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Las podhalański w XII-XVI wieku w świetle badań 

pastersko-osadniczych*) 

  

Upland (Podhale) Forest in XII-th to XVI-th Century as Revealed by 
Studies of Shephered and Settlement Modes of Living 

Подгалянский лес в ХИ — ХУП веке по скотоводческо-поселенческим 

исследованиям. 

XII wieku Nowotarszczyzna stanowiła wielką puszczę leśną, przy 
tym bagniska i łąki (1) rozpościerały się na terenach niżej leżących, 

a lasy natomiast na pagórkowatych. W tym czasie na Podhalu, podobnie 
zresztą jak i w całej Polsce, właścicielem ziemi był książę (2). Gęste lasy 
Podhala i bardzo znikome jego zaludnienie nie sprzyjały wcale rozwo- 
jowi osadnictwa w Tatrach, jakkolwiek datuje się ono już od pojawienia 
się na tych obszarach Wiślan i wypełnia cały okres plemienny (3). 

Karta najstarszego osadnictwa nie jest prawie znana. Postępowało 
ono etapami ku górom (4). Człowiek historyczny zanim stał się góralem 
musiał być uprzednio człowiekiem nizin (5). O tym najlepiej zdają się 
świadczyć szlaki migracyjne, szlaki osadnicze i pasterskie, idące przez 
Tatry i Podhale. 

Las tatrzański ma dla górala szczególne znaczenie, zwłaszcza dla rozwo- 
ju gospodarki hodowlanej. W tym okresie gospodarki hodowlanej, który 
„nie jest okresem twórczym' w żadnym kierunku, śledzimy wymieranie 
cisu. Las w starszych okresach miał bardzo urozmaicony drzewostan (6). 

Karczunek leśny i gospodarka pasterska w czasach historycznych 
zmieniały stopniowo obraz Tatr i Podhala. W miarę postępu osadnictwa 
kurczył się las. 

W XII wieku las podhalański stwarzał pomyślne warunki dla rozwoju 
myślistwa, rybołówstwa i pasterstwa. Były to główne zajęcia pierwot- 
nej, nielicznej ludności w tych stronach. Dostatek lasów, liczne łąki, 

rzadko zadrzewione tereny porosłe bujną trawą i hale na Podhalu sprzy- 
jały tym zajęciom. Warunki te również dopomagały rozwojowi osadnict- 

wa samorzutnego za wiedzą księcia (7). Las także sprzyjał rozwojowi 

pasterstwa. O ziemię niewiele dbano, a czynnik gospodarczo-społeczny 
bez mała do drugiej połowy XII wieku nie odgrywał tu większej roli 

z powodu słabego jeszcze zamieszkania tej ziemi. W tej dobie las podha- 
  

*) Autorem artykułu jest historyk dr Stefan Górzyński (Przyp. Red.). 

36



lanski byt lasem naturalnym, cechowaly go bowiem zespoly naturalne. 
Poznanie warunków naturalnych pierwotnego lasu i jego dynamiki, to. 
jest praw rządzących jego powstaniem, powinno stać się również ważną 
kwestią i dla badań historycznych (8). 

Nie można powiedzieć, by w studiach dotychczasowych nad lasem 
podhalańskim gospodarka człowieka w lesie była już dostatecznie histo- 
rycznie zbadana. Tę sprawę od strony źródeł znamy niedostatecznie, jak 
również nie umiemy nic bliższego powiedzieć o ciągłości historycznej, 
jaka w Tatrach niewątpliwie istniała pomiędzy lasem naturalnym i gos- 
podarczym. Tworzyły one na Podhalu w sensie rozwojowym ideową ciąg- 
łość. W literaturze przedmiotu daje się odczuwać brak mapy lasu przed 
drugą połową XIV wieku (9). Proces kurczenia się powierzchni leśnej 
przedstawia dla badacza swą wartość nie tylko od strony historycznej, 
ale i z punktu widzenia troski o zachowanie naturalnych zespołów roś- 
linno-zwierzęcych. Zachowanie resztek pierwotnej przyrody, martwej 
i żywej, powinno stanowić treść badań nad przeszłością lasów tatrzań- 
skich, jakie odbicie znalazły one w źródłach. Lasy podhalańskie w wieku 
XII wykazały znaczną odporność. Podobne warunki istnieją wszędzie 
tam, gdzie nie ma wyrębów, bądź są one nieznaczne. Tak się rzecz miała 
w najstarszym okresie osadniczym w Nowotarszczyźnie wskutek czego 
gleba była stale pod osłoną drzewostanu i odnowień naturalnych. Las 
tatrzański z tej doby cechowała zdrowotność i większa grubość drzew, 
a w ślad za tym szedł większy przyrost masy drzewnej. Dzikość krajo- 
brazu Tatr i Podhala zdaje się wskazywać na istnienie tych warunków 
przyrodzonych. 

Ze stanowiska badań synchronistycznych proces osadniczy na Pod- 
halu postępuje co najmniej z półwiekowym lub nawet większym opóźnie- 
niem. Daje się poza tym obserwować późne wykształcenie się tam form 
własnościowych i społeczno-gospodarczych bytu ludności. 

Ponieważ właściwości lokalne regionu tatrzańskiego nie są histo- 
rycznie dostatecznie zbadane ani ze stanowiska struktury  ilo- 
Ściowej, ani też jakościowej, dlatego w obu kierunkach winny być 
skierowane studia. Źródłowej strony tego zagadnienia, gdzie studia 
nad dokumentem stanowiłyby punkt wyjściowy dla tych badań 
historycznych, niemal nie znamy. Większość bowiem dotychczasowych 
osiągnięć jest oparta głównie na studiach retrogresywnych. Znaczenie 

badań ilościowych i jakościowych w historii lasu, poznanie wzajemnego 
stosunku tych badań do siebie, rzuciłoby w niejednym kierunku nowe na- 
świetlenie poznawcze i na odcinku studiów progresywnych. Badania nad 
biocenozą lasów naturalnych i zagospodarowanych mogą tu być wielce 
pomocne. W tym wypadku studia leśnika miałyby na celu wydobycie 
elementów przyrodniczych z materiałów historycznych. Studia te nale- 
żałoby co rychlej podjąć. | 

Z wyników studiów nad pasterstwem wiemy, że dotychczasowe ba- 

dania nad osadnictwem pasterskim opierały się na metodzie toponoma- 
stycznej, która pozwala odtworzyć ten proces tam, gdzie źródła zawodzą. 

Powiązanie kierunku fizjograficznego z historyczno-osadniczym w zagad- 
nieniach pasterskich, z kolei studia nad strefami pasterskimi i wahaniami 
ich granic, nad krajobrazem i stosunkami społeczno-gospodarczymi, o któ- 

re się oparła Pacewiczowa, posunęły te badania nad pasterstwem 
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znacznie naprzod. W Slad za tym pogtebily sie studia historyczne na od- 
cinku pasterstwa. 

W okresie przed XIII wiekiem nie Zachodzila jeszcze tak dalece 
potrzeba rozszerzenia terenu pastwiskowego, ani też konieczność przy- 
sparzania łąk kosztem karczunku leśnego, ponieważ tych terenów, służą- 
cych do wypasania bydła i owiec było sporo w porównaniu ze słabym 
jeszcze zasiedleniem Podhala. Pasterstwo trzymało się dolin i rzek i po- 
woli posuwało się ku górom. W tej dobie las podhalański nie zna jeszcze 
dewastacji, tak bardzo rozpowszechnionych w czasach nowożytnych. Za- 
chowuje swą pierwotność nie tylko las, ale i przyroda górska, więc 
cechy, które będą się stopniowo zatracały pod wpływem postępu osad- 
nictwa. W tych rozważaniach stałe pastwiska gminne, tzw. skotnice, za- 
sługują na bliższą uwagę. Wydzielanie łąk na Podhalu szło powolniej niż 
pastwisk (10). Z pomiarem i podziałem łąk spotykamy się dopiero przy 
nadaniach prawa niemieckiego (11). 

W procesie osadniczym na Podhalu górzystość terenu stanowiła naj- 
poważniejszą przeszkodę dla rozwoju osadnictwa. W najstarszej fazie 
swego rozwoju osadnictwo to etapami dociera do gór. Powstają dolinne 
przysiółki i tam się koncentruje osadnictwo pasterskie. Rozwój jego jest 
powolny i długo osady występują tam na pograniczu gór. 

Przed XIII wiekiem osadnictwo trzyma się dolin rzecznych i potoków. 
Na Podhalu natrafia ono na przeszkody nie tylko z przyczyny niedostęp- 
nego położenia lasów, ale i często z powodu błotnistości obszarów leżących 
niżej. Osadnictwo w Tatrach nie wszędzie przedstawia się jednolicie, 
jak zdają się za tym przemawiać etapy rozwojowe tego procesu 1 sam 
charakter wypasów na terenach łąkowo-pastwiskowych. Nie tylko góry, 
ale cała kotlina podhalańska rokowała słabe nadzieje dla pomyślnego 
rozwoju osadnictwa (12). 

Proces ten niekiedy wyprzedzały indywidualne wędrówki pasterskie, 
zanim osadnictwo przyjęło charakter filialny. Nie należy jednak stanu 
tego przyjmować za zasadę. 

Podhale, kraj o klimacie surowym (13), łącznie ze swym osadnictwem 
u podnóża Tatr, domaga się ponownego swego metodycznego opracowa- 
nia. Chodzi o najstarszy okres osadniczy, ponieważ dotychczasowe próby 
są niewystarczające przy obecnym stanie badań. 

Doliny rzek i potoki stanowiły punkt wyjściowy w tym procesie osad- 

niczym i migracjach w góry. Tędy pędził pasterz swą trzodę w Tatry, 

zanim najstarsze pasterstwo przebiło się tam od strony Szaflar i Wak- 

smundu (XIII-XIV wiek). Osady leżące pomiędzy Czarnym Dunajcem, 

połączonymi Dunajcami a Białką, stanowią kierunek wyjściowy dla 

tatrzańskich wędrówek pasterskich (14). 

W tych badaniach różnorodność gleb, klimat, gospodarka leśna, wy- 

pas bydła i owiec w dolinach rzek, na halach i połoninach tworzy trwałą 

podbudowę dla tych studiów. Studia nad stokami gór, reglami, nad tur- 

niami, przez które wiedzie perć czy droga nad graniami, w poznaniu 

pierwotnego krajobrazu mają swoje historyczne znaczenie przy śledzeniu 

przebiegu procesu osadnictwa pasterskiego. Zagadnienie to od strony 
źródeł historycznych należy do niedostatecznie jeszcze zbadanych. Wa- 
runki geograficzne, ustroje społeczne i stosunki gospodarcze są to te 

czynniki, które wycisnęły swe piętno na rozwoju najstarszego osadnictwa 
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nasterskiego, zbiorowego i indywidualnego. Z nimi w historycznym zwiaz- 

ku zostawało i samo natężenie ruchu na szlakach pasterskich. Sąsiedztwo 

Spisza i Orawy o tyle jest ważne dla Podhala, że z nim się wiążą szlaki 

migracji pasterskich i ruchy ludnościowe obustronne w procesie osad- 
niczym na przestrzeni wieków. 

II 

W XIII wieku własność leśna tworzy głównie obszary zwarte, choć 
nie jedynie. Tu i ówdzie zawartość lasu naruszają bądź to elementy 

naturalne krajobrazu leśnego, bądź też sztuczne, tj. istniejące osady ludz- 

kie. W tym okresie lasy w Nowotarszczyźnie należą do obszarów niezupeł- 
nie jeszcze skolonizowanych, ponieważ nie są one dotknięte rąbieżą na 

znaczniejszych przestrzeniach, o czym świadczą głuche puszcze, ponieważ 

kolonizacja od pierwszej połowy XIII wieku do końca XV nie wykracza 

poza granicę północnego Podhala z XIIIEXIV wieku (1). Przewagę ma 

osadnictwo sezonowe i wyłącznie pasterskie (2). 

W procesie osadniczym Podhala XIII-wiecznego poważną rolę wypeł- 

nił element włościański ze środkowego dorzecza Raby (3). Za Kazimierza 

Wielkiego akcja kolonizacyjna w Małopolsce posunęła się znacznie na- 

przód i objęła w dolinie Raby Myślenice (4), Stróże (5), Pcim (6), Lu- 

bień (7), docierając do Mszany Dolnej i Górnej (8). Kolonizacja ta zajęła 

obszary ziemi aż po same Gorce (9). W tym również czasie dokonywa się 

zasiedlenie puszczy sandomierskiej pomiędzy Wisłą i Sanem i Pogórzem 

Karpackim (10). W świetle dokumentu lokacyjnego dla Długopola lasy 

ciągnęły się po obu brzegach Czarnego Dunajca (11). 

Wieki XIII-XIV w osadnictwie Podhala zasługują na baczniejszą 

uwagę z tych względów, że w wieku XIII odnajdujemy wiele zalążków 

osad XIV-wiecznych. Wyrastają one na wschód od Nowego Targu w doli- 

nie Dunajca. Spotykamy się z nimi i na północ od Pienin. Wszystkie one 

leżą nad Dunajcem i w jego pobliżu, u ujścia rzeki Rogoźnika i Białego 

Dunajca, co jest cechą charakterystyczną dla tego terenu (12). 

W porównaniu z dziejami osadniczymi, karta najstarszego pasterstwa 

na Podhalu w XIII i XIV stuleciu przedstawia się bardzo skromnie. Przy 

obecnym stanie badań (13) poza wnioskami natury retrogresywnej nie da 

się nie powiedzieć o jego początkach. Wędrówki te odbywały się dolinami 

Dunajca i Białki w głąb gór. Na Podhalu proces osadniczy nie miał ujem- 

nego wpływu na zanik pastwisk, ponieważ wędrówki pasterskie znacznie 

wyprzedziły osadnictwo. Stan ten daje się obserwować już w wieku XIII 

i XIV. Za najstarsze osady pasterskie powszechnie się uważa: Szaflary (14), 

Waksmund (15) i Klikuszowę (16). Stamtąd wchodzi pasterstwo w Tatry. 

Ma ono tam swoją starą tradycję. Wskazują na nią szlaki Kliku- 

szowej na Maruszynę, Muliców, Butarów i Pitoniów oraz Waksmundu 

przez Kotelnicę i Palczykowy Wierch (17). 

Najlepsze polany mieli mieszkańcy najstarszych osad, to jest dalej 

położonych od Tatr. Szukać ich należy w dolinie nowotarskiej. Osady, 

które później powstały, miały już polany najgorsze i te się znajdowały 

pod Tatrami (18). Na Podhalu wędrówki sezonowe zapędzały pasterzy na 

odległe hale i połoniny. Za Kazimierza Wielkiego poszczególni pasterze 

docierali do hal lanckorońskich (19). Te pierwsze ślady pasterstwa wiążą 
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się z Niemcami, później z Polakami, a w samym końcu z Wołochami. Na 
ziemiach polskich pasterstwo wołosko-ruskie pojawia się dopiero pod 
koniec XIV wieku (20). 

Użytkowanie lasów, łąk i pastwisk na Podhalu w XIII i XIV wieku 
dopóty nie będzie należycie zbadane, dopóki nie zostanie dokładniej 
źródłowo poznany jego region leśny. Wszelkie użytkowanie wymaga stu- 
diów zasięgowo o wiele rozleglejszych od tych, jakie się wiążą z badaniami 
historycznymi. Wiemy, że na równinach lasy gminne objęte były wspól- 
notą użytkowania dla całej wsi, w górach znów, jak na Podhalu, istnieje 
dwojaka forma tej wspólnoty, zależnie od tego, czy wieś osadzona była 
na łanach niwowych, czy też leśnych. Na łanach niwowych wieś za- 
siedlona korzystała z pastwisk i lasów wspólnych, gminnych, natomiast 
na łanach leśnych w zasadzie z tych wspólnot gminnych korzyści nie 
czerpała, ponieważ każdy łan posiadał pastwiska indywidualne, jak 
1 lasy (21). 

Zdaje się, że w wieku XIII i XIV wielka własność nie zdradzała na 
tych obszarach większej aspiracji do prowadzenia samodzielnej gospo- 
darki pasterskiej. Ta forma gospodarowania nie była stosowana również 
w Karpatach i Beskidzie Zachodnim. Przyjęła się tam inna forma, mia- 
nowicie dzierżawy. 

Życie pasterskie było silniej w tej dobie związane z wędrówkami 
sezonowymi, w lecie z dolin na hale, a jesienią z powrotem do osad (wsi) 
podgórskich. Wędrówki te stanowią jedną z najistotniejszych cech pa- 
sterstwa górskiego. Mają swoją tradycję i zwyczaje. Nie we wszystkich 
jednak osadach zachowała się tradycja o ich pasterskim charakterze. 
W Ludzimierzu, gdzie tradycja o wędrówkach pasterskich była żywa, 
uległa ona z czasem zatraceniu (22). Gospodarka pasterska w znacznej 
mierze jest zależna od warunków geograficznych (23). Tych sprzyjających 
warunków Ludzimierz nie posiadał. Obszar wypasów bydła był w dużej 
mierze zależny od postępu osadnictwa w głąb lasów tatrzańskich, także 
od tego, czy te pastwiska w terenie posiadały charakter zwarty, czy roz- 
proszony. Wielka własność miała lasu użytkowego do dyspozycji znacznie 
więcej niż każda inna. Na Podhalu obok lasu, łąki i pastwiska zajmują 
w wieku XIII-XIV znaczniejszy obszar wypasowy, który nie jest w ca- 
łości zużytkowany przez miejscowych pasterzy. Drewno budulcowe, po- 
susz i gałęzie na opał bierze się z lasów pańskich. Pastwiska śródleśne 
1 polany stanowią główne tereny pastwiskowe. Przeszkodę tworzyć mogą 
jedynie trzęsawiska i mokradła, z którymi spotykamy się w Nowotarsz- 
czyżnie. Obszary te starannie omijają pasterze. Są one i przeszkodą 
dla rozwoju osadnictwa. Chętnie natomiast dla celów pastwiskowych 
wykorzystuje się doliny i potoki, które wyznaczały kierunek ruchom 
pasterskim. Osadnictwo i pasterstwo rozwija się wtedy kosztem lasu 
i jego karczunku. W Tatrach i na Podtatrzu takie wędrówki sezonowe 
wyprzedzają wielokroć założenie właściwej osady lub wsi, zanim otrzy- 
mała ona przywilej lokacyjny. Często, do czasu otrzymania lokacji, taką 
wieś przedzielało kilkadziesiąt lat jej istnienia, o ile w ogóle w między- 
czasie nie uległa zniszczeniu. Rzadziej się zdarzało, by powstała od razu 
w drodze lokacji. Dla Podhala z tego okresu czasu dochowała się zni- 
koma ilość dokumentów lokacyjnych. 
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Wymienione w dokumencie wojewody krakowskiego Teodora z 1234 

roku (24) rzeki Dunajec i Czarny Dunajec i w innym nazwy Leśnicy, 

Poronina, Piekielnik, Długopola, Ludzimierza i Ostrowska (25) stanowią 

pas starego osadnictwa. Tam, gdzie Poprad wpada do Dunajca jest Stary 

Sącz, około którego powstało znaczne gniazdo osadnicze (26). W tym czasie 

okolice Sącza, Dunajca i Popradu są lesiste, że wspomnimy tu lasy pod 

Podegrodziem (27), Gołkowicami (28), Rdziastowem (29) czy Cheitm- 

cem (30). Puszcze, które pokrywały Beskid Zachodni i Podhale docierały 

wtedy w okolice Tyńca i opierały się o bronę myślenicką (31). Tereny 

te obfitowały w barcie, ryby i zwierzynę, toteż stanowiły zachętę do kar- 

czunku (32). Również nie stanowiły osad w połowie XIII wieku Ostro- 

wiec (33), Długopole 34), Ludzimierz (35) i Krauszów. (36); otrzymały 

one nadanie lokacji później — w wieku XIV. Późniejsza jest tak samo 

lokacja Dębna (37). Jest to okres dziejów najmniej znany i ubogi w źródła. 

Uwagami tymi możemy zamknąć rzut oka na rozwój osadnictwa paster- 

skiego i lasu na Podhalu u progu XV stulecia. 

III 

W XV i XVI wieku daje się w dalszym ciągu stwierdzić ścisły związek 

pomiędzy lasem i osadnictwem na Podhalu. Ówczesne lasy tatrzańskie 
i ich szata krajobrazowa tworzyły naturalne zespoły leśne. W Nowotarsz- 

czyźnie gospodarka leśna nosiła cechy pierwotności, a sam przebieg osad- 

nictwa był nierównomierny i bez określonych bliżej cech, stałości tego 

procesu. Toteż las podhalański nie był w tym stopni? gospodarczo 

wykształcony w XV i XVI wieku, jak w pozostałych częściach Polski. 

Osadnictwo, obok planowej i zorganizowanej akcji kolonizacyjnej, pro- 

wadżonej przez Ratułdów i Pieniążków, miało i cechy pewnego zanied- 

bania. Wydzielanie się Nowotarszczyzny ze Śmiercią Jana Pieniążka 
(1532 r.) na trzy główne działy, jak dzierżawę nowotarską, porębską 

i mszańską (1), musiało także znaleźć swe odbicie w dotychczasowej 

gospodarce leśnej za jego następców. 

Występujące bory i lasy w dokumentach podhalańskich należy ściśle 

rozróżniać. „Borra* i „silvae' były przeciwieństwem lasu zwanego meri- 
ca (jest to las rzadko porośnięty drzewami) (2). Przez bór rozumie się las 
na błotnistym gruncie (3). Niektórzy uważają go za las szpilkowy (4). 

Jeśli był on gęsty, to nazywano go u nas kaczą (5). 

Pojawienie się Wołochów na Podhalu miało tak samo doniosłe znacze- 

nie w życiu gospodarczym tej ziemi, jak zaprowadzenie gospodarstwa 

folwarcznego. Podnieśli oni wśród ludności gospodarkę pasterską i spo- 

wodowali tym samym potrzebę powiększenia pastwisk. Najstarsze kolonie 

wołoskie wypasały swe bydło w Małej Tatrze i na Choczu (6). Z poja- 

wieniem się Wołochów na Podhalu tworzy się nowy typ gospodarki rol- 

niczo-pasterskiej, która przekształca tu dotychczasowe stosunki ekono- 

miczne (7). Zetknięcie się z gospodarką rolniczo-pasterską gospodarki 

folwarcznej niebawem wydało owoce, ponieważ ta ostatnia we wsiach 

na prawie wołoskim podkopała cały układ gospodarstwa hodowlano- 

bydlęcego (8). | 

Wyjaśnienie to jest konieczne, ponieważ gospodarka folwarczna wpro- 

wadza nas bezpośrednio w problem własności i wspólnoty użytkowania 
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lasów, łąk i pastwisk w tej dobie. Skromnie przedstawia się wielka włas- 
ność na Podhalu w porównaniu z wielką własnością ziemską w Koronie. 
Wystarczy porównać z sobą lustracje królewszczyzn z 1564—5 roku z lu- 
stracją nowotarską z 1564 r., by się o tym przekonać. 

Podhale w akcji kolonizacyjnej płynącej z Małopolski staje się w tej 

dobie terenem ekspansji osadniczej. Pomimo tego folwark na Podhalu 

nie odgrywał w rzeczywistości większej roli, jakkolwiek istnienie jego 

jest pewne. Na Podhalu daje się stwierdzić znaczna ilość sołtysów. Jeżeli 

chodzi o wielką własność w stosunku do jej użytkowników, zwłaszcza przy 

korzystaniu z własności leśnej, łąk i pastwisk, to tutaj stanowisko sołtysa 

sprowadzało się do roli pośrednika pomiędzy dzierżawcą a kmieciami 

w sprawach o charakterze administracyjno-gospodarczym. We wszystkich 

bowiem ważniejszych kwestiach wsi sołtys występował wraz z przysięż- 

nikami i zeznawał pod przysięgą o jej stanie rzeczywistym (9). 

Na Podhalu w posiadaniu wielkiej własności był zazwyczaj las. Poło- 

niny należały przeważnie do drobnej własności, ale mogły znaleźć się 

również i we władaniu wielkiej. Gospodarka wielkiej własności opierała 

swe dochody na dzierżawach. Bydło wypasano głównie w lasach, na łą- 

kach śródleśnych i tak zwanych „wyrobiskach', czyli na gruntach wy- 

robionych własną pracą. Stoki górskie nadawały się jedynie na łąki i past- 

wiska. 
Na Podhalu lokowano wsie nad rzekami (10), między wsią już istnieją- 

cą a rzeką aż do gór (11), w lesie (12), na surowym korzeniu (13), czyli 

w tak zwanym surowym lesie (14) przez wypalanie (in extirpanda) (15) 

itą „drogą za przyczyną wielu dobrych ludzi tak z Miasta Nowego Targu, 

jako i inszych wsi* powstawała wieś świeżo osadzona (16). Zakładano ją 

ku pożytkowi i rozmnożeniu większemu dóbr nowotarskich i szaflarskich, 

jak głosi przywilej dla Pieniążkowice (17). Czasy Prokopa 1 Jana Pie- 

niążków należą do okresu bardzo żywotnego w rozwoju osadnictwa 

w Nowotarszczyźnie. W tym czasie do osad dawniej założonych przybywa 

świeżo lokowany Czarny Dunajec (18). W lustracji z 1564 roku wymienio- 

ne są nadto wsie Morawczyna (19), Maruszyna (20), Zawada (21), Bań- 

ska (22) i Biały Dunajec (23). Pod koniec XVI wieku źródła wspominają 

o lokacji kilku nowych osad: wsi Bystrej nad Rogoźnikiem (24), niewła- 

ściwie nazywanej Rogoźnikiem (25), Chochołowa (26), Maciejowic, czyli 

Pieniążkowice (27) i Cichego (28). U schyłku XVI wieku kolonizacja pro- 

wadzona przez Pieniążków dociera aż do samych Tatr (29). 

Na wykarczowanym gruncie przez górala i jego rodzinę powstawała 

mała zagroda. Siedział on na woli przez pewną ilość lat wolny od świad- 

czeń i wypasał na polanie swe bydło. Po wyjściu woli płacił czynsze 

i ponosił świadczenia. | 

Czesciej jednak wypasano bydto z dala od miejsca zamieszkania, za- 

zwyczaj na takiej odlegtosci, aby wypedzone z rana mogto ono powrocic 

ze swym pasterzem do domu o zachodzie słońca. Przy wypasach sezono- 

wych wypuszczano się na dalsze wędrówki. Ludność Podhala utrzymy- 

wała się głównie z hodowli bydła, zwłaszcza owiec, i z pasterstwa. 

W połowie XV wieku z wolnych pastwisk ze wszelkimi pożytkami 

korzystała wieś Waksmund położona na brzegu Dunajca na przestrzeni 

między Mszaną i rzeką Dunajcem aż do gór tatrzańskich i po Gorce (30). 

W wieku XVI z gór wolnych do wypasów korzysta Biały Dunajec (31), 
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w Tatrach z wolnych pastwisk Bystre (32). Osadnicy w tej ostatniej wsi 
osadzeni mają także wolne wyrabianie pól i łąk oraz użytkowanie la- 
sow (33). £ prawa wypasania bydła korzystała wieś Chochołów w Suchym 
Borze, Dolince i Łuczni, Okrainie i w Dzianiszu Pohrackim (34). Wieś 
Pieniążkowice miała w Tatrach polanę zwaną Małą Łąką dla wypasu 
owiec (35). Do sołtysa natomiast należały pastwiska między rzeczkami 
Maciejowskim a Piekielnikiem (36). Wieś Ciche posiadała swe pastwiska 
w Dolince i Przysłopie, pro pascendo grege, oraz w Czerwonym Potoku, 
Szurowie i Babi (37). 

Dla XV i XVI wieku materiał źródłowy dotyczący wolnych wypasów 
na Podhalu przedstawia się skromnie i ulamkowo. Zasobniejszy jest on 
ala Spisza i Orawy, ze względu na wpływy i migracje, jakie stąd przeni- 
kały na Podhale, ponieważ dla wędrówek pasterskich po obu stronach 
granice polityczne nie istniały. 

O ile w ubiegłych wiekach z nazewnictwem hal nie spotykamy się 
w dokumentach, o tyle pod koniec XVI wieku występują już one, przy 
tym będą to hale należące do sołtysów (38). W tej dobie sołtysi stanowili 
element uprzywilejowany, który był rozmyślnie zwalczany przez dzier- 
zawców dóbr nowotarskich i szaflarskich. U ludności miejscowej sołtysi 
podhalańscy cieszyli się dużym mirem. W wielu razach zwracali się 
górale do nich po radę. 

Za najstarsze źródło statystyki owiec na Podhalu jest uważana lustra- 
cja nowotarska z 1564 roku (39). Wg obliczeń przeprowadzonych w 5 osa- 
dach w Waksmundzie, Szaflarach, Czarnym Dunajcu, w Klikuszowej 
i w Podobinie, to jest w późniejszym Podolinie, było w sumie 1890 
owiec (40). Jeśli odrzucimy ten ostatni, który właściwie nie należy do 
Podhala, to średnio na jedną wieś wypadnie 460 owiec (41). Nie jest to 
mało. W górach hodowla owiec była na ogół bardziej rozpowszechniona 
niż na równinach. 

W tym czasie zatargi o pastwiska są na porządku dziennym. Jednym 
z takich głośniejszych pod koniec XVI wieku był spór o pastwisko Gło- 
dówka pomiędzy Wojciechem i Janem Waligórskimi, szlachcicami, po- 
siadaczami sołectwa Groń w starostwie nowotarskim, a chłopami tegoz 
starostwa, którzy zajęli pastwiska, przy czym doszło do rebelii. Sprawa 
ta rozsądzona została dekretem starosty nowotarskiego, ale szczegółów 
wiążących się z tym zatargiem w nim nie podano (42). 

W XV i XVI wieku Podhale rozporządzało jeszcze bardzo znacznymi 
obszarami, nadającymi się do wypasów, przy tym na łąkach śródleśnych 
wypasano bydło, owce i świnie. Z takich hal w lasach, z hal średniogórs- 
kich zbierano siano na zimę. Zasięg i charakter tych wypasów były nor- 
mowane przez trzy czynniki: warunki hydrograficzne, etnograficzne i Spo- 
ieczno-gospodarcze. W XV i XVI wieku wypasy na Podhalu miały charak- 
ter przeważnie bezplanowy, polegający głównie na spasaniu pastwisk. Góral 
był zbyt przywiązany do tradycji i starych metod gospodarowania j dla- 
tego wypasy owiec czy to na halach wysokogórskich, czy średniogórskich 
nie dawały w pełni efektywnych wyników. Ponieważ gospodarka ta na 
terenach górskich jest inna niż na równinach i bez porównania cięższa, 
tym się tłumaczy, że w wieku XVI hodowla owiec była często niewystar- 
'czająca w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania (43). W XVI wieku 
„hodowla owiec na Podhalu była wzmożona, lecz wtedy nie każdy góral 
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posiadat swoje stada, mieli je tylko nieliczni. Ci jednak, ktorzy utrzymy- 
wali je, dysponowali przewaznie stadem duzym (44). 

Jeśli owce były wypasane w obrębie gminy na polach tej samej gminy, 
to wypasy te połączone były z krótkimi wędrówkami z pastwiska na 
pastwisko, z budową szałasów i koszarów oraz z przemianą pastwisk na 
role lub łąki, jakiej dokonywano kolejno (45). Była to zatem gospodarka 
szałaśniczo-pastersko-rolna. Palikowania bydła jeszcze wtedy nie znano, 
które spasało trawę chodząc luźnie z jednego terenu użytkowego na drugi, 
zanim porósł trawą. Najchętniej wykorzystywano na wypasy górskie, jak 
i równinne nie tylko stame pastwiska, które tworzyły ortus pascuarum 
alias pastewniki, ale i pascua cum silvis versus villas (46) oraz taki 
in fluvio (47). Świetlik i szelęźnik stanowią najpospolitszy składnik łąk 
górskich (48). Powyżej granicy lasu paszy dla owiec dostarczają upłaz- 

ki (49). 
Charakter wypasów, jak i samej gospodarki hodowlanej na halach, 

zależał od wysokości położenia ich w terenie; w miarę jej wzrostu wa- 
runki wypasu kształtowały się odmiennie, roślinność stawała się uboż- 
sza, klimat surowszy, gleba płytsza, a teren bardziej kamienisty. 

W ciągu XV—XVI wieku lasy podhalańskie zaczęły się stopniowo prze- 

rzedzać drogą trzebieży. Osadnictwo wołosko-ruskie w rozwoju tego pro- 

cesu osadniczego spełniło bardzo wydatną rolę i powoli przestawiło gospo- 

darkę Podhala z gospodarstwa hodowlano-bydlęcego na gospodarkę rolni- 

czo-pasterską. Poczynania Wołochów zaważyły na strukturze ekonomicznej 
Nowotarszczyzny. Lustracją nowotarską z 1564 roku możemy zamknąć 

najstarszy okres w dziejach osadnictwa pasterskiego na Podhalu od mo- 

mentu, gdy wyszło ono w średniowieczu z Szaflar i Waksmundu aż do 

chwili, kiedy dotarło od Gorców po Tatry. Na tym właśnie obszarze 

najstarsze osady miały wolność pasania. Gorce stanowiły w tym czasie 

wielką puszczę. Te wypasy stad lustracja oznaczyła ,„między górami (50). 

Z nią wkraczamy w nowy okres rozwoju ekonomicznego Podhala, w okres 

wzmożonej akcji osadniczej i pasterskiej o zasięgu do tej chwili nie spo- 

tykanym. I ten las, podobnie jak wyżej omówiony, nie może być wszech- 

stronniej zbadany, jak na podłożu studiów pastersko-osadniczych, który- 

mi się jeszcze zajmiemy. 

PRZYPISY 

1) Posługuję się terminem „łąka celowo, ponieważ w najstarszych dokumentach 

dla Podhala, i długo jeszcze później, czytamy wyłącznie o użytkowaniu cuny 

agris, pratis, campis, silvis etc. Vide: dokumenty podane przez dr Edm. D ]UuUg0- 

polskiego w ,„Przywilejach sołtysów podhalańskich", Roczn. Podh. 1914—21 r. 

Nr 1. | 

2) Książę spełnia swe prawa zwierzchnie nad zajmowanym terytorium. Rozróż- 

nianie majątku osobistego książąt od państwowego w wieku XI i XII jeszcze 

nie istniało, bo książę rozporządza majątkiem państwowym jak swoją prywatną 

własnością (R. Grodecki, Książęca włość trzebnicka, Kw. Hist. t. 27, 1918 r. 

p. 1l i in., Ant. Małecki, Ludność wolna w księdze henrykowskiej, 1894 r. 

(odb.) p. 32). W drugiej poł. XII w. widzimy w tej zasadzie wyłom, ponieważ 

zakładane i uposażane klasztory, szczególniej gdy powstawały z fundacji ksią- 

żęcej, otrzymują z reguły immunitet skarbowy (R. Grodecki. Początki immu- 

nitetu w Polsce, 1930 r. p. 51). W dobrach świeckich immunitet ten jest tworem. 
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