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PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA NA DOLNYM SLĄSKU 
W DRUGIEJ POŁOWIE XVI w.

Książka rolnicza Marcina Grossera pt. „Krótkie i bardzo proste 
wprowadzenie do gospodarstwa wiejskiego*'1) omawia chłopską go
spodarkę rolną w drugiej połowie XVI wieku we wsi Szewce na 
Dolnym Śląsku z uwzględnieniem również najbliższej okolicy. Gdy 
znana nam dotąd literatura rolnicza okresu czasu od XVI—XVIII w. 
zajmuje się wyłącznie lub prawie wyłącznie pańską gospodarką fol
warczną, to Grosser całą swoją uwagę poświęcił chłopskiemu gospo
darstwu rolnemu. Z tego powodu jego książka jest unikatem nie tylko 
w śląskiej ale i europejskiej literaturze rolniczej. Jest rzeczą charak
terystyczną, że nie weszła ona do „Hausvaterliteratur“ 2), a w do
tychczasowej nauce była prawie nieznana i niewykorzystana. Tym
czasem, dając stosunkowo obszerne wiadomości odnośnie do rozwoju 
sił wytwórczych ma ona podstawowe znaczenie dla dobrego poznania 
dziejów wsi śląskiej w okresie Odrodzenia. Zwraca przede wszystkim 
uwagę na pracę śląskiego chłopa-rolnika w swym gospodarstwie rol-

h Pełny tytuł dzieła Grossera: „Kurtze und gar einfeltige anleytung zu 
der Landwirtschafft: beydes im Ackerbaw und in der Viehezucht: Nach arth 
und gelegenheit dieser Land und Orth Schlesien: Wie man gemeiniglich die 
Ecker zubawen: und wo man jede Arth des Getreydes hin zu seen auch Wie 
man gewohnlich das Viehe zu ziehen, zu nehren und zu fiittern pfleget. Durch 
Martinum Grossem, Pfarrerrn zu Schewitz im Breslawischen Furstenthumb 
gelegen 1590.

2) W dziełach zaliczonych do tej literatury można było znaleźć wszystko, co 
dotyczyło tak folwarcznego gospodarstwa rolnego jak i samego zarządu pań
skiego domu. Miały one wówczas wybitnie encyklopedyczny charakter, a na 
pierwszy plan wysuwał się w nich zawsze gospodarz domu (Hausvater) kieru
jący tak zarządem domu jak i gospodarstwem rolnym.



nym odpowiadając na pytanie, jak wyglądała chłopska technika pro
dukcji roślinnej i zw iejącej w omawianym czasie.

Czytając ten „elementarz rolnictwa*4 — jak określa swą książkę 
Marcin Grosser — wchodzimy w dziedzinę prawie wyłącznie roślin 
zbożowych, częściowo okopowych i przemysłowych uprawianych 
przez chłopów na Dolnym Śląsku w XVI w., a w szczególności 
w Szewcach, wsi leżącej o 15 km od Wrocławia w powiecie trzebnic
kim. Z drugiej strony dowiadujemy się, jakiego rodzaju bydło, trzodę 
chlewną i drób chowali tam chłopi, jakie było ich przeznaczenie i jaki 
pożytek. Poznajemy więc warsztat produkcyjny chłopski łącznie 
z narzędziami produkcji, z wyjątkiem zabudowań mieszkalnych i go
spodarskich oraz domowego inwentarza martwego.

Z drugiej strony omawiana książka — wedle samego Grossera — 
ma liczne b rak i3). Nie ma w niej omówienia chłopskiego ogrodnic
twa i sadownictwa, gospodarki łąkowej i pastwiskowej, gospodarki 
bartniczej i pasieczniczej, elementarnych przemysłów rolnych, roz
wijających się prawie w każdym chłopskim gospodarstwie, choćby 
opisu produkcji oleju czy przędzalnictwa, czy tkactwa oraz użytko
wego rzemiosła wiejskiego. Natomiast jej główną zaletą jest to, że 
zostały w niej omówione dwa podstawowe działy chłopskiej gospo
darki: roślinna produkcja połowa i produkcja zwierzęca i to nie na 
podstawie tego, co o tym już pisano, ale na podstawie znajomości 
rzeczy i faktycznie istniejących stosunków. Grosser napisał o tym 
następująco: „chociaż bowiem wyszło już wiele książek tego rodzaju 
w różnych językach, to jednak większość ich lub większa część ich 
treści jest, jak się mówi: neąue coeli nostri neąue soli nostri**. 
„W książce mej pokazuję, co według śląskiego zwyczaju krajowego 
było przestrzegane i powinno być przestrzegane**. Oto najlepsza ocena 
samego autora wartości jego zapomnianego dzieła.

Uprawa roli i roślin we wsi Szewce

W pierwszej części swej pracy. Grosser przedstawił: „jak i kiedy 
stosownie do warunków Śląska, a w szczególności wsi Szewce należy 
rolę uprawiać i przysposabiać, również gdzie powinno się siąć po
szczególne gatunki zboża**. Opis uprawy roślin w Szewcach dzieli na 
oziminy i siewy jare. Taki podział stosowany wówczas zapewne po
wszechnie przez rolników-praktyków opierał się jedynie na kryterium 
czasu uprawy roślin. W ustępie „Ozimina** omawia kolejno uprawę:

3) M. G r o s s e r ,  Ustęp: „Candido et Benigno lectori S.“.



pszenicy, żyta, ozimego jęczmienia 4). Przy czym zaznacza, że pszeni
ca lubi najlepsze grunta, a udaje się najlepiej na 3-letnim gnoju, zaś 
żyto lepiej się udaje na piaszczystych i lekkich gruntach, jednak 
również podobnie jak pszenica nawożonych. Ze sposobu i opisu miejs
ca poświęconego nań wynika, że uprawa ozimej pszenicy i żyta była 
powszechnie stosowana i może na równi. Wspomina tu również o jęcz
mieniu ozimym, specjalnym na zimę odpornym gatunku, który lubi 
ziemię dobrą i tak nawiezioną jak pszenica. Jednak, o ile się udawał, 
co zdarzało się rzadko, nie przynosił plonu więcej niż pszenica. Dla
tego miejscowi chłopi nie mieli do niego przekonania i uprawiali 
go rzadko. Dojrzewał około św. Jana (24 czerwca), dziewięć lub dzie
sięć dni wcześniej niż żyto. Szczegółowiej dla pszenicy i żyta omawia 
rodzaj gleby, nawożenie, czas i sposób uprawy, w szczególności orki 
i bronowania, oraz robienia bruzd, czas i ilość wysiewu oraz maksy
malny plon. Pszenicy i żyta wysiewali chłopi na jednostkę gruntową 
jednakową ilość, a mianowicie na polu rozmiarów mniej więcej dzie
sięć zagonów5) wysiewali półtora korca miary wrocławskiej tych 
zbóż 6). O plonach mówi tylko odnośnie pszenicy, a mianowicie ze 
zdania: „aby przyniosła plony pięćdziesięcio i sześćdziesięciokrotne", 
można wnioskować, że maksymalne plony jakie wówczas osiągano 
wynosiły na Dolnym Śląsku z jednego ziarna 5—6 ziarri. Nie potrzeba 
podkreślać, że to zdanie o plonach mogło być jednak również zwy
kłym zwrotem retorycznym. Natomiast warto zwrócić uwagę na wy
stępujące u Grossera powszechne wówczas mniemanie, że na dobrym

4 M. G r o s s e r ,  Kurze und gar einfaltige Einleitung zu der Landwirt- 
schaft. Druk w Zgorzelcu, 1590, bez stron. Ustęp: Um zum ersten Winterung.

5) Termin pole w braku innego lepszego tłumaczymy z niemieckiego Hu- 
bengewende, wyrazu złożonego z Hubę — Hufe i Gewende. Jednostka grun
towa Hufe — łan tj. 30—40 i kilku morgów. Wyraz Gewende jest starym wy
razem oznaczającym kawałek roli, który uprawia się naraz. Wyraz pochodzi 
od wenden — „zawracać" pług na końcu i początku pola. Gewende służy rów
nież do określenia wielkości pola z tym, że jest przede wszystkim miarą dłu
gości, a nie szerokości. Dlatego Grosser podaje szerokość osobno, wymieniając 
zwykle pole mające dziesięć zagonów. Zbliżymy się do uściślenia rozmiarów 
zagonu, a tym samym w pewnej mierze i pola, jeśli podamy, że zagon na Śląsku 
w XVIII w. miał następujące rozmiary: 250 kroków długości i 10 stóp czyli 
5 śląskich łokci szerokości; na jeden śląski mórg liczono wówczas takich zago
nów 8. (Oekon. Nachrichten der Patriot. Gesellschaft in Schlesien t. V, Wro
cław 1777, str. 45).

fl) Korzec wrocławski — szeffel — 74,8743 litrów; 12 szef li — 1 małdrat.



gruncie trzeba wysiewać więcej ziarna siewnego niż na gruncie gor
szym. Dopiero w drugiej połowie XVIII wieku doszli śląscy rolnicy 
do przekonania — dziś powszechnie znanego — że na lepszej i lepiej 
nawiezionej roli należało wysiewać mniej zboża niż na roli gorszej.

O wiele więcej miejsca poświęca Grosser jarym siewom 7). W tej 
grupie opisuje uprawę następujących roślin: owies, wyka, soczewica, 
jęczmień jary lub pospolity, pszenica jara, proso, groch, manna, żyto 
jare, gryka. Jest to spis wcale bogaty. Ich zastosowanie i przydatność 
dla ludności i zwierząt domowych nie była jednakowa, stąd też za
pewne pochodzi to, że ich opisowi poświęcił Grosser niejednakową 
ilość miejsca. Może nawet porządek, w jakim je opisał, był uzależ
niony od stopnia ich przydatności w rolnym gospodarstwie domowym.

Zaczynając od uprawy owsa, który służył głównie jako pożywie
nie dla koni, objaśnia, że udaje się on na różnych gruntach, ale czym 
lepsza ziemia, tym obficiej rośnie. Na jedno pole o dziesięciu zago
nach wysiewano półtora korca owsa miary wrocławskiej albo jeden 
korzec i trzy ćwierci zależnie od warunków roli. Znowu powtarza 
znane nam już błędne mniemanie, że wysiewać należy więcej owsa 
na grunta ciężkie i dobre, mniej na grunta liche. Wedle jego opisu 
orze się pole pod owies wiosną. Bronuje się tak dokładnie jak pod 
oziminy. Bruzd zagonowych się nie robi, najwyżej robi się pługiem 
bruzdy wodne w poprzek pola. Wymienia trzy gatunki owsa: 1. naj
lichszy, włochaty, czarny owies, którego, jak zauważa, w Polsce rośnie 
najwięcej 8), 2. zwykły, najlepszy, uprawiany najwięcej w Szewcach 
i okolicy; 3. wczesny, dobry, dojrzewa wcześniej 14 dni od owsa 
zwykłego razem z pszenicą.

Wykę siano dla koni, które lubią ją tak samo jak owies. Wyda
wała dobre plony na dobrych gruntach i dobrze nagnojonych. Chłopi 
w Szewcach siali zwykle mieszankę owsa i wyki jako paszę dla 
bydła względnie koni.

O soczewicy ledwie wspomniał podkreślając, że w Szewcach i oko
licy nie używa się jej do gotowania lub na jarzynę, bo ma przykry 
smak i zapach. Jedynie dają ją młodym owcom, gdy uczą się jeść. 
W ogólności z powodu dużych wymagań i małego pożytku sieje 
się ją tam mało i rzadko.

Więcej uwagi poświęcił następnie uprawie jęczmienia jarego lub 
pospolitego, który wymagał gleby dobrej jak pszenica i dobrze na

7) G r o s s e r  M., Ustęp: Von der Sommersaats.
8) Jest to bodaj chronologicznie najwcześniej w literaturze wymieniony 

gatunek owsa polskiego.



wiezionej tegorocznym gnojem. Zajmuje się terminem siewu i zwią
zanymi z tym zwyczajami, krytykując panujące przesądy. Szczegóło
wiej omówił sposoby uprawy jęczmienia, którą zaczynano jeszcze 
przed zimą. Podaje trzy sposoby wysiewu jęczmienia: 1. na polu 
przewróconym przed zimą zaorują jęczmień pługiem i bronują; 
2. przewrócone przed zimą pola bronują, następnie na tym sieją jęcz
mień, zaorują go i znowu bronują, 3. orzą bronowane pola przewró
cone, robią zagony, sieją jęczmień i bronują. Grosser zauważa, że 
pierwszy sposób siania sam wypróbował z dobrą korzyścią. Mało 
mówi o jarej pszenicy, którą chłopi nazywali pszenicą letnią lub 
wczesną, bo dojrzewała wcześniej niż inne zboża.

W Szewcach i najbliższej okolicy chłopi jej nie siali. Jedynie — 
jak zauważa — uprawiali ją podobno niektórzy biedni chłopi (za
grodnicy i chałupnicy) w ziemi strzeleckiej i nyskiej po to, by ze- 
orany plon wcześniej sprzedać i mieć pieniądze na koszty zebrania 
z pola innych zbóż. Chodziłoby tu może o wynagrodzenie bogatych 
chłopów, którzy zwozili je biednym chłopom z pól w okresie gorących 
prac żniwnych* gdy koszty zwózki były dość wygórowane. Pod tą jarą 
pszenicę, nazywaną przez chłopów wczesną albo letnią, uprawiano 
pole podobnie jak pod jęczmień. Grosser zauważa, że „podobno jest 
ona mało wydajna i nie jest tak dobra jak pszenica ozima, dlatego 
zajmuje się jej uprawą niewielu chłopów" 9).

Jak widać ze szczegółowego opisu dużą uwagę przywiązywano 
do uprawy prosa. Uprawiano go powszechnie zapewne na przeróbkę 
kaszy jaglanej. Cena na proso była zawsze wysoka. Jeśli równała 
się prawie cenie pszenicy, to przede wszystkim ze względu na jego 
dużą plenność. Gdzie urodzaj był dobry, to często pół korca wysia
nego prosa dawało plon dwa m ałdry9a). Nie było zboża, które by 
dawało większy plon. Nie wydaje się raczej, by mielono je na mąkę 
— jak to robiono u Słowian dość powszechnie w okresie wczesno- 
feudalnym — choć jeszcze i Kluk w XVIII wieku wspomina o cieście

9) Zauważyć trzeba, że opis Grossera, dotyczący jarej pszenicy, nie bardzo 
godzi się z tym, co o niej wiemy. Przede wszystkim pszenicę jarą zbiera się 
stosunkowo późno — około dwa tygodnie później od ozimej; nie mogła przeto 
być sprzedawana na koszt zwózki innych zbóż. Następnie jeszcze do początków 
XX w. biedni chłopi w okolicach o niskiej kulturze rolnej chcąc mieć pszenicę, 
a nie mając możności zasiania pszenicy ozimej, siali jarą. Brali pod nią oczy
wiście role niedoprawione, z góry przesądzając gorsze wyniki.

9a) Małdr śląski — 12 szefli albo korcy miary wrocławskiej, 48 ćwiertni; 
korzec wrocławski — 74,8743 litrów.



z prosa, które „chyba ciepłe jeszcze może być zażyte14 9b). W wyjąt
kowych wypadkach używano go jako karmy dla drobiu. Proso jest 
rośliną bardzo delikatną. Wymaga dobrej i żyznej gleby, dobrej 
uprawy i dużej pieczołowitości. Grosser zaznaczył, że „żadne zboże 
lub jarzyna nie udaje się lepiej lub niszczeje łatwiej niż proso41. Jak 
wielką wagę przywiązywali chłopi do jego uprawy, świadczy szereg 
przesądów i staroświeckich zabobonów związanych z terminem i spo
sobem jego wysiewu. W Szewcach i okolicy siano proso późną wiosną, 
po zasianiu wszystkich zbóż jarych, zwykle koło Wniebowstąpienia 
albo nawet dopiero koło Zielonych Świąt. Wtedy dopiero zaczynały 
się ciepłe noce i padały ciepłe deszcze, których wymaga proso, bo 
„inaczej zamarznie łatwo albo zostaje zalane zimnym deszczem44. Tu 
nasuwa się uwaga, że przez porównanie z dzisiejszym stanem klimatu 
możnaby wnioskować, czy w okresie trzystu pięćdziesięciu lat nastą
piły duże zmiany w klimacie Śląska. I raczej odpowiedź nasuwałaby 
się taka, że te zmiany były minimalne albo ich wcale nie było. Gros
ser krytykuje przesądy i zabobony, z jakimi liczyli się miejscowi 
chłopi przy oznaczaniu terminów siania prosa. Zauważa nadto, że 
nawet doświadczenie nie doprowadza do niczego i wykazuje często 
coś przeciwnego. Udanie się lub nie udanie prosa warunkują zawsze 
przyczyny naturalne.

Znano i uprawiano w Szewcach i okolicy jeden rodzaj prosa, 
mianowicie mieszankę żółtego i czarnego. Było to proso, które i lepiej 
się rodziło i było smaczniejsze. Znano również wówczas ber czyli 
gatunek prosa podłego, które od zwykłego prosa tym się różni, że 
ma liście kosmatsze i ostrzejsze oraz wyrasta w długie kiście, w któ
rych ziarno jest gorsze i w znacznie mniejszej ilości.

Proso musi być dobrze wysuszone na słońcu i wnet wymłócone, 
bo inaczej staje się stęchłe i cuchnące. To samo ma się ze słomą pro- 
sianą, która w dobrym stanie jako tzw. prosianka stanowi dobrą 
karmę dla bydła.

Uprawa roli pod proso była dokładna, mniej więcej taka jak 
pod jarą pszenicę i jęczmień. Przed zimą przeorywano rolę i zosta
wiano ją, by przez mrozy stała się kruchą; przed siewem na wiosnę 
przedzierano ją radłem i bronowano żelaznymi bronami. Tuż przed 
sianiem orano pole w zagony pługiem i obsiewano je specjalnie przy
gotowanym do tego ziarnem siewnym w ten sposób, że na jeden

ab) K l u k  K., Roślin potrzebnych... t. III. O rolnictwie, zbożach, łąkach, 
chmielnikach, winnicach i roślinach gospodarskich, Warszawa 1779, s. 149 n.



krok rzucano tyle ziarnek prosa, ile chłop mógł wziąść trzema palca
mi tj. kciukiem i dwoma następnymi. Proso zasiane bronowano 
wzdłuż, a w końcu robiono bruzdy zagonowe i w miarę potrzeby 
wodne. Tam, gdzie proso wschodziło za gęsto, bronowali je chłopi 
raz lub dwa razy. Bronowanie prosa — co często praktykowano — 
po ulewnym deszczu, który ziemię ubił i utrudniał jego kiełkowanie 
oraz wydobycie się na zewnątrz przez zbitą górną skorupę ziemi, 
raczej — jak wypraktykował Grosser — było niewskazane, gdyż tam 
zwłaszcza, gdzie nie było siane gęsto, brony wyrywały tyle prosa, 
iż nie pozostało z niego wiele.

Ważnym środkiem odżywiania się ówczesnego chłopa był groch. 
Kiedy kasza jaglana z mlekiem lub wypiekana stanowiła najczęściej 
drugie danie obiadu chłopskiego, to zupa grochowa była pierwszym 
daniem. Stąd uprawa grochu jest też u Grossera szczegółowiej omó
wiona. Były wówczas znane w Szewcach i okolicy trzy gatunki gro
chu: 1. groch duży, zwany też grochem włoskim, ogrodowym, łody- 
gowatym lub sadzonym, który uprawiano w ogrodach w taki sam 
sposób jak i dziś, 2. groch wczesny, który siano zarówno w ogrodach 
jak i na polu, 3. groch pospolity. „Wszystkie te gatunki lubią dobrą 
ziemię z gnojem poprzedniego roku“. Tam, gdzie miały dobre wa
runki wegetacyjne, wydawały dobry plon, bo często z jednej czwartej 
korca posianego grochu zbierano sześć korcy.

Pod groch włoski kopano ziemię motyką w ogrodach, pod groch 
polny zarówno wczesny jak i pospolity uprawiano ją tak mniej wię
cej jak pod jęczmień i proso. I tu wypraktykowano różne sposoby 
siania, również głównie ze względu na wielką jego zastosowalność 
w odżywianiu się ludności wiejskiej. Z czasem jego siewu wiązano 
też różne przesądy, których Grosser nawet nie krytykuje, a co w ta
kim wypadku czyni gdzie indziej. Np. „siano groch niechętnie przy 
księżycu na nowiu lub w ostatniej kwadrze, ponieważ zieleni się on 
i kwitnie, gdy powinien dojrzewać". Groch polny siano zwykle koło 
św. Grzegorza (12 marca) albo krótko po tym terminie. Niektórzy 
siali go jednak na przewróconej ziemi przed zimą podobnie jak jęcz
mień, później zaorywali pługiem, bronowali zasiane pole i zostawiali 
na zimę. Grosser chwali ten sposób zasiewu, który sam wypraktyko
wał, bo chroni on groch w ten sposób zarówno przed mrozami, jak 
przed ptactwem zwłaszcza gołębiami, zapewnia mu pod ziemią wię
cej wilgoci i zabezpiecza przed spłukaniem przez wielkie i gwałtowne 
deszcze.

Kolejno zajmuje się krótko uprawą manny. Z jego opisu widać, 
że były znane wówczas na Śląsku dwa jej rodzaje: siana i dzika.



Wiadomo, że jeszcze w czasach słowiańskich były szczególnie roz
powszechnione ,jdzikie żniwa“ na ziarna dzikiej manny czyli dużej 
trawy o sinawych liściach, z długą i wąską wiechą. Rosła ona pospo
licie na łąkach nad brzegami rzek i w wilgotnych rowach. Ziarna jej 
były mniejsze i kilkadziesiąt razy lżejsze od naszych zbóż. Wytrząsa
no je z wielką łatwością przez obijanie wiech do wąskiego sita lub 
niecek i w ten sposób zaopatrywano się w nią w wielkiej ilości. Dzika 
manna rosła też na niektórych łąkach w epoce Grossera i wówczas 
też urządzano tzw. dzikie żniwa, obijając ją do sita lub niecek. Siana 
manna od dzikiej tym się różniła, że dzika miała mniej kłosów i ziarna 
drobniejsze, siana zaś więcej kłosów, ziarna większe i bielsze. Siana 
manna miała smak taki sam jak dzika. Grosser wspomina o niej jako
0 rzadkości. On sam próbował jej uprawy, a w okolicy niejaki pan 
Augustyn Kromayer w Bielanach Wrocławskich. Chłopi raczej jej 
nie uprawiali. Grosser — jak widać — zasiał na próbę cztery łyżki 
takiej' manny razem z prosem i przy prosie. Opisał jej wygląd i za
znaczył, że „dojrzewała razem z prosem lub trochę wcześniej". Zbie
rało się ją podobnie jak proso i podobnie się ją młóciło. Nasienie zja
dły mu myszy, a uważając ją za smaczną jarzynę (jare zboże) intere
sował się, kto jeszcze ją uprawiał w okolicy.

Wzmiankuje krótko o jarym życie. Z opisu widać, że uprawa 
tego gatunku żyta nie była zbytnio rozpowszechniona. Ponieważ 
„rosło, chociaż mamie, na polach lichych, lekkich i piaszczystych, 
dlatego chłopi tamtejsi siali go tam, gdzie inne zboża nie udawały 
się po prostu po to, by ziemi nie zostawiać odłogiem. Na takich jało
wych ziemiach plon nie wynosił więcej ile nasienie. Na zna wożonych 
gruntach wydawało plony dobre, choć nie tak obfite jak żyto ozime. 
Mąka z niego była ładniejsza niż z żyta ozimego". W myśl ówczesnej 
zasady, że na grunatch lichych siać należy zboża mniej, wysiewano 
go na ogół mniej niż żyta ozimego. Trzymano się zasady, że na jedno 
pole szerokości dziesięciu zagonów wolno wysiać jeden korzec 
miary wrocławskiej. Pole pod żyto jare uprawiano w ten sposób 
jak pod owies. Zasadą było jak najwcześniej je wysiewać, zaraz 
po ustąpieniu lodów. Dojrzewało równocześnie ze zbożem jarym, 
zazwyczaj jednak dopiero razem z owsem.

Również ani chłopi miejscowi ani Grosser nie mieli zbytniego 
przekonania do gryki (tatarki, lub hreczki). Jak i w późniejszych 
czasach była ona raczej właściwością ziem południowo-wschodnich 
Europy, to też i na Śląsku była uważana za „małowartościowe zboże
1 chłopi miejscowi siali ją rzadko na gruntach nieuprawnych i lichych, 
gdzie nie można było siać owsa lub innego zboża". Na nasienie brano



zawsze najpodlejszą grykę w przeciwieństwie do innych zbóż gdzie 
wybierano do siewu najlepsze ziarno. Grosser zdawał sobie z tego 
sprawę, że gryka zasiana na dobrej glebie dawała dobre plony — 
częste z ćwierci korca sześć — lecz zaraz podkreślał, że nie siano jej 
tam chętnie. Uprawiano ziemię pod nią podobnie jak pod owies. Obok 
ziarna zużytkowywano też słomę jako paszę dla bydła, lecz i tu pod
kreślał, że pasza ta nie przynosiła zbyt wiele korzyści.

Osobne miejsce poświęca kolejno Grosser uprawie lnu i konopi, 
roślinom przemysłowym przerabianym na użytek wewnętrzny lud
ności wiejskiej a także na sprzedaż. Wiadomo, że od dawna włók
na lnu stanowiły materiał na wyrób płótna delikatnego i cieńszych 
gatunków oraz na nici do szycia, a z siemienia lnianego wyrabiano 
olej. Konopie uprawiano głównie w celu otrzymania włókna, które 
wprawdzie pod względem cienkości nie może wytrzymać porównania 
z włóknem lnianym, ale przewyższa je znowu pod względem trwa
łości. Dlatego używano konopi głównie do wyrobu grubszych płócien 
służących na ubranie. Z włókien konopnych robiono też nici na sieci, 
powrozy i postronki. Siemię konopne mogło służyć za pokarm dla 
drobiu, ale głównie przeznaczone było na olej. Oleju konopnego, zie- 
lonawo-żółtego koloru, używano nie tylko jako tłuszczu do jedzenia 
zwłaszcza w okresie postów kościelnych, ale także do oświetlenia 
i do innych może celów technicznych. Takie było w ogólności zasto
sowania tych roślin w omawianej miejscowości.

Zarówno len jak i konopie wymagały gleby specjalnej i wyboro
wej. Nie ciężkiej i tęgiej, tym mniej gliniastej, lecz lekkiej ale nie 
zanadto kruchej i oparzelistej. Grosser pisze, że chłopi szewieccy 
mieli szczególne doświadczenie co do miejsc, na których rośnie len. 
Przestrzegali tego, by nie siać go na miejscach gdzie się nie udawał 
lub nie był siany poprzednio10). Gdzie się udawał, przynosił 
wielkie korzyści, jednak bardzo rzadko wydawał tyle nasienia, 
ile go wysiano a niekiedy nawet nasienie nie zwracało się. Znał 
Grosser trzy gatunki lnu: 1. len pospolity, 2. len siewny, 3. len 
krzaczasty. Najwięcej uprawiano w Szewcach lnu pospolitego. Uro
dzaj lnu siewnego był zawsze niepewny, rósł niechętnie, dawał mało 
nasienia i dlatego tamtejsi chłopi rzadko go uprawiali. Lnu krzacza
stego w ogóle w Szewcach nie uprawiano, choć wedle wiadomości 
zdobytych przez Grossera, był on o wiele wydatniejszy niż inne ga

10 Ta wiadomość G r o s s e r a  nie godzi się z tym, co wiemy o rodzaju 
gleby, na której szczególnie len się udawał w czasach słowiańskich jak i dzisiaj. 
Zawsze podkreślano i podkreśla się dziś, że zarówno len jak i konopie wyma
gały dobrego gruntu. Szczególnie udawały się na nowinach i ugorach.



tunki. Siemię lniane wysiewano o wiele gęściej niż inne zboża, a to 
na jeden kawałek roli trzy razy więcej. Tam, gdzie wysiewano jedną 
czwartą korca owsa, trzeba było wysiać korzec lnu pospolitego, bo 
lnu siewnego i krzaczastego nie wysiewano tak gęsto. Chłopi sze- 
wieccy siali len pospolity równocześnie z jęczmieniem, len późny (za
pewne siewny) z końcem kwietnia lub początkiem maja tj. wtedy, 
gdy — jak pisze Grosser — zaczęły kwitnąć jabłonie i gdy żaby 
rechoczą. Warunki atmosferyczne decydowały o tym, który z trzech 
gatunków lnu udawał się najlepiej.

W Szewcach siano go najwięcej na rzepisku nagnojonym po
przedniej jesieni. W braku roli dobrze pod len nagnojonej, przygoto
wywano ją przez nawiezienie w jesieni i przewrócenie. Grosser nie 
radził wywozić gnoju na wiosnę bezpośrednio przed siewem, bo taki 
gnój pali ziemię i len nie udaje się. Można było wywozić pod len 
dopiero na wiosnę przegniły gnój krowi, gdyż taki nie pali siemienia 
jak gnój gruby. Wczesną wiosną przewracano drugi raz ziemię płu
giem, następnie przedzierano ją radłem i zabronowano. Tuż przed 
sianie mlnu zorano pole jak pod oziminę, robiono zagony i siano do
piero len. W końcu robiono bruzdy zagonowe i wodne.

Z natury rzeczy konopiom poświęcił Grosser mniej miejsca, bo 
wiele z tego, co pisał o lnie odnosi się i do konopi. Warunki glebowe 
winny być te same, również sposób uprawy i czas wysiewu. Były 
istotne różnice ilościowe w wysiewie konopi i lnu. Mianowicie nasie
nia konopi wysiewano połowę tego co lnu. Jedne łodygi konopi, 
chociaż kwitnęły, pozostawały puste i nie miały ziarn. Nazy
wają się one płoskunami i dojrzewają wcześniej niż inne. Płoskuny 
dają przędziwo i nici o wiele lepsze niż inne konopie, które dojrze
wają dopiero po żniwach i wtedy okopuje się je lub młóci jak ziarno 
innych zbóż n ).

Bardzo pospolitym artykułem spożywczym była rzepa. W odży
wianiu ludności spełniała taką prawie rolę jak później ziemniaki. Jej 
uprawa sięgała bardzo dawnych czasów. W Szewcach uprawiano ją 
powszechnie i w większych ilościach. Jedzono ją na surowo, w stanie 
gotowanym i odpowiednio suszonym na wietrze i słońcu na zimę. 
Również służyła jako karma dla bydła i owiec. Siano ją koło św. Ja- 11

11 Są one rośliną dwupienną (rozdzielno-płciową-dwudomową): na jednych 
osobnikach rozwijają się tylko kwiaty męskie (płoskuny) a inne rozwijają 
kwiaty żeńskie (głowacze) i te wydają nasiona. Płoskuny zasychają zaraz po 
okwitnieniu i wtedy zbiera się je, otrzymując z nich delikatniejsze włókno. 
Głowacze obficiej rozgałęzione, roślejsze i grubsze, dają mniej delikatne 
włókno. Sprząta się je dopiero po dojrzeniu nasion.



kuba (25 lipca) na polu gnojem, nawiezionym i trzykrotnie przeora
nym oraz zabronowanym, na którym również przed siewem robiono 
bruzdy zagonowe i wodne. Znano trzy gatunki rzepy: 1. rzepa mała 
i podłużna, kolnikiem nazywana, do gotowania i jedzenia najstosow
niejsza ale mało wydajna i dlatego rzadko siewana, 2. rzepa wodna, 
bardzo duża — jak Grosser zauważa — niekiedy wyrasta „tak duża 
jak garnek do gotowania", gotuje się prędko, jednak łatwo gnije i nie 
trzyma się długo, 3. rzepa średnia, najpospolitszy gatunek rzepy i naj
więcej uprawiany przez chłopów szewieckich. Nie jest ona zbyt duża, 
a gotuje się i trzyma lepiej niż rzepa wodna. Drugi gatunek rzepy 
nie nadaje się też do suszenia. Na ten cel bierze się rzepę najmniejszą, 
przeważnie trzeci gatunek, oczyszcza się ją, „wysypuje na strychu 
nad izbą lub przywiązuje starym sposobem do nitek i wiesza na po
wietrzu lub w izbie, by zwiędła i wyschła". W zimie kraje się ją do 
gotowania.

Również rozpowszechnioną jarzyną zarówno w uprawie ogrodo
wej jak i polo we j była rzodkiew, dla której trzeba było gleby takiej 
jak dla rzepy i podobnie trzeba ją było uprawiać. Rozróżniano też 
trzy gatunki rzodkwi: 1) rzodkiew ogrodową; chłopi jej nie uprawiali, 
ale za to siano ją przez całą wiosnę i lato w tłustych i żyznych ogro
dach w okolicach Wrocławia; w smaku była o wiele lepsza niż rzod
kiew polna; 2) rzodkiew wodną, sianą na polu razem z rzepą lub 
przy niej. Jest ona dobra, nie zanadto gorzka ani ostra i przez szewiec
kich chłopów najwięcej uprawiana. Przechowywali ją oni w zimie 
w dołach lub w piasku i w czasie wielkiego postu dawali czeladzi 
zamiast sera na wieczerzę, 3) rzodkiew cebulkową, bo wyrastała jak 
cebula; jest bardziej gorzka i ostrzejsza niż poprzednie gatunki, ale 
przez chłopów uprawiana. I ten gatunek rzodkwi był znany w upra
wie polowej, najczęściej przy rzepie.

Znana była też uprawa rzepaku, który wysiewano wcześnie na 
wiosnę równocześnie z owsem. Ziemię pod rzepak uprawiano jak pod 
owies. Jego nasienie przerabiali chłopi na olej, używany do smaru 
różnych rzeczy, głównie osi wozów.

Bardzo szczegółowo omawia Grosser uprawę marzanny 12), ro
śliny przemysłowej używanej do farbowania płótna i innych tkanin. 
Uprawa tej rośliny była bardzo rozpowszechniona i stała się stopnio
wo specjalnością Śląska. Korzenie jej — jako barwnik czerwony — 
były ważnym artykułem w handlu międzynarodowym, a w szczegól

12) G r o s s e r  M., Ustęp: „Folget wie man hiezu Lande die Róte pflanzet 
und zurichtet“.



ności w handlu wrocławskim od początków XVI aż do XIX wieku, 
kiedy wyparły je stopniowo w przemyśle barwniczym inne środki do 
farbowania otrzymywane drogą chemiczną13). „Wszyscy obcokra
jowcy poszukując marzanny jako barwnika, wiedzieli, że pod wzglą
dem jakości nie było lepszej jak śląska czyli wrocławska marzan
na" 14). Górne nadziemne części marzanny farbierskiej spasano by
dłem, zwłaszcza krowami, o czym już i Grosser wspomina. Zarówno 
jednak śląskie książki rolnicze jak artykuły fachowe z XVIII wieku 
podają, że te części marzanny były do tego stopnia przesycone czer
wonym barwnikiem, iż krowy, które te łodygi marzanny szczególnie 
koło Wrocławia jadły, dawały żółte, prawie aż czerwone mleko, które 
przerobione na masło miało też nienormalny wygląd tak, że powodo
wało raczej obrzydzenie 15).

Zanim rozpowszechniła się marzanna w uprawie folwarcznej, 
głównie przy pomocy przymusowej i najemnej pracy zagrodników, 
uprawiali ją najpierw powszechnie chłopi w swoich gospodarstwach 
i to — jak wzmiankuje Grosser — zarówno bogaci jak i biedni. Wy
magała dużego wysiłku pracy ręcznej zwłaszcza kopania motykami 
pola przeznaczonego pod sadzenie i bronowania go ręcznie odpowied
nimi grabiami. Uprawa ta skupiała się w pobliżu większych ośrodków 
miejskich, szczególnie ośrodków handlu międzynarodowego ze wzglę
du na zapotrzebowanie i łatwość zbytu, a z drugiej strony dlatego, 
że miasta dostarczały wielkiej ilości nawozu niezbędnego do uprawy 
marzanny. Szczególnie na wielką skalę uprawiano ją w bliższych 
i dalszych okolicach Wrocławia, następnie Legnicy, w okręgu oleśnic- 
ko-trzebnickim, Środy Śląskiej, na mniejszą skalę w pobliżu Niemczy 
i Kłodzka 16).

Marzanna udawała się na ogół na wszystkich glebach z wyjąt
kiem wysokich i pulchnych, gliniastych i tęgich. Szczególnie jednak 
lubiała tłuste i dobre pola. Chłopi szewieccy nawozili w zasadzie pole 
przeznaczone na marzannę corocznie. Czasem jedni zostawiali je jed
nak bez gnoju co trzeci rok, inni zmieniali corocznie pole, siejąc na 
nim na przemian pszenicę lub żyto albo proso i nawożąc co drugi 
rok. Ten ostatni sposób uprawy Grosser szczególnie zaleca.

13) F e c h n e r  H., Wirtschaftsgeschiche der preusischen Provinz Schlesien 
in der Zeit ihrer provinziellen Selbstandigkeit 1741—1806, Wrocław 1907, str. 629.

14) Schles. oeconom. Samml. I, ustęp 3 r. 1763, str. 273.
15) B r i e g e r G., Vollstandiger Unterricht iiber den Ackerbau. Wrocław, 

cz. II, 1799, str. 287.
16) F e c h n e r ,  op. cit. jak wyżej.



Na wiosnę — możliwie wcześnie — przystępowano do głębokiego 
kopania pola pod marzannę. Robiono zagony i bruzdy dla ścieku nad
miernej ilości wody. Kolejno równano ziemię i rozkruszano bryły 
żelaznymi grabiami. Tam, gdzie były gleby ciężkie, silny mężczyzna 
miał dość pracy przy tym grabieniu. Na glebach lekkich i piaszczy
stych kobieta lub chłopiec wykonywali tą pracę drewnianymi gra
biami. Tak przygotowane pole odpoczywało jakiś czas, a gdy zarosło 
chwastami, należało je z nich oczyścić.

Kolejno przystępowano do sadzenia bocznych pędów marzan
ny 17). W tym celu robiono małe bruzdy specjalną motyką w poprzek 
zagonu, w które wkładano kiełki marzanny w odległości trzech pal
ców jeden od drugiego. Gdy zasadzono jedną bruzdeczkę, robiono na
stępnie drugą, a ziemią wydobytą z niej zasypywano pędy w poprzed
niej itd. Gdy tą pracę ukończono, drugi człowiek bosymi nogami 
udeptywał bruzdeczki, ostrożnie przesuwając się między zasadzonymi 
pędami i polewając je równocześnie wodą, gdy była posucha.

Po upływie dwóch tygodni, gdy kiełki puściły korzenie, należało 
zruszać udeptaną ziemię, specjalną motyką zwaną drapaczką, by 
stała się pulchniej sza i mogła wchłaniać wilgoć z deszczu. Kolejno 
zostawiało się znowu zasadzoną marzannę w spokoju na dwa lub trzy 
tygodnie. A po tym czasie przeginano wyrośnięte pędy na drugą 
bruzdę i nasypywano na nie ziemię po to, by marzanna nie wybujała 
zbytnio w łodygi, lecz rozwijała silny system korzeniowy. Na tym 
kończyła się praca około sadzenia i pielęgnowania marzanny.

Zbiór marzanny zaczynano koło św. Michała, 29 września. Żnięto 
sierpem łodygi marzanny i specjalną długą łopatą wykopywano ko
rzenie łącznie z pozostałą częścią łodygi uważając, by je nie poprze
cinać. Gdy jeden człowiek wykonywał tę pracę, drugi równocześnie 
wydobywał pniaki i oczyszczał je z ziemi.

Grosser zauważa, że w niektórych miejscowościach pozwalano 
rosnąć marzannie przez dwa lata, a wtedy otrzymywano grubsze, 
i ładniejsze pniaki i korzenie. Chłopi szewieccy utrzymywali jednak, 
że więcej mieli korzyści, gdy ją wykopywali co roku. Jedynie część 
marzanny przeznaczonej na rozmnożenie pozostawiano przez zimę nie 
obcinając raczej łodyg, choć to nie szkodziło. Niektórzy obsypywali 
marzannę nasienną jeszcze przed zimą ziemią na grubość jednego 
palca, inni czynili to dopiero na wiosnę — koło połowy postu, bro
nując pole żelaznymi lub drewnianymi grabiami.

,T) Roślinę tą rozmnażano nie z nasion, lecz przez zasadzanie w glebie 
uciętych bocznych pędów, które wyrastały z pochwin łodygi.



Po obcięciu bocznych pędów i zasadzeniu ich wykopywali korze
nie marzanny nasiennej w ten sposób, jak postępowali z wykopkami 
marzanny w jesieni. Korzenie marzanny nasiennej były ładniejsze 
i lepsze do farbowania aniżeli jesiennej, ale ważyły mniej.

Kolejno następowała praca przygotowania korzeni marzanny 
jako artykuł handlu. Zaczynano od ich wysuszania. Czynność tę wy
konywano starannie i powoli. Winny one najpierw zwiędnąć na 
słońcu lub powietrzu. Kolejno suszono je w suszarniach albo zwy
kłych izbach, układając je na specjalnych plecionkach, ogrzewając 
izbę i otwierając okna. Gdy zaczęły się kruszyć w rękach, oczyszczano 
je z resztek ziemi i pokruszoną wkładano do beczki lub worków. 
Ludzie biedni (zagrodnicy i chałupnicy), nie mający specjalnych su
szami wkładali wysuszoną na powietrzu marzannę do gorącego pieca 
piekarskiego. Jeżeli wykonali tę pracę uważnie, marzanny nie przesu
szyli ani nie spalili, to przeciwnie była ona tak samo ładna jak su
szona w suszami.

Suszoną marzannę tłuczono następnie w stępach albo mielono 
w młynkach używając do tego osobnych mieszków. Chociaż tłuczenie 
wymagało więcej pracy niż mielenie, chłopi szewieccy woleli ją tłuc, 
bo była ładniejsza niż mielona i miała lepszą cenę.

Polowa uprawa białej głowiastej kapusty, jak widać z szczegóło
wego opisu Grossera, była w Szewcach bardzo rozpowszechniona 18. 
Sadzono ją przede wszystkim na polu uprawianym pod marzannę. 
„Nigdzie nie rosła lepiej i chętniej niż w bruzdach marzanny przy 
niej“. Chodziło tu głównie o wykorzystanie wolnej i dobrze nagno- 
jonej ziemi, gdyż lubiała ona ziemię tłustą, gnojoną każdego roku. 
Rozsady kapusty nie powinno się sadzić zbyt gęsto koło siebie, choć 
Grosser doradza dosadzanie jej w wolnych miejscach, by przestrzeń 
wolną wykorzystać, bo jeśli nawet nie wszystka wyrośnie i zwinie 
się w główki, to ma przynajmniej liście, które stanowią paszę dla 
bydła.

Sadzono również kapustę na osobnych polach. Albo je wtedy 
uprawiano pługiem jak do siewu jarego, albo kopano ręcznie. Gros
ser zauważa, że kapusta rosła lepiej na przekopanej ręcznie roli, co 
tym się tłumaczy, że głębiej się wówczas zakopuje gnój, który nie 
pali rozsady. Dokładnie opisuje sposób sadzenia rozsady, który jest 
taki sam jak i dzisiaj. I dzisiaj raczej radzi się rozsadę po deszczu, 
bo inaczej trzeba ziemię polewać wodą, by się przyjęła. I dzisiaj oko
puje się ją, gdy wypuści korzenie, a później jeszcze zazwyczaj drugi

18) G r o s s e r  M., Ustęp: „Weiss oder Heupt Krautt“.



raz, czasem trzeci powtarza się tą pracę i pilnuje się, by wykonać ją 
bezpośrednio po deszczu. Czas sadzenia rozsady kapusty przypadał 
zazwyczaj koło Zielonych Świąt albo trochę wcześniej. Wówczas też 
sadzono marzannę. Do pewnego stopnia uznaje Grosser przesąd zwią
zany z terminem sadzenia rozsady, kiedy pisze: „nie sadzi się rozsady 
chętnie przy księżycu w ostatniej kwadrze, a przede wszystkim gdy 
księżyc jest w pełni lecz przy księżycu na nowiu, ponieważ posa
dzona przy księżycu na nowiu pozostaje ona zawsze zielona. Winno 
kierować się jednak warunkami pogody, gdyż nie zawsze można 
czekać na nów księżyca". Czynności związane z oczyszczaniem liści 
kapusty z gąsienic jak i ze zbieraniem z niej pożółkłych liści na 
karmę dla bydła, szczegółowo przez Grossera opisane, wykonują 
i dziś chłopi prawie w ten sam sposób. Nie zdołałem sprawdzić, czy 
rada Grossera dotycząca zwilżenia nasienia rozsady kapusty przed 
sianiem w tłuczonym czosnku albo oblania go rozczynem z czosnku 
dla zabezpieczenia się przed gąsienicami, jest gdziekolwiek dziś sto
sowana. Nie wydaje się też, by mogła być skuteczna. Grosser za
uważa, że „sam tego nie wypróbował, ale zawsze próbować tego moż
na, a zaszkodzić to nie może".

W końcu opisuje szczegółowo, jak hoduje się nasienie, z którego 
wyrasta rozsada kapusty. Całą kapustę z główką, głąbami, liśćmi i ko
rzeniami przechowywano w odpowiednim miejscu przez zimę, na 
wiosnę sadzono i całkowicie nakrywano ziemią. Stopniowo kiełko
wała, rosła i dawała nasienie, które na wiosnę w pierwszej połowie 
marca (koło św. Grzegorza) zasiewano na tłustej ziemi i świeżym 
polu. Wówczas mróz jej nie szkodził.

Hodowla zwierząt we wsi Szewce 19)

W drugiej części książeczki pisze krótko Grosser: jak u szewiec- 
kich chłopów hoduje się zwierzęta, jak się je karmi, odżywia i tuczy. 
W szczególności zajmuje się bydłem rogatym: cielętami, krowami 
i wołami, następnie świńmi, końmi używanymi do uprawy roli i za
przęganymi do w o zó w t, owcami, kozami, zaś z drobiu gęsiami, kacz
kami, kurami i gołębiami. Z natury rzeczy najwięcej miejsca poświę
cił hodowli bydła rogatego, świń, koni i owiec, a z drobiu hodowli 
gęsi. Bydło, konie, świnie i owce dostarczały najwięcej nawozu nie
zbędnego w uprawie roślin i warunkowały wprost należyte powo

,!l) G r o s s e r  M., Rozdział: „Folget das ander Theyl dieses Biichleins — 
Von der Viehezucht“.



dzenie tej uprawy. Nadto dostarczały mięsa na zbyt i konsumcję 
wewnętrzną. Krowy w szczególności dostarczały mleka spożywanego 
głównie w stanie naturalnym i przerabianego na ser i masło; woły 
były zwierzętami pociągowymi używanymi ciągle obok koni i za
pewne ciągle w większym stopniu do uprawy roli 20), świnie dostar
czały tłuszczu, wędlin i szynek prócz mięsa, owce mleka i wełny, 
jedne konie były używane do uprawy roli a drugie do ciągnienia 
wozów, drób prócz mięsa dostarczał pierza i jaj. Zwłaszcza gęsi tu
czono wyraźnie w celu sprzedaży zapewne na wrocławskim rynku 21).

Ustęp o hodowli bydła rogatego dzieli się na kilka części. Osobno 
mówi Grosser o hodowli, odchowaniu i karmieniu cieląt, osobno o kar
mieniu dorosłego bydła, a to inaczej bydła dojnego i krów karmiących 
cielęta, inaczej bydła nie dającego mleka, osobno zajmuje się tucze
niem krów i wołów na bicie. Jego uwagi dodatkowe, wnikające w da
leko idące szczegóły, odnoszą się do rozmaitych odmian w żywieniu 
bydła stosowanych przez bogatych i biednych chłopów tj. zagrodni
ków i chałupników. Wszystko świadczy o daleko idącej znajomości 
Grossera zarówno chłopskiej jak i własnej hodowli.

Zaraz na początku omawiania hodowli cieląt zwraca uwagę na 
ważne zagadnienie zostawiania na krowy tych cieląt, które pochodzą 
od wielkich i szerokich krów, „gdyż jak wskazuje doświadczenie, 
cielęta wradzają się w krowy-matki“. Z tego ustępu możnaby wnios
kować, że praktycznie znane mu były elementy genetyki, tj. nauki
0 dziedziczności i zmienności, która jest gałęzią wiedzy prawie współ
czesnej nam epoki. Podkreśla następnie konieczność karmienia cieląt 
zostawionych na odchowanie mlekiem ich matek przynajmniej do 
piątego tygodnia oraz na wczesne ich odchowanie już w jesieni albo 
w początkach zimy. Cielęta wcześnie odłączone wyprzedzają inne 
w rośnięciu, lepiej im służy w lecie pastwisko i trawa oraz łatwiej 
znoszą wówczas muchy i komary. Odłączone cielęta karmiono siecz
ką ze słomy jęczmiennej z domieszką owsa albo tylko otrąb żytnich
1 nieco owsa w ziarnach — to wszystko zwilżone wodą. Czasem doda
wano jeszcze do tego okruszyny chleba i soli. Prócz tego dawano im 
trzy razy dziennie siano ładne, liściaste albo wyrośnięty ładnie 
dobry potraw wcześnie rano, w południe i wieczorem. Grosser prze
strzegał przed podawaniem cielętom mulistego siana i potrawu, bo

20) Geschichte der Herrschaft Faikenberg in Oberschlesien herausgegeben 
von Hans Graf Praschma, Niemodlin 1929, str. 88 i n.

21) We Wrocławiu był osobny rynek na drób, a w handlu drobiem dużą 
rolę odgrywali Żydzi. Stąd wzmianka Grossera o tym, jak Żydzi krakowscy 
tuczą gęsi. Jest to jeden z dowodów związków Wrocławia z Krakowem.



szkodziło im to i łatwiej niż stare bydło ginęły z tego powodu. Do 
picia dawano im wodę zmieszaną z otrębami albo śrutem z dodat
kiem soli. Od św Filipa Jakuba (1 maja) cielęta wypędzano na pa
stwisko, które powinno się dla nich wybrać jak najlepsze i wtedy 
nie wolno ich już karmić w domu. Jednak jeszcze i podczas drugiej 
zimy należało o nie więcej dbać i lepiej je karmić niż bydło dorosłe.

Kolejno pisze ogólnie, jak karmiono dorosłe bydło. Dawano mu 
jedzenie trzy razy dziennie tj. wczesnym rankiem, mniej więcej go
dzinę przed świtem sieczkę zmieszaną z plewami; gdy je zjadło, z bra
ku nadmiaru siana — wiązki słomy jęczmiennej, pszennej, prosowej 
lub grochowej; następnie zapewne koło południa dawano siano, jeżeli 
gospodarz posiadał je w dostatecznej ilości i pojono w zimie ciepłymi 
pomyjami albo mieszano to picie z otrębami, śrutą, kapustą lub 
rzepą lub z czystą wodą. Gdy chłopa stać było na to, dawano bydłu 
rogatemu sól kamienną albo sypano drobną sól do żłobu lub rzucano 
ją do pomyj. Wieczorem karmiono bydło podobnie jak rano.

Od tych zasad ogólnych były liczne odstępstwa. I tak lepiej 
przyrządzano paszę i napój krowom karmiącym cielęta, a jako lepsze 
jedzenie uważano: kapustę, rzepę i siano. Bydłu dojnemu nie dawano 
słomy owsianej w mniemaniu, że wpływała źle na jego mleczność. 
Gdy brak było lepszej paszy, woły i bydło nie dające mleka karmiono 
sieczką z plewami i słomą.

Osobno kładzie Grosser nacisk na pewne zasadnicze sprawy zwią
zane z żywieniem bydła, na które wówczas ogólnie zwracano uwagę:

1. nie dawać słomy prosowej nie dość wysuszonej ani siana mu- 
listego, gdyż z tego choruje a nawet zdycha,

2. sieczkę dawać z mieszanej słomy, wyjąwszy owsianą, bo 
chłopki utrzymują, że słoma owsiana źle wpływa na mleczność,

3. z braku plew tną często biedni chłopi wysuszony dobrze czy
sty potraw albo skrzyp lub trawę wyglądającą jak sitowie i dają je 
krowom w sieczce, które to chętnie jedzą.

Również szczegółowo omawia zasady dojenia krów. Dojono je 
trzy razy dziennie w okresie długich dni roku tj. od Wielkanocy do 
św Krzyża (14 września), a dwa razy dziennie w okresie krótkich 
dni. Dojenie winno być dokładne. Przestawano doić krowy przed 
ocieleniem na osiem do dziewięciu tygodni.

Bogatsi chłopi trzymali osobno bydło rogate — zapewne woły — 
na opas. Biedni chłopi tuczyli krowy i woły przeznaczone na bicie. 
W jesieni dawali temu bydłu sieczkę zmieszaną z kapustą i rzepą, 
w zimie wytłoczyny zmieszane ze śrutą lub otrębami i sieczką, albo 
sieczkę z paszy strączkowej, z mieszanki wyki lub snopków owsa.



Zamiast wytłoczyn dawali niektórzy otręby jęczmienne, zaparzone 
gorącą wodą i zmieszane ze śrutą.

Groser podaje dokładnie, w jakim czasie należało bić bydło stare 
i młode a mianowicie w zależności od odpowiednich konstelacji księ
życa, bo stosownie do tego mięso było miękkie lub twarde. Ulegał 
on tu panującym wówczas w tej sprawie przesądom, a nawet bronił 
ich posługując się nie przekonywującymi argumentami.

Z tego opisu — trzeba zauważyć — wynika, że na omawianym 
terenie na ogół hodowla bydła była wcale dobrze rozwinięta i żywie
nie go stało wcale wysoko. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że 
z braku uprawy nowych roślin pastewnych były wówczas ogólnie 
biorąc zasadnicze trudności z przezimowaniem bydła, tymczasem 
u Grossera tych trudności nie widać. Występuje wprawdzie u niego 
różnica w odżywianiu bydła u bogatych i biednych chłopów, jednak 
wcale szeroki wachlarz paszy, duże zróżnicowanie w odżywianiu 
cieląt, krów dojnych nie dających mleka, wołów i bydła przeznaczo
nego na opas i tuczenie wskazuje, że trudności zasadniczych w tej 
sprawie nie było i w Szewcach i w najbliższej okolicy. Wydaje się, 
że tu sytuację ratowały: siano, rzepa i kapusta. Jeśli przypomnimy 
ważne stwierdzenie, że w owym czasie dobrze postawiona hodowla 
zwierząt domowych warunkowała wprost dobre prowadzenie całej 
gospodarki rolnej, przyjdziemy do przekonania, że rolnictwo na oma
wianym przez nas terenie stało dobrze.

Nie gorzej przedstawiała się na podstawie opisu Grossera ho
dowla świń. Wprawdzie chów pastwiskowy odgrywał tu dużą rolę, 
jednak widać już dużą umiejętność radzenia sobie z chowem chlew
nym w okresie zimy. Zwłaszcza na odcinku wychowu młodych świń, 
co do których dbano o odpowiedni dobór i gatunek, jak i przy wy
chowie cieląt, widać dbałość o intensywne żywienie, co zauważa się 
też w ustępie o tuczeniu świń. Nie ulega wątpliwości, prócz zaspoko
jenia własnych potrzeb bliskość wielkiego i chłonnego rynku, jakim 
był Wrocław, sprawiała, że i ta hodowla stała również dobrze. Zresztą 
trzeba pamiętać o tym, że zarówno w Polsce jak i na Śląsku w tym 
i późniejszym czasie głównym dostawcą mięsa świńskiego, tłuszczu, 
wędlin i szynek na rynek nie była wielka własność lecz chłopi. Wielka 
własność ciągle jeszcze i długo będzie ograniczała tę hodowlę do za
spokojenia li tylko własnych potrzeb i wskutek tego hodowla chłop
ska świń miała nad nią zdecydowaną przewagę 22).

22) Geschichte der Herrschaft Falkenberg etc., s. 88 n.; M an d e c k i  St., 
Organizacja zbytu trzody chlewnej w Polsce, PAU, Prace rolniczo-leśne, nr 22, 
Kraków 1937.



Młode prosięta żyły początkowo — jak wiadomo — mlekiem 
swych macior, jednak już w czwartym tygodniu uczono je jeść przez 
dodawanie im jęczmienia i trochę picia zmieszanego ze śrutą jęcz
mienną lub mąką. Wymienione tu pożywienie stawało się podsta
wowym źródłem ich pożywienia, odkąd w piątym tygodniu odsta
wiono je od macior. Trzebienie młodych świń winno mieć miejsce 
wedle Grossera jeszcze raczej wtedy, kiedy karmiły się mlekiem ma
cior, a po tym zabiegu należało im dawać przez dwa dni gotowany 
owies i karmić je dobrze, by się prędzej wyleczyły.

Świnie odchowane i dobrze wyrosłe winny żywić się w lecie 
trawą na pastwisku i korzeniami na polu. W tym czasie dodawano 
im jedynie trzy razy dziennie .mieszane pomyje. W zimie dawano 
im wytłoczyny albo parzone różne drobne plewy, a więc z konopi, 
prosa, jęczmienia, owsa i żyta, zmieszane z większą lub mniejszą 
ilością śruty lub otrąb. Niektórzy dawali też makuch zamiast otrąb 
lub śruty, a żyjący bliżej miast, gdzie były gorzelnie, pomyje z wódki. 
Do pomyj i napoju dosypywali też niektórzy trochę soli, inni kładli 
do niecek lub beczki, do której wlewali pomyje, siarkę, jeszcze inni 
trzymali tam dzięgiel i korzenie kozłka.

Tuczono świnie żołędziami i bukwą. Inni tuczyli je owsem, 
jeszcze inni jęczmieniem albo żytem lub kąkolem zmieszanym z nie
wielką ilością żyta. Do tego dodawano im mniej lub więcej mieszane 
picie. Biedni ludzie tuczyli świnie wytłoczynami i otrębami. Było to 
jednak gorsze tuczenie, podobnie jak i tuczenie makuchem.

Z opisu Grossera widać, że punkt ciężkości hodowli zwierząt 
w Szewcach i okolicy był skupiony na bydle, świniach i owcach. 
Konie były w każdym razie na drugim planie. W rolnictwie konie 
odgrywały ciągle jeszcze o wiele mniejszą rolę niż w czasie później
szym. Jako zwierzęta pociągowe zawsze jeszcze poważną rolę odgry
wały woły, mające nad końmi liczbową przewagę 2:J). W Szewcach 
zaprzęgano do pługa konie: dwa do lżejszej orki, cztery do cięższej. 
Grosser wyszczególnia dwa ich rodzaje: robocze do uprawy roli 
i konie powozowe tj. zaprzęgane do wozów. Kiedy pierwsze kar
miono podle, zwłaszcza w zimie, byle przez zimę wytrzymały, to 
druga kategoria koni była lepiej żywiona. Prawdopodobnie chłopi 
chowali je nie tylko na użytek własnego gospodarstwa rolnego i od
bywania ciągłych powinności u pana, lecz najmowali się do wszel- 23

23) Ogólnie stwierdza to dla Śląska jeszcze nawet w drugiej poł. XVIII w. 
D r e s k y H. G., Die nach Grundsatzen und Erfahrung abgehandelte schlesi- 
sche Landwirtschaft, I—III, Breslau 1771—7, I, s. 168—9.



kiego rodzaju transportu towarów, dobrze na tym zarabiając. Gros- 
ser wspomina o tym, że w zimie, kiedy konie powozowe pracowały, 
należało je lepiej karmić. W czasach, kiedy konie i wozy były głów
nym środkiem transportowym wszelkich towarów, pracę chłopskich 
koni powozowych w zimie należy rozumieć jako głównie zarobkową. 
Pamiętać trzeba, że Szewce leżały na wielkich traktach handlowych 
biegnących z Wrocławia i przez Wrocław.

Również jeżeli chodzi o wychów źrebiąt na konie robocze i po
wozowe, podkreślał Grosser konieczność odpowiedniego ich doboru 
i selekcji. Należało je karmić sieczką, owsem lub śrutą i dobrym, 
czystym sianem oraz zgoninami. Nie powinno się ich zaprzęgać do 
pracy przed upływem trzech lat.

W zimie karmili chłopi konie robocze podle. Dawali im głównie 
sieczkę mieszaną z plewami i słomę, niekiedy dawali jeszcze trochę 
siana i zgonin pozostałych po czyszczeniu wymłóconego zboża. Gdy 
konie w zimie pracowały, cięto im na sieczkę snopy owsa lub mie
szankę wyki, którą mieszano w rozmaitym stosunku z sieczką ze 
słomy.

Część wiosny, w lecie i w jesieni konie żywiły się głównie trawą 
na pastwisku wypędzane tam na noc względnie w wolnym od pracy 
czasie. Z przezimowaniem koni zwłaszcza u biednych chłopów był 
duży kłopot. Biedni chłopi, których nie stać było na lepszą paszę, 
karmili je wtedy następująco: rano dawali im sieczkę zmieszaną 
z plewami, kolejno słomę owsianą, którą uważano za odpowiedniejszą 
dla koni niż dla krów. Jeśli mieli siano, dawali im je zamiast słomy. 
Następne poili je z koryt na podwórzach. W południe dawali im tylko 
słomę, a wieczorem to samo co rano.

Konie zaprzęgane do wozów karmiono lepiej. Dawano im — 
wedle możności — mniej więcej — bądź garniec owsa lub śruty na 
jednego konia na dobę, bądź jeden garniec mieszanki z sieczką, bądź 
wreszcie cięto do sieczki jeden snop wyki lub jeden snop owsa. Zdro
wiej dla koni było dawać im wymłócony owies z żytnią sieczką. 
W końcu dawano im też sieczkę z otrębami lub ze śrutą jęczmienną. 
Grosser zwracał uwagę, że karmienie koni żytem było szkodli
we dla ich zdrowia. Należy więc na to uważać, by ich nie przekar
miać. Tuż przed żniwami ścinali chłopi dla koni zaprzęganych do 
wozów żyto ze słomą i kłosami. Dobrzy gospodarze starali się dopro
wadzić do zimy swoje konie robocze i powozowe w dobrym stanie, 
bo wtedy mogły one i przy lichej paszy łatwiej przetrzymać zimę.

Właśnie w ustępie o koniach poświęcił Grosser trochę uwagi 
higienie ich jedzenia, zwłaszcza picia wody, czystego utrzymywania



sieczki, owsa i mieszanki w sieczkarniach, w korytach i skrzyniach 
na mieszankę i zabezpieczenia pożywienia przed szczurami, myszami 
i robactwem. Kładł nacisk na czystość i dobrze utrzymywane stajnie. 
Radził je wykładać palikami i dylami olchowymi, co było lepsze niż 
wykładanie podłóg kamieniami, a tańsze niż wykładanie deskami lub 
tarcicami. Zalecał częste zmienianie i uprzątanie podściółki oraz dwa 
razy dziennie oczyszczanie zgrzebłem. W końcu podawał, że te jego 
uwagi dotyczą koni, które chłopi szewieccy hodują i karmią, bo koń
mi karmionymi przez panów i junkrów zawsze czystym owsem 
troszczą się specjalni jeźdźcy i dobrzy stajenni.

Hodowli owiec poświęcił Grosser sporo uwagi stosownie do zna
czenia, jakie one miały wówczas w gospodarce rolnej. Ze względu 
na rozwój sukiennictwa na Śląsku zapotrzebowanie na wełnę owczą 
było duże. Chłopom opłacał się nawet lepiej chów owiec niż bydła, 
gdyż ceny na nabiał tj. mleko, ser, masło i mięso były zazwyczaj 
niskie. Gdy zarówno środki żywienia bydła były niewystarczające 
i wymagały dużo zachodu, by je zdobyć, gdy również nie zawsze 
pastwiska stały na wysokości wymogów, jakie stawiało bydło, to
0 wiele łatwiej było z żywieniem mało wybrednych owiec. Wystar
czyła im gorsza pasza i gorsze pastwiska. Nadto mogły one pozo
stawać na pastwisku do 8 miesięcy i więcej w roku, gdy bydło rogate 
tylko 4,5 do 5 miesięcy. Zimową porą, gdy nie było śniegu, wypę
dzano je na pastwiska i w okresie mrozów na zboża ozime, gdzie 
niekiedy żywiły się aż do Gromnicznej (2 luty) lub św. Macieja 
(24 luty). Opieka nad bydłem rogatym wymagała o wiele więcej 
ludzi, za to jeden owczarz z chłopcem do pomocy mógł się opieko
wać 300 a nawet większą liczbą owiec 24). Wiadomo też, że na Ślą
sku od dawna rozwinęła się hodowla owiec, a dochód z dobrych 
owczarni był jednym z najlepszych, jakie z gospodarstwa rolnego 
można było wyciągnąć. Dobra hodowla owiec na Śląsku była głośna
1 w Polsce. Zwłaszcza do Wielkopolski, gdzie ta hodowla też się 
dobrze rozwinęła, sprowadzano owczarzy przeważnie ze Śląska.

Grosser informuje stosunkowo dokładnie o sposobie tej hodowli, 
jednak jakby w pełnym poczuciu, że nie wszystko powiedział — co 
o nim tylko dobrze świadczyć może — zauważa na końcu r „Co należy 
wiedzieć poza tym o stadach owiec oraz jak trzeba dbać o nie, to 
powinno być wiadome dobrym owczarzom4*. Bo istotnie sposób ho
dowli opierał się o tradycje od dawna wypróbowane przez dobrych 
owczarzy. Owczarze śląscy stanowili jakby odrębną dość zamkniętą

2 A )  Geschichte der Herrschaft Falkenberg, Niemodlin 1928, str. 88 i n.



korporację, swój fach przekazywali z ojca na syna, stąd posiadali 
dobrą znajomość tej hodowli. W okresie zwiększania się zależności 
chłopa od dworu długo zachowali dużą stosunkowo samodzielność. 
Mieli prawo trzymać własną służbę i określoną liczbę własnych owiec, 
z których dochód im przypadał. Z panem zawierali umowy jako 
przedsiębiorcy o opiekę nad pańskimi owczarniami i byli udziałow
cami w zyskach i stratach z tej hodowli. Jak widać z opisu później
szych pisarzy rolniczych, wełna śląska miała na rynkach markę naj
lepszej, a w czasach austriackich była zakupywana nawet przez kup
ców holenderskich. Przemysł sukienniczy na Śląsku tej wełnie 
zawdzięczał w dużej mierze swój pomyślny rozwój. Już od dawna 
za najlepszą uchodziła wełna z okolic Oleśnicy, Namysłowa, Strzelec 
i co podkreślić należy Trzebnicy 25). W świetle tego tym większą war
tość ma opis Grossera.

Podobnie jak przy wychowie cieląt, młodych świń, szczególną 
opieką otaczano również jagnięta. I tu stosowano zasadę, że im 
wcześniej się je wychowa i więcej wyrosną zanim pójdą na pastwisko, 
tym lepiej będzie dla ich dalszego rozwoju. Zarówno upały, jak 
muchy i komary szkodziły im bowiem. Jagnięta okocone koło Wiel
kanocy i później raczej zabijano. Młode jagnięta zaczynano uczyć jeść 
po trzech tygodniach, nasypując im do osobnego korytka owsa 
w ilości mniej więcej dwóch garncy na sto jagniąt26). Prócz tego na
leżało im dawać ścięte na jesieni i suszone liście albo dobrze wyroś
nięte liściaste siano. Chłopi uprawiający soczewicę dokarmiali nią 
młode jagnięta, podając im ją w stanie niemłóconym razem ze znaj
dującą się tam trawą.

Zwyczajnie karmiły się one mlekiem matki do św. Grzegorza 
lub św. Filipa Jakuba. Później odłączano je od matek i w owczarni 
trzymając je osobno i pędząc na osobne pastwiska razem z nie mlecz
nymi owcami.

Paszenie owiec wymagało szczególnej opieki i troskliwości. Ra
czej nie wskazane było wypędzanie ich na pastwisko zbyt wcześnie.

25) E l s n e r  F. G., Die Schafzucht Schlesiens, Wrocław 1842, str. 3 i n.: 
S c h r o t t e r  F., Die schlesische Wollindustrie im 18 Jahrhundert, (Forsch. 
z. brand. u. preusś. Gesch. X, 137).

26) Z zastosowania tu przez G r o s s e r a  tej normy stu jagniąt wynika, 
że chłopi w ogóle chowali wielkie stada owiec. Koniec XVI i początek XVII w. 
to okres, w którym spotykamy się ograniczeniami wydawanymi przez panów 
w stosunku do chłopskiej hodowli owiec. Dla wsi Szewce takie ograniczenie 
ukazało się w r. 1604 i ustalało normę 15 owiec na 1 łan. Neu vermehrete 
schlesische Chronica... Vermehret und gebessert von J. S c h i c k f u s i o ,  Leip- 
zig 1625, III, s. 578.



Później należało je wypędzać na pasze niż bydło, a wcześniej z po
wodu gorąca spędzać do owczarni. Należało je paść na odpowiednich, 
wysokich, suchych pastwiskach lub ugorach, bo z trawy wyrosłej na 
bagnach lub niskich i mokrych miejscach ginęły. Paszenie owiec na 
ścierniskach, gdzie wyrosła dobra trawa, zwłaszcza owsianych, na 
których z owsa wysypanego wyrósł młody owies, nie było wskazane. 
Gdzie śniegu nie było, mogły się paść przez całą zimę na pastwisku 
lub na oziminach. Gdzie owce miały zbyt dobrą paszę i tyły, nale
żało je sprzedawać już na trzeci rok, by się nie starzały. Jedynie 
owce i barany przeznaczone na ubój należało wypędzać na ścierniska 
i tłuste pastwiska.

Owczarnie powinny być wygodne, przestronne i dobrze zaopa
trzone na zimę trzciną lub słomą. Trzymane w nich w zimie owce 
karmiono dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Rzucano im wiązanki 
słomy najczęściej żytniej zwłaszcza mającej dużo trawy i kąkolu, 
siano drobne, liściaste i dobrze wyrośnięte albo liście zamiast siana, 
a podczas ostrej zimy słomę grochową. Gdy wychodziły na pole, już 
ich wówczas w domu nie dokarmiano. Pojono je w zimie, gdy były 
na paszy suchej raz lub dwa razy dziennie. Za wyjątkiem wielkiej 
posuchy nie dawano im w ogóle pić w lecie i na jesieni.

Tuczono owce na zabicie pasąc je na dobrych pastwiskach oraz 
ścierniach żytnich i owsianych. Tuczono je też w domu karmiąc drob
ną sieczką zmieszaną z mąką żołędzi lub śrutem jęczmiennym albo 
owsem, albo wreszcie kapustą lub rzepą.

Wspomina też Grosser o kozach podkreślając, że ze względu na 
mleko przynosiły one dużą korzyść, bo często trzy kozy dawały tyle 
mleka ile jedna krowa. Obchodzono się z nimi tak jak z owcami, 
dawano im jednak na ogół gorszą paszę, a gdy w zimie wychodziły 
do zarośli lub lasów i żywiły się tam liśćmi, w domu niczego nie 
dostawały. Ze względu na wielkie szkody, jakie kozy wyrządzały 
w młodych lasach i drzewach, chłopi szewieccy nie trzymali ich.

Zauważyliśmy już, że Grosser w ustępie o drobiu najwięcej 
miejsca poświęcił gęsiom. Z jego szczegółowego opisu widać, że 
w Szewcach i okolicy chowano dużo gęsi głównie na zbyt na rynku 
wrocławskim. W szczególności dowiadujemy się z jego opisu o wylęgu 
piskląt, pielęgnowaniu małych gąsek, karmieniu gęsi w zimie i o ich 
tuczeniu. Do wylęgu należało przygotować jaja od dużych gęsi i trzy
mać je ciepło w. sieczce. Gdy gęsi przestały nieść jaja, należało wy
brać spośród nich takie, które miały już dawniej dobry wylęg i te 
posadzić na jajach. Bowiem nie wszystkie gęsi wysiadywały jedna
kowo dobrze i nie pod wszystkie można było podłożyć jednakową



ilość jaj. Podkładano na wylęg pod jedną gęś od 14—18 jaj, które 
zazwyczaj wpierw obmywano ługiem i wycierano czystą lnianą 
chustką. W Szewcach i okolicy gęsi wysiadywały jaja w izbach. Dla
tego przyzwyczajono je już wcześnie do znoszenia jaj w izbie, gdzie 
bowiem znosiły jaja, tam je najchętniej wysiadywały. Zresztą jaja 
zniesione na podwórzach i stajniach mogły łatwo zaginąć, być roz
deptane przez było, zjedzone przez psy lub „zabrane przez niewierną 
służbę1*. Gdzie indziej gęsi znosiły jaja na dworze i tam je również 
wysiadywały. Ale praktyka wykazała, że w izbie gęsi wysiadywały 
zwykle więcej jaj niż w stajniach i w innych miejscach.

W okresie wysiadywania dostawały gęsi mało jedzenia: dwa lub 
najwyżej trzy razy czysty owies z wodą lub najwyżej na skorupie, 
z której zwykle jadły i piły. Mniej więcej w połowie okresu wylęgu 
kontrolowano wypróbowanym i dziś jeszcze znanym sposobem na 
słońcu jasno świecącym, które jaja były zalęgnięte a które zepsute 
i te ostatnie odkładano. Dobra gęś wysiadywała młode w piątym 
tygodniu czasem jeden dzień wcześniej. W innym wypadku trzeba 
było czekać na wylęg całych pięć tygodni. Zasadą było sadzenie gęsi 
na jajach jak najwcześniej, gdyż pisklęta nie wykłute koło św. Je
rzego (23 kwietnia) lub św. Filipa Jakuba (1 maja), zwykle ginęły.

W okresie wykluwania się trzeba było ciągle kontrolować, by 
pisklęta nie udusiły się i pomagać im w wydobywaniu się ze skorupy. 
Wyjmowano młode z gniazda, gdy już wszystkie ze skorup wyszły 
i obeschły. Wtedy dopiero dawano im jedzenie: najpierw przez dwa 
lub trzy dni jaja na twardo gotowane, posiekane drobno i zmieszane 
z pszennymi otrębami, na czym uczyły się jeść. Skubać trawę uczyły 
się na darniach lub murawach zielonych przyniesionych do izby. 
Zawsze w korytku miały mieć czystą wodę. Gdy podrosły, a na 
dworze pocieplało, wypędzano je razem ze starymi gęsiami na łąkę 
lub pastwisko, pilnując, by zawsze miały w pobliżu wodę. Ciągle 
jednak dokarmiano je, siekając im młode pokrzywy i mieszając je 
z otrębami pszennymi lub dając im pożnięty zielony jęczmień. Nawet 
gdy już znacznie wyrosły korzystną było rzeczą dawać im coś do je
dzenia przed wyjściem i po powrocie z pastwiska. Na pole winny 
wychodzić dopiero wtedy, gdy słońce wysuszyło rosę. W okresie po
rastania w pierze dostawały owies. Stare gęsi winny żywić się tym, 
co znalazły na pastwisku i w lecie i w jesieni.

W zimie karmiono gęsi rano i wieczorem plewami z prosa, psze
nicy, owsa lub lnu, zwilżonymi wodą i zmieszanymi z otrębami lub 
śrutą, inni dodawali do tego trochę owsa, poślednie proso, albo trochę 
żyta.



Szczegółowo określa Grosser zasady i czas skubania pierza. Rów
nież osobno mówi o tuczeniu gęsi owsem mieszanym często z grubym 
piaskiem, z mąką z żołędziami lub śrutą jęczmienną, oraz podaje 
ciekawą wzmiankę, że Żydzi krakowscy tuczyli gęsi kluskami z mąki 
jęczmiennej lub pszennej i osiągali dobre wyniki. Biedni ludzie tj. 
zagrodnicy i chałupnicy szewieccy tuczyli gęsi prosem lub rzepą, ale 
było to mało wartościowe tuczenie.

O kaczkach pisze Grosser osobno lecz bardzo krótko. Raczej nie 
zachwalał ich hodowli, bo i jedzą i kosztują dużo, gdzie nie było 
wody, chowają się żle, gdy w wodach były ryby, wyrządzają wtedy 
duże szkody niszcząc je. Karmiło się je najlepiej w zimie wytłoczy
nami, a gdy ich nie było, karmiło się je i tuczyło podobnie jak gęsi. 
Kaczki niosły dużo jaj, niosąc się mniej więcej od połowy wielkiego 
postu aż do okwitania pszenicy.

Z opisu hodowli kur wnioskować by można, że wśród drobiu 
Grosser stawiał je na drugim miejscu — po gęsiach. Winno się tu 
przygotować do wylęgu piskląt duże jaja jak u gęsi. Jednak wylęg 
piskląt nie musiał się odbywać w izbie. Podkładano kurom do wylęgu 
dwadzieścia cztery jaj lub więcej. Pisklęta wykluwały się po trzech 
tygodniach i wówczas winna być dla nich zabezpieczona taka opieka 
jak dla gąsek. Karmiono je z początku tłuczonym prosem albo drob
nymi krupkami hreczki, dopiero gdy trochę podrosły, dostawały naj
pierw drobne, potem grube krupy jęczmienne. W okresie zimna trzy
mano je w izbie, ale gdy tylko pocieplało, wynoszono je na słońce, bo 
wówczas szybko rosły. W tym okresie dawano im odpadki pszenicy.

Starym kurom w lecie nie dawano jedzenia. Żywiły się na pa
stwisku i tym co w ogóle na polu znalazły. W zimie dawano im jeść 
raz dziennie: zazwyczaj owies, choć lepszy był dla nich jęczmień 
i więcej niosły przy tym pożywieniu jaj. Tuczono je śrutą jęcz
mienną. Lepsze było — choć kosztowniejsze — trzymanie ich w tym 
celu w koszu i karmienie pszenicą.

Z gospodarstwem chłopskim była też w większym stopniu niż 
dzisiaj związana hodowla gołębi. Grosser w opisie swoim stawia je 
jakby na trzecim miejscu — po gęsiach i kurach. Zajmuje się naj
pierw sposobami związania nowo sprowadzanych gołębi z danym 
gospodarstwem a następnie zasadami ich wychowu. Żywiły się one 
raczej tym, co znalazły na polu i na podwórzach gospodarstw chłop
skich. Jedynie w okresie silnej zimy i śniegów trzeba je było dokar
miać przez sypanie im na strychach, gdzie żyły, owsa, kąkolu lub 
odpadków zbóż. Grosser zaleca czyszczenie gołębników raz do roku, 
gdyż w często czyszczonych nie trzymały się chętnie.



Sprawa odżywiania ludności wiejskiej na Dolnym Śląsku 
z końcem XVI w. na przykładzie wsi Szewce

Na podstawie książki Grossera możemy mieć dość dokładne wy
obrażenie o odżywianiu zwierząt domowych we wsi Szewce na Dol
nym Śląsku. Nie ma tam natomiast bezpośrednich wiadomości o od
żywianiu ludności wiejskiej. Możemy jednak o tym odżywianiu 
wnioskować pośrednio. Zarówno bowiem połowa uprawa roślin jak 
i hodowla ziwerząt służyły potrzebom wyżywienia miejscowej lud
ności a nie tylko były prowadzone w tym celu, by podołać ciężarom 
nakładanym na ludność przez pana wsi Rhedigera, by następnie 
sprzedawać je w części na najbliższym rynku i we Wrocławiu 
dla zdobycia środków na zakup potrzebnych gospodarstwom rol
nym towarów przemysłowych i pewnych artykułów spożyw
czych, wśród których sól dla ludzi i bydła z Polski sprowadzana 
odgrywała najważniejszą rolę oraz by uiścić się z ciężarów na 
rzecz państwa.

Z tego, co uprawiano i co hodowano można wnioskować o jakości 
odżywiania ludności wiejskiej. Trudniejsza jest sprawa ustalenia roli 
czynnika ilościowego stanowiącego obok jakości podstawę odżywia
nia. Ten czynnik ilościowy odgrywał bardzo poważną rolę u ludności 
wiejskiej, pracującej fizycznie i ciężko. Z natury rzeczy wartości od
żywcze musiały tu być zdwojone, bo nawet stosunkowo dobre i naj
bardziej urozmaicone pożywienie doprowadza do wychudzenia, jeżeli 
jego ilość nie będzie odpowiednia. Co do jakości pożywienia, to nie 
trzeba chyba dowodzić, że jednostronne karmienie musi doprowadzić 
do zagładzania, np. karmienie wyłącznie cukrem lub tłuszczem choć
by w ilościach przekraczających potrzeby.

Podstawowymi czynnikami odżywiania są: białko, tłuszcze i wę
glowodany. Zwłaszcza ciężko fizycznie pracujący człowiek zużywa 
dużo węglowodanów. Chłop, który orze i młóci, może potrzeby energii 
czerpać z chleba, który zawiera stosunkowo małą ilość białka i tłusz
czu. Pracuje bowiem zużywając węglowodany, które jednocześnie 
oszczędzają białko i w ten sposób obniżają ilość potrzebną jego orga
nizmowi.

Czy ówczesny chłop szewiecki miał dostateczną ilość pożywienia, 
trudno na to pytanie odpowiedzieć. Ze skąpych w tym względzie 
wzmianek Grossera, z kilkakrotnych jego uwag na temat podziału 
ludności wiejskiej na bogatych i biednych, na kmieci, zagrodników, 
chałupników i służbę, oraz wzmianek o braku niekiedy soli u bied
nych ludzi, za których wprost uważa zagrodników i chałupników,



wnioskować można, że niejednokrotnie biedniejszej ludności tj. cha
łupnikom i służbie, a może i zagrodnikom mogło brakować najnie
zbędniejszych artykułów spożywczych. Były to zapewne braki za
równo jakościowe jak i ilościowe, które nie dotykały w takim stop
niu, albo wcale ludzi bogatszych tj. kmieci.

Ogólnie rzecz biorąc odżywianie ludności w Szewcach było wcale 
urozmaicone. Chleb był podstawowym środkiem odżywiania. Chłopi 
szewieccy jedli chleb zarówno pszenny jak i żytni. Z mąki pszennej 
robili kluski lub pierogi. Jęczmień przerabiali na pęcak albo krupy 
jęczmienne, z prosa robili kaszę jaglaną, z hreczki kaszę hreczaną. 
Niechęć do soczewicy, którą uprawiano dla małych owiec, świadczy
łaby raczej o zamożności ludności szewieckiej. Bardzo rozpowszech
nionych artykułem spożywczym był groch — zarówno i przede 
wszystkim okrągły, u nas zwany potocznie polowym, jak i fasola. 
Z okopowych jedli głównie rzepę, rzodkiew i kapustę. Jak już wspom
niano, konsumcja rzepy była bardzo rozpowszechniona. Jak później 
ziemniaki była ona pożywieniem uboższej ludności. Na równi prawie 
rozpowszechniona była rzodkiew. Pośrednio i Grosser na to napro
wadza, kiedy pisze, że kmiecie przechowywali ją aż do wielkiego 
postu, by wówczas dawać ją zamiast sera swej czeladzi do chleba 
na wieczerzę. Widać też z opisu Grossera, że kapusty jedzono bardzo 
dużo.

Z tłuszczów roślinnych używano oleju z lnu, konopi i rzepaku. 
Raczej jednak korzystano z tego rodzaju tłuszczów w okresie prze
strzeganych surowymi przepisam kościelnymi postów. Olej zaś służył 
jako lekarstwo, następnie był używany do lamp i kaganków oświe
tlających mieszkanie oraz był surowcem do wyrobu różnych farb 
i pokostów. Oleju z rzepaku używano też jako smaru do wozów 
i innych rzeczy. Z uwagi na duży stosunkowo rozwój hodowli zwie
rząt domowych, głównie bydła, świń i owiec, używano tłuszczów 
zwierzęcych.

Krowy dostarczały mleka, sera i masła, a ponieważ ceny nabiału 
były niskie, przeto przypuszczać można, że konsumowano go w więk
szych ilościach. Również owce dawały mleko, które przerabiano na 
ser. Spożycie mięsa było wcale rozpowszechnione, o czym świadczą 
uwagi Grossera na temat różnic w tuczeniu bydła i świń u bogatych 
i biednych chłopów. Przypuszczać należy, że konsumcja mięsa świń
skiego była wówczas na wsi stosunkowo większa niż w miastach, że 
dopiero zmiana na niekorzyść na tym polu w ogóle nastąpiła znacz
nie później, a zaczęła się wyraźniej uwidaczniać po wojnie trzy



dziestoletniej27). Świnie dostarczały też ludności wędlin, szynek, 
a przede wszystkim tłuszczu. W części jedzono też i drób, zwłaszcza 
gęsi i kury oraz dużo jaj. Ponieważ chowano też dużo gołębi, wnosić 
można, że spożycie gołębi było większe niż dziś.

Ubierano się w części w materiały zakupywane na rynku, zwłasz
cza materiały sukiennicze, w części wyrabiane domowym sposobem. 
Domowym sposobem robiono kożuchy i płótna, powrozy, sznury i nici. 
Silny kontakt wsi z rynkiem, o jakim wnioskować można z opisu 
Grossera, świadczy o przewadze kupowanych materiałów na ubranie.

Z wzmianek Grossera o braku opisu ogrodów warzywnych i sa
dów wnioskować można, że stanowiły one niewątpliwie część gospo
darki chłopskiej, a warzywa i owoce — choćby te, które Gostomski 
wymienia w swoim Gospodarstwie — odgrywały w odżywieniu chło
pów szewieckich pewną rolę. Zapewne w każdym prawie gospodar
stwie trzymano pszczoły, a miód zastępował cukier oraz przerabiano 
go na napój.

Sumując dane z książki Grossera, moglibyśmy przyjąć, że kul
tura materialna i poziom życia chłopów, zwłaszcza bogatszych 
w Szewcach i okolicy były z końcem XVI w. wcale wysokie, z drugiej 
strony jednak nie możemy zapominać, że i w tym czasie i w począt
kach XVII w. mnożyły się ograniczenia prawne i wzrastał ucisk feu
dalny, co wystąpiło szczególnie jaskrawo po wojnie trzydziestoletniej.

Kontakty chłopów szewieckich z rynkiem
Kontakty chłopów szewieckich z rynkiem były wówczas jeszcze 

najprawdopodobniej bardzo żywe. I to zarówno z rynkiem najbliż
szego miasteczka jak i wrocławskim. Wpływały na to i położenie wsi 
Szewce na linii wielkiego traktu handlowego z Wrocławia do Pozna
nia i bliskość wielkiego i chłonnego rynku, jakim był ciągle Wrocław. 
Chłopi sprzedawali: zboże, mąkę, kaszę jaglaną i jęczmienną, może 
i hreczaną oraz groch, konie, bydło, owce i świnie i to zarówno 
w stanie żywym jak i mięso oraz skóry tych zwierząt. Tuczyli je 
bowiem na ubój i to zarówno bogaci jak i biedni chłopi. Hodowla 
owiec była w trzebnickim powiecie bardzo rozpowszechniona, a jak 
już podkreślano — wełna z tych stron miała od dawna ustalony 
rozgłos. Z uwagi Grossera o dawaniu do korytka dwu garncy owsa 
na sto jagniąt wnioskować można, że chowano tam dużo owiec. 
Widać z tego, że w Szewcach wolno im je było chować w dowolnej

27) M a n d e c k i S., Organizacja zbytu trzody chlewnej w Polsce, PAU, 
Prace rolniczo-leśne, nr 22, Kraków 1937).



ilości, choć w tym czasie mamy już wiadomości o sporach chłopów 
z panami na tle zakazywania im chowania owiec albo ograniczania 
liczby. Sprzedawano również choć ze względu na niskie ceny — 
w ograniczonym stopniu — mleko, masło, sery. Drób trzymano i na 
użytek wewnętrzny i na sprzedaż. Szczególnie chowano wiele gęsi 
z wyraźnym celem ich zbytu na rynku wrocławskim. Również cho
wano je dla pierza na wewnętrzny użytek i na sprzedaż. Podobnie 
było z jajami: w części sprzedawano je na rynku, w części konsu
mowano w domu. Z warzyw sprzedawano najwięcej kapusty, choć 
może w pewnej ilości i rzepę oraz rzodkiew dla biedniejszej ludności 
miast. Grosser wspomina o ogrodach w okolicy Wrocławia specjali
zujących się w uprawie warzyw. Ludzi zajmujących się tą uprawą 
nazywano kapuściarzami dlatego, że wśród warzyw przeważała ka
pusta jadalna28). Zasięg przewagi uprawy kapusty wśród warzyw 
sięgał też dalej od Wrocławia a obejmował również wieś Szewce, 
której mieszkańcy wykorzystywali duże stosunkowo przestrzenie zie
mi uprawnej, zostawianej pod uprawę farbierskiej marzanny, równo
cześnie na kapustę sadzoną między rzędami marzanny i sprzedawaną 
na rynku wrocławskim. Len i konopie w części zużytkowywano na 
potrzeby domowe, w części przeznaczono na sprzedaż. Takie było 
też przeznaczenie oleju konopnego i lnianego oraz z rzepaku. Upra
wiano marzannę farbierską prawie wyłącznie dla sprzedaży jej jako 
barwnika na rynku wrocławskim. Szewce były jedną z wielu wsi 
okręgu oleśnicko-trzebnickiego, który specjalizował się w uprawie 
tej rośliny przemysłowej.

Wysiew i plony uprawianych roślin podane w książce Grossera
Pszenica — ,,Tu wysiewają chłopi zwykle na jedno pole o sze

rokości dziesięciu zagonów półtora korca miary wrocławskiej. Gdzie 
rola jest specjalnie dobra, można wysiać jeden korzec i trzy ćwierci1'. 
...,,I potem powierza się wszystko Bogu wszechmogącemu i twórcy 
cudownemu, który kazał robić bruzdy i który zachowuje cudownie 
ziarnko (rozumie się pszenicy — moja uwaga) wbrew naszemu rozu
mowi w deszczu i burzy i błogosławi je, aby przyniosło plony pięć- 
dziesięcio i sześćdziesięciokrotne11. 29

29) O p i t z E., Die Arten d. Rustikalbesitzes und d. Laudemien, Wrocław 
1904, mówi o kapuściarzach podwrocławskich w XVI wieku; zaś B r i e g e r  G. 
w podręczniku rolnictwa pt. Vollstandiger Unterricht iiber den Ackerbau fiir 
angehende Wirtschaftsbediente und fiir den gemeinen Landmann auch allenfalls 
zur Unterweisung der Jugend in den Landschulen, Wrocław, 1798, str. 281—2, 
terminem kapuściarze (Krautern) obejmuje również ludzi zajmujących się 
uprawą marzanny farbiarskiej.



Żyto ozime — „Na jednym polu przeszło dziesięć zagonów, sieją 
tu mniej więcej półtora korca miary wrocławskiej. W razie gdy gleba 
jest zbyt jałowa albo lekka, nie wolno siać gęsto“.

Żyto jare — „Gdzie ziemia jest jałowa nie przynosi ono więcej 
niż wynosiło nasienie. Gdzie natomiast jest gnój, tam udaje się dość 
dobrze, chociaż nie tak obficie jak żyto ozime na rolach dobrych. 
Daje ono jednak, jeżeli jest czyste, o wiele ładniejszą mąkę niż 
żyto ozime. Nie wolno jednak żyta jarego siać tak gęsto jak żyto 
ozime, na jedno pole szerokości dziesięciu zagonów wolno wysiać 
jeden korzec miary wrocławskiej".

Jęczmień jary lub pospolity — „Sieje się tutaj zwykle na jednym 
polu o dziesięciu zagonach półtora korca wrocławskiej miary albo 
trochę więcej".

Owies — „Następnie wysiewa się owsa na każde pole o szero
kości dziesięciu zagonów półtora korca lub jeden korzec i trzy ćwierci, 
zależnie ...od warunków pola".

Proso — „Ponieważ proso jest drobnoziarniste i krzaczaste, nie 
wolno brać go dużo na nasienie, gdyż z jednej łodygi wyrośnie często 
cztery lub pięć łodyg, dlatego można jedno pole na dziesięć zagonów 
obsiać jedną czwartą korca"... „Gdy i gdzie jednak udaje się ono 
dobrze, nie ma zboża, które by przyniosło więcej, gdyż często pół 
korca wydaje podobno dwa małdaty".

Gryka — „Bierze się na nasienie poślednią grykę, czego nie 
robi się z innym zbożem, gdyż przy innym zbożu używa się zawsze 
najlepszego nasienia. Obsiewa się pół korcem prawie jedno pole 
szerokości dziesięciu zagonów, podczas gdy innego zboża jak owsa, 
jęczmienia itd. trzeba mieć półtora korca. Gdy gryka znajdzie dobrą 
ziemię, ... daje ona często z ćwierci korca sześć".

Groch — „Groch sieje się bardzo rzadko, dlatego potrzeba go 
zwykle na jedno pole o szerokości dziesięciu zagonów trzy czwarte 
korca i może nawet nie tyle... Z jednej czwartej korca zbiera się, jak 
mówią sześć korców".

Len — „Ponieważ zaś sieje się len o wiele gęściej aniżeli inne 
zboża, trzeba mieć go zawsze na jeden kawałek roli trzy razy więcej 
niż innego zboża. Gdzie więc sieje się jedną czwartą korca żyta, 
tam powinno się mieć korzec lnu. Lnu siewnego i krzaczastego nie 
sieje się jednak tak gęsto jak lnu pospolitego".

Konopie — „Wolno jednak na nasienie brać tylko połowę tego, 
co bierze się przy sianiu lnu. Więc, kiedy sieje się korzec lnu, wolno 
siać tylko pół korca konopi lub nieco więcej".
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