
ARTYKULY I STUDIA JV[ATERIALOWE 

ANTON! MUSZTYF AGA 

ZE STUDIÖW NAD OSADNICTWEM KASZTELANII 
NYSKO-OTMUCHOWSKifJ NA PRZELOMIE XIII i XIV WIEKU 

Przy podj�ciu badan nad osadnictwem kasztelanii biskuipiej nysko
-otmuichowskä.ej na przelomie XIII i XIV w., dla kt6rych podstawci 
byl Lib-er fundationis episcopatus Wratislaviensis, opubl:ikowany w t. XIV 
Kodeksu dyploma'tycznego Slqska, natkncilem si� na zjawisko nie wy
st�.pujcice chyba w innych dzielnicach Pol1ski i na pozostalych terenach 
Slq:ska. Mianoiwieiie na malym porucmiowym skrawilm pograinieza slci
skiego ·�tykamy az 4 rod.zaje lan6w kmiecych. Co wi�cej, ich wielkosc 
i stosune'k do siebie odbiegaly znacznie od norm ustalonych swego czasu 
przez Piekosinskiego, Bujaka czy Stamma. Wypadlo tedy prablemem 
tym blizej si� zajc:ic. 

Przeiniesienie tych danych na map� hiipsometryc:znci i gleb iprzeiko
nalo ponadto, ze istnieje .sdsly zwiqzek mi�dzy rodzajami lan6w a wy
dajnosciq gleby, wreszcie •w rozmieszczeniu poszczeg6lnych wsi o .tych 
samych lainach w pewnych sdsle okreslonych rejoinach kaisztelanii. 
Dlatego dals:ze ibadania poszly w kierunku blizsz,ego okreslenia kazdego 
z tych 4 rodzaj6w lan6w, naniesieinia odpowiednich wsi n.a map� i iwresz
cie wycicigni�cia wniosk6w na temat poszczeg6lnych etaip6w zasiedlania 
naszej ikasztelainii. 

Balcfiania nad miarami powierzchni r61 w Polsee, ·zwlaszcza nad· 
r6znymi r,odzajami lainu, jak r6winiez nad jego rnzmiarami, dalej inad 
stnsunkiem poszczeg6lnych rodzaj6w lanu (wielki, maly, polski itp.) 
do jakosci i wydajnosci gleby i polozenia geograficznego, wreszcie za
gadniente wielkosci w1si po.Lskiej we wczesniejszym srednioiwi,ecz!U byly 
wprawdzie iniekiedy w literatiurze naszej iporuszane, ale ostatecznych 
odpow:iedzi na •wszystkie te ,pytainia dotychC'za,s brak. 

Najlicziniej tbodaj reprezentowane sci dotychczas stiudia nad wiel
koscic:i i rodzajami lan!U. Prace w tym kierunku Piekosinskiego, Bujaika, 
Stamma, zeby wymiienic chocby najwaznie}sze, 1proiwadzq do odmien-

1 - Sobötka 2/68 
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nych niera:z wyrrliik6w. I talk Piekosinski w swym ,studium 1 wyodr�bnia 
nast�pujqioe tyipy lain6w: 

1. lan kr6Iewiski staropolski o ,powierzchni 70,56 ha 
·2. lan !kr6Iewski rewi'zor:ski 50,4 ha 
3. lan lkr6Iewski sprawdzany 47,47 ha 
4. lan hybernowy 35,95 ha 
5. lan frainlkon1ski, czyli niemiecki olkolo 24 ha 
6. lan (wl6ka) chelminski 16,8 ha 
7. lan polski, czyli kmiecy wü�kszy 12 ha 
8. lan kmiecy mniej.szy okolo 6,9 ha 
Nie wchodzctc juz w fo, ze niekt6re z tych miar Sq poj�ciami poz-

niejszymi i nie 1spoty!kamy ich w Po}sce wczesniejszego srediniowiecza, 
mozemy latwo stwiero;zic, ze lany wynüenione w punktach 1-4 Sq 
wlasciwie wielOlkromosciami dal,szych i ze wobec tego podstawowymi 
miarami .powierzchnt 1Sq lany: fran(lmnski, chelminski i polski. Odmien
nego zdania jest Bujalk 2

• Okresla on wielikosc gospodarstwa chlop
Skiego na pod.stawie potrzebnego do jego uiprawy inrwentarza zywego. 
Wedlug niego odpowiedniikiem ·sprz�zaju wyst�pujqoego w zr6dlach: 
2 woly, 4 woly i 6 wol6w, jest jednoistka go1spodaTcza: plug, i to maly, 
sredni i wielki. Powier.zclmi� wielkiego !pluga szacuje tez Bujatk na 
podstawie znanych zr6del na 50,4-56 ha. Pliug sredni i maly T6wnajq 
si� wedlug niego 213 i 113 pluga wielkiego. Jak wi�c widzimy, zgodnosc 
.mi�dzy obu autorami istnieje tytko oo do ipowierzchni pluga kr6Iew
skiego u P�eikosinskiego i wiellkiego u Bujaika. 

W ·specjal!n.ej rozprawie Stamm 3 zajmuje si� gl6W!l1ie lanami chel
min·Skimi (filamaindzkimi), kt6re mierzq wedliug niego olkolo 16,8 ha, 
zgadza si� wi�c w tym ipunikcie z rwynikami Piekosinskiego. Lan fran
kon1Ski liczyl wedlug Stamma okolo 25 ha i lbyl nieza.Iezny od w.szelkich 
miar powierzchni :uzywanych w Polsee przed ,dkresem lokacji na 
prawie czyn1swwym (niemiedkim). 

Z literatury niemieclkiej wymienic tu wyipadnie ,prac� Loescha4 , 
kt6ra w zaisadzie potwierdza wywody badaczy polskich. Lan frankon
ski jest wedrug Loescha tyipowym lanem koloni'zacyjnym, uzywanym 
do karczunku nowizn, w przeciwienstwie do lanu chelminskiego, stoso-

1 F. Pi e k  o s ins k i, O lanach w Polsee wiek6w srednich (RAU, Wydz.

Hist.-Fil., XXI, 1888, i odb.). 

2 F. B u j a k, Studia nad osadnictwem Malopolski (RAU, Wydz. Hist.-Fil., 

XLVII, 1905, i odb.). 

a E. S t amm, Miary powierzchni w dawnej Polsee, Krakow 1936. 
4 H. L o e s  c h, Die fränkische Hufe (Zeitschrift für Geschichte Schlesiens

dalej skr6t: ZfGS - LXI, 1927, s. 82 nn.). 
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wanego d.la ip61 juz uprawnych. Wi!elikosc lanru franikon.1sldego ·szacuje 
Loesch za Piekosinskim i Buj,alk1em na olml,o 24,2 ha. 

Znacznie mniej roZ!patrywano kwestri� stosünku poszeze,g6lnych ro
dzaj6w lanu do gleby. J esli siE: nawet teoretycznie wysuwalo istnienie 
zalemosci wi,ehkosci lanu od wydajnosci ·ziemi ezy zaiaiwan:sowania 
w jej uprawie 5, to w rpralktyce nie :prz.epmwadzono dort;ychcizas bliz
szych w tym kie:riunk1u studi6w. Wireszcie �upelnie ;pomijairw w doitych
czaisowych romvazaniach pTdblern arealu pos�cz.eg6lnych w,si i istosuniku 
jego do czais6w leipiej !Ilam znanych, a ziwlaszcza. ·z ikonca XIX w. 
Zadowalano si� dotychcza1s pod tym wz,gl�·em bqdz manq z dolkume!Il.
t6w loikacyjnych lic:zbq lan6w chlopskich w dan,ej wsi, bqdi:z tez sza
cunkiem liczby miesz!kanc6w danej miej'Scowosci w zaleznosci zn6w od 
liczby lan6w dainej W1Si 6• 

Uwagi niniej,sze p:vaignq rZiUcic swia.tlo na powyzsze zagadnienia 
z ililiilego punktu widzenia. J alko ipodista1wE: hadan wziE:to dobrze znalily 
ze zr6del XIII-XIV w. kluC'z iilY,Ski biiskruipstwa wroclawskiiego. Tery
torium to, g�sto juz w6wczas zaludnione, posiada nieocenione dla po
znania .stosunk6w osadniczych z przelomu XIII i XIV w. zr6dlo, jakim 
jest Liber fundationis episcopatus Wratislaviensis, wydane w 1889 r. 
przez Marikgrafa i Schulteg,o 7• 

Zabytek ten, znany dzis tylko z XVII-wiecznego opisu 8, zawiera 
komplet111y spi.s wtSZy,stkich posiadlosci biskupa wrodawslkiego, m. in. na 
ternnie lkasz,telanii ny,sko-iotmuchowskiej, ·z dokladnym nieraz poda
niem li.c�by lan6w w danej wsi, ich wielikosci, a tym samym 1powierzchni 
wymierzonej !Ila pr�etomie XIII i XIV w. Zabytek telil tedy wymienia 
w kilku grupac'h (st�d niel'laz powtarzanie si� j,ednych i tych _ samych 
na'Zw) og6lem 228 wsi na terenie (kasztelanii, nadto wymienia 4 miasta 
(Ny,sa, Paczik6w, Otmuch6w, Glucholazy). Z tego jednaik 31 w.si znaj
duje 1si.� obecnie na t1erytorium C2iechoslowiacji; dalej odjqc wyipadnie 
od tej o.g6lnej sumy 10 wsi, kt6rych rozmiar6w (licziby lan6w) Liber 
fundationis nie notuje. Talk wiE:c do szczeg6lowej analizy pozostaje 
(z wylqczeniem miast) 187 wsi lezqcych na terenie dzisiejszych powiat6w: 

5 Historia Slqska, IH PAN, t. I, cz. 1, Wroclaw 1960, s. 165-166.
6 Tamze, s. 247 nn.; T. La d o g 6 r s k i, Studia nad zaludnieniem Polski 

XIV w., Wroclaw 1958, passim. 
7 Codex diplomaticus Silesiae, t. XIV. Wst�p wydawcow nie zaspokaja dzis 

potrzeb naukowych. 

s Wedlug wydawc6w znajdowal si� w 1889 r. w Holandii. Wedlug zapiski 

ol6wkiem w katalogu r�kopis6w Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu mial 

byc w czasach hitlerowskich przewieziony do Wroclawia w zamian za inny r�ko

pis. Czy transakcja ta doszla do skutku, nie wiadomo. R�kopisu dzis we Wrocla

wiu brak. 
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nyskiego, grotkow,skiego, niemodlin,skiego i zqblmwickiego 9
• Areal ich, 

wedlug danych· z konca XIX w. 10, obejmowal: na terenie powiatu 
Ny,sa 71 163 h1a, iprawi,e polow� powiatu grotlmrw,ski€go (26 089 ha), 
zachodniq ez�sc porwiatiu niemodlinrskiiego ( 4070 ha), 1Skrawek pow. :zqb
kowicikiego (1181 ha), wreszcie lldl!ka wisi, ikt6rych cz�sc ZITTajduje si� 
obecnie w granicach re1piubliki czechostowadkiej, a cz�sc w Polsee 
(2606 ha). W sumie obszar dawnej kaszteiJ.ainii nyiskiej znajdujqcy si� 
dzis w granicach Rzeczypospolitej PoLskiej wyni01si 105 109 ha, w Ozecho
sl,owacji lezy dzis 54 900 ha. Razem tedy_ dawna kasztelania nysko
-otmuchorwska obejmowala ponad 160 000 ha, czyli 1600 km2 • 

Granica wschodnia kiasztelia111ii biegla na wsch6d od Kon.radowa 
i Glucholaiz6w w !kierun!ku p6l:noc111ym, na,st�,pnie ,skr�cala od N owego 
Lasu w kierunku ip6lnocno-wisohodnim, ikierowala si� dalej na wsch6d 
do Lipowej, Gryzowa i Scinaw y N yiskiej, da1ej skr(:eala na p6lnoc 
i przelbiegala na wsch6d od Jagielnky, W!odar i Rynarcic. Nast�pnie 
biegla ona obok wsi Mankowice, gdzie Skr�cala nagle w kierunku 
wschiOdnim, wchodzqc na teren dzisiejszego iporwiatu niemodlifrskiego; 
dalej 1prze:biegala na wsch6d od Budziszowic, Lambinowic, Szadurczyc 
w kieru!Il.ikJu 11>6lnocno-wschodnim. Na p61noc od Malerz.owic Wieltkich 
biegla Ny,Sq Klodzlkq, wchodzqc na wysokosci Brzezi:n na teren porw. 
grotkowskiego. Z ikolei granica bi,egla na ip6lnoc od 'Brzeziri, Kapani, 
Wielochorwa w 1kiierunilru ·zachodnim az do Wielamowic. Stqd skr�ala 
na poludniowy zach6d i na zach6d od wsi Kamienni!k biegla kntto obok 
LiJpnik, a na zach6d od Lasowic skr�cala ku poludniowi az do rzeki 
Nyisy. Odtqd g6rq rzetki szla az do jej zr6del na p6lllloc od PaClJkowa 
i Kozielna. Dalej 111a zach6d wchod1zila na teren dzisiej'sz-ego poiwiatu 
z�bkowic'kiego, biegnqc do wsi Blotnica w kierun!ku poludniowo
--zachodnim az do dzi:siejszej granicy pan,stwowej. Granica poludniowa 
pokrywala si� z dzi,siej,szq g,ranicq pairstwowq. Zachodnia dawna granica 
!kasztelanii ,prz,ebiegala jednaik na .tere111ie dzisiej,szej Ozechoslowaicji 
o!kiol-o 20 km na zach6d i poludlllie od dzi-si:ej:szej granicy ipanstwa. 

Kiasztelania bisk1upia ny;ska leza�a po obu brzegach srodlkowego 
biegu Nysy Klodzkiej. Wn�trze ka,sztelanii pokrywa nizina, po lkt6rej 
obu .brzegach, tj. na poludnie w oikolicy Gl�icholaz6w i na p6lnoc i zach6d 
od Otmuchowa, wznoszq si� coraz wyzej wzg6rza i g6ry si�gajqce do 
_400 m n.p.m. Obszar ten przecinajq 4 poziomice 11: 200, 250, 300 i 400 m. 
Ni'zina 1ponizej 200 m rozciciga ,si� od Otmuchowa w ikieTUntku p6l-

9 Powiaty te sei rozumiane wedlug danych S. R o s p o n d a, Slownik nazw 

geograficznych PoLski zachodniej i p6lnocnej, Wroclaw 1951. 
10 Wedlug GemeindeLexikon für die Provinz SchLesien, Berlin 1898.
11 Por. J. S z a f 1 a r s k i, W. Ta s z y c k i, A. W r z o s ek, SLqsk, mapa

fizycznQ-administracyjna, 1 : 300 000, Wroclaw 1948. 
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nocno-wschodnim po obu brzegach Nysy. Warstwica 200 m przebiega 
.prawym brzegiem tej rzeki w odleglosci 2-4 km od niej az do wsi 
Malerzowice Wielkie. Na lewym brzegu warstwica ta biegnie w odle
glosci okolo 2 km od rzeki az do Rusocina, gdzie nagle skr�ca ku za
chodowi, oddalajqc si� od rzelki srednio o 8 km. Dalej kieruje si� na 
p6lnoc, mijajqc wies Kopan. Na poludme i wschod od tej niziny ciqgnie 
si� pasmo wyzynne do 250 m n.tp.m. Na tej wyzynie 1€Zq trzy wsie 
pow. niemodlinskiego: Szadurczyce, Lambinowice i Budziszowice. Od 
wsi Gryz6w warstwica ta przebiega liniq lamanq w kierunku polu
dniowo-wschodnim obok Jarnolt6wka do dzisiejszej granicy panstwo
wej. Takie samo w�iesienie lezy na calym obszarze na poludnie od 
PaczkQIWa i Otmuchowa po granic� panstwowq. Na pom.oc od Paczikowa 
poziomica 250 m przebiega w kierl:111ku Grotkowa, oddalajqc si� od 
poprzedniej o 4-6 km; z ,k,olei .skr�ca gwaltownie 1kolo Wielochowa 
w ki€ruhllm poludniowo-zachodnim, a nast�.pnie lukiem biegnie oboik 
wsi Szlklary. Na ,p6lnoc od Gluchohrz6w spotytkamy niewielkq wyzyn� 
otoczonc1 warstwicq 300 m. Przebiega ona r6wnoleznikowo na wysokosci 
Charibielina na zach6d z isiLnym wygi�ciem si�gajqcym po Glucholazy, 
a na-st�pttüe kieruje si� im granicy czeskiej. Obok Paczkowa na podobnej 
wyzy.nie lezq wsie Goscice i Kamienica (obie paw. nyski) orraz Bfo,tnica 
{pow. zqbikowicki). Wreszcie trzeciq wys� olkolonq warstwicq 3·00 m 
widzimy mi�zy Lasowicami a Karlowicami Malymi, po czym skr�ca 
ona na zach6d, okalajqc niewielikq wynioslosc ,powyzej 400 m. Dalej 
biegnie warstwjca 300 m na zach6d. Dodac wreszcie wy.padnie silniejsze 
wzniesienie okolone warstwicc1 400 m naokolo Glucholaz6w. Najwyz·sze 
wzniesienie na terenie naszej ka1sztelanii stanowi graniezna Biskupia 
Kopa {890 m 111.,p.m.). 

Nawodnienie kasztelanii uleglo w ciqgu stuleci silnym zmianom. 
Sq otne )1iewqtpliwie wynikiem swiadomej dzialalnosci czlowieka, ch�c 
w mniejszej cz�sci takze z powodu natu:ralnej erozji i wietrzenia skal 
i gleby. Wszysfiko to wywarlo niewqtpliiwie wplyw i ,na klimat. Stan 
w6d 1byl ,w XIII w. na pewno wyzszy niz obecnie (silniejsze -zalesienie), 
choc ,dane zr6dlowe lnie dostarczajq w tym kierooku zadnych blizszych 
wiadomosci. Pastwiska i lc1ki, pozostalosci po da'WI1ych zalewach i bag
nach, spotyikamy przede wszystkim ipo obu br�egach Nysy od Otmrucho
wa na p6moc az rpoza granice 1ka:sztelanii.· Nysa Klod!Zka, rwplywajqc 
na .nasz teren ·z ,powiatu Zqllkowickiego, przeplywa obok Pae�kowa 
w 1kieruttlku wschoclnim. Dawniej nie byl,o tu oczywiscie zbiornilka 
ortmuchowskiego i rzeka J)lyn�la swobodnie w kierun!lru wschodnim, 
a dalej na p6l1nocny wsch6d, skr�cajqc dopiero kolo Krubic na p6lnoc 
ku Odrze. Z wi�k5"'zych praiwobrzeznych doplyw6w wymie:nic .mozna 
tylko Bialq Glucholaiskq. 
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Przy ,pomocy mapy Hellmicha 12 mbzna 1z ,pewnym stopniem praw
dopodobienistwa wekonstruowac stan zalesienia terenu we wczesniej-
1szym srednd.owieeru (olmro 1200 r.). Wed�ug o:tiego prawie 800/o kaiszte
lanii bylo ipO!kiryte w tym cza,sie puszczq. Choc wolno przypus21Czac, ze 
do ko:nca XIII w. w ·zwiq12Jk1U ·z intenisywnq lkolonizacjq ikasztelanii przez 
bi1skiup6w wroclawskich lasy zostaly <lose znacznie wytrneibione, jedna
k10W10z wszy.stlko pT1Zemawia ·za rtym, ze obliczeniia Hellmicha Sq mocno 
iprze'sadzone, choc ipraJWym brzegiem Nyisy biegl odcinelk pr�esi€'ki slq
,skiiej ,oddzielajqcej Slqsk G6rny od ,S}}odlrowego 13, potwierdzonej rw zroo
laJCh drugiiej polowy XIII w. 14 Ciqgtrl�la si� ona ,od Gor Sowich wzdluz 
Nysy az w ,Olkoli:i:ce Namyslowa i Byczyny. Jedna'k oplierajqc 1si� na 
danych Liber fundationis wy:padnie 'WIIlioslmwac, ze na przelomrie XIII 
i XIV w. istniafa jlllz spora siec osad. Trudnio zas iprzypu:szc.zac, aby 
wszystkie one po,wstaly dopiero w dTugiej polow,ie stulecfa. Tereiny 
lessowe i lessorwate byly juz wczesnie bezlesne i nadawaly si� ·z d:awna 
pod upraw� i kiolotnizacj�. Wyjqtek dhigi czais ,stanowil jedynie wi�kszy 
!komipleik1s lais6w lkolo S2'1klar ·z jednej strony, 1a na ipoludnie od Pac:z!ko
wa i Otmuchowa do wysokosci wair:stwicy .250 m pazostac mogly jedy
nie nielkme lesne .polacie na iszczyde wi�k,szych wmiesie:n. 

GI,eby 15 w ,poiiudn1owo-wschodniej cz�sci klucza pyskie:go sq ci�iJsre 
i trudnd.ej,sze do U!praJWy. Na g1lebach wytworzonych ·ze sikal lezq wsie: 
.Gierakice, Slawniwice i C'Z�sciowo B1Urgrabice. Gleby gliniaste 1po
wst1ale -ze skal s,potyk,amy w ·dkolicach Kon:mdiowa, Jamol\towa i Podle
sia. Po obu bnzegach Nysy i Bialej Gluchola1skiej ·zaleiga ipas (sz�kosci 
oikolo 1-4 km) mad6w rzecznych i pia'Szczystych, .pia1sk6w rzecznych 
oraz mad6w lekkich, srednich i ci�i,kich. Gleby bielicowe gliniaste nie
carlrow1te napfa1skowe i niazwirowe sta!tllOWiq areal wsi Kozielno, Blotni
ca, Kamien:ka i Go,scke. Na ipolnoc ·od Otmuchawa lezy d�)sc duzy ob
szar gileb lessrnwych, kt6rego grainice stan,owiq miejscowosci: Grqdy, 
Karlorwice W�,elikie i Bytkowic�. Mniiej1szy ·za1s ich kompleikis spo,tytkamy 
mi�izy Kl1odiob0ikiem, Goworowiicami i Wiel1amowicami. 

Na pol:udlniu kluc�a lezq trzy oddzielne !lmmplel-Osy glelb glilniastych, 
wytworzonych z utwor6w Lessowa,tych otaczaj�cych niewielkie obszary 

12 M. He 11 m i c h, Die Be.siedlung Schlesiens in vor- u. frühgeschichtli<:her

Zeit, Wroclaw 1922, mapa 1.

13 Por. F. M a tu s z k i e w i c z, Steht die mittelschlesische Preseka zu den 

niederschlesischen Freigräben in Beziehung? (ZfGS, XLI, 1907, 392-401); Histor-ia 
Slqska, PAN, t. I, Krakow 1933, s. 70 i mapa; Historia Slqska, IH PAN, t. I, cz. 1, 

s. 151.

14 Por. J. Pfitzne r, Besiedlungs-Verfassungs- u. Verwaltungsgeschichte des

Breslauer Bistumslandes, Reichenberg 1926, s. 40 nn. i passim. 

1s Por. S. K o w a 1 i ii s k i, W. Ci es 1 a, Mapa gleb Polski, 1 : 300 000, nr 339. 
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lessowate, jeden od Wilamowej do Kalkowa, drugi od Nadziejowa do 
WHamowic Nyskich, trzeci wreszde ·w tr6jikqcie .mrl.�zy wstami Char
bielin, N owy Swü:tow i Gryz6w. Gleiby g,lmiaste 111iecallk:1owd:te niapiasko
we i nazwirowe zalegajq od L1Uibiait-oiwa ,r6wniolezndkowo pa,sem 2-3 km 
szerokim na wsch6d po Jutrocice i dalej na ,poludniowy wsch6d od 
Nysy ,po Nowy Swü:t6iw i Wierzhü:cice. Na p6lnocy gleby glmia,ste spo
tylkamy w tr6jikq.cie mü�dzy Palmsliawicami, R!usinoiwicami i Brzezim.ami. 
Na poludniu gleby te ciq.gnq. si� pa1sem 1-4 !km 1sz€rolkim od Paczikowa
po Glucholazy. 

Gleby ib1eld.ciowe zalegajq obszair miE;dzy wsiami Sciinawa Ny,ska, Kü111-
rad6w i Szadurczyce. Stpotykamy je tez w okolicach Jarnoltowa i Dzie
wri�tlic. W srodJk01Wej cz�sci :klurcza ipaisem okolio 1-2 km 1Sze.ro!kim 
ciq.gnq si� one od Ligoty Wielkiej do Rusocia. Gleby bielicowe gliniaste 
zalegajq pa'Sem 2-6 km szeroikim od Wielochowa z wygi�ciem po ,Ha
nusz6w i Brzeziny. P6lnocna wreszcie cz�sc dawnej naszej kaisztelanii 
posiada gleby bielicowe gliniaste na abszarze mi�zy Wielamowicami, 
Biechowem i Ozarnolasem. 

Mozna ,p�zypwszczac, ze 1stosuiniki ,g1ebowe nie ulegly w cüigu 650 lat 
wi�szym znüanrom; oczywiscie, erozja moglia i tu dokonac pewnych 
przemieszczen i ·miian. ,Ale z drugiej strony tereln ten byl w XIII w. 
k,r6cej pod uprawq niz dzis, stqd g1e!ba w wsadzie byla bardziej niz 
oibecnie zyma, oo w d1Uzej mie!'lze ,reilmmpensowalo slabsze w tych cza
saich nawo�enie. Tym tez w duzej mierze nalezy tlumaczyc g�:stosc osad
nictwa na naszym terenie w cza.sach nias abchodzqcych. Obszar dawnej 
kawtelanii o:iyskiej znajdiu.jqcy 'Si� dzis w granicaioh PoJski, a fkrt6rym 
tylko b�dziemy si� dalej zajmowac, posiada olbecnie - jak juz ws po
mniano - areal wielkosci okrqglo 105 109 ha, czyli 1051 km2

• Na terenie
tym istnialo na przelomie XIII i XIV w. 197 wsi i 4 miasta. Z uw.agi na 
to, iz dla 10 wsi (dzi1s nie istniejqcych) brak wszelkich danych, a przy
jqwszy dla 4 mia,st w tych czasach areal szacunkowo 2500 ha 16, otrzy
mu:jemy dlia 187 bqdz 197 wsi lqcznq powierz,chrni� 102 609 ha. Prz1e
ci�tina tedy o:ia jeclniq :w,ies w ha wypada�aby 549 bqdz 528 ha. Licziby te 
przyjqc nadto wy.parlnie raczej ·21a zanifone ruz wyg6rowane. W ipoczqt
ku XIV w. spotytkamy natomia,st o:ia tym samym •dbszarze 187 wsi o zna
nym areale 4769,5 lanu (dla 10 wsi bra!k dainych). Prz.eci�tna wi�c po
wier:zdmia jiednej W1Si WY111osilaby 25,4 lam.1. Wi·ellkosc ta od.powiadalaby 
tedy przeci�tnej dla lanu duzego przyj�tej przez Piekosinskiego i in
nych na 24-25 ha czy pofowy ipluga wielkiego wedlrug oblicreii Buja
ka (50,4-56 ha). Z obliczenia powy:?Jszego wyplywajq ·znamienne wnioski. 

16 Por. Gemeindelexikon für die Provinz Schlesien, s. 466.
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Po !PierW1sze, liczba wsi w ciqgu 600 lat :prawie si� nie ·miienila; ra
cz.ej 1niawet mamy do czynienia z zanilkaniem wsi istniejqcych w XIV w. 
niz z przybywaniem nowych. Po drugie, z ,podanych wyzej liczb wy
mkaloby, ze areal poszczreg6lnych Wlsi nie uilegl w dqigu wiek6w wi�k
szym zmianiom, skoro og6lna liczba lan6w odipowiada dosc scisle liczbie 
hektar6w ·z :konca XIX w. Spostrzezenie to mozemy ipoprzec dalszymi 
dowodami. Taik np. poswierzchinia w,si Radowke wy.nosila wedlug · Liber 
fundationis w koncu XIII w. 8 lan6w, crrntumiast wedlug dainy.ch z kon
ca XIX w. bylo tu 164 ha (wsp6lczynni'k wi�c 20,5); wies Grodziszcze li
ezyla w lkon,cu XIII w. 5 lan6w, w XIX w. 104 ha (wsp6kzy.nniik 20,8), 
Wlodary - 63 lany, natomiast 1505 ha (wsp6kzyrm.iik 23,9), Nowy 
La,s - 43,5 lanu, natomia1st lp52 ha (wsp6lczyll'mi!k 24,4). Jalk wi�c wi
dzimy, wsp6k'zytrmilk dla obliczen lan6w wieLkich bqdz malych (16,8 ha) 
jest w tych wyipadlkach <lose scisle przestrzegiamy. Dane te dla po1szcze
g6lnych wsi nie odbieigaly tez zby,tmio ·od sredniej oblic:wnej dla calej 
ka1sztefanii. 

Ze spostrzezen tych wyplywa dalszy wniosek. Widocznie na rprzelo
mie XIII i XIV w. cala prawie powierzchnia klucza nyskiego (eo naj
mniej 95<>/o tej 1powierzchni) byla wzi�ta juz pod upraw�, a .ptzynaj
mni,ej wymierzona i pozdzielona mi�zy P.Oszczeg6lne wsie. Ziemd. ni
czyjej, nie wymierzonej, juz 1prawie nie bylo. I ·zn6w trudno iprzyipüsz
czac, aby proces ten dolkonal si� w .ciqigu 50 lait w drugiej ipofowie stu
lecia. Ra.czej przyjqc nalezy, ze jest to proces powolny, pot�m.i,ejqcy 
·niewqt1pLiwie razem ·ze :sklonem ,XIII w., a1e M6rego ,poczc1tik6w, i to dosc
zaawansowanych, nalezy .szukac w czasach znacznie wczesniejszych, eo
najmniej w koncu XII w.

Na terenie kasztelanii naszej w 1koncu �III w. mozemy stwi€rdzic 
istnienie rozmaity,ch .rodzaj6w lan6w. Liber fundationis wymienia na1st�
pujc1ce: 

1. lany wiellkie (przypuszczalnie frankonskie),
2. lany male (flamandz;kie),
3. lany wielkie lic2;orne za male,
4. lany na praiwie ipol1skim,
5. lany blizej nie oznac�OIIle.
Liber fundationis wymienia tylko 10 wsi wymierzonych w l a n  a ch

w i e 1 k i c h, ale tylko 8 z nkh 1znajduje .si� dzis na terytorium Polski. 
Areal ich wynosi lq'C'znie 345 lan6w; w koncu XI.X w. te 1same wsie Ji
czyly w sumie 8186 ha. Mnoznik w.i�c dla 1 lanu wynosi 23,7, ,przy pzym 

minimum dl� wielkich lan6w wyrnosifo 19,5 ha, maksimum 33,0 ha. Bar
dziej szczeg6lowe dane zawiera ponizsze zestawienie wsi o lanach wiel
kich (og6iem 8): 
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Liczba lan6w 1 Liczba wsi 1 % 
Liczba lan6w 

we wsi w danych wsiach 

1-10 l
1 11-20 1 12,5 12 

21-30 1 12,5 29 

31-40 1 12,5 38 

41-50 3 37,5 140,5 

ponad 60 2 25 125,5 

Jak z 'zestawienia tego wynika, przeszlo 600/o wsi lolkoiwainyc!h hia 

lanach wielkich wylkazuje areal od 41 do ponad 60 lan6w. Przeci�tnie na 
jedrni wies wypada tu 43,1 lanu, tj. okrq:glo 1019 ha. 

Lany 1wiel!kie ,spot)nkaimy nadto w dw6ch wsiach, lkt6rych 1poliozenia 
niepodobna okreslic; albo znikly one, albo zlaly si� 'Z sq1siednimi. Sq to: 

Nazwa wsi wg· 1 Areal wsi z konca j
Liber fundationis XIII w. w lanach 

Rufa Aqua j 6
2
0
0 

1 

Sorykendorph 

Zr6dlo 

A. II. 120 

A. II. 139 

W1sie, kt6rych .areal wymierzony 'zostal w l a !Il a c h  m a l  y c h, sta
nowiq najliczniejszq gmp�; jest ich w sumie 73 (nadto Drogoschow i Sy
zencowic.z .zagini,one), eo stanowi 38'0/o og6lu miejscowosci w lkaisztelainii. 
Areal tych 73 wsi wynosi wedlug danych Liber fundationis 2561 lrun6w, 
a w koncu XIX w. 50 293 ha. Przecü:tnie zatem na jeden lan maly 
wyipadaloby 19,6 ha, a wi�c nieco wi�cej, ni.föy to wynikalo z obliczen 
Pielkosin,skiego, a pOlkrywafoiby si� ,z danymi Buja1ka, przyjmujqcego za 
najrrmiej'SZfl jedinostik� gospoda1rczq 1/J pluga wietkiego (tj. 18,6 ha). 
Oczywiscie i tu mamy do czyniehia ,z lainami malymi o r6.znej 1powierzch
ni. Najmniejsza wynosi przy tym 10,6 ha, tnajwü�ksza .37,2 ha. Ten ostat
ni wypade!k spotyikamy w odniesieniu do wsi Charbielin, polozonej na 
gruntach trudnych dio u:p:rawy, w terenie g6rzystym. Oto zestawienie 
wsi o lan,ach malych (og6lem 75): 

Licz ba lan6w 1 Liczba wsi 1 0 1 Liczba lan6w 
we·wsi / 0 w danych wsiach 

1-10 5 6,6 39 

11-20 15 19,8 233 

21-30 21 30,7 540 

31-40 7 9,3 265 

41-50 13 17,4 590 

51-60 9 10,7 506 

ponad 60 5 6,6 345 
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Jak widzimy, w,tej grt11pie wsie o areale bqdz 11-20 lan6w, bqdz 
51-60 razem twor.zq 1prarwie 1/3 wszystkkh wsi wymier�onych lanami
malymi. Prreci�tmie na jrednq wies o ,tego vodzaju latnach przypada ich
34,6, tj. 666 ha.

I:., a n y w i e 1 k i e ,1 i c z o n e z a m a l e � bodaj specyfilkq na isze
go terenu niie spotyikanq gcwie indziej. Zr6cUo nasze wymienia 23 wsie 
wymierzone takimi wlasnie latnairni. Z tych 23 miejscioiwosci wyipadnie 
jednak odjqc trzy (Elgotha, Waltheri villa, Dythmari villa), kt6re lezq 
dzis w Czechoslowacji. Po.zostalych 20 wsi liczylo w sumie w XIII-XIV w. 
709,8 lanu, a w koncu XIX w. 18 864 ha. Daje to przecü�b'lie na 1 lan 
26,5 ha. Minimum wielkosci taikiego lanu wynosi 16,4 ha, maksimum 
58 ha. Dodac nalezy, ze we wsiach wymierzonych w lanach wielkich li
czonych ·za male 12 (tj. przeszlo 500/o) ma areal powyzej 30 lan6w na 
wies. Oto zestawienie wsi o lanach wielkich lic:wnych za male ( og6lem 
23 wsi): 

Liczba lan6w 1 Liczba wsi 1 °lo Liczba lan6w 

we wsi w danych wsiach 

1-10 2 8,7 11 

11-20 2 8,7 28,5 

21-30 4 17,2 109 

31-40 3 12,9 106 

41-50 4 17,2 179 

51-60 6 26,6 332,5 

ponad 60 2 8,7 136 

Jak z zestawienia wynika, przecü�tmie na jednq wies w tym typie 
lan6w wy,pa<;lalo 38,9 latnJU. 

Wyjasnienia wymaga nie tylko sama na1zwa taikich lan6w, ale w og6-
le fakt ich istnie:nia i stosowania. Lany takie, jak wynika, byly wiE�ksze 
od latn6w wielkic� (23, 7 ha = 1 lan), a .mimo to liczono je, a wi�c 
i przypuszczailni,e obciqzano swiadczeniami ta!kimi ja!k lany male (o are
ale przeci�ym ,19,6 ha). Nizej zagadnienie to ·zostanie szerzej omawio
ne, tu wystarczy przyipuis�czenie, ze wymiar ich byl niewqtpliwie za
lezny od jakosci i wydajnosci gleby. 

K,si�ga uiposazenia bi•skupstwa wymienfa 47 wsi wymier.zonych l a
n a m d. p o 1 s k im i (iure Pol0111icali). Z tych 4 7 wsi dla 10 braik danych 
w hektarach z konca XIX w. Lqczny areal tych 10 wsi wyrazony w la
nach wyniooil 66,5 laniu, a dla 37 wsi 388 lan6w, tj. 8008 ha. Prz€ci�tna 
tedy lanu po1skiego wynosilaby 20,6 ha. Minimum stainowi przy tym 
8,1 ha, maksimum 65,6 ha. Jak wiE:c widzimy, :PrzeciE:tnie na lan na pra
wie polskim przypada 20,6 ha. Lan taiki ni.ew1e1e r6zni siE: zatem od lanu 
malego (19,6 ha). Nie wiemy takze, j-aJka byla przyczy.na wyr6.zniania 
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l'anow poliskicih od lan6w malych. Prnypusu::zalnie chodzilo tu � wy
r6zniernie �odzajru swiadozen, r62mych 1od ciqzqcych na lanach wiellkich 
(franko:n1skich). 

I wsr6d tego ty,pu wsi oibserwujemy tpodobne iero i w poprzednich 
zjawi,sko. Na 47 wsi 32 wy1kaizujq a•real wahajq:cy si� o!d 1 do ,10 lan6w, 
11 od 11 do 20 fanaw, wreszcie tyiHm 4 

1
posiada areal ,gnunt6w wi�kszy 

od 21 larn6w. Oto 21estawienie w,si wymier21onyoh lanami polskimi (og6-
lem 47): 

Liczba lan6w 1 Liczba wsi 1 
0/ Liczba lan6w 

we wsi '0 w danych wsiach 

1-10 32 68 207 

11-20 11 23,4 167,1 

21-30 4 8,6 92 

Wsie o lanacih po1lskich w przedwstawieniru do WJszyistkich typ6w wsi 
w iprzytlac:zajqcej wiE�ikszosci Sq drobne, a.real ich nie przelkrac·za ,20 la-
n6w. • 

W 22 .bqdz w 20 wsiach wieUmsc l'arn6w n i e ·z ,o 1s t a l a o ·z n a c z o
n a (hmy bez blizszych danych). Cz�sc tych miejscowosci przetrwala 
do dzis i mamy ich obszar 'Z ilmnrca XIX w., :cz�·sc :zagin�la (nie majdu
jemy ich ,w wyikazi,e gmm Slqiska w ikonou X,IX w .. liub znalazly si� one 
od 1740 r. na tereni,e Ozech i tarn .?Jini.ernily do niepoznania 'SWq nazw�). 
Wydawcy Liber fundationis zailiczyili wszytstkie takie lany do rz�ru ma
lych. I re:eczywiscie p.:r.zeci�tna ich wiellkosci W)71IliO'si 19 ha na 1 lan 
i n:iewie,le oobiega od przeci�·tnej dla laniu malego (19,6 ha). Ozy wynik 
ten j:eist jiednaik zjawiS1kiem iprzypad!kowym, czy tyllko dla braku juz 
w6wczas wszellkich danych autor Liber fundationis, kierujqc .si� sumien
nosciq, nie poda-l rodzaju tych lan6w, pozostac musi nie rowtrzygni�te. 

Wreszcie mamy 8 Wlsi o lanach nieomacwnych, !kt6r,e jedna/k p01sia
dajq na,zwy �blizone do naz;.w wsi sqsiednich (n'P. Gryzow Jacobi i Gry
'Z;CJW Nanzelai, La,soezycz Stal'!e i Basoczyzaz ,episc:api it,p.). 0 miej,sco
wosciach tyclh iprzyipuszczac nailezy, ze zlaly 1si� one z biegiem cza.su 
z ·sqsiednimi swymi imieirmic12lkami i stqd w wykazie z konca XIX w. 
juz nie wyst�pujq. Oto zestawienie: 

Nazwa wsi J Liczba lan6w J Zr6dlo 

Buchwalt 6 A. VIII. 15 

Bloyzedorf 4 A. II. 165

Dobassowitz 8 A. II. 153

Petrowycz 20 A. II. 42

Gelesicz Parwum 6 A. II. 26

Matzkowitz 7 A. II. 163

Lasoczycz St. 18 A. II. 41

Gryzow Jacobi 10 A. II. 68
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Z kolei znamy z Liber fundationis 4 wsie, dla ikt6rych brak da!Ilych 
z konca XIII w., ale kt6r.e tstnialy 1W �oncu XIX w. i z tych czas6w 
znamy ich areal. Oto one: 

Nazwa wsi Powierzchnia 

wg Liber 
Obecna nazwa wsi z konca Zr6dlo 

fundationis 
wsi 

XIX w. w ha 

A. IV. 17, Grot-

Bedener Bednary 176 k6w

A. VII a. 2, Grot-

Maczeiovitz Maciejowice 593 k6w

A. VII. 0. 1, Grot-

Betleri villa Michowice 319 k6w

Gosswinni 

villa Goswinowice 348 A. V. 1, Nysa

Dalej ·znamy 9 miejscowosci, kt6rych brak w _Liber fundationis, a kt6-
re wyist�µjq na inaszyrrn terenie w lkonou XIX w. i wymiooione Sq 
w Gemeindelescikon für die Provinz Schl·esien. Oto powierzchnie 
tych wsi w koncu XJX w. w ha: Drogosz6w, pow. nyski, 331, Pod
lesie, pow. nyski, 331, Podikamien, ;pow. nyski, 191, Schwedlich (?), pow.
grotkorwslki, 257, Heidenau (?), pow. nyski, 23, Klein Vorwerik (?), pow. 
gro&owski, 245, Nieradow:ice, pow . .grotkowski, .260, Pasieki, ipow. grot
kowski, 133, Jarnolt6w.ek, pow. n�ski (nie na1ezal do 'k�ucza nyskiego), 
1074. 

Licizyc 1si� tez musimy z kompleksami las6w, wyszczeg6Lni:ony.mi osob
no w koncu XIX w. we wspomnianym Gemeidelexikon, a nie na
lezqcymi do zadnej wsi. Oto ich powierzohnia: DamaszJk,owice - 219 ha, 
Brzezina Po1lska - 240 ha, Trzeboszowice - 212,7 ha, Piqtkowice -
367,8 ha. 

I wresze iie musimy wziqc pod uwag� 4 miasta na ITTaszym terenie, 
kt6rych areal z konca XIII w. nie odpowiada oczywiscie zupelnie ich 
powierzchni w koncu XIX w. Stqd podajemy dla nich tylko te ostatnie 
dane: Ny:sa - 2203 ha, Glucholazy - 1530 ha, Otmuch6w - 1057,5 ha, 
PaczJk:6w - 977 ha. 

W taki spos6b otrzymujemy nast�pujqce globalne zestawienie miej
scowosci w kluczu nysko-otmuchowskim: 
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Liczba wsi Nazwy lan6w 1 Liczba lan6w i 
Powierzchnie 1 w ha Uwagi 

8 lany wielkie 345 8186 
75 Jany male 2597 50293 
47 lany na prawie 466,5 8008 38,5 lanu dosza-polskim cowano 23 lany wielkie liczone za 902 18864 8 male lany nie okreslone zlqczone z wsia-we wsiach p{>zniej zlq- mi o lanach ma-czonych lych 22 lany nie okreslone 361,5 6144 4 wsie bez podania licz- 97,5 1436 

by lan6w 4 lasy we wsiach 1039,5 

191 1. 4769,5 93970,5 

WJ'eszcie ipor6wnac wypadnie lic:ob� wsi na 1podstawie L'�ber funda
tionis biskuipstwa wruclawskiego i riodzajiu lan6w w nich osadzoinych 
z zestawieiniem liczlby wsi z kon,ca XIX w. dla wysnucia wnioisk6w, 1ld6-
re rodzaje lan6w i w jakich wsiach iprze1trwaly najdluzej i najliczni,ej. 
Oto wstawieinie: 

Liczba wsi w kluczu nyskim 
Xlll/XIV w.1 XIX w. 

47 30 

8 8 23 20 
75 70 

22 17 

8 

4 4 

9 

Razem 187 1 158 

lany polskie lany wielkie 

Rodzaj lan6w 

lany wielkie liczone za male lany male lany bez blizszego okreslenia takiez, kt6re weszly w sklad sqsiednich wsi wsie w XIII w. bez podania arealu w lanach nowe wsie nie znane w XIII w. 

Jaik z zestawienia ,POwyz:szego wyn:iJka, na m1e3scu 187 wsi w XIII w. 
o okrqglo 4770 lainach majdujemy .w koncu XIX w. 158 miejscowosci
o powierzchni oikrqglo 94 000 ha. Srednio tedy na lan wyipadaloiby 19, 7
ha, tj. ;p!'zeci�tina wi,elrkosc lanu malego. Ze 'Spo1strzezenia tego zdaje si�
wyinikac niezibide fakt, ze cala powierzchnia kasztelainii nysko-otmu
chowskiej byla jruz w konou XIII w. podzielona na lany i wszystikie
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w,sie na meJ si� -zna'jdu.jqc,e zostaly jiuz w tym czasie wymiierzone w la
nach. Dalisze wieki mogly przyniesc jedyinie nieistotne zmia!Ily i korek
tu.ry. 

Na osadnktwo kazdego r,egiooiu wywierajq przemomy wpJyw warun
ki hilpsometryczne, hydrogr,aficzne, wreszcie rodzaj gleb. Podobnie bylo 
i w kasztelanii nysko-otmuchow,skiej. Jest rzeczq oczyw:istq, z,e naj
wczesniej i naj.g�sdej mu1sialy byc za1udnione dbszary 1odmacza.jqoe si� 
zyznymi ig[eibami lekkimi gli!Iliastymi, lessowymi i lessowaitymi, pofozo
ne stosu!IlikoJW10 nisko, nie wyzej niz 250 m n.p.m. J ednalk patrzqc na ma
p� Hellmicha przedstawiajqcq stan zaJesienia Slq•ska olkofo 1200 r. 17 wi
dzimy teren calej naszej ka,sztelanii, z wyjqtlkiem niewiellkieg,o obszaru 
na pom.oc od Otmuchowa, pokryty la1sami. Przedstawienie taJkie 'Stoi 
w .sprz,ecznosci z 1tym wszystkim, eo wiemy .o tutejszym o:sadnictwie
z dany.ch zr6del pisanych, jaik i arrcheologkzn·y,ch. Wedlug badan W. Ho
luibowiciza na podstawie wykoipalisk mozna stwierdzic, ze teren na,sz 
juz we wcz�snym sredniowiec� (X�XII w.) ibyl idosc silmie ·zaliUldniony. 
Spotylkamy na nim: opr6cz g�odu ikasztelan:skiego .(Otmuchiowa) 18 25 
gro(iz.isik, 9 osad otwartych, 1 cmentarzy.sko, 1 :skarb, iwreszcie 2 znale
ziska luzne 19• W .sumie 34 s1ady wczesnosr,ed!Iliowiecznego osadnictwa. 
W rzeczywi,stosci b�dzie to za1edwie ulamek istru,ejqcych 1Ju fa!ktycznie 
w tym ce;asie osad wiejslkich. Wychiodzqic ·z ·z,alozenia, .ze olkofo kazdego 
grodzilsika skupiala si� pewrna lic�ba w:si zaleznych foudaJnie od pana 
gruntu i pll'zyjqwszy ich przeci�tn·q na 4 w,sie, otrzymalibysmy okolo 
100 osa'd na n,a1szym terenie. LiczJba talka zgadzalalby si� prawie dokla
dnie z ilosciq w,si o lanach wielikich liczonych za male i lanach malych 
(23-75). fügkuipowi Tomas�owi I w c:zasie jego glosnego sporu ·z · Hen
rykiem IV Probusem ;z lat 1277-1285 zarzucano, ze be�awnie ·zalozyl 
OIIl :na teren.ie iprzesieiki iksiqz�cej, otaczajqcej naszq kasztelani� od po� 
lulclnia i wschodu, 70 w1si 20• W .sumie otrzymuj'emy okofo 170 wsi i1stni,e
jqcych na naszym terenie przed 1285 r. Oo wi�eej, na 187 miejscowosci 
wiejslkich ,wykaizanych w rejest.rze ·z przelomu XilII i XIV w. okolo 170 
nosi na1zwy nieniemieckie, slowian.skie, a wi�c polskie. Tak wi� mozna 
przyjpll'SZC'zac, ze do poczqtk6w XIII w. na tereni,e ikas2itelanii nysko-ot
muchrowskiej istniala juz mniej wi�eej .polowa wsi wykazywanych w Li-

17 Por. H e  11 m i ch, op. cit., mapa 1„
18 Wymieniony w bulli wroclawskiej z 1155 r. jako wlasnosc katedry; por. 

Kod. dypl. Slqska, t. I, Wroclaw 1956, nr 33. 
19 Por. Historia Slqska, IH PAN, t. I, cz. 1, Wroclaw 1960, mapa: Osadnictwo 

na Slqsku Srodkowym w XIII i XIV w.; por. tez L. T y s z k i e w i c z, Ze studi6w

nad osadnictwem wczesnofeudalnym na Slqsku (Slctski Kwart. Hist. Sob6tka, 
1957, s. 1 nn.). 

2o Por. Historia Slqska, PAU, t. I, s. 299.
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ber fundationis z przelomu XIII i XIV w. Dal.sze 70 zalozyl bi,skup To
masz do 1285 r. Tak wi�c od teg,o C'zasu do konca XIII w. liczba wsi na 
terenie kasztelanii powi�lkszylaiby si� zaledw:ie ,o 17, i to b�dzie raczej 
liczba zawyzona. 

Trudniejsza jest sprawa ·z obHczeniem gl6w Judnosci na terenie ca
lej kas.ztelanii c.zy poszczeg6ln)7ich wsi. Wnioskujqc ·z og6l:nej lic'.zby la
n6w wy1kazanych na jej terenie ,oikolo 1300 r., tj. dkrq,glo 4770, i �rzyj
mujqc, iz jeden lan iodpowiiarla jedinemu giospodairstwu lkmiecemu, za
kladajqc dalej, iz :przeci�tny mm.02milk os6b na .jed!Il!o gospod:al'lstwo wy
nosil 5,5, otrzymali!bysmy dla calej kasztelanid. okrqglo sum� 26 235 gl6w, 
a na jednq wies JPrzeci�tnie 140,2 osoby. Bylaiby to tedy srndnia wyzsza, 
niz jq obliC1Zyl MaleC'zynski dla ipolowy .XIV w. i dla calego Slqska 21. 

Na 1 km2 iprzypaidaloby wi�c (w mysl ipoprzedlllich 1spostrz,ezen \Przeci�tnie 
26,1 miesZikanca ludnosci wiejskiej, :nie liczctc mia'St. 

Przechodzimy .z ikolei do om6wienia .stosun.lm 1rodzaj6w lain6w do ja
kosci gJ:eby. RZlllit Olka na zalqcziorni !ffiap� po2Jwoli stwierdzic, ze w1sie 
o lan�h na prawie polsk:üm (w sumie 47 wsi) ipolozone !Sq w zwartej
masie ina p6lnoc od rz·eki Nysy i 01:rnuchowa 3:1a gleibacih lessowych ocaz
z glin ·zwalowych bielicowych, na 1glebach gliniastych niecallkowi,tych
napiaiSkowych i nazwirawych, a tyl!ko wyjq'1;ik:1owo (3 w.sie) na glebach
bieHcowych gliniaistych .. Talkze jedy:nie 3 w.sie ,(Rat\Iliowice, Scibo�z i Na
dziej6w) polozone rsq na poludnie ,od Nysy Klod:&iej, ale i one �ezq (2
z nich) na glebach l,essowych bqdz utworwnych z utwor6w lessowatych,
a tyillm jedna (Sciborz) polozona jest na glebach niecalkowitych na
piaslmwych i zwirowych. Ale i ;0ne 1ezc1 w odl,eglosci 1paru zaledwie ikm
od polud111iowego brzegu Ny.sy Klodz;kiej, a tylko jedna (Nadziej6w) od
legla jest od niej o okolo 6 km. Ze wzgl�du na zwartosc polozenia geo
graficznego i zy:mosc gl,eiby lpJ'zyjc1c wyipa(iinie, ze .wsie o lanach ina pra
wie ipolskim tworzq. najstanszy tr:zon osadnictwa lkasztelainii i najwczes
niej lodmwane ·ziostaly na iprawie poLskim.

Wsie o lanach wiellkich liczonych za male (23 wsie) zalegajq w przy
tlaczajqcej wi�!k,szosci polud1I1iowe pog6rze kaszt.elaniJi ('spotyikamy je 
nadto w liczibi,e 15 ,po drugiej stmnie Sudet6w na teirytorium dzisiej
szej Czechoslt0wacji), a jedynie w 4 wy,padkach (Sz/klary, Jasz6w, Do
maszllmwice i Kubice) na wschodizie i rp6lnocy ka1szte.Janii. Polofoin.e Sq 
one zarowno na gloebach tr:udniej1szych do ruprawy (gliniastych niecalko
witych napia:skowych .i nazwirow)Ttch, wytworzo:nych z r6znych rodzaj 6w 
glin :pochodzenia wodnego i glin zw,ietrzalych), wreszcie 3 wsie na p6l
nocy i wschod.zie ora:z jedna na rpohlldniu ikasztelainii .1ezaly na glebach 
bielicowych glinia.stych. Przytlaczajc1ca ich cz�sc (wszystkie na .polu-

21 Historia Slqska, IH PAN, t. I, cz. 1, s. 248-251.
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dniowych granicach kasztelanii) lezy na wyzynach i pog6rzu o wy.so
kosc!i pmad 240 m n.p.m. (250, 300, 400 m.). rZe wzg,l�u na ich poloze
nie na 1poliudn.iioiwych g,ranicach tkasztelanii (al,e nie na samej igranicy) 
wolno przypus�czac, ze w.sie te stanowily na1st�pny z ikolei etaip w osad
nictwie ka.sztelanii po wsiach o lanach polskich, a ,przed wsiami o lanach 
wieltkich. 

W,sie ,o lanach wielik:ich .(w .sumie 8) ,spotykamy na wysokosci 250 
i 300 m n.p.m. na samych granicach lka:sztelan:ii, z czego 5 na wschod
niej, 2 na wchodni,ej i jednq na poludniowej. Lezq o:ne bqdz na g1ebach 
mniej urodzajnych bielicowo-gliniastych (2 na wschodzie), bqdz na gle
bach wytwornbnych z utwor6w lessowatych (na wischodzie i polud:niu 4 
miejscowosci), bqdz wreszcie na ,gleba,ch gliniastych niecalkowityc� na- · 
piaskowych i nazwirowych (2 na zachodniej granicy). Ich w.�p6lnq cechq 
charaktery.styczrni jest polozeni:e na samej granicy kasztelanii. Mozna te
dy przy.pu1Szczac, ze powstaly one w6wczas, tkiedy reszta teren6w zdat
nych ipod ru�raw� byla juz zaj�ta i ze w taki spos6b stanowiq one ostatni 
bodaj 1etaip osadnictwa naszego .rejonu. 

Wreszcie wsie o lanach malych i blizej nie oznaczionych rozrZJUcone 
Sq po calym terytorium kasztelanii ;przewaznie na glebach wytworno
nych z r6znych glin pochodzenia wodnego i glin wietrzeniowych, na ma
dach rzecznych i (rzadziej) na gleibach bielicowych glinia.stych. W od
niesieniu do nich nie da si� ,stwierdzic jakiegos blizszego .zwiqzku mi�
dzy ja'kosciq gl€by a rodzajem lan6w. Nie da ,si� tez niczego wywnio.sko
wac o cza.sie zasiedzenia tych miejscowosci. 

Resumu:jqrc W1I1ioski stwierdzic nalezy, ze: 
1. Wnoszqc ·ze stosuniku ,i ro!mlliaru lan6w z konca XIII w. do liczby

ha w koncu XIX w. ,przypuszczac nalezy, ze juz na przelomie XIII 
i XIV w. ikasztelania :nyska byla w calosci wymierzona mi�dzy pa.szcze
g6lne wsie. Pewne dr01bne niescislosci, wyni'kajqree z oibszaru la1s6w wy
kazanych w XIX w., nie .cmogq stanow:ic za.sadniC'zej iprzeszkody dla ta
kiego ,przypruszcz1enia. Czasy p6zniejsze dodaly zaled:wie 9 nowych �ej
scowosci, nie _wylkazanych w rejestrze .bisku1pim z ,olmlo 1300 r. 

2. Prz.ec.i�tna wieltkosc iposzczeg6lnych lan6w w dw6ch ,grupach nie-
wiele od ,siebie od'l?i·ega. Lain na UJrawie polskim wynosil stednio 20,6 ha, 
natomiast lan maly 19,6 ha; podobnie lan w.iellki. liczony za maly liczyl 
p['zed�tnie 26,5 ha, 

1
gdy lan wieltki 23, 7 ha. Widoeznie wielikosc lanu 

zalezala, raezej od dobrod. gleby oraz dbowiqi�6w i 1powinnosci na nich 
ciqzqrcych niz od nomina1nego ich o.znaczenia. 

3. Przeci�,tna g�stosc -zaludniema ka:sztelanii otmuchowskiej, zar6w
no w iposz_ezeg6lnych wsiach, jaik i na calym tereni.e, byla :wyzsza od 
sredniej obliczoinej dla ezas6w o p6l wieku p6znieJ dla calego Slqska. 
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Znak to ,starej · i intensywnej ,gospodarki w kluczu ny:skim od najrlaw
niejszych czas6w, eo najmniej od 1155 r. 

4. Lany na iprawie poliskim, skupione przewazni,e w 1zwartej masie
na p6lnocnym brzegu Nysy Klodzlkiej, tworzq :przypiuszczalnie najsta�szy 
pion ,osadnictwa terenu. Z kolei jaiko nastEW1I1y etap rpr1zyjqc wy,padnie 
lany wiel!kie liczone za male, rozmieszczone w iprzytlaczajqcej wi�kszos
ci na terenach .poludniowych kasztelanii na wysokosci od 250 do 400 m 
h.p.m. Choc ipolozone na oig6l na g}ebach <lose ddbrych, jednak ze wzgl�
du na iklimat ,tTud!Iliejsze byly do uprawy. Wreszcie wiSi.e o lanach wiel
kich, rozproszone wylctcznie na w:schod1D.ich, zachodnkh i pol1Udrüorwych
granicach !ka,sztefanii, istanowily przypuszczalnie o.statni etaip osadnictwa
tego terenu, ikiedy braiklo juz wszellkich griunt6w nie wymierzonych.

AUS DEN STUDIEN ÜBER DIE ANSIEDELUNG DER NEISSER-OTTMA,CHAUER 
(NYSA-OTMUCHÖW) KASTELLANEI UM DIE WENDE DES XIII. UND XIV. 

JAHRHUNDERTS 

Der Verfasser analysiert eingehend die Grösse der Dörfer in dieser Kastellanei 
auf der Grundlage der Angaben in Liber fundationis episcopatus WratisLaviensis 

und vergleicht sie mit Daten vom Ausgang des XIX. Jh. Musztyfaga schluss
folgert u.a., dass die Neisser-Ottmachauer Kastellanei schon um die Wende 
des XIII. und XIV. Jh. unter die einzelnen Dörfer vollständig ausgemessen 
war. Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte. war hier grösser als in ganz 
Schlesien, die Grösse der Hufen war vom Boden abhängig (auf schlechteren 
Böden oder im gebirgigen Gelände grosse Hufen) sowie von der Zeit, wann das 
gegebene Gebiet besiedelt worden war, _wobei auf das alte Ansiedelungsgebiet 
polnische Hufen fallen, deren Grösse kleinen Hufen nahe war. 




