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Burmistrzowie i rajcy Skoczowa 
w latach 1660— 1670

Z badań nad funkcjonowaniem miast w księstwie cieszyńskim 
w czasach nowożytnych

W ostatnim okresie zostały podjęte na nowo badania nad funkcjonowaniem 
kręgów władzy w dawnym księstwie cieszyńskim, prowadzone wcześniej w latach 
siedemdziesiątych przez Barbarę Trelińską1 i Ericha Sefćika2. Badania te w pierw
szym rzędzie dotyczą rozpoznania położenia władzy książęcej zarówno w kontekś
cie zewnętrznego usytuowania księstwa cieszyńskiego, jak i w aspekcie jej relacji ze 
społeczeństwem Śląska Cieszyńskiego w średniowieczu3. W daleko mniejszym 
natomiast stopniu uwzględniają funkcjonowanie innych kręgów władzy, jak np. 
sytuacji władz samorządowych. Wyjątkiem w tym zakresie są badania prowadzone 
przez Wacława Gojniczka, który opracował listę burmistrzów Cieszyna oraz 
przedstawił podstawowe zasady funkcjonowania tego urzędu w mieście4. Pozostałe 
ośrodki miejskie zostały pozostawione niemalże na uboczu zainteresowań badaw
czych. Mamy tu m.in. na uwadze opisanie sytuacji władz miejskich w pozostałych 
miastach polskiej części dawnego księstwa cieszyńskiego, jak np. Skoczowa5 czy 
Strumienia6. Jako iż stan uprawnień władz miejskich mógł mieć w poszczególnych 
miastach różny charakter w przedstawionym materiale podejmiemy próbę uchwy
cenia stanu rzeczy w tym zakresie w odniesieniu do Skoczowa, żywiąc nadzieję, że 
badania te będą kontynuowane przez innych historyków, którzy zajmują się 
przeszłością Śląska Cieszyńskiego zarówno przed, jak i po wojnie 30-letniej.

Podniesiony problem ma z wielu względów bardzo istotne znaczenie. Po pierwsze 
wynika to z roli, jaką odgrywało mieszczaństwo w dawnym księstwie cieszyńskim, 
po drugie m.in. dlatego, iż, jak wiemy, miasta książęce posiadały znaczną dozę 
autonomii w stosunku do władz zwierzchnich7. Oznacza to, że również rola władz 
miejskich, kierujących życiem mieszczan, była bardzo ważna. Ponadto badania te 
mogą być przydatne szczególnie w perspektywie planowanych prac nad dziejami 
Śląska Cieszyńskiego w owej epoce, gdyż problem funkcjonowania władzy stanowi 
jedną z ważniejszych kwestii badawczych.
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Konstatacja ta stawia przed nami dwa pytania. Po pierwsze warto rozpoznać 
w czyich personalnie rękach znajdowała się władza w Skoczowie w określonym 
przedziale czasu, po drugie zaś należy ustalić jaka była częstotliwość zmian wśród 
urzędników sprawujących najważniejsze funkcje w mieście, a mianowicie wójta 
i rajców. Wyjaśnienie tych kwestii pozwoli w dalszej kolejności odpowiedzieć z jakich 
kręgów mieszczańskich wywodzili się najważniejsi urzędnicy miasta Skoczowa.

Cezury czasowe, w których, wobec powyższego, zamkniemy nasze uwagi, 
zamykać się będą w latach 1660—1670. Jest to okres czasu wprawdzie krótki, 
niemniej pozwoli zorientować się w jaki sposób kształtowała się sytuacja w zakresie 
sprawowania władzy w tym mieście. Ponadto zaproponowany przedział czasowy 
powinien stanowić doskonały punkt wyjścia do dalszych badań nad podniesionym 
problemem.

Przechodząc do próby odpowiedzi na pierwsze pytanie sięgnijmy do księgi 
miejskiej Skoczowa, zawierającej dokumenty z 2 połowy XVII w. i 1 połowy XVIII 
w.8 Znajdziemy w niej pod rokiem 1659 zapis informujący nas, że władzę w mieście 
sprawował Krystian Reis9. Do pomocy miał on rajców (w źródłach zwanych często 
z łacińska konsulami), a mianowicie Jana Szwarca, Mikołaja (w innym miejscu 
zmierzamy wyjaśnić imię Hanzelskiego) Hanzelskiego, Pawła Cudzika, Jerzego 
i Jana Słotów oraz Pawła Golasowskiego10. W tymże roku, w kilka miesięcy 
później, pojawia się jednak w mieście nowy wójt, a mianowicie Adam Hajek11. 
Krystian Reis pozostał w otoczeniu władz miejskich, tym razem jednak w roli rajcy. 
Zmianie podległ wówczas nie tylko urząd wójtowski. Zmienili się również swoimi 
rolami rajcy miejscy. Ze starego urzędu pozostał jedynie Jan Szwarc i Witek 
Hanzelski. Nowymi rajcami zostali natomiast Paweł Poznalek, Jakub Kurczek 
i Andrzej Krem zer. T en sam skład utrzymał się w Skoczowie niemal przez najbliższe 
dwa lata12.

W 1662 r. doszło do kolejnej zmiany we władzach miejskich. Wójtem został 
ponownie Krystian Reis, zaś w roli konsulów wystąpili Jan Szwarc, Witek 
Hanzelski, Paweł Cudzik, Jerzy i Jan Słotowie oraz Paweł Golasowski13. Z tego 
zestawienia wynika, iż na urząd rajcy powrócił Paweł Cudzik, zaś swoją funkcję 
utracili Jakub Kurczek i Andrzej Kremzer.

W powyższym zestawieniu skoczowska rada miejska występowała bardzo długo, 
gdyż aż do schyłku 1666 r.u; wtedy to, 22 września Krystian Reis i wymienieni wyżej 
rajcy potwierdzili przekazanie przez mieszczanina skoczowskiego Adama Jureczkę 
raty dłużnej w wysokości 9 talarów Pawłowi Puńcowskiemu15.

Kolejna zmiana we władzach miejskich Skoczowa miała miejsce na przełomie 
1666 i 1667 r. Wójtem został wówczas w miejsce Krystiana Reisa Jan Szwarc16. 
Zastąpił on Krystiana Reisa najpewniej z powodu jego podeszłego wieku; sam 
zresztą był zapewne również osobą zaawansowaną wiekiem. Wnosimy tak na 
podstawie długotrwałego czasu występowania obu wymienionych osób w różnym 
charakterze na dokumentach miejskich17.

Mniej więcej w dwa lata później, na przełomie 1667 i 1668 r. wój tem skoczowskim 
został Bernard Karaś. Powody objęcia jego funkcji były analogiczne jak powyżej18. 
Do grupy rajców doszli wówczas Andrzej Łukasz i Paweł Żak. Zastąpili oni Jana 
Szota i Pawła Golasowskiego19.
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Bernard Karaś swoją funkcję pełnił do końca lat 60-tych20, a także w początkach 
lat 70-tych XVII w., współpracując z wymienionymi wyżej rajcami21.

Należy podkreślić, iż niemal zawsze wójt wywodził się z szeregu rajców, co może 
dowodzić dwóch kwestii. Po pierwsze, z tytułu samego sprawowania funkcji rajcy 
osoby najbardziej wpływowe uzyskiwały tak daleki wpływ na tę część społeczności 
miejskiej, która decydowała o wyborze wójta, iż nie było dla nich problemem 
uzyskanie tego urzędu. Po drugie, już sam fakt sprawowania funkcji rajcy pozwalał 
radnym tworzyć wokół siebie krąg ludzi skłonnych ich w przyszłości poprzeć.

Z powyższego wniosku wypływa kolejny, który tym razem dotyczy rajców. Otóż 
— co nie ulega wątpliwości — sprawowanie funkcji radnego na ogół było zajęciem 
intratnym i przyczyniało się do stabilizacji materialnej określonej rodziny. Każe to 
oczekiwać, iż na funkcję tę łakomym kąskiem spoglądali inni mieszczanie. Skoro 
więc mamy do czynienia z tak dużą stabilizacją również wśród rajców miejskich, 
w takim razie możemy wnosić, że w Skoczowie, przynajmniej w 2 połowie XVII w. 
wytworzyła się swego rodzaju elita miejska, która w zupełności zdominowała życie 
polityczne w mieście. Trzeci wniosek, który nasuwa się w trakcie lektury 
analizowanego źródła dotyczy kręgu, z którego wywodzili się wymienieni wyżej 
burmistrzowie oraz rajcy. Otóż, jak wynika z lektury księgi miejskiej Skoczowa, 
niemal wszyscy z nich (wyjątkiem jest bowiem po części Adam Hajek) wywodzili się 
z wielkomieszczan skoczowskich, a więc ludzi w mieście najbardziej zamożnych22 
i zarazem wpływowych.

Z przedstawionych uwag wyłaniają się następujące spostrzeżenia. Pierwszym 
i najważniejszym jest fakt dużej stabilizacji władzy miejskiej Skoczowa. Dotyczy to 
zarówno funkcji wójta jak i rajców. Zwróćmy uwagę, iż w wymienionym przedziale 
czasu (1659— 1670) godność wójta sprawowały wprawdzie cztery osoby, ale 
przynajmniej jeden z nich, a mianowicie Adam Hajek, był tutaj postacią epizodycz
ną. Uwaga ta okaże się tym ważniejszą jeśli przypomnimy, że urzędników 
sprawujących wyżej wymienione godności wybierano co roku. Po drugie wielką 
stabilizację wykazuje godność rajców.
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