum pañstwowego nie trafi³ tak¿e z ratusza ani jeden dokument tamtejszej rady
z interesuj¹cego nas okresu. Zob. repertorium zespo³u Rep. 132a Depositum der Stadt Strehlen.

38 Por.: Gör l i c h, op. cit., s. IV–VI (o miejscowej tradycji dziejopisarskiej siêgaj¹cej XVI w.);
K. Dresche r, Chronik der Stadt Strehlen. Eine Wiedergabe der von E. Illing herausgegeben „Streh-
lener Stadtgeschichten”, Strehlen 1889. Historyk-amator J.A. Hoffmann, ostatni, powojenny wydawca
XVIII-wiecznej kroniki, stanowi¹cej punkt wyjœcia dla wymienionych wy¿ej pozycji, uzupe³ni³ edy-
cjê pochodz¹cymi od siebie wtrêtami, zredagowanymi w konwencji rocznikarskiej (nie odznaczaj¹c
ich od treœci orygina³u, co mo¿e zmyliæ czytelnika). Znalaz³a siê wœród nich nota oddaj¹ca treœæ inte-
resuj¹cego nas dokumentu: „Anno 1333 halten nach einer Urkunde der Stadt Schweidnitz die schle-
sischen Kesselflicker, die untereinander eine Landeszunft bilden, in Strehlen einen Zunfttag ab. Ne-
ben allgemeinen Beratungen warden bei dieser Versammlung gegen alle diejenigen Genossen, die bei
ihrer Arbeit kleine oder große Diebstähle begangen haben, mit genauer Namensnennung Steckbriefe
erlassen” (Johann Christoph Brinkes Strehlische Chronika von 1735, oprac., poszerzy³ i wyd.
J.A. Hoffmann, Velen i. Westf. [1963], s. 8). Nie znamy Ÿród³a wiedzy autora zapiski. S¹dz¹c po b³êdnej
dacie rocznej, odmiennych sformu³owaniach i zarazem trafnym zidentyfikowaniu charakteru organi-
zacji kotlarzy, nie by³ to przytoczony wy¿ej fragment artyku³u P. Gantzera z 1937 r.

39 Œw. nr 182, k. 19v: „ ...vyer meistern Andr Rosental von Hirsberg, Nickel Heninge von Leg-
nitcz, Hannose Frekern von Breslaw, Micheln Margburg von Grossen Glogaw vnd dem ganczen hant-
werg der kesseler”. Zapiskê opatrzono tytu³em w dope³niaczu: Caldariatorum, oznaczaj¹cym sprawê
odnosz¹c¹ siê do „kotlarzy”.
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œlone terytorium (co najmniej Dolnego Œl¹ska) i mog¹cy byæ uwa¿any za podmiot
prawny. Trudno wyci¹gaæ wnioski z niezastosowania w jednej zapisce terminów
„cech”, „bractwo” czy „przysiêgli”. Wielce natomiast jest prawdopodobne, ¿e co
najmniej odpowiednikami owych przysiêg³ych byli w³aœnie czterej wymienieni mi-
strzowie, tym bardziej i¿ za ich wyborem przemawiaæ siê zdaje wyraŸna reprezen-
tatywnoœæ terytorialna (cztery najwa¿niejsze ksiêstwa dolnoœl¹skie: po³¹czone œwi-
dnicko-jaworskie, legnickie, wroc³awskie i g³ogowskie, albo: trzy wielkie miasta
sto³eczne Wroc³aw, Legnica, G³ogów i wybrane miasto z najsilniej zurbanizowa-
nego ksiêstwa).

Dowodnie zmiany w lokalnym statusie rzemios³a kotlarskiego zaczê³y zacho-
dziæ na Œl¹sku dopiero od czwartej æwierci XV w. Pionierem by³ w tym wzglêdzie
Brzeg, gdzie 3 I 1482 r. rada zatwierdzi³a wspólne statuty dla kowali „du¿ych”
i „ma³ych”, no¿owników, œlusarzy, mieczowników, „kowali miedzi” i siodlarzy oraz
wszystkich pos³uguj¹cych siê w warsztacie m³otem, ¿elazem i ogniem40. Datê tê
zwyk³o siê uwa¿aæ za moment powo³ania cechu zbiorowego rzemios³ kowalskich
w tym mieœcie. Wed³ug spostrze¿enia Mariana Haisiga, w okresie wczesnonowo-
¿ytnym zjawisko koncentracji ró¿norodnych specjalnoœci metalowych w cechach
zbiorowych sta³o siê wrêcz typowe. W takowych organizacjach, ze wzglêdu na
przymus cechowy, znaleŸæ siê musieli (nadal wystêpuj¹cy pojedynczo) kotlarze,
choæ bezpoœrednio fakt ten jest potwierdzony tylko dla Z³otoryi i Opola w XVI w.
oraz Lwówka w XVII w.41 W konsekwencji poci¹gn¹æ to mog³o upadek starej struk-
tury ponadmiejskiej, o ile oczywiœcie dotrwa³a ona do tego czasu. Potrzeba podob-
nych przekszta³ceñ nie zaistnia³a natomiast w s¹siedniej Ma³opolsce, a przynajmniej
w wielkiej aglomeracji krakowskiej. W samym Krakowie potwierdzony od 1400 r.
cech kowali grupowa³ wiêkszoœæ rzemios³ pokrewnych, co wp³ywa³o na ewolucjê
jego nazwy, do której stopniowo dodawano, zreszt¹ niekonsekwentnie, ró¿ne zawo-
dy. W ten to sposób od 1432 r. sw¹ obecnoœæ w cechu manifestowali cuprifabri42.
Ale te¿ szczególne znaczenie rzemios³a, wykorzystuj¹cego miedŸ z niedalekiej S³o-
wacji, ilustrowa³a jego niezwyczajna liczebnoœæ – wed³ug obliczeñ F. Kiryka
w XV w. w Krakowie osiedli³o siê 28 kotlarzy i 18 „miedzienników”, nie mówi¹c
o majstrach pochodzenia miejscowego czy te¿ kotlarzach z Kleparza, ju¿ w 1450 r.
wspó³tworz¹cych tam cech zbiorowy z innymi metalowcami43. A nie by³ to wa-

Œl¹ski cech kotlarzy i jego „czarna lista”

40 Urkunden der Stadt Brieg, wyd. C. Grünhagen (Codex Diplomaticus Silesiae, t. IX), Breslau
1870, regest nr 1066.

41 M. Ha i s i g, Rzemios³a kowalsko-œlusarskie na Œl¹sku do po³owy XVIII wieku, Wroc³aw–Opole
1962, s. 30, 34, 39, 43. Wczeœniej zjawisko formowania cechów zbiorowych kowali dostrzeg³ J.A.
Hoffmann (Allgemeine Geschichte der schlesischen Metallhandwerk bis zum Jahre 1500, Breslau 1933,
s. 26), ze wzglêdu na zakres swej pracy k³ad¹c je tylko na koniec XV w.

42 Od drugiej po³owy XV w. byli to po prostu fabri omnes (A. Swaryczewski, P³atnerze kra-
kowscy, Warszawa–Kraków 1987, s. 100, 103, 105–106, 151–152; Sz t e ty ³ ³ o, op. cit., s. 88). Odrêb-
ne cechy kotlarze i „miedziennicy” krakowscy uzyskali dopiero w 1575 i 1669 r. (K i ryk, op. cit.,
s. 23, 163–164, 239, b³êdnie umieszczaj¹c w XV w. swych „miedzienników” – cuprifabri, copper-
smede – w jednym cechu z konwisarzami i mosiê¿nikami).

43 Kiryk, op. cit., s. 163–164, 239.
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riant skrajny. W Dinant w obecnej Belgii, znanym centrum produkcji mosiê¿nej
i miedzianej, wrêcz najwa¿niejszym cechem w mieœcie, wspomnianym ju¿ w 1255 r.,
by³ ten grupuj¹cy Kupferschläger44. Jeœli wiêc formy organizacji by³y rzeczywi-
œcie konsekwencj¹ trybu ¿ycia rzemieœlników, u jej podstaw le¿a³y funkcje gospo-
darcze, stopieñ koncentracji i sposób prowadzonej dzia³alnoœci (w tym ostatnim
przypadku by³a to produkcja zbywana na eksport).

Jak ju¿ wspomniano, na Zachodzie powstanie stowarzyszeñ regionalnych ³¹-
cz¹cych osoby uprawiaj¹ce zawody „niegodne”, a wiêc automatycznie wy³¹czo-
ne z miejskich struktur cechowych, niekiedy bywa ilustrowane przyk³adem orga-
nizacji zrzeszaj¹cych (wêdrownych z definicji) kotlarzy. Szczególnie wyrazista
w tym wzglêdzie wydaje siê Alzacja, gdzie równolegle z ujawnion¹ w XIV w.
korporacj¹ kotlarsk¹ istnia³a ju¿ od XIII w. analogiczna organizacja flecistów
(Pfeiffer), tak¿e maj¹ca patrona feudalnego i odbywaj¹ca coroczne spotkania45.
Kwestia zaœ spo³ecznego „wykluczenia” flecistów, podobnie jak wszelkich graj-
ków i aktorów, nie pozostawia ju¿ ¿adnych w¹tpliwoœci46. Nie inaczej by³o na
Œl¹sku47. Problem jednak le¿y w tym, i¿ przekazy œredniowieczne bynajmniej
nie sugeruj¹ „wykluczenia” ogó³u kotlarzy, a ich uprzywilejowane stowarzysze-
nia wydaj¹ siê równorzêdnymi partnerami organów miejskich. Ju¿ w 1345 r. kalt-
schmidte „wszêdzie w ziemi Górnej Bawarii” otrzymali od cesarza Ludwika przy-
wilej ni¿szego s¹downictwa w dotycz¹cych ich sprawach, sprawowanego przez
imiennie wskazanego jednego z nich, notabene mieszczanina monachijskiego.
Z 1327 r. pochodzi pierwszy znany przywilej protekcyjny burgrabiego Norym-
bergi dla gesellschafft kotlarzy i „zimnych kowali”, potwierdzaj¹cy stare prawa
ich rzemios³a, nazwanego zreszt¹ dopiero w 1409 r. cechem – gesellschaft zumft
„wspólny wszystkich kotlarzy tej ziemi i równie¿ innych okolic”48. (Niejedno-
znacznoœæ czy niedopowiedzenia terminologiczne przy definiowaniu organiza-
cji nie by³y wiêc czymœ wyj¹tkowym). W Niemczech po³udniowo-zachodnich
zale¿noœci kotlarzy od ich feudalnych patronów siêga³y koñca XIII w., pozosta-
j¹c w zwi¹zku z jakimiœ niewyjaœnionymi zasz³oœciami o charakterze w³asno-
œciowym49. Wed³ug tradycji zanotowanej w po³owie XV w., przywileje dotycz¹ce
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44 J.A. van Houtte, Dinant (Lexikon..., 3, 1056).
45 Ph. Do l l i nge r , Elsaß (Lexikon..., 3, 1857–1858); Buc k, op. cit., s. 1, pisa³ nawet o wspól-

nym „królestwie wêdrownych ludzi” podzielonym na trzy bractwa.
46 B. Gereme k, Cz³owiek marginesu w œredniowieczu (Przegl¹d Historyczny, t. LXXX, 1989,

z. 4, s. 719–720).
47 Wed³ug XIV-wiecznej wyk³adni prawa nie mogli byæ okreœlani mianem rzemios³a i dopuszczeni

do cechów (H.-J. L e u c h t e, Das Liegnitzer Stadtrechtsbuch des Nikolaus Wurm. Hintergrund,
Überlieferung und Edition eines schlesischen Rechtsdenkmals, Sigmaringen 1990, s. 85). Dopiero
w 1487 r. powo³ano we Wroc³awiu bractwo doboszów, trêbaczy, flecistów, skrzypków i grajków
(S.B. K los e, Darstellung der inneren Verhältnisse der Stadt Breslau vom Jahre 1458 bis zum Jahre
1526, wyd. G.A. Stenzel (Scriptores Rerum Silesiacarum, t. III), Breslau 1847, s. 135–136).

48 Hornschuc h, op. cit., s. 116, 119, 125–133, 152–153, 402–403.
49 W 1294 r. rycerze z Königsegg sprzedali zamek Laiterberg, „zatrzymuj¹c sobie jedynie kotla-

rzy”: retentis nobis dumtaxat caldariatoribus, qui Kesseler wlgariter appellantur, co pozostawia pole
do ró¿nych interpretacji (Buck, op. cit., s. 1; Hornschuch, op. cit., s. 26).



13Œl¹ski cech kotlarzy i jego „czarna lista”

odbywania zjazdów kotlarzy w Szwabii mog³y ju¿ byæ wydawane na prze³omie
XIII i XIV w.50 W sposób w pe³ni zdefiniowany kwestiê tê prezentowa³y dopie-
ro XV-wieczne przywileje królewskie i cesarskie, nadaj¹ce lub potwierdzaj¹ce
w charakterze lenna istniej¹ce ju¿ wczeœniej prawo opieki nad rzemieœlnikami
(obok kotlarzy te¿ nad zdunami) na œciœle okreœlonym obszarze i wskazuj¹ce tym-
¿e rzemieœlnikom przys³uguj¹ce im prawa, obowi¹zki i miejsca odbywania zja-
zdów. Od drugiej po³owy XIV w. uprawnienia patronalne nosi³y status lenna Rze-
szy, póŸniej czêœæ z nich podporz¹dkowa³ sobie elektor reñski (wyj¹tek stanowi³o
hrabstwo wirtemberskie, gdzie w³adzê wobec kotlarzy hrabia wykonywa³ z racji
zwierzchnoœci terytorialnej). Patronom z tytu³u opieki nale¿a³y siê daniny pie-
niê¿ne lub w sprzêtach dostarczanych na zamek oraz powinnoœci wojskowe,
których egzekucja rodzi³a problemy ze wzglêdu na ró¿n¹ przynale¿noœæ teryto-
rialn¹ rzemieœlników. Na czele korporacji szwajcarskich stali z kolei wybieralni
„królowie kotlarscy”, wywodz¹cy siê z miejscowych osobistoœci – feuda³ów
i burmistrzów. Pe³nili oni funkcje s¹dowe i reprezentacyjne51.

Geneza oraz umocowanie prawne „cechów” górnoniemieckich i œl¹skiego wy-
daj¹ siê wiêc nieporównywalne, co nie zmienia faktu, i¿ dla g³ównych zaintere-
sowanych – kotlarzy – spe³niaæ mia³y podobn¹ rolê. „Cech œl¹ski” najwyraŸniej
pozbawiony feudalnego patrona, osobiœcie zainteresowanego w podtrzymywaniu
organizacji przy ¿yciu, prawdopodobnie obumiera³ w konfrontacji ze zmieniaj¹-
cymi siê uwarunkowaniami sytuacji spo³eczno-gospodarczej w regionie. Tym-
czasem okrzep³e w XV w. struktury górnoniemieckie trwa³y a¿ do XVIII stule-
cia, obrastaj¹c w szczegó³owe regulacje normuj¹ce ¿ycie zawodowe i organizacyjne
oraz przywileje skierowane przeciwko ewentualnej konkurencji. Coroczne, kil-
kudniowe zjazdy kotlarze poœwiêcali wyborowi wieloosobowych w³adz korpo-
racji (so³tysów, sêdziów, ³awników itp.), dysponuj¹cych pieczêciami i skrzynia-
mi cechowymi, sprawom uczniów, przyjêciom mistrzów, zmianom w przepisach,
karaniu wystêpków i dyscyplinowaniu w³asnych szeregów52. Kwestie sporne
z rzemios³em miejskim wywo³ywa³y sprawy nie tyle domokr¹¿nych napraw, ile
wêdrownej sprzeda¿y nowych produktów podejmowanej przez miejsk¹ braæ ce-
chow¹. Niezwykle wymowny przyk³ad relacji pomiêdzy terytorialnymi i miej-
skimi strukturami kotlarzy, które jednak mog³y ze sob¹ wspó³istnieæ, znajduje-
my w górnej Nadrenii. Umowa zawarta przez zainteresowane strony w 1434 r.
pozwoli³a „kowalom miedzi”, „siedz¹cym” ju¿ w Bazylei i chc¹cym trudniæ siê
poza miastem rzemios³em kotlarskim i „zimno-kowalskim”, na wejœcie do alzac-
kiej organizacji kotlarzy na ulgowych warunkach, w³¹cznie ze zwolnieniem od
obowi¹zku wojskowego na rzecz jej patrona, pana z Rathsamhausen. Jednak tych
„kowali miedzi”, którzy w przysz³oœci dopiero osi¹d¹ w Bazylei i tak¿e bêd¹

50 Hornschuch, op. cit., s. 75–76.
51 Tam¿e, s. 27–30, 35–40, 44–48, 54–57, 75–79, 84–90, 92–93, 131–146, 152–159, 196–218;

zob. te¿ wstêpn¹ wersjê cytowanej rozprawy t ego ¿, Geschichte des Burggräflich-Nürnbergischen
Keßlerschutzes [Schorndorf 1920], passim.

52 Ten¿ e, Aufbau…, s. 32–33, 49–50, 308–349.
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chcieli rozszerzyæ pole dzia³ania, miano zmusiæ do wkupienia siê do alzackiego
rzemios³a kotlarskiego na normalnych warunkach, w³¹cznie ze s³u¿b¹ wojsko-
w¹. Z kolei ju¿ z XVI w. pochodzi przyk³ad bezradnoœci tej samej organizacji
wobec konkurencji „kowali miedzi” z Baden-Baden, korzystaj¹cych z odrêbno-
œci ich w³adztwa terytorialnego53. Opisane sytuacje winny stanowiæ dla nas ostrze-
¿enie przed wyci¹ganiem zbyt pochopnych wniosków tylko na podstawie infor-
macji, które dot¹d uznawano za pierwszorzêdne dla scharakteryzowania specyfiki
lokalnej. Tak jak funkcjonowanie stowarzyszeñ regionalnych kotlarzy nie wyklu-
cza³o istnienia pozostaj¹cych w ich cieniu „kowali miedzi” ukrytych w miejskich
cechach kowalskich, tak pojawienie siê czy wzrost znaczenia tych drugich nie
musia³o eliminowaæ sprzysiê¿eñ pozamiejskich.

Na zakoñczenie dodajmy, i¿ na Œl¹sku jedyn¹ analogiê do zarysowanej powy-
¿ej sytuacji „cechu” kotlarzy w jego XIV-wiecznym kszta³cie znajdujemy w sta-
tusie papierników i jakkolwiek podobieñstwa s¹ tu uderzaj¹ce, niestety odnosz¹
siê one dopiero do XVI w. i kwestii wyrywkowo poznanych. Nieliczni i rozpro-
szeni papiernicy w krajach niemieckojêzycznych pozostawali zasadniczo niezrze-
szeni w miejscach swego osiedlenia, jednak – jak pisa³a Kazimiera Maleczyñska
za literatur¹ tematu – utrzymywali ³¹cznoœæ „nosz¹c¹ niekiedy charakter cecho-
wy; posiadali np. odrêbne s¹downictwo, które jednak jest ma³o znane” i zbierali
siê na konferencjach54. Z treœci uk³adu zawartego w 1539 r. przez mistrzów i cze-
ladników dzia³aj¹cych na ogromnym obszarze rozci¹gaj¹cym siê od Pragi do Kra-
kowa, obejmuj¹cym te¿ miasta œl¹skie i ³u¿yckie, nawet wprost wynika istnienie
ich „cechu”, choæ cytowana badaczka wola³a s¹dziæ, i¿ kry³y siê pod tym pojê-
ciem lokalne bractwa. Taki „miêdzymiastowy cech” papierników utworzyæ te¿
miano w 1546 r. w Polsce55.

DOKUMENT RAJCÓW ŒWIDNICKICH
W SPRAWIE PISMA PRZEDSTAWIONEGO

IM PRZEZ PRZYSIÊG£YCH
MISTRZÓW KOTLARZY

Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu, Akta miasta Œwidnicy, nr 412, k. 19–21:

Allen den die desen brieff sehen adir horen lessen den tuen wir rotman zur Swy-
dnicz kunt daz fur vns komen sint die gesuorn meister der kesseler vs manschin landen
vnd stetem [!] vnd haben vns gewysit eynen brieff der luetit in sulchin wurtin: alle den
die desen brieff sehen adir horen lessen den tuen wir rotluete zu Bresslaw zuwyssin
daz fur vns komen sint – – die gesuorn meister der kesseler vs manschin steten vnd
landen vnd haben vns gewysit eynen brieff der lutit in [?] sulchin wurtin: wir rotluete
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53 Tam¿e, s. 41–42.
54 K. Maleczyñsk a, Dzieje starego papiernictwa œl¹skiego, Wroc³aw 1961, s. 99.
55 Tam¿e, s. 100.
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zu Strelin, Hanke Rose burgkmeister1, Hannos Stolczil, Kunlin fon der Harte2 vnd
Hannos fon der Harte, bekennen daz fur vns komen sint sechczig// kesseler in der
furgen stat Strelin vnd haben vns gelerin in ere inunge vnd brudirschafft zugeen
vnd en czuhoren, wie daz sie keynen kesseler vndir en vnd bie en loszen wellen
der den landen vnd stetin schedelich vnd vnfromelich, sie zu ersten male daz keyn
kesseler der vff deme lande vmmegeet keyn schedelich wip nach gewynnerynne
mit ein furen sal, auch sal keyn kesseler vngeluet kms [?] furkauffen vnd keyn sal
das hantwerk mit erkerten – – habe denne sin recht vnd brudirschafft mit en ge-
wunnen, auch welch kesseler knecht syme meister adir eyme andirn manne sin ge-
feisse entreit daz eyns firdungs werd ist zu deme wellen, sie mit deme rechtin lo-
szen richtin alzo zu eyme andern diebe, welch meister auch eynen lerknecht zu ein
nymmit zulerin, der sal drie jar en bie ein haldin vnd nicht mynner vnd sal ein auch
syne lerjar nicht mit gelde abekauffin vnd sal auch nicht mer denne eynen haldin;
dornach haben sie dirfaren daz Nyckil Czan3 eynen mantil gestolen habe vnd eyn
messir daz drier grosse wert ist hat her gestolen Hunsiln Vngewyn, Herman Bek
der ist beschuldegit daz her eyn recht furretnisse habe begangen an Hensil Santfe-
ildir fon Bresslaw vnd eyn gerete daz eyns firdungs wert gewest ist, zo ist her auch
beschuldeget daz her eynen mantil gestolen habe, Peter Marsil//wicz ist beschul-
degit daz her eynen cramer vm daz syne ir mort habe, Nycze Burger ist beschul-
degt daz her eynen kessil vnd hechsiln entragen hat daz wol czen scot wert gewest
ist, Kirstan vnd Mertin Punpirler die haben entragen Hensil Spanfeldir gerete bes-
sir denne drie firdunge, Ny Czynnynberg hat entragen Jorgen fon Glogow andirt
halbe marg vnd sin geczew, Cuncze Eulende4 hat entragen drie firdunge vnd vir
grosse Nytschin Thasschener, Arnold Spis zur Beroldstat5 vnd Frenczil sin knecht
haben gestolen eynen kessil zum Czindal6, zo ist auch der selbe Arnold beschulde-
get daz her czwu brawpfannen gestolen habe Kecler zu Wartinberg7 der en beschul-
deget hat, zo hat Pauwil Koppersmeit beschuldegit den furgen Arnold Spis daz her
ein XVII scot grosß entragen hette, zo haben sie gemeynlich beschuldegit Hensil
Prewsin, Nyczin Frolich fon Monstirberg8, Hensil Prewsin wip vnd erin brudir daz
die vmegeen mit falschin pfennygin, zo haben sie beschuldegit Hensil Mo(n)stirberg
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1 Rajca strzeliñski tak¿e w 1383 i 1386 r. (Rep. 135 D 384b, k. 35v–36).
2 W³aœciciel 2 posesji w Strzelinie w 1371 r. (R. Hec k, Stosunki spo³eczne i narodowoœciowe

Strzelina w drugiej po³owie XIV wieku (w œwietle nieznanego spisu podatkowego z roku 1371) (So-
bótka, R. XIX, 1964, z. 1–2, s. 192–193), zapisa³ czynsz dla biednych z ³ana w Starym Mieœcie Strze-
linie (Rep. 135 D 384b, k. 35v, b³êdny zapis de Harla).

3 Nicos Czan w 1381 r. by³ wspó³nabywc¹ domu w Œwidnicy (M. Go l iñ sk i, Wokó³ socjotopo-
grafii póŸnoœredniowiecznej Œwidnicy, cz. 2, Wroc³aw 2000, s. 308), osoby o tym nazwisku mieszka-
³y te¿ we Wroc³awiu w 1370 i 1384 r. (Wroc³awskie ksiêgi szosu z lat 1370–1404, wyd. M. Goliñski,
Wroc³aw 2008, s. 280).

4 Nazwisko spotykane we Wroc³awiu (tam¿e, s. 285).
5 Bierutów (Bernstadt).
6 Prawdopodobnie Wojnowice (Zindel) ko³o Jelcza.
7 Syców (Gr. Wartenberg).
8 Ziêbice (Münsterberg).
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daz der hern Wenczusch fon Donyn9 gestolen habe kopper vnd andir gerete vnd
sie [!] auch betrigt jungfrouwin vnd frouwin, zo haben sie beschuldegt Cuncze
Wyngasse10 daz der eynen mantil gestolen sulle habe vnd auch eynen rok, zo ha-
ben sie beschuldegt Hensil Korber daz der /-Mathis fon Welow-/ eyne kanne vnd
eynen kessil gestolen habe zu Wenyge Glogow11  vs der walkmol, zo haben sie ge-
sagit fon Nyczin – – Koseler12 daz der Mathise fon Welow gestolen habe, zo ha-
ben sie beschuldeget Peter Sarow daz der eyn// – – geczew vnd eyne glutsche ge-
stolen haben [!], zo haben sie besagit Nytschin Reddescher13 vnd fon Nytschen
Eckart14 daz die schelde sint vnd gestolen haben, zo haben sie gesagit fon erbern
Nytschin eyn tisschlach gestolen habe zum Schonenborn15, zo haben sie gesagit
fon Hensil Gilnicz fon Legenicz daz der nvin pfunt koppirs gefelschit habe, zo ha-
ben sie gesagit fon zewbirlich entragen habe Ny Kuckener fon Jauwir eyn schok
vnd drie grosse, Ny Bemen knecht hat entragen zu Zesalsen16 VIII grosß, der sel-
be knecht heyssit Gregor, zo hat Mertin fon Bresin Mertin fon der Nysse entragen
eyn halbe, zo ist beschuldegt Herman Trewgebrot daz her drie firdunge entragen
habe Nyczin Kesseler fon Grossen Glogow17; dese redinge ist zum lecztin gesche-
en vnd gelewbert zu Bresslaw vnd betin euch allen vnd iclichin besundirn zu den
desß brieff sumpt, ap ir der {furgen} knechte keynen gehaben mogit, daz ir kegen
en tuet mit deme gerichte nach deme alz sich daz geborit; gegeben an deme din-
stage nach senti Francisci tage nach Gots gebort tusent drie hundirt jar in deme
seben vnd sebenczigstin jare [6 X 1377], adir an deme sonobunde nach senti Mer-
tins tag ist dese redinge zur Swydnicz gescheen; zum leczstin bewart gelewtbert
daz Nycze Rebinsteyn habe gestollen eynen rok vnd eynen geczew vnd Ny Rod-
stok18 eyn bette vnd lilachin gestolen zu Koltschin19 vnd eyne pfanne zum Tschar-
tirn20 vnd Nycze Reddescher// hat kasten irbrachin, Ny Lenberg hat eyn geczew
entragen vnd Diterich hat auch eyn geczew entragen vnd /-Nycze-/ {Michil} Mor-
re hat eyne pfanne heyssin stelen vnd ist der rechtin diebe eyner vnd Cu(n)cze mit
deme barte hat eynen erintopff vnd kussin gestolen zu Glegaw [!] daz besß ist ge-
west wenne eyn firdung; vnd beten euch allen vnd iclichin besundern zu den dirre
[!] brieff kympt, ap ir der furgen knechten keynen gehaben mogit, daz ir mit den

Mateusz Goliñski

9 Z rycerskiej rodziny von Dohna, w której ³u¿yckiej linii, w odga³êzieniach obecnych w K³odz-
kiem i w ksiêstwie œwidnicko-jaworskim, u¿ywano wspó³czeœnie imienia Wac³aw (T. Ju rek, Obce
rycerstwo na Œl¹sku, do po³owy XIV wieku, Poznañ 1996, s. 214–215).

10 Nazwisko spotykane we Wroc³awiu (Wroc³awskie ksiêgi..., s. 361).
11 G³ogówek (Oberglogau).
12 Nazwisko spotykane we Wroc³awiu (Wroc³awskie ksiêgi..., s. 310).
13 Jw. (tam¿e, s. 333).
14 Nycze Eckehart w 1374 r. mia³ posesjê we Wroc³awiu (tam¿e, K5-1.66).
15 Byæ mo¿e ¯erniki Wroc³awskie (Schönborn).
16 Miejscowoœæ niezidentyfikowana, mo¿e Cieœle (Zessel) ko³o Oleœnicy.
17 G³ogów (Glogau).
18 Oba nazwiska spotykane we Wroc³awiu (Wroc³awskie ksiêgi..., s. 332, 334).
19 Prawdopodobnie Kie³czyn (Költschen) ko³o Dzier¿oniowa.
20 Miejscowoœæ niezidentyfikowana.
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tuet waz sich fon rechte geborit; gegeben an deme sonobunde vnd in deme jare
alzo furgeschreben steet tusent drihundirt adir in achtin vnd sebinczigstin Jare
[1378].

DIE SCHLESISCHE INNUNG DER KESSELSCHMIEDE
UND IHRE „SCHWARZE LISTE”

Der Ausgangspunkt für die vorgelegten Darstellungen ist der Inhalt eines Dokumentes des
Schweidnitzer Rates von 1378 aus dem alten, nicht mehr in Benützung gewesenen Proskriptions-
buch. In diesem Dokument ist ein Transsumpt des Breslauer Gemeinderats vom 6. Oktober 1377
enthalten, ergänzt von einem früheren Schreiben der Ratsherren von Strehlen. Es ist nachgewiesen,
dass eine ganz Polen umfassende Kesselschmiedeorganisation existierte, die sich als „Innung und
Bruderschaft„ bezeichnet hat und von Geschworenen geleitet war. Auf der Versammlung in Strehlen
mit sechzig Kesselschmieden wurden einige Vorschriften angenommen, die das Arbeits- und
Moralniveau der Handwerker heben sollten. Bearbeitet wurde auch eine Proskriptionsliste, auf
der einige zehn Konfrater verschiedener Straftaten schuldig gesprochen worden waren. Eine zweite,
unwesentliche Information, stammend aus einer Glosse im Schweidnitzer Stadtbuch aus dem Jahre
1461, bestätigte das Bestehen der Kesselschmiedeorganisation, die mindestens Niederschlesien
umfasste und der eine Leitung aus vier Personen vorstand.

Vermutliche Ursachen für diese Struktur, die nicht in das herrschende allgemeingültige Schema
der Innungen passte, und von dem lokalen Rat untergeordneten Konfratren einer Stadt übernommen
wurde, waren erstens: ein Mangel an Ansammlung von Kesselsschmieden neben gleichzeitiger
Zerstreuung auf viele Orte; zweitens übte ein Teil sein Gewerbe im Umherziehen aus (wandern
in die Dörfer um geschmiedete kupferne Gefäße zu verkaufen), und im Zusammenhang damit hatten
sie einen gesellschaftlichen Status, der ihnen nicht die Teilnahme an den „normalen„ Innungen
erlaubte. Außerdem bestanden in dieser Innung Sitten, die den entferntesten Teilen Deutschlands
entlehnt worden waren. Es wäre möglich, dass die Schlesische Innung an die Muster der territorialen
und interterritorialen Kesselsschmiedeorganisationen, gestaltet im 14. bis 15. Jhdt., wirkend bis
zum 18. Jhdt. im südwestlichen Teil Deutschlands und in der Schweiz, angeknüpft hat. Jedoch
blieb im Gegensatz zu norddeutschen Genossenschaften der Feudalpatron unbekannt (die Hinweise
auf den Münsterberger Fürsten sind undeutlich zu erkennen). Es ist nicht bekannt, ob diese
Organisation bis in die Neuzeit überdauert hat. Man kann nicht ausschließen, dass der Untergang
der Innung mit einem anderen Prozess zusammentraf, der als „Kupferschmiede” in Quellen in
allgemeinen Schmiedengilden in schlesischen Städten aufscheint (geschehen im vierten Quartal
des 15. Jhdt.).

Œl¹ski cech kotlarzy i jego „czarna lista”


