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> NARZĘDZIA UPRAWY ZIEMI W GÓRSKICH TERENACH 
NA POGRANICZU CZECH I ŚLĄSKA * *

Ramy przestrzenne problemu zawartego w tytule obejmują teren 
Sudetów, na którym występował względnie występuje jako narzędzie 
orne typ radła odrębny od typów spotykanych na innych terenach gór
skich i nizinnych. Ramy czasowe zaś wobec braku źródeł archeologicz-? 
nych zostały wyznaczone przez dostępne źródła historyczne i etnogra
ficzne. Najstarszy rysunek przedstawiający radło z okolic miejscowości 
Trutnov na terenie Czech (ryc. 1) pochodzi z r. 1794 i , a najstarszy, czę
ściowy opis tego narzędzia pochodzi z ziemi kłodzkiej z r. 17782. Zaś

* Praca wykonana w Katedrze Etnografii Ogólnej i Słowian Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

* J. M e h 1 e r, Der A ckerbau  des K önigreichs B öhm en  im  fla ch en  Lande, Mit
tel- und H ohen G ebirge, Erste Sammlung der böhmischen Ackergeräthe, Dresden 
1794, tabi. X X . Fragment rysunku J. Mehlera przedstawiający samo radło umieścił 
w wymienionej niżej pracy J. Falkowski (s. 71, ryc. 44b), powołując się na Braun- 
garta. Że dla Braungarta była źródłem praca Mehlera, świadczy porównanie rysun
ków, wykazujące ich zgodność we wszystkich szczegółach z wyjątkiem kąta pochy
lenia rysunku w stosunku do ramki, który jest różny w obu wypadkach o około 10°. 
W związku z tym zdanie Falkowskiego: „...sam koniec grządziela osadzonego w ryl
cu jest lekko wygięty ku górze“, pozostaje w wyraźnej sprzeczności z oryginalnym 
rysunkiem Mehlera. Rzecz jest o tyle godna uwagi, że w radłach rylcowych kąt 
położenia rylca w stosunku do oranej czy radlonej ziemi jest bardzo ważną jego 
cechą. A w pracy Falkowskiego wraz z całym rysunkiem zmienił położenie również 
rylec. Przy okazji zwrócę uwagę na podobną zmianę położenia innego rysunku 
w pracy Falkowskiego (s. 70, ryc. 43c), będącą również rezultatem pośrednictwa 
Braungarta. Chodzi o rysunek radła rylcowego z terenów Czech, którego pewne 
cechy (rozgony, kształt rylca i in.) posiadało również radło występujące w nie
których okolicach górskich na Śląsku, opisane przez H. Elsnera W 1821 r. (zob. dal
szy ciąg artykułu). Otóż grządziel radła na oryginalnym rysunku Mehlera ma układ 
dokładnie poziomy. Wystarczy więc spojrzeć na rysunek w pracy Falkowskiego, 
aby stwierdzić, że położenie całego radła wraz z rylcem zostało poważnie zmienione.

2 „Oekonomische Nachrichten“, t. VI, Wrocław 1778, s. 266—267. Na istnienie 
tego opisu zwrócił moją uwagę dr S. Michalkiewicz.



istatnie wyniki etnograficznych badań terenowych prowadzonych zarów- 
L0  po stronie czeskiej, jak i polskiej wykazują, że omawiane radło na 
wspomnianym terenie występuje jeszcze dziś.

Zadaniem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy znalezionych 
w źródłach historycznych opisów i rysunków radła, porównanie ich z ma- 
eriałami etnograficznymi i ustalenie, w jakim stopniu dotyczą one tego 
amego konstrukcyjnie określonego narzędzia. Omówiony zostanie rów- 
deż rozwój formy, spotykane odmiany narzędzia oraz różne jego funkcje 
w różnych okresach czasu. Oprócz radła uwzględnione zostaną także in- 
ie narzędzia uprawy ziemi (pług, brony) występujące na terenie Sude- 
ów, jednak nie będzie omówiona cała problematyka z nimi związana, 
wykracza ona bowiem poza teren objęty niniejszym artykułem.

Ryc. 1. Tzw. radło „trutnowskie“ występujące w okolicy Hradec Králové
(wg J. Mehlera, 1794).

Najwcześniejsza wzmianka źródłowa o omawianym radie powstała 
v związku z jego udoskonaleniem (1778). Cała poprzednia historia tego 
larzędzia ze źródeł bezpośrednich jest nam nie znana. Jednak wszech- 
itronne zbadanie problematyki z nim związanej w dostępnym dla bez
pośrednich badań okresie jest bardzo ważnym przyczynkiem do historii 
echniki uprawy ziemi w Europie środkowej, której syntetyczne opraco



wanie pozwoli z kolei wyjaśnić genezę tego narzędzia. Takiego synte
tycznego opracowania dotychczas nie ma (pomijam tu ujęcia przestarza
łe albo nie oparte na analizie źródeł). Istnieją jednak pewne, dość po
wszechnie uznawane, ogólne stwierdzenia dotyczące rozwoju techniki 
uprawy ziemi w ogóle. Do takich stwierdzeń m. in. należy zróżnico
wanie czynności uprawowych na głębokie i powierzchowne wzruszanie 
oraz odwracanie uprawnej warstwy ziemi. Czynnościom tym odpowia
dają, z grubsza biorąc, trzy różne rodzaje narzędzi od dawna stosowane: 
radła, pługi albo sochy i brony.

Najstarszą techniką mechanicznej uprawy ziemi jest głębokie je j 
wzruszanie przy pomocy radła. Również dawno znaną czynnością związa
ną z uprawą zbóż jest powierzchowne wzruszanie ziemi przy pomocy 
bron. Później natomiast pojawia się odwracanie uprawianej warstwy 
ziemi. Czynność ta stanowi istotę funkcji pługa dostosowanego do odkła
dania skiby na jedną stronę. Pewne dane wskazują jednak na to, że 
przed wynalezieniem pługa czynność ta wykonywana była przy pomocy 
radła, które posiadając budowę symetryczną, dla odkładania skiby na 
jedną stronę musiało być przechylane w kierunku zoranej części pola 3. 
W okresie późniejszym, po rozpowszechnieniu się pługa, radło było 
w dalszym ciągu używane na pewnych terenach jako podstawowe narzę
dzie do orki względnie radlenia (bez użycia pługa). Wyjaśnienie tego 
znajdujemy w literaturze rolniczej. Znakomity znawca rolnictwa pierw
szej połowy XIX  w., Michał Oczapowski, pisał: „Są nawet okoliczności, 
w których użycie radła do pierwiastkowego podruszania gruntu może 
mieć pierwszeństwo przed pługiem, a mianowicie można go użyć do 
orania gruntów piaszczystych i górzystych, gdzie oranie płaskie zasłu
guje na pierwszeństwo przed zagonami“ 4.

W stosunku do omawianego tutaj górskiego radła śląsko-czeskiego 
powstaje więc pytanie, czy spełnianie przez to narzędzie funkcji pługa 
jest pozostałością z czasów, kiedy pługów jeszcze nie znano, czy też za
stosowaną później w terenach górskich techniką uprawy ziemi bardziej 
odpowiednią niż orka pługiem zwykłym.

Z kwestią tą wiąże się problem konstrukcji narzędzia, które jest 
radłem rylcowym, a więc zgodnie z ogólnie przyjętym schematem ewo
lucji tego narzędzia posiada konstrukcję, z której rozwinęły się radła 
płozo we i czworoboczne (ramowate), powszechnie występujące na tere
nach nizinnych na północ (Polska) i południe od Sudetów (Czechy).

Źródła historyczne dotyczące omawianego zagadnienia są nieliczne, 
dotychczas w naszej literaturze nie wyzyskane, dotyczą różnych okolic

3 Problem ten omawia A. S t e e n s b e r g  w artykule P arallel Ploughing w ith  
alternately  Sloping and Upright Ard in Colum ella, Folk-Liv 1957—1958, s. 15?-^162.

4 M. O c z a p o w s k i ,  G ospodarstw o w iejskie, t. III, Warszawa 1835, s. 34.



i pochodzą z różnych okresów czasu. Ponieważ źródła te wzajemnie się 
uzupełniają, dlatego dla jak najpełniejszego oświetlenia omawianej tu 
problematyki konieczna jest dokładna ich analiza.

Najdokładniejszy rysunek rylcowego radła śląsko-czeskiego dotyczy na
rzędzia używanego w okolicy Trutnova i pochodzi z pracy J. Mehlera 
o uprawie ziemi w Czechach, wydanej w r. 1794. W pracy tej znajduje 
się również szczegółowy opis konstrukcji tego narzędzia oraz sposób 
pracy nim 5. Przedstawienie więc tego źródła na wstępie ułatwi inter
pretację innych (również wcześniejszych) wzmianek dotyczących tego za
gadnienia.

Wg rysunku (ryc. 1) i opisu J. Mehlera radło używane w końcu 
XVIII w. w okolicy Trutnova jest narzędziem rylcowym, którego grzą- 
dziel (e—f), opadający przednim końcem w dół, tkwi w rylcu (a—b )6. 
Te dwie części połączone są ponadto przechodzącą przez nie ukośną 
listwą (g—h). Poziomo ułożone rękojeści przednimi końcami przytwier
dzone są do grządziela, w połowie swej długości natomiast wspierają się 
na poprzeczce przechodzącej przez rylec poniżej jego połączenia z grzą- 
dzielem. Radlica (b—c—d) posiada kształt zakrzywionej łopaty i przy
twierdzona jest do rylca przy pomocy ucha. Przedni koniec grządziela 
połączony jest z chodakiem (g—h), który w czasie orki czy radlenia su
nie po ziemi. Mehler przedstawił na rysunku również sposób pracy opi
sanym radłem. Ciągnie je jeden koń, którym kieruje siedzący na jego 
grzbiecie chłopiec. Oracz trzyma rękojeści radła przy pomocy pasa albo 
„nosidła od taczki“ (Schubkarrenträger).

Radła tego używano na piaszczystych i innych lekkich glebach do 
pierwszej i drugiej orki, do wzruszania ziemi, czyli radlenia, i do pie
lęgnacji zasiewów. Jeżeli radlica ustawiona była prosto i oracz prosto 
trzymał radło, wówczas ziemia podniesiona przez radlicę przewalała się 
na obydwie strony bruzdy. Jeśli natomiast chciało się przewalać ziemię 
tylko na jedną stronę, trzeba było przedtem przy pomocy klinów od
wrócić nieco radlicę w stronę, na którą ziemia miała być przewalana. 
Całe radło w czasie orki trzeba było również w tę stronę pochylić. Zda
niem Mehlera do uprawy kapusty, ziemniaków, chmielu i w ogóle ro
ślin hodowanych w rzędach opisane radło szczególnie się nadawało, gdyż 
użycie do tego celu narzędzi koleśnych spowodowałoby niszczenie ro
ślin.

W r. 1778, a więc 14 lat przed ukazaniem się pracy Mehlera w „Oeco- 
nomische Nachrichten“ wychodzących we Wrocławiu, pojawiła się in

6 M e h l e r ,  op. c it ., s. 124—126, tabi. X X .
6 Sposób połączenia rylca z grządzielem w literaturze etnograficznej przyjęto za 

podstawę podziału radeł rylcowych na te, których grządziel tkwi w rylcu, i te, 
których rylec tkwi w grządzielu.



formacja o udoskonaleniu radła powszechnie używanego w hrabstwie 
kłodzkim. Udoskonalenia dokonał człowiek „pospolitego stanu“ noszą
cy nazwisko Nawe. Właścicielem majątku, na którego terenie został 
dokonany wynalazek, był von Pilati. Autorem informacji jest dyrektor 
towarzystwa ekonomicznego w Kłodzku von Frobel. Nawe udoskonalił 
radło, którym sam pracował.- Narzędzie to używane było w górskich 
terenach do orki, radlenia i pielęgnacji zasiewów. Ze względu na to, 
że większość pól w tej okolicy znajduje się na stromych stokach, ów
czesny pług nie mógł być tam zastosowany.

Autor informacji nie daje pełnego opisu radła, wskazuje jedynie na 
te jego niedogodności, które zostały usunięte przez udoskonalenie Na- 
wego. Wymienione są pewne cechy narzędzia przed udoskonaleniem 
i pewne jego cechy po udoskonaleniu.

Przy pracy radłem nieudoskonalonym zmiana głębokości orki w za
leżności od właściwości gleby była kłopotliwa. Gdy oracz zaczynał orać, 
musiał często całym swoim ciężarem kłaść się na grządziel w miejscu 
jego połączenia z rylcem (Haupt) i wciskać do ziemi radlicę albo też 
wymieniał znajdujący się między radlicą a rylcem poprzeczny gruby 
klin na cieńszy. Ostatnio wymieniona czynność, jeśli często była wyko
nywana, zajmowała dużo czasu. Jeśli się zaś chciało orać ziemię płytko, 
co było bezwzględnie konieczne np. przy zaorywaniu zasiewów, oracz 
wówczas musiał nosić radło w rękach albo też rękojeści wisiały niejako 
na jego ramionach (so muss der Ackermann die Stelzen in den Händen, 
oder auch auf den Armen gleichsam schw ebebend tragen), aby radlica 
nie podejmowała za dużo ziemi. Praca ta była bardzo męcząca, a jeżeli 
oracz był słaby, ręce mu opadały i orał za głęboko, tzn. źle. Ponadto 
radłem tym nie można było odkładać skiby, ponieważ poderwana przez 
radlicę rola z powodu braku odkładnicy opadała na obydwie strony. 
Jeśli się chciało tym narzędziem przewalać ziemię tylko na jedną stronę, 
trzeba było nadawać mu skośne położenie. Nie można było go więc 
wówczas wygodnie trzymać za rękojeści, gdyż jedna znajdowała się pra
wie na ziemi, a druga „sterczała ku niebu“. Taka orka była dla oracza 
nadzwyczaj męcząca. Dalej, radłem tym na pochyłościach zorywano zie
mię na dół, tak że po upływie kilku lat na górze został martwy grunt 
i było rzeczą konieczną wywożenie urodzajnej ziemi z doliny z powrotem 
na górę, co zabierało dużo czasu i wymagało siły pociągowej.

Otóż te ujemne właściwości radła miały być usunięte przez udosko
nalenie Nawego. Dzięki ruchomemu połączeniu rylca z grządzielem prze
sunięcie rylca do przodu lub do tyłu mogło być regulowane przy pomocy 
skośnej listwy przechodzącej przez grządziel. Czynność ta nie zajmo
wała oraczowi więcej czasu niż zatknięcie kołka przy nastawianiu pługa 
i była znacznie mniej kłopotliwa niż wymiana klinów poprzecznych,



które w ogóle już nie były potrzebne. Połączenie rylca z grządzielem 
przy pomocy zawiasy pozwalało także na odwracanie go w lewo lub 
w prawo, dzięki czemu w czasie orki skiba mogła być odwalana w ca
łości bądź na lewą, bądź na prawą stronę. Specjalne urządzenie pozwa
lało utrzymywać rylec w tym samym położeniu dowolną ilość czasu. 
Dzięki temu też przy orce pól położonych na stokach gór możliwe miało 
być przewracanie skiby pod górę, przez co wzgórza nie ulegały wyjało
wieniu i nie było potrzeby wywożenia urodzajnej ziemi z dołu na górę.

O sposobie uprawy ziemi w górach na Śląsku w pierwszej połowie 
X IX  w. informuje nas H. Elsner. „Do pierwszej orki (umbrechen) — 
pisze on w r. 1821 — używa się jeszcze prawie wszędzie zwykłego pługa 
śląskiego z wyjątkiem niewielu gospodarstw, w których wprowadzono 
obce pługi. Do radlenia (rühren) używane jest prawie powszechnie miej
scowe radło, które jak gdyby specjalnie dla terenów górskich zostało 
wynalezione. Zamiast koleśnicy posiada krzywy kawałek drzewa w ro
dzaju płozu od sań, który nazywany jest „chodakiem“ (Schleicher). Samo 
radło jest prostym drewnem z tyłu mocno zakrzywionym. Niekiedy jest 
ono wykonane z jednego kawałka drzewa, niekiedy zaś składa się z po
łączonych odrębnych części. Do zakrzywienia głównej części radła przy
mocowane są rękojeści połączone poprzeczką. Radlica ma kształt serco- 
waty, nad nią zaś po obu stronach znajduje się para rozgonów (Ohren) 
mających długości 1 stopę i idących w górę pod kątem 60 stopni. 
Rozgony dla wzmocnienia połączone są w tyle poprzeczką. Głębokość 
radlenia reguluje oracz, lekko naciskając lub podnosząc radło. Narzędzie 
to ma tę zaletę, że w czasie pracy idzie lekko i szybko wchodzi do ziemi 
przy zaczynaniu radlenia. Ze względu zaś na łatwość podnoszenia i ob
niżania go w ziemi kamienistej ma pierwszeństwo przed wielu innymi 
narzędziami uprawy. Radlica jest przymocowana skośnie pod kątem 
120 stopniu do radlonej powierzchni ziemi. W ten sposób wykonuje ona 
czynność łopaty, wzruszając podglebie dość głęboko. Do bronowania uży
wane są powszechnie ostre i ciężkie brony“ 7. Na omawianych przez 
Elsnera terenach w tym czasie panującym systemem uprawy ziemi była 
trójpolówka. Dla przygotowania gleby pod zasiew uprawiano ją przy 
pomocy pługa i radła 3- lub 4-krotnie, nie licząc bronowania.

Przytoczone powyżej opisy radła rylcowego występującego na tere
nach górskich Śląska i Czech, zaczerpnięte ze źródeł historycznych 
z końca XVIII i pierwszej połowy XIX  w., znajdują powiązanie z mate
riałami etnograficznymi pochodzącymi również z tych terenów.

W Muzeum Śląskim we Wrocławiu znajduje się radło rylcowe

7 H. E l s n e r ,  Beschreibung der L an dw irthschaft im  Schlesischen  G ebirge  
(Jahrbuch der Landwirthschaft, dritter Band 1821, zweytes Stück, s. 81—82).



(ryc. 2) pochodzące z okolic Wałbrzycha. Zostało ono przewiezione z mu
zeum w Wałbrzychu, kiedy natomiast zostało dostarczone z terenu do 
muzeum — nie wiadomo. Rysunek tego radła załączony jest również 
do artykułu A. Nasza, Wpływ śląsko-lużyckiej rubieży leśnej na dynami
kę procesów etnograficznych 8. Grządziel i rylec radła wykonane są z jed
nego kawałka świerka, przy czym grządziel jest zrobiony z prostego

Ryc. 2. Radło rylcowe z okolic Wałbrzycha (Dz. Etnogr. Muzeum Si. we
Wrocławiu).

pnia, a rylec z grubego korzenia wyrastającego w stosunku do pnia pod 
kątem nieco mniejszym od prostego. Największa długość grządziela 
wynosi 220 cm, jego grubość w przodzie — 9 cm, grubość w tyle (przed 
przejściem w rylec) — 20 cm. Długość rylca (mierzona bez radlicy, pio
nowo od górnej strony grządziela w dół) wynosi 64 cm, grubość rylca 
w górze — 22 cm, w dole — 8 cm. Rękojeści (dł. 150 cm) są ułożone 
poziomo, przednimi końcami przymocowane do boków grządziela (75 
cm od tylnego jego końca), i połączone poprzeczką przechodzącą przez 
grządziel w miejscu jego naturalnego połączenia z rylcem. Ponadto rę
kojeści połączone są przy pomocy pręta żelaznego grubości 1,5 cm przy
mocowanego w środku do grządziela. Największa rozpiętość rękojeści 
w tyle wynosi 62 cm. Przedni koniec grządziela połączony jest przy po
mocy sworznia z „chodakiem“, który składa się z części łukowato za
krzywionej (część ta w czasie orki czy radlenia radłem sunie po ziemi) 
i połączonego z nią na stałe sprzęgła, wykonanego z jednego kawałka 
drzewa bukowego i obejmującego przedni koniec grządziela od dołu i od 
góry. Cały „chodak“ w stosunku do grządziela jest ruchomy i może być 
skierowany w lewo lub w prawo wokół osi, którą stanowi wspomniany 
sworzeń. Przednia część sprzęgła zakończona jest hakiem, do którego 
zaprzęga się siłę pociągową. Wysokość „chodaka“ (mierzona do górnej 
powierzchni nad grządzielem) wynosi 40 cm. Radlica w kształcie łopaty

8 „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka“, 1958, nr 3, s. 384, ryc. 4b. Umie
szczone pod rysunkiem objaśnienie mylnie informuje, że przedstawione radło pocho
dzi z okolic Szprotawy.



przytwierdzona jest przy pomocy ucha (tulei) do dolnej, zwężonej części 
rylca. Długość radła z rękojeściami i „chodakiem“ wynosi 330 cm. Brak 
jest wiadomości o sposobie pracy tym radłem.

Najnowsze dane o górskim radie rylcowym używanym na Śląsku 
pochodzą z badań etnograficznych prowadzonych w r. 1953 dla Pol
skiego Atlasu Etnograficznego. Odpowiednie materiały z terenu Czech 
zostały zebrane w czasie badań przeprowadzonych w latach 1953—1955 
przez Czechosłowackie Towarzystwo Etnograficzne (Národopisná společ
nost československá) w Górach Orlickich, sąsiadujących z Górami By
strzyckimi.

W czasie badań dla PAE, obejmujących cały teren Polski, dane 
c występowaniu górskiego radła rylcowego uzyskano tylko w czterech 
miejscowościach (punktach badawczych) na obszarze Dolnego Śląska: 
Marcinków (pow. Bystrzyca Kłodzka), Wilcza (pow. Nowa Ruda), Książ
nica Śląska (pow. Dzierżoniów) i Lubomin (pow. Wałbrzych) 9.

Ryc. 3. Radło z rylcem obrotowym — Marcinków, pow. Bystrzyca Kł., 1953 
(wg szkicu Haliny Bittnerówny, Archiwum PAE).

W świetle uzyskanych informacji w Marcinkowie używano radła 
rylcowego z radlicą w kształcie łopaty jako samodzielnego narzędzia 
ornego do pierwszej wojny światowej. Później używano tam radła do 
•zaorywania ściernisk oraz do obsypywania i wyorywania ziemniaków, 
przy czym do obradlania ziemniaków używano wówczas specjalnej radli- 
cy ze skrzydełkami. W r. 1953 w Marcinkowie znajdowało się tylko jedno 
radło rylcowe (ryc. 3) i używane było pizez właściciela do orania ścier
nisk i wyorywania ziemniaków (u gospodarza tego znaleziono również 
radlicę w kształcie łopaty od dawniej używanego radła rylcowego (szer.

9 Przedstawione w dalszym ciągu dane dotyczące tych miejscowości pochodzą 
z materiałów terenowych zebranych w r. 1953 przez Halinę Bittnerównę dla PAE.



radlicy u góry 22 cm, u dołu 18 cm, wys. 36 cm). W Marcinkowie nie 
używano radeł samorodnych“, których grządziel i rylec wykonany był
by z jednego kawałka drzewa. Rylec zawsze stanowił odrębną część 
i mógł być obrócony w lewo lub w prawo w celu odwrócenia skiby na 
jedną bądź na drugą stronę. Obecnie używane radło posiada również 
radlicę w kształcie łopaty, różni się jednak od dawniejszych tym, że 
przedni jego koniec oparty jest na koleśnicy, gdy przy dawniej uży
wanych grządziel opierał się na „chodaku“, podobnie jak przy opisanym 
wyżej radie z okolic Wałbrzycha. Grządziel radła stosunkowo krótki 
(168 cm), przednim końcem lekko wygięty w dół, posiada 7 przecho
dzących skośnie na wylot otworów służących do połączenia radła z ko- 
leśnicą. Dwie rękojeści drewniane (dł. 143 cm) przednimi końcami przy
mocowane są do grządziela przy pomocy żelaznego pierścienia, w tyle 
podniesione są (w stosunku do grządziela) nieznacznie ku górze. Radlica 
w kształcie łopaty (wys. 31 cm, szer. 24 cm), dołem wygięta lekko do 
przodu, przymocowana jest do rylca przy pomocy pierścienia (tulei). Na 
zewnętrznej ścianie pierścienia widoczny jest ozdobny ornament wyko
nany przez kowala. Podobny ornament znajduje się również na ścianie 
pierścienia przy innej uprzednio wspomnianej radlicy. Dla lepszego 
umocowania radlicy między je j tylną ścianę a rylec wbite są kliny.

Charakterystyczną cechą radła z Marcinkowa jest obrotowy rylec. 
Właściwość ta umożliwia użycie tego narzędzia do odkładania skiby 
bądź na lewą, bądź na prawą stronę. Rylec (dł. 77 cm) jest okrągły 
i przylega jedną stroną górnej swej części do odpowiednio wklęsłej tylnej 
strony „słupka“ (dł. słupka wraz z czopem 47 cm). Dolna część „słupka“ 
połączona jest z tylnym końcem grządziela, górny jego koniec zaś wczo- 
powany jest do łukowato wygiętego wspornika. Wspornik ten (dł. 85 cm) 
przednim końcem połączony jest z grządzielem tuż za pierścieniem obej
mującym przednie końce rękojeści. Przez „słupek“ ponad grządzielem 
przechodzi poprzeczka łącząca rękojeści, mniej więcej w środku ich całej 
długości. Górny koniec rylca zakończony jest kolcem, który przechodzi 
przez tylny koniec łukowato wygiętego wspornika, spełniając funkcję 
osi obrotowej rylca. W połowie swej długości rylec opasany jest żelazem, 
którego końce przybite są do grządziela. Obydwa te urządzenia (kolec 
i żelazna opaska) z jednej strony umożliwiają obrócenie rylca przy jego 
nastawianiu do odkładania skiby w lewo bądź w prawo, z drugiej strony 
w czasie pracy utrzymują rylec w pozycji pionowej. Obrotowy rylec po 
nastawieniu w lewo lub w prawo wymaga unieruchomienia. Przy radie 
z Marcinkowa służy do tego celu specjalna dźwignia tkwiąca w rylcu 
i zakończona uchwytem z prawej strony nad prawą rękojeścią. Przez 
przesuwanie dźwigni do przodu lub do tyłu rylec obraca się w lewo lub 
w prawo. Dźwignię można unieruchomić, osadzając ją między żelaznymi



Lcami tkwiącymi w niedużych odstępach od siebie w odpowiedni 
ejscu na prawej rękojeści. Poprzez unieruchomienie dźwigni zosta 
ieruchomiony w odpowiedniej pozycji rylec wraz z radlicą.
Pewne dane o jednej z odmian omawianego tutaj radia rylcowej 

/skano również we wsi Wilcza (pow. Nowa Ruda). Po raz ostat 
tej wsi używano radia rylcowego (podobnego do przedstawionego i 
:. 2) w r. 1928 do obradlania ziemniaków. O używaniu radia do or 
i zachowały się wiadomości. W okolicy Wilczy można było wspomni 
radio spotkać sporadycznie jeszcze w ostatnich latach, zawsze jedni 

imorodne“, tzn. posiadające grządziel i rylec wykonane z jednego k 
łka drzewa. Jedyna pozostałość tego radia, jaką znaleziono w Wilcz 
radlica w kształcie łopaty (szer. 32 i 26 cm, wys. 33 cm) przechowr 
na przez jednego z gospodarzy przedstawiona na ryc. 4.

Ryc. 4. Radlica radła rylcowego: a) widok z przodu, b) widok z boku; Książni
ca, pow. Nowa Ruda, 1953 (fot. H. Bittnerówna, Archiwum PAE).

W Książnicy (pow. Dzierżoniów) radła rylcowego podobnego c 
zedstawionego na ryc. 2 używano ostatnio w r. 1937. Rękojeści te£ 
dla były nieco podniesione w górę.
W Lubominiu (pow. Wałbrzych) radła rylcowego do orki zaprzestar 

ywać na przełomie XIX  i XX w. Później biedniejsi gospodarze użj 
iii go przy uprawne ziemniaków. Wg uzyskanych informacji radło użj 
ine w Lubominiu było takie, jak przedstawione na ryc. 3, jedynie r<



kojeści posiadało nieco podniesione ku górze 10 11. Grządziel i rylec wyko
nane były z jednego kawałka drzewa jodłowego lub bukowego. Narzędzie 
to dobrze wzruszało ziemię, szczególnie nadawało się na gruncie ka
mienistym. Głębokość orki regulowano rękami przez podnoszenie lub 
obniżanie rękojeści. Duża szerokość radlicy uzasadniana jest konieczno
ścią robienia szerokich bruzd w czasie orki.

W r. 1953 w Lubominiu nikt już tego narzędzia nie używał, znale
ziono jedynie jeden jego okaz niekompletny (bez radlicy). Znalezione 
radło jest podobne do przedstawionego na ryc. 3, różni się jednak tym, 
że grządziel jego jest nieco krótszy (około 2 m) i dostosowany do opar
cia nie na „chodaku“, lecz na koleśnicy, o czym świadczy 8 otworów 
w grządzielu oraz ślady opierania go na progu koleśnicy. Wymiary 
radła: długość grządziela wraz z rylcem — 265 cm, największa grubość 
w miejscu, zgięcia — 18 cm, średnica grządziela w przodzie — 7 cm, 
długość rękojeści — 132 cm.

Zasięg występowania wymienianego w przedstawionych materiałach 
„samorodnego“ radła rylcowego, jak i radła z rylcem obrotowym roz
ciąga się również na sąsiednie górskie tereny Czech. W Górach Orlickich 
narzędzia te występują dość często do ostatnich czasów i podczas wspo
mnianych już prowadzonych tam przez czeskich etnografów badań spe
cjalnie zwrócono na nie uwagę. Narzędziami tymi interesował się i ze
brany materiał opublikował L. Štěpánek11. Przedstawione przez niego 
dane rzucają dodatkowe światło również na problemy dotyczące techniki 
uprawy ziemi w przeszłości na omawianych tu górskich terenach Śląska. 
Z tego więc względu, jak też w celu objęcia możliwie całkowitego zasięgu 
tych narzędzi konieczne jest zwrócenie uwagi na najważniejsze wyniki 
wspomnianych badań z lat 1953— 1955.

Badaniami zostały objęte pow.: Žamberk, Ústi n. Orl., Lanškroun, 
niektóre wsie na pograniczu kłodzkim w pow. Broumov, Náchod, Dobruš
ka i wschodnia część pow. Rychnov n. Kněž.12 Zebrano bogaty materiał 
dotyczący występowania rylcowego radła „samorodnego“, jak i radła 
z rylcem obrotowym. Na określenie jednego i drugiego na przebadanym 
terenie powszechnie używa się nazwy „hak“.

Narzędzie zwane „hakiem“ używane jest we wszystkich zamieszkałych 
od dawna przez ludność czeską wsiach (choć już nie we wszystkich go
spodarstwach) pow. Žamberk. Podobnie się rzecz przedstawia w okolicy 
Lanškroun. Granica zasięgu „haka“ przebiega przez pow. Ústi n. Orl.

10 Stwierdził to informator, który oglądał rysunek radła w kwestionariuszu.
11 L. Š t ě p á n e k ,  Hak v Orlických horách (Historie a musejnictvi, R. X X IX , 

1956, nr 2, s. 137—148).
12 Wymienione miasta powiatowe zaznaczone są na załączonej mapce orienta

cyjnej.



Używa go się tam we wszystkich wsiach sąsiadujących z pow. Žamberk.
0  zmniejszaniu się wyraźnie zarysowanego zasięgu „haka“ w tym po
wiecie świadczy fakt, że między wsiami, w których występuje on jeszcze 
obecnie, a takimi, w których nie jest znana nazwa „hak“ ani samo na
rzędzie, są takie wsie, w których tylko starzy ludzie pamiętają o używa
niu tego narzędzia. W pow. Rychnov n. Kněž. „hak“ jest używany obec
nie na pograniczu kłodzkim. I tutaj są miejscowości, w których od 30 lat 
(licząc od daty badań) nie jest używany, ale żyją jeszcze ludzie, którzy 
sami go ciągnęli. W pow. Dobruška „hak“ występuje jeszcze sporadycznie 
we wsiach pogranicznych, w niektórych innych zaś zaprzestano go używać 
przed 40 laty. Natomiast w czeskich wsiach pow. Broumov przy granicy 
kłodzkiej występuje dość często.

Spotykany jeszcze obecnie „hak“ w większości wypadków to radło 
z rylcem obrotowym, sporadycznie jedynie spotkać można „hak samo- 
rosły“ (cały z drzewa, jedynie posiadający radlicę żelazną) we wsiach na 
granicy pow. Ústi n. Orl. i Rychnov oraz w niektórych wsiach pow. 
Broumov. Są to tereny piaszczyste i bardziej równinne. Na stromych zbo
czach rozpowszechnione jest natomiast radło z rylcem obrotowym.

Tereny Gór Orlickieh, o których stale tu jest mowa, już na początku 
XIX w. były gęsto zasiedlone. W drugiej połowie tego stulecia wyjątek 
stanowią majątki duże, które zresztą zajęły najurodzajniejszą ziemię, prze
ważają natomiast gospodarstwa średnie i małe. Najwięcej jest takich, które 
pierwotnie obejmowały około 5 ha ziemi. Brak ziemi zmuszał do zajmo
wania pod uprawę stromych zboczy, dokąd trzeba było nosić gnój w ko
szach na plecach. W tych warunkach do połowy X IX  w. (tzn. do poja
wienia się na tych terenach ruchadla) „hak“ był jedynym używanym tam 
narzędziem do orki.

Jeszcze przed pierwszą wojną światową w wielu miejscowościach tych 
okolic pługiem orano tylko jesienią, a na wiosnę pod zasiew zbóż jarych
1 roślin okopowych tylko „hakowano“. W wielu wsiach pow. 2amberk
L. Štěpánek w czasie badań spotkał się z przeświadczeniem, że najlepsze 
zbiory owsa i najlepsze ziarno uzyskuje się na polach „hakowanych“. 
Niekiedy obecnie jeszcze „hak“ jest używany do sadzenia ziemniaków, 
przede wszystkim jednak używa się go do czynności zwanej hrobkováni, 
czyli tworzenia rządków, gdy ziemniaki wschodzą. Bywa również niekie
dy używany do obsypywania ziemniaków, gdy podrosną, jednak do tego 
celu obecnie przeważnie służy zwykłe radło.

Zastanawia fakt, że rolnicy w tych okolicach do niektórych prac 
uprawowych używają jeszcze omawianego „haka“, czyli od wieków stoso
wane tradycyjne narzędzie drewniane, a nie korzystają z nowoczesnych 
kultywatorów i wypielaczy. Otóż okazuje się, że na tamtejszych glebach, 
skłonnych do zachwaszczenia wzrastającego podczas deszczów w okresie



wegetacji, wg zgodnej opinii rolników tradycyjny „hak“ najskuteczniej 
niszczy chwasty, szczególnie przy pielęgnacji ziemniaków. „Hak“ wycią
ga perz z korzeniami i dokładnie ziemię rozdrabnia, zwiększając je j uro
dzajność. Narzędzie to, wypróbowane przez drobnych rolników w ciągu 
wieków, jest skuteczniejsze niż kultywatory i wypielacze nie dostosowa
ne do miejscowych, piaszczystych gleb górskich. Zrozumiałe jest więc 
wyzyskiwanie wyników badań etnograficznych przy konstruowaniu no
wych narzędzi uprawy ziemi w celu dostosowania ich do miejscowych 
warunków przez uwzględnienie dodatnich cech narzędzi tradycyjnych.

O tym, że „hak“ jest narzędziem posiadającym wartość aktualną dla 
miejscowych rolników, świadczy fakt wyrabiania tego narzędzia jeszcze 
w r. 1954, jak również to, że Štěpankowi nie udało się pozyskać żadnego 
egzemplarza do muzeum, ponieważ wszystkie, które spotkał w tęrenie, 
były potrzebne do uprawy ziemi..

Wykonanie „samorodnego haka“ z drzewa świerkowego z odpowied
nim korzeniem jest rzeczą prostą. Umiał go więc zrobić nie tylko stel
mach, ale i sam rolnik często go wykonywał. Radlicę posiadającą kształt 
lekko wygiętej łopaty (wys. 38 cm, szer. 28—35 cm) wykonywał miejsco
wy kowal.

Chociaż „hak samorosły“ jest używany teraz już tylko sporadycznie, 
i tylko do niektórych czynności uprawowych, to jednak w pamięci ludzi 
żyjących zachowały się wiadomości o bardziej powszechnym używaniu 
tego narzędzia i o sposobach pracy nim obecnie nie stosowanych.

„Samorosły hak“ był lekki (ważył około 10 kg), dlatego też rolnik, 
idąc orać, często brał go na ramię. Narzędzie to w czasie pracy nie wyma
gało dużej siły pociągowej. Zaprzęgano zwykle jedną krowę. Obecnie żyje 
jeszcze wielu ludzi, którzy sami ciągnęli to narzędzie w czasie orki. Cią
gnęła je zwykle żona rolnika z synem lub córką. Zakładali sobie postron
ki przez ramiona, trzymali się wewnętrznymi rękami dla zachowania rów
nego kroku i podpierali się kijami trzymanymi w rękach zewnętrznych. 
Zdarzało się to wtedy, kiedy rolnik nie miał nawet własnej krowy albo 
jedyna krowa była cielna, a nie chciał wynajmować siły pociągowej, bo 
i tak to trzeba było odrobić. Ponadto na małych pólkach położonych na 
stromych zboczach zwierzę pociągowe nie mogło być użyte i „hak“ 
mógł ciągnąć tylko jeden człowiek.

Praca „samorosłym hakiem“ wymagała bardzo dużego wysiłku od ora
cza, szczególnie na stromych zboczach gór. Narzędzie to jako rylcowe ma 
tendencję do zagłębiania się w ziemię. Głębokość orki reguluje więc oracz 
przez trzymanie go za pomocą rękojeści na odpowiedniej wysokości. Dla
tego też mówi się, że to radło trzeba w czasie orki „nosić“ i w związku 
z tym w niektórych miejscowościach na rękojeści mówi się „nosidła“. 
W przeszłości w niektórych wsiach używano specjalnego pasa (popręgu),



przy którego pomocy zawieszano radło na ramionach i w ten sposób ułat
wiano sobie ,,noszenie haka“. Dla odwrócenia skiby na jedną stronę na
rzędzie to trzeba było przechylać na bok, co w bardzo dużym stopniu 
utrudniało pracę oracza. Tym też należy tłumaczyć fakt, że przy uprawie 
ziemi na bardziej stromych zboczach „samorodny hak“ został wyparty 
przez radło z rylcem obrotowym, którego w czasie orki nie trzeba prze
chylać.

Ryc. 5. Radło z rylcem obrotowym (H ák s otočnou slupici) z miejscowości Past
viny, pow. Žamberk. Nazwy części radła po czesku: A — hřídel, B — otočná 
słupice, C — kleče, — D dřevěn á vzpěra  („pant“), H — zoubky, I — páka, K — 
děvěn ý  klin, L — radlice, M — zděř radlice, N — chodáková noha, O — nožka,

P — klapky, R — železné hřeby, S — dřevěný k o lik  (wg L. Štěpánka).

„Hak“ z obrotowym rylcem, chociaż jest znacznie cięższy od „haka 
samorodnego“, to jednak orka tym narzędziem dla oracza jest lżejsza. 
Radło to wyrabiane jest przez miejscowych1 kołodziejów. Ryc. 5 przed
stawia „hak“ z obrotowym rylcem z pow. Žamberk, zaś na ryc. 6 pokaza
ne są różne sposoby umocowania obrotowego rylca, jakie stwierdzono 
we wsiach wschodniej części tego powiatu. Porównując te rysunki 
z ryc. 3, widzimy, że zasada regulowania rylca jest ta sama przy wszyst
kich omawianych tu radiach tego typu. Rylec wraz z radlicą może być 
odwracany w lewo lub w prawo i po nastawieniu unieruchomiony. Umoż
liwia to odkładanie skiby kolejno na jedną lub na drugą stronę. Rozwią
zania konstrukcyjne ruchomego umocowania rylca są jednak różne 
(ryc. 6).

Specyficzną cechą radła z Marcinkowa jest prosty grządziel (w części 
tylnej) i nad grządzielem zakrzywiony wspornik dla „słupka“ i rylca. 
Radła tego typu z Gór Orlickich posiadają natomiast grządziel w tyle 
wygięty ku górze.

Udoskonalenie polegające na możliwości obracania rylca wraz z rad
licą stwierdzone w czasie badań etnograficznych jest interesujące w związ-



Ryc. 6. Różne sposoby połączenia rylca obrotowego z innymi częściami radła 
spotykane we wschodniej części pow. Zamberk. A — grządziel, B — rylec 
obrotowy, C — rękojeści, D — poprzeczka drewniana, F — „pręt“ żelazny, 

F — słupek drewniany (wg L. Štěpánka).

e, —  S o b ó t k a



ku z omówionym powyżej udoskonaleniem radia przez Nawego w 1778 r. 
oraz w związku z tym, że niektórzy autorzy, mówiąc o postępie w zakresie 
techniki rolnej na Dolnym Śląsku w ostatnim ćwierćwieczu XVIII w., 
widzą ten postęp w pojawieniu się ulepszonego radia 13.

Udoskonalenie Nawego, jak to już o tym była mowa powyżej, miało 
polegać na możliwości przesuwania rylca do przodu i do tyłu oraz obra
caniu go w lewo i w prawo. Nie posiadamy rysunku radła ulepszonego 
opisanego w „Oekonomische Nachrichten“ ani żadnej informacji pocho
dzącej z innych źródeł o praktycznym zastosowaniu tego narzędzia. W ma
teriałach etnograficznych również nie znajdujemy nigdzie radła, którego 
rylec byłby ruchomy do przodu i do tyłu, jak i na boki. Występują nato
miast radła, których rylec można przesuwać albo do przodu i do tyłu, 
albo w lewo i w prawo. Nie dzieje się tak zapewne dlatego, że możliwość 
regulowania rylca w dwóch kierunkach jest równocześnie niepotrzebna, 
lecz dlatego, że w radiach o konstrukcji drewnianej, nawet przy zastoso
waniu pewnej ilości żelaza, niemożliwe jest takie połączenie rylca z in
nymi częściami radła, które by pozwalało posuwać rylec w przód i w tył 
oraz w lewo i w prawo, a radło wytrzymywałoby równocześnie opór napo
tykany w czasie orki. Powstaje pytanie, czy istnieje genetyczny związek 
między współczesnym radiem z rylcem obrotowym znanym z materiałów 
etnograficznych a radłem udoskonalonym przez Nawego. Chociaż nie ma
my bezpośrednich dowodów na to, jednak należy przyjąć za rzecz praw
dopodobną, że kiedy po praktycznym zastosowaniu radła Nawego okazało 
się, że regulowanie rylca w dwóch kierunkach równocześnie jest prak
tycznie niemożliwe, zachowano tylko urządzenie do obracania go w lewo 
i w prawo. Urządzenie to bowiem w istotny sposób ułatwiało pracę ora
cza. Materiały etnograficzne bowiem stwierdzające występowanie radła 
z rylcem obrotowym dotyczą ziemi kłodzkiej, a więc terenu, na którym 
Nawe dokonał swego udoskonalenia.

L. Štěpánek stwierdza, że na terenach Gór Orlickich radło z rylcem 
obrotowym pojawia się dopiero około połowy XIX  w., przy czym autor 
opiera się wyłącznie na materiale etnograficznym, źródło historyczne zaś, 
jakim jest wspomniana już praca J . Mehlera, z r. 1794, o ulepszonym 
radle nie wspomina.

H. Elsner w opisie gospodarstwa wiejskiego w górach śląskich 
z r. 1821, wymieniając narzędzia uprawy ziemi, nie wspomina nic o ra
die z rylcem obrotowym. Z treści artykułu Elsnera wynika jednak, że 
jego uwagi nie odnoszą się do ziemi kłodzkiej. Wprawdzie mówi on o te
renach górskich, ale o takich, na których przeważała uprawa zagonowa

13 W. R u s i ń s k i ,  Ziem ie polsk ie  pod rządam i pruskim i (Historia Polski, t. II, 
część 1, s. 187).



i w związku z tym do pierwszej orki używany był zwykły pług ś 
a radło rylcowe („samorodne“ albo skonstruowane z odrębnych c: 
służyło do wzruszania ziemi (rühren). W związku z tym opisane 
Elsnera radło 'posiadało radlicę o kształcie „sercowatym“, a nie w ksz 
łopaty, i rylec był ułożony skośnie do ziemi.

Ryc. 7. Pług dwustronny z ruchomą radlicą w kształcie łopaty i z dwo
ma ruchomymi odkładnicami drewnianymi; Trzebieszowice, pow. By

strzyca Kł. (Dz. Etnogr. Muzeum Sl. we Wrocławiu).

Radło z rylcem obrotowym natomiast miało ważną rolę do spełr 
na tych terenach, na których dawny pług nie mógł być stosowany 
rzędziem, które zastąpiło radło z rylcem obrotowym, był pług dwus 
ny, który tak jak ono mógł odwracać skibę bądź na lewą, bądź na p 
stronę (ryc. 7 i 8).

Z punktu widzenia rozwoju techniki interesujący jest związek m 
konstrukcją przedstawionych na załączonych rysunkach pługów dwus 
nych a konstrukcją radeł z rylcem obrotowym i konstrukcją in 
znacznie wcześniej znanych narzędzi uprawy ziemi. Otóż starszy typ 
ga dwustronnego (ryc. 7), którego okaz pochodzi z Trzebieszowie i 
Bystrzyca), posiada odkładnicę z drzewa oraz konstrukcję wzór 
ną na zwykłym pługu (jednostronnym) używanym na Śląsku, tzi 
przednie końce obydwu rękojeści tkwią w płozie. Symetryczną kons 
eję, konieczną w pługu dwustronnym, uzyskano w ten sposób, że 
koniec grządziela wsparto na poprzeczce łączącej obydwie rękojeści



Podstawowa konstrukcja nowszego typu tego rodzaju pługa (ryc. 8) 
wzorowana jest na śląskim radie nizinnym o konstrukcji czworobocznej, 
tzn. że posiada dwie słupice (przedmą i tylną), a rękojeści przednimi koń
cami przytwierdzone są do grządziela w miejscu połączenia z nim słupi
cy przedniej oraz wsparte na poprzeczce przechodzącej przez słupicę tyl
ną w górnej je j części.

Ryc. 8. Pług dwustronny z ruchomą radlicą w kształcie łopaty i z dwo
ma ruchomymi odkładnicami żelaznymi; okolice Wałbrzycha (Dz. Etnogr. 

Muzeum Śl. we Wrocławiu).

Zarówno starszy, jak i nowszy typ pługa dwustronnego posiadają po 
jednym lemieszu i po dwie odkładnice. Lemiesz jest zbudowany syme
trycznie w kształcie dużej łopaty i umocowany na osi żelaznej tkwiącej 
jednym końcem w grządzielu, a drugim w płozie przed słupicą przednią. 
Otóż ruchomy lemiesz w kształcie łopaty wskazuje na związek tych płu
gów z radłem z rylcem obrotowym, a równocześnie różni je od innych 
pługów dwustronnych posiadających po dwie odkładnice połączone na 
stałe z oddzielnymi lemieszami. Lemiesz przy omawianych tu płu
gach dwustronnych działa podobnie jak radlica przy radie z rylcem 
obrotowym, ruchome zaś odkładnice zapewniają jedynie lepsze odkłada
nie skiby.

Pług dwustronny jest więc tym narzędziem, które zastąpiło radło ryl
cowe w jego funkcji głównego narzędzia orki w górskich terenach Ślą
ska. Potwierdza to poniższe zestawienie niektórych narzędzi uprawy zie-



Na 100 ha powierzchni użytkowanej 
rolniczo znajduje się

W gospodar
stwach 

chłopskich 
na równinach

W gospodar
stwach 

chłopskich 
w górach

W dużych 
majątkach 
w górach

koni roboczych 18,3 13,0 6,1
wołów 0,9 5,0 4,2
pługów zwykłych 11,3 4,9 1,8
pługów dwuskibowych 5,8 4,5 2,4
pługów trzyskibowych . 1,8 0,1 0,9
pługów dwustronnych 1,0 11,5 0,6
obsypników 3,2 1,5 2,1
radeł (F u rchen zieher) 2,0 4,2 0,4
pługów motorowych — — 0,03
kultywatorów 6,1 5,8 2,2
bron drewnianych 4,9 9,3 2,0
bron ciężkich żelaznych 5,2 0,4 2,0
włók 2,9 1,0 0,6

mi i siły pociągowej używanych w śląskich gospodarstwach w górach 
i na równinach w latach dwudziestych bieżącego stulecia14. Rzucające 
się w oczy ilości narzędzi przypadające na 100 ha ziemi, mniejsze w du
żych majątkach niż w małych gospodarstwach, z jednej strony są wyni
kiem stosowania w dużych majątkach bardziej wydajnie pracującego 
sprzętu, z drugiej zaś świadczą o tym, że w gospodarstwach chłopskich 
narzędzia nie są w pełni wyzyskiwane.

Chłopskie gospodarstwa górskie różnią się tym od nizinnych, że prze
ważają w nich pługi dwustronne, używa się w nich znacznie więcej niż 
na nizinach bron drewnianych i nie używa się prawie wcale ciężkich bron 
żelaznych. Zaś w dużych majątkach górskich pług dwustronny znajduje 
zastosowanie w minimalnym stopniu, przeważają natomiast pługi wielo- 
skibowe, a bron żelaznych ciężkich znajduje się tam tyle co i bron 
drewnianych.

Jak wiadomo, zarówno radło rylcowe, jak i pług dwustronny jako 
główne narzędzia uprawy ziemi stosowane są w terenach wymagających 
orki płaskiej. Zaś w dużych majątkach w górskich terenach Śląska, jak to 
stwierdza Elsner, już na początku X IX  w. przeważała orka w zagony 
różnej szerokości i w związku z tym używany był tam do pierwszej 
orki zwykły, jednostronny pług śląski 15. Wiąże się to niewątpliwie z tym, 
że duże majątki zajmowały tereny łatwe do uprawy, na których można 
było stosować orkę w zagony. Postęp techniczny, jaki się dokonał w tych 
gospodarstwach, polegał na zastąpieniu dawnego pługa jednostronnego

14 J. H o f f m a n n ,  Die Anwendung landw irtschaftlicher M aschinen im  bergigen  
G elände, Wrocław 1928, s. 29.

15 E l s n e r ,  op. cit., s. 83.



nowoczesnymi wieloskibowcami, nie zaś na wyparciu pługa dwustronne
go, który tam nie był stosowany.

Badania terenowe, których wyniki przedstawił Štěpánek, nie objęły 
całego zasięgu omawianego tutaj typu radła rylcowego („haka“). Nie 
przeprowadzono np. badań w okolicach Trutnova, do których odnosi się 
opis i rysunek Mehlera z końca XVIII w. Że zaś radło to współcześnie wy
stępuje również w Karkonoszach, świadczy zdjęcie w artykule J. Kra
maříka, przedstawiające wykonywanie pierwszej orki przy pomocy radła 
z rylcem obrotowym w Dolních Štěpánkách, po w. Jilemnice 16. Wg nie
których autorów ten typ radła występuje również na Wyżynie Czesko- 
Morawskiej i na Śląsku czeskim i bywa przez nich nazywany radłem 
czesko-morawskim albo śląskim 17.

W omówionym tu materiale z terenów Gór Orlickich i Karkonoszy 
(Czechy) oraz z ziemi kłodzkiej i okolic Wałbrzycha (Polska) występuje 
albo radło rylcowe samorodne, albo radło z rylcem obrotowym. Štěpánek, 
nie znając pracy Mehlera, nazywa radło samorodne najstarszym sło
wiańskim narzędziem orki, wygięcie zaś tylnej części grządziela ku górze 
(ryc. 5) wiąże z umocowaniem rylca obrotowego. Tymczasem na rysunku 
Mehlera (ryc. 1) widzimy i grządziel wygięty ku górze, i rylec stanowiący 
odrębną część, choć nie obrotowy, lecz połączony na stałe z grządzielem. 
Zaś w pierwszej połowie XIX  w. w górskich terenach Śląska występują 
obok radeł o konstrukcji złożonej radła samorodne 18.

Mamy tu do czynienia z problemem chronologii form samorodnych 
i konstrukcji złożonych w narzędziach rolniczych. Warto w związku z tym 
wspomnieć, że wśród etnografów spotykamy zarówno zwolenników po
glądu, że formy samorodne poprzedzały konstrukcje złożone, jak i zwo
lenników stanowiska przeciwnego. W wyjaśnieniu rozwoju konkretnego 
narzędzia nie wystarczy jednak przyjąć jednego czy drugiego schematu 
ewolucji, lecz należy się oprzeć na źródłach. Źródła zaś dotyczące oma
wianego tu radła rylcowego wcześniej mówią o konstrukcji złożonej niż 
o formie samorodnej. Chociaż nie jest wykluczone, że w XVIII w. radła 
samorodne również istniały, na podstawie pracy Mehlera stwierdzić nale
ży, że konstrukcja złożona była wtedy rozpowszechniona i że z niej 
rozwinęło się radło z rylcem obrotowym, natomiast radło o konstrukcji 
złożonej nie posiadało w praktycznym zastosowaniu przewagi nad radłem 
samorodnym. To ostatnie było mocniejsze od niego i mogło być wykonane 
przez samego rolnika. A więc względy ekonomiczne zadecydowały o tym,

16 J. K r a m a ř í k ,  N ěkteré otázky studia českých  oradel (Československa 
etnografie, R. VI, nr 2, s. 122).

17 J. F a l k o w s k i ,  Narzędzia rolnicze typu rylcowego, Lwów 1931, s. 71; 
K r a m a ř í k ,  op. cit., s. 115.

18 E l s n e r ,  op. cit., s. 81—82.



że drobni rolnicy używali radel samorodnych. Tym należy tłumaczyć brak 
w materiałach etnograficznych radeł rylcowych o konstrukcji złożonej 
z rylcem nieruchomym, podobnych do przedstawionego na rysunku 
Mehlera (ryc. 1).

Porównanie górskich rylcowych radeł śląsko-czeskich z nizinnymi ra
diami o konstrukcji czworobocznej z terenów zarówno Czech, jak i Pol
ski z kolei wymaga odpowiedzi na pytanie, który z tych dwóch różnych 
typów jest kontynuacją starszych narzędzi na tym terenie. Jest to problem 
dużej wagi, dotyczy bowiem rozwoju radła używanego przez Słowian. 
Niektórzy autorzy niemieccy twierdzą, że radło czworoboczne jest narzę-

. Ryc. 9. Radło śląskie o konstrukcji czworobocznej; Polanowice, po w. Wrocław,
1953 (rys. autor).

Ryc. 10. Radło rylcowe, którego rękojeści są przytwierdzone tak samo, jak przy ra
die o konstrukcji czworobocznej (ryc. 9); Trzebieszowice (Dz. Etnogr. Muzeum Si.

we Wrocławiu, rys. autor).




