
 

Grzegorz Jawor 

Kierunki aktywności gospodarczej mieszkańców osad wołoskich w Polsce ze 

szczególnym uwzględnieniem zajęć pasterskich (od XIV – do początków XVII wieku)1. 

1. Uwagi wstępne 

Specyfiką szerokiego pasa pogranicza polsko-ruskiego i polsko-węgierskiego 

(słowackiego) było egzystowanie społeczności rządzących się prawem wołoskim w dwóch 

odmiennych strefach osadniczych. W przypadku ziem górskich i podgórskich stało się ono 

dominującym sposobem ich kolonizacji, zaś udział wsi lokowanych według tego obyczaju na 

obszarach łemkowskich, bojkowskich czy huculskich sięga niemal 100%. Z drugiej jednak 

strony osady wołoskie pojawiły się w różnym natężeniu na odległych od gór obszarach, 

zwłaszcza Rusi Czerwonej (Koronnej). Trudno jest w dziejach osadnictwa wołoskiego, w 

skali Europy, wskazać inny obszar objęty tym nurtem kolonizacyjnym, który byłby równie 

odległy od naturalnego wołoskiego habitatu jakim były obszary górskie i podgórskie. W 

przypadku niektórych osad czerwonoruskich chodzi przecież o odległości sięgające około 300 

km w linii prostej od gór. Już tylko ta obserwacja wskazuje na duże możliwości adaptacyjne 

prawa wołoskiego do różnych realiów przyrodniczych czy społecznych, ale skłania też do 

pytań o przyczyny tego zjawiska. W odróżnieniu od ziem górskich, gdzie ius Valachicum 

stało się podstawowym narzędziem ich kolonizacji, na położonych bardziej na północ 

obszarach takiej roli już nie odegrało. Tutaj stosowano je tylko tam, gdzie ze względów 

naturalnych nie można było przeprowadzić kolonizacji rolniczej albo też gdy poszczególni 

 
1 Powyższe opracowanie powstało w oparciu o dane zawarte w przygotowanej w ramach projektu mapie 

osadnictwa wołoskiego i zawartych tam danych źródłowych: https://vlachs-project.eu/map/. Zawiera fragmenty 

tekstow juz opublikowanych, powstałych jako wynik badań w ramach grantu, zwłaszcza: G. Jawor, Ius 

Valachicum jako narzędzie kolonizacji obszarów peryferyjnych (na przykładzie pogranicza polsko-ruskiego w 

XIV-XVI wieku), w: Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich. T. 3: Pogranicza w polskich badaniach 

mediewistycznych, red. A. Janeczek, M. Parczewski, M. Dzik, Rzeszow 2019, s. 173-188; tegoż: Vigesima 

agnorum et decima porcorum. Redevances pastorales dans les villages valaques en Pologne aux XVe et XVI 

siecles. “Banatica” 28: Cluj-Napoca 2018, s. 465-479; tegoż: Osadnictwo historyczne od XIV do początków XVII 

w. W: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Pod red. J. Wolskiego, Warszawa 2016, s. 361-

394 ; tegoż : Kolonizacja wołoska na obszarach Wołynia w XV i XVI wieku. „Rocznik Lubelski”, t. 44: 2018, s. 

15-24.. Uwzględniono także wcześniejsze opracowania : G. Jawor : Le pastoralisme valaque dans les Carpates 

Polonaises au XVème et XVIème siècle (l'exemple de Bieszczady), « Banatica » t. 24, II: 2014, p.  151-166 ; 

Gospodarka i osadnictwo w strefie bieszczadzkich połonin w XV i XVI wieku, [w:] Region i regionalizm w 

archeologii i historii, red. J. Hoff i S. Kadrow, Rzeszów 2013, s. 143-154. 
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właściciele wsi rolniczych zabiegali o wzbogacenie ich dotychczasowego profilu 

gospodarczego o wątek hodowlany.   

2. Ograniczenia naturalne gospodarki rolniczej w górach 

 Historycy poszukujący przyczyn szerzenia się osadnictwa na prawie wołoskim 

zwracali uwagę na specyfikę warunków naturalnych panujących na obszarach karpackich, 

ciągnących się wzdłuż południowej granicy Małopolski i Rusi Czerwonej. Powodowała ona, 

że przy próbach ich zasiedlenia bezużytecznym okazał się wypracowany na niżej położonych 

terenach model osad wiejskich z dominacją zajęć rolniczych, rządzących się prawem 

niemieckim lub obyczajem miejscowym (polskim lub ruskim). Michał Parczewski 

akcentował zwłaszcza brak możliwości szybkiej zmiany odziedziczonego po przodkach 

sposobu eksploatacji gospodarczej przestrzeni przez społeczności zamieszkujące dotąd 

obszary położone nie wyżej jak 350–400 m n.p.m.2 Nie potrafiły one znaleźć sposobu na 

egzystencję na słabej jakości glebach górskich, gdzie zbyt krótki okres wegetacyjny 

uniemożliwiał uprawę decydujących o sukcesie rolników zbóż ozimych. W konsekwencji, 

poza nielicznymi enklawami, wysokość uzyskiwanych w górach plonów nie zapewniała 

opłacalności produkcji oraz samowystarczalności żywnościowej. Z tych ograniczeń zaczęto 

sobie zdawać sprawę w omawianej epoce. Twórcy pochodzącego z 1568 roku inwentarza 

starostwa samborskiego w taki właśnie sposób tłumaczyli dominację na tym, sąsiadującym z 

Bieszczadami Zachodnimi, terenie osad wołoskich3. Również Jan Długosz, opisując 100 lat 

wcześniej warunki naturalne panujące w okolicach Czorsztyna, zwrócił uwagę nie tylko na 

długie i mroźne zimy skracające czas pracy rolników, ale też na jałowe, nieurodzajne gleby 

górskie4. Mimo upływu wieków, również obecnie są to główne przeszkody w rozwoju 

rolnictwa na omawianych obszarach. Trudności wynikające z krótkiego okresu wegetacji 

roślin, w XIV – XVI wieku pogłębiało dodatkowo zjawisko występującego wówczas 

znacznego i długotrwałego ochłodzenia klimatu, zwanego małą epoką lodową. Zwłaszcza w 

rejonach podgórskich przemiany te mogły mieć szczególnie dynamiczny, lecz niestety słabo 

rozpoznany przez naukę przebieg. Być może tę sytuację obrazuje dramatyczna w swojej treści 

 
2 M. Parczewski, Początki napływu ludności ruskiej na teren Karpat Zachodnich w świetle archeologii, 

“Archaeologia Historica” 18, Brno 1993., s. 94. 

3 Iż grunth stharosthwa samborskiego maxima ex parte leży w górach, gdzie oziminy szie nie rodzą, przeto iż 

zima długo trwa y pręthko zamarza na jesień... (AGAD, tak zwana Metryka Litewska (dalej TML), dz. IX, B, 

sygn. 22, k. 3c v). 

4 Sunt agri steriles et frigora grandia diucius terram premunt, ita quod pauco tempore anni inibi laboratur … 

(Joannis Długosii Annales seu Cronicae inclicti Regni    Poloniae. Liber nonus, ed. S. Budkowa, I. Garbacik i 

in., Varsoviae 1978, s. 297). 



relacja mnicha z małopolskiego Pilzna o srogiej zimie z przełomu 1490/1491 roku. W górach 

i lasach panował mróz i śnieg, który zatrzymał tam Wołochów i ich stada. Zgromadzone w 

stada dziki kierowały się ku wsiom czyniąc tam szkody, a sarny zostały uwięzione przez 

śniegi5. Powyższy opis może łączyć się ze zmianami klimatycznymi, zachodzącymi w tym 

czasie. Jak się wydaje, był to ważny czynnik porzucania gór przez społeczności rolnicze i 

zastępowania ich przez Wołochów6.  

 Podejmowane od XIII w. w różnych rejonach karpackich próby kolonizacji rolniczej 

obszarów położonych powyżej linii 500 m n.p.m., mimo licznych zachęt i ulg, nie powiodły 

się7. Nie jest pewne, w jakim stopniu liczne informacje źródłowe z XV–XVI w. o upadku 

starszych, lokowanych na prawie niemieckim wsi rolniczych w górach, zwłaszcza w górskich 

rejonach Małopolski, to skutek wspomnianych wyżej niekorzystnych przemian 

klimatycznych, a w jakim postępującego z czasem lepszego rozeznania w miejscowych 

realiach. Takie osady na terenie Małopolski i sąsiadującej przez góry Słowacji, jeśli 

przetrwały, to tylko dzięki wymianie ludności i zmianie ich dotychczasowego profilu 

gospodarczego z rolniczego na pasterski. Typowym przykładem jest sytuacja w spiskiej wsi 

Jakubany (na południe od Starej Lubowli). W 1492 roku została ona opuszczona przez 

rolników, Słowaków i Niemców, a ich miejsce zajęli Wołosi, prowadzący wypas owiec w 

okolicznych lasach i posiadający tam koszary8. Z kolei w sądeckiej Królowej, nadanej przez 

króla Zygmunta Starego w 1544 roku: sołtysowi i rolnikom rodu wołoskiego, jej poprzedni 

mieszkańcy sprzedali Wołochom swoją ziemię. Sami przenieśli się w pobliże, dając początek 

nowej osadzie – Królowej Polskiej9. Położony w okolicach Rymanowa Wisłoczek, własność 

 
5 In montibus autem et silvis alcior. Quo continuo casu nivis vero Valachi cum pecoribus obvallati periere in 

montibus aprique silvatici in gregem cumulati e silvis in villas et nivis mersione et inediis affluebant, 

necabanturque intra sepum vincula, dorcarumque multitudo nivibus pressa fuit (Spominki pilzneńskie 1486-

1506,  wyd. A. Bielowski , W: MPH, t. III, Kraków 1887, s. 248). 

6 G. Jawor, La colonisation valaque sur les versants nord des Carpates pendant le Petit Âge Glaciaire (aux XVe 

et XVIe siècles ), “Balcanica Posnaniensia”, t. 25: 2018, s. 251-268. 

7 B. Kopczyńska-Jaworska, Tradycyjna gospodarka sezonowa w Karpatach Polskich, Wrocław 1969,  s. 20–22; 

A. Rutkowska-Płachcińska Sądeczyzna w XIII i XIV wieku. Przemiany gospodarcze i społeczne, Wrocław 1961, 

s. 67. 

8 M. Schwartner, De scultetiis, per Hungariam quondam obviis. Budae  1815, s. 78–79. 

9 Ta osada położona w starostwie sądeckim notowana jest w źródłach od 1504 r. Według J. Czajkowskiego 

(tegoż, Studia nad Łemkowszczyzną, Sanok 1999, s. 49–50) jej pierwotni mieszkańcy – Polacy – opuścili ją 

między 1542 a 1544 r. i w pobliżu założyli wieś Królową Polską, o typowo rolniczym profilu gospodarczym. W 

1544 r. król wydał prawdopodobnie dla pochodzącego z wołoskiej Bielanki kniazia Zaina Bieleńskiego i 

mieszkańców wsi dokument, na mocy którego zatwierdził uczynione przedtem przez Wołochów (bezprawne?) 

wykupienie od poprzednich mieszkańców Królowej nieruchomości i uznał obecnych mieszkańców za: wiernych 

i prawdziwych poddanych. Osada posiadała wtedy 80 łanów zagospodarowanych i dopiero przeznaczonych do 

wykarczowania. (SHGWK 1994, s. 159–160). 



Dymitra z Goraja, został lokowany na prawie niemieckim na przełomie XIV/XV wieku. I w 

tym przypadku, chociaż los poprzednich mieszkańców nie jest znany, w 1512 roku wieś 

przeniesiono na prawo wołoskie. Charakter nałożonych na jej ludność obowiązków świadczy 

o wykonywaniu przez nią zajęć pasterskich10. 

 Czasami taka korekta profilu prawnego i gospodarczego mogła dotyczyć tylko części 

starszej osady rolniczej, prowadząc z czasem do wyodrębnienia się oddzielnej wsi wołoskiej. 

Lokacja na prawie wołoskim położonego w starostwie bieckim Rozdziela miała miejsce w 

1530 roku, na obszarze od dawna opuszczonej części wsi Lipinki, pozostającej wówczas jako 

tenuta w rękach Dobiesława Cieklińskiego. Wówczas król zgodził się na sprzedaż za 20 

florenów kmieciowi z wołoskiej Mszany Piotrowi Bielowi jednego opustoszałego łanu oraz 

prawa do wykarczowania dwóch ogrodów na nawsiu. Tę od dawna opustoszałą część osady 

Lipinki mógł ów Bielik zasiedlić hominibus quibuscumque tam Valachis quam Ruthenis, z 

prawem do trzyletniej wolnizny. Jak wynika z lustracji z lat 1564–1565 zamieszkujący 

Rozdziele Wołosi tworzyli odrębną, może nawet skonfliktowaną z rolnikami z Lipnik – 

Polakami społeczność, skoro Wołosz, która się wiarą ani obyczajem z staremi kmiećmi nie 

zgadzali11. Podobne zjawiska można dostrzec również na obszarach lokujących się poza strefą 

górską. Tam również w ciągu całego omawianego okresu powstawały wsie wołoskie na 

surowym korzeniu, lecz również niewielkie grupy pasterzy lokowano na terenie starszych wsi 

rolniczych12. Czasami poszczególni właściciele dóbr ziemskich dążąc do wzbogacenia 

 
10 Lokacji na prawie wołoskim dokonał właściciel osady Zbigniew z Sienna Sienieński. Sołectwo otrzymał 

szlachetny Ferens Kulczycki, jego sługa. Obejmowało ono dwa łany, łan nawsia, prawo budowy karczem, 

młynów i sadzawek. Kmiecie mieli m. in. dawać panu wsi z łanu 3 barany, 1 ser, popręg, dziesięcinę od świń, 

dwudziestą owcę, a od 100 owiec jedną gunię. Z tych danin sołtys otrzymywał trzeciego barana i wieprza. (E. 

Długopolski Przyczynki do osadnictwa wołoskiego w Karpatach, Sprawozdanie Filii c.k. Gimnazjum św. Jacka 

w Krakowie za rok 1916, Kraków 1916, s. 19–21; A. Fastnacht Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650, 

Wrocław 2007, s. 225–226; SHGZS 2002, s. 225). 

11 AGAD, Metryka Koronna (dalej cyt.: MK), t. 44, k. 497–499; Czajkowski , Studia, s. 54. 

12 Na przykład w 1436 r. wśród 16 wsi płacących dziesięcinę kościołowi w Skierbieszowie (ziemia chełmska) 

wymieniono Huszczkę Wołoską (Hosczka Walaska), Huszczkę Dzierążkową i jeszcze jedną Huszczkę (Zbiór 

dokumentów małopolskich (dalej cyt.: ZDM) yd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kurasiowa, Wrocław 1970, nr 1416). 

W 1488 r. występuje jako Hoczka Valachorum (Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Księgi ziemskie 

krasnostawskie (dalej: KZK), sygn. 2-zap., k. 280–280v). W piętnastowiecznych źródłach pojawiły się także 

Huszczka Cholewina i Huszczka Serbinowa. Ta toponimia wynika z podziałów własnościowych na tym 

obszarze, ale może być także skutkiem zróżnicowania etnicznego i prawno-gospodarczego poszczególnych wsi 

zwanych Huszczkami. (A. Janeczek Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku 

XIV do początku XVII w., Wrocław 1991, s. 178). Również Wołosi pojawili się na południowo-wschodnim 

krańcu ziemi lubelskiej. W drugiej połowie XV w. w Branwi (notowanej od 1377 r.) zamieszkiwały trzy 

społeczności etniczne. Polacy zajmowali późniejszą osadę Branew Małą (Ordynacką), Rusini przebywali w 

Branwi Wielkiej (Szlacheckiej). W Branwi Wołoskiej w 1481 r. wzmiankowane są natomiast osoby o typowo 

wołoskiej antroponimii: zamieszkiwał w niej Raad użytkujący źreb (dworzyszcze?) wspólnie z Chymem, w 

1482 r. z kolei odnotowany jest Klemens Szabor (przydomek identyczny z jednym z mieszkańców pobliskiego 

Radzięcina).W Branwi Wołoskiej od 1531 r. wzmiankowana jest cerkiew (G. Jawor, Osady prawa wołoskiego i 



dotychczasowego profilu gospodarczego rolniczych osad decydowali się na osadzenie na ich 

obszarze jedynie pojedynczych rodzin wołoskich13. Oddzielnym, godnym odrębnych 

rozważań problemem jest widoczna, zwłaszcza w XVI wieku, recepcja elementów prawa 

wołoskiego na terenie wsi rządzących się obyczajem ruskim czy prawem niemieckim, 

niekoniecznie związana z przenikaniem na ich teren nawet pojedynczych Wołochów. Chodzi 

tu zwłaszcza o pojawienie się w wielu wsiach rolniczych typowej dla prawa wołoskiego 

daniny zwanej dwudzieszczyzną, uiszczanej w owcach, baranach lub kozach od stada 

liczącego 100 zwierząt14. Lustracja z lat 1564–1565 obfituje w tego typu informacje. 

Możliwe, że ilustruje ona sytuację, gdy dysponenci tych dóbr, doceniając możliwości 

zwiększenia swoich dochodów wynikające z wprowadzenia do ich gospodarki wątku 

pasterskiego, inspirowali ten proces15.  

3. Przemiany gospodarcze w XVI wieku 

 Obserwacja późnej, przypadającej na XVI wiek kolejnej fazy rozwoju osadnictwa na 

prawie wołoskim dowodzi jego ścisłego związku z realiami gospodarczymi panującymi w 

poszczególnych rejonach pogranicza polsko-ruskiego. Wzrost opłacalności produkcji 

 
ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu, Lublin 2000, s. 101). 

13 W położonych w starostwie przemyskim Olszanach w 1497 r. zamieszkiwało 15 kmieci używających prawa 

ruskiego i tylko jedno dworzyszcze wołoskie, którego użytkownik wykonywał takie same powinności jak 

mieszkańcy sąsiednich, wołoskich Brylińców. Dawano z niego rocznie 4 owce: super pedibus, owies, 2 koguty, 

2 sery wołoskie i popręgi lub ich ekwiwalent pieniężny w wysokości 5 gr, 2 świnie po 6 gr. Wspólnie z 

Brylińcami uiszczano też po 30 gr na strungę wiosenną i jesienną. Z kolei wśród powinności chłopów 

osadzonych w dworzyszczach ruskich dominowała pańszczyzna na rzecz właściciela wsi: kiedy każą (AGAD, 

Archiwum Skarbu Koronnego (dalej: ASK), dz. I, t. 56, P-1/I, k. 9–11). W lustracji z 1565 r. nie ma już 

informacji o dworzyszczach wołoskich a wyłącznie o chłopach używających prawa ruskiego, t.zw. robotnych 

(Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564 – 1565, (dalej: LWR) cz. 2, wyd. K.  

Chłapowski  i H. Żytkowicz , Warszawa 2001, s. 66–67). Również w przynależnych do starostwa 

lubomelskiego Bereżcach osadzenie Wołochów mogło mieć miejsce jeszcze w XV w., skoro w 1510 r. pobór 

zapłacono od egzystującego tutaj dworzyszcza oraz: Valachi a II centis ovium sexagenam. W 1531 r. zapłacono 

od łanu oraz dworzyszcza zamieszkałego przez Panasa Wołoszyna, zaś dwa lata później ów Panas występuje 

jako osadzony na jednym łanie (AGAD, ASK I, t. 36, k. 181 i 745; Jawor, Osady , s. 99).  

14 Jawor, Osady, s. 79. 

15 W położonej w starostwie leżajskim Jelnej, odnotowanej w źródłach po raz pierwszy w 1515 r., jako osadzie 

in nova radice, w 1518 r. odnotowano komornika, pisanego jako: Wlaschyn lub Volaschin, brata Luki 

Bathowycza (ZNO, sygn. 6128/II, k. 47, 49v). Ten typowo wołoski antroponim sugeruje wczesny pobyt na 

terenie Jelnej osób reprezentujących ten etnos. W świetle lustracji z 1565 r. była to miejscowość rządząca się 

prawem ruskim. Jednocześnie występuje tam danina w postaci owczej dwudzieszczyzny (LWR 2001, s. 232), co 

świadczy przynajmniej o pośrednim wpływie prawa wołoskiego. Z kolei na Podhalu w drugiej połowie XVI w. 

miał miejsce analogiczny proces przenikania elementów obyczaju wołoskiego do wsi lokowanych na prawie 

niemieckim. Mszana Górna, położona w tenucie nowotarskiej, wzmiankowana jest od 1365 r. (SHGWK 2016, s. 

555). Wówczas lokowano ją na prawie niemieckim, zaś na ten dokument powoływano się w lustracji z 1564 r. 

We wsi zamieszkiwało wówczas 18 kmieci płacących czynsz i uiszczających inne daniny typowe dla tego prawa 

oraz 8 zarębników korzystających z okresu wolnizny. Istniało tam też sołectwo. Jednocześnie zamieszkiwał w 

Mszanie Górnej jeden pasterz, uiszczający dwudzieszczyznę od stada liczącego 100 owiec, a także jeden ser od 

stada, przeliczone na opłatę pieniężną (LWK 1962, s. 152). 



zbożowej powodował jego wypieranie ze starszych osad, lokujących się na lepszych glebach, 

gdzie możliwa była gospodarka folwarczna. Dotyczyło to zwłaszcza terenów od gór 

odległych. Lustracja z lat 1564–1565 obfituje w informacje o próbach zmuszania przez 

poszczególnych starostów Wołochów do porzucania zajęć pasterskich, zmuszania ich do 

wykonywania nieznanej temu obyczajowi prawnemu pańszczyzny na rzecz właściciela wsi, 

rozmierzaniu i zamianie pastwisk w pola uprawne lub przynajmniej zamianie uiszczanych 

dotąd danin na czynsz16. Identyczne zjawisko zachodziło również w dobrach szlacheckich, 

nawet tych, które były położone w bezpośrednim sąsiedztwie gór. W pochodzącym z 1580 

roku akcie podziału dóbr Kmitów z Wiśnicza i Sobienia pojawiła się informacja o aż siedmiu 

folwarkach w kluczu sobieńskim, położonych na terenach bojkowskich albo w ich pobliżu: w 

Sobieniu, Równi, Dźwiniaczu Dolnym, Chrewcie, Posadzie Leskiej, Olszanicy i 

Myczkowcach – gdzie istniały możliwości prowadzenia gospodarki rolnej17. Już w połowie 

XVI wieku władca musiał interweniować w przypadku sprzecznego z dawnym obyczajem 

narzucaniu przez starostów sanockich pańszczyzny osadnikom wołoskim. Na przykład w 

1548 roku król Zygmunt August, zabronił takiej praktyki podstarościemu sanockiemu 

Jakubowi Drozdowskiemu, gdyż: neque ex privilegio suo – – neque de vetere consuetudine 

obire sunt obligati18.  

 Powyższe spostrzeżenia nie powinny jednak skłaniać do błędnego wniosku o upadku 

w ciągu XVI wieku omawianego typuosadnictwa. Na wielu obszarach górskich oraz poza 

nimi, zwłaszcza na słabych glebach lub terenach podmokłych czy zalesionych przeżywa ono 

wówczas okres gwałtownego rozwoju. Na przykład z wyliczeń Adama Fastnachta wynika, że 

 
16 Problem ten szczegółowo omówiłem w oddzielnej monografii (Jawor, Osady, s. 165–170). W tym miejscu 

ograniczę się jedynie do przypomnienia kilku charakterystycznych informacji źródłowych. Położona na obszarze 

ziemi lwowskiej wieś Turynka, gdzie kniaziowie wołoscy wzmiankowani byli od 1478 r. (Akta grodzkie i 

ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak  zwanego bernardyńskiego we Lwowie..., (dalej: 

AGZ), Lwów 1891, nr 1567), sto lat później przechodziła przez okres likwidacji jej dotychczasowego statusu 

prawno-gospodarczego. Jej tenutariusz, Stanisław Żółkiewski: przysadził więcej ludzi, pola im wymierzył i 

folwark uczynił, zaś kmieci osadził na czynszu i robociźnie. Na folwarku nowym, ludzie niegdyś, według prawa 

wołoskiego, pańszczyzny nie odrabiali, a teraz czynią (Opisi korolivšcin v zemljach rus’kich XVI viku. Vid pid 

red. M. Gruševs’kogo, t. 3, L’viv 1900, s. 395–396). Podobne procesy zachodziły w sąsiedniej ziemi bełskiej. 

Na przykład w królewskim Werechaniu: Obecnie ziemie pomierzono w łany, a chłopi płacą jak Rusini, robią z 

półłanka dwa dni w tydzień. Próby zmuszania Wołochów do zarzucenia dotychczasowego stylu życia kończyły 

się czasem klęską ich inicjatorów, lecz jednocześnie nędzą pasterzy. (Tamże, s. 195, 199). Dla lustratorów nawet 

rozpowszechnione na całym obszarze objętym osadnictwem wołoskim przeliczanie danin na czynsze uiszczane 

w pieniądzu, jednak przy zachowaniu pasterskiego profilu gospodarczego osad, wydawało się zabiegiem 

niewystarczającym, skoro: Byłby z nich lepszy pożytek gdyby im role pomierzywszy, na czynsz obrócono (Tamże, 

s. 324–325). 

17 Fastnacht, Osadnictwo, s. 272. 

18 Materiali do istorii suspil’no-politicnich i ekonomicnich vidnosin Zachidnoj Ukrainy, wyd. M. 

Gruševs’k ij ,  “ Zap. Tov. Ševc.”, t. 64: 1905, nr XCVI.  



spośród 156 osad prawa wołoskiego istniejących w końcu XVI wieku na obszarach ziemi 

sanockiej, aż 131 (84%) powstało właśnie w tym stuleciu, a zaledwie 25 (16%) ma 

wcześniejszą, średniowieczną metrykę19. Podobne proporcje w rozwoju kolonizacji wołoskiej 

w powiecie stryjskim i samborskim ziemi przemyskiej uzyskał też Wasyl F. Inkin. Odsetek 

wsi wołoskich powstających w Bieszczadach Wschodnich, lokujących się najczęściej w 

strefie między 450 a 550 m n.p.m., w dobie nowożytnej w porównaniu ze starszymi osadami, 

mieścił się w przedziale 80–90%20. Nie ma wątpliwości, że ten następujący gwałtownie w 

ciągu XVI stulecia proces zagęszczania wołoskiej sieci osadniczej to wynik kilku czynników. 

Obok wzrostu demograficznego miejscowej populacji na czoło wybija się brak istnienia 

alternatywnego modelu rozwoju dla tych nieatrakcyjnych rolniczo terenów, czemu 

towarzyszył rzadko zauważany w literaturze przedmiotu wzrost zapotrzebowania na wełnę 

oraz różne towary będące efektem zajęć związanych z gospodarką leśną. 

4. Przyczyny sukcesu kolonizacji wołoskiej  

 Dotychczasowe badania problematyki kolonizacji na prawie wołoskim pozwalają na 

wskazanie przyczyn jej sukcesu na obszarach nieatrakcyjnych rolniczo. Od razu należy 

zwrócić uwagę na rozległe, w porównaniu z typowymi rolnikami, spectrum eksploatacji 

zasobów naturalnych. Na pierwszy plan wybija się umiejętność prowadzenia na nieznaną do 

tej pory skalę dobrze znanego na Bałkanach górskiego pasterstwa, zwłaszcza typu 

transhumancyjnego, polegającego na sezonowym wypasie stad na górskich łąkach lub niżej 

położonych lasach przez drużyny pasterskie, pochodzące ze stałych osad podgórskich. W 

odróżnieniu od wsi rolniczych, gdzie hodowla pełniła w ogólnym bilansie ekonomicznym 

dodatkową rolę, rozwinięte na dużą skalę wyspecjalizowane pasterstwo pozwoliło na 

eksploatację i stałe zasiedlenie dotychczasowych nieużytków. Nie ulega wątpliwości, że 

wskrzeszana obecnie (głównie w celach marketingowych) tradycja redyku karpackiego 

posiada średniowieczną metrykę, a na ziemie polskie i ruskie dotarła wraz z wołoskimi 

imigrantami. Ten profil gospodarczy omawianego nurtu kolonizacyjnego jest w literaturze 

dobrze rozpoznany.  

5. Pasterstwo i sposoby jego prowadzenia 

 
19 Fastnacht, Osadnictwo, s. 267. 

20 V. F. Ìnkìn, Sìl’s’ke suspìl’stvo Galic’kogo Prikarpattâ u VI – XVIII stolìttâh:  Istoričnì narisi, L’vìv 2004, s. 

12–20. 



Wypasy zwierząt w jako podstawowego źródła utrzymania społeczności wołoskich już 

w XIV-XV w. nie podlegają dyskusji, pojawiają sie zatem pytania o sposoby jego 

prowadzenia, pochodzenie terytorialne pasterzy, pogłowie i gatunki zwierząt. Poszukując 

odpowiedzi na te kwestie zdani jesteśmy na pojedyncze informacje źródłowe oraz obserwacje 

pochodzące z innych obszarów karpackich. Ich analizę rozpocznę od konstatacji o braku 

źródłowego potwierdzenia istnienia na terenie dawnej Polski pasterstwa nomadycznego. 

Problem tzw. fazy koczowniczej w osadnictwie wołoskim  omówiłem szczegółowo w 

oddzielnej pracy. Nie ma więc potrzeby powtarzania zawartych tam wniosków. Ograniczę się 

więc do stwierdzenia że już w późnośredniowiecznej fazie, hodowla w osadach wołoskich na 

Rusi Czerwonej czy w Małopolsce bazowała na mieszkańcach stałych osad. Jedną z jej form 

były sezonowe wypasy zwierząt w górach, prowadzone przez wysyłane tam z poszczególnych 

osad drużyny pasterskie.21 W przypadku ziemi sanockiej już w XV w. pojawili się na 

połoninach bieszczadzkich pasterze z dobrze zagospodarowanych wsi królewskich: 

Odrzechowej, Szczawnego oraz lokowanych w 1441 r. Radoszyc.22 Mieszkańcy 

wspomnianych osad łączyli gospodarkę rolną z pasterską, co jest typowe dla modelu 

osadnictwa na prawie wołoskim na ziemiach polskich. W zachowanych przywilejach 

lokacyjnych Radoszyc i Szczawnego sporo miejsca poświęcono zdefiniowaniu powinności 

wynikających z uprawiania zajęć pasterskich, co przekonuje o ich znaczeniu w gospodarce 

tych wsi.23 Tak jak gdzie indziej stada wypasano zarówno w granicach rozległych osad lub w 

ich pobliżu, albo kierowano je na pogranicze Beskidu Niskiego i Bieszczadów, w góry 

między Wisłokiem a Osławą24. Należy zaznaczyć, że praktyka przypisywania osadom 

wołoskim pastwisk górskich odległych od nich nawet o kilkadziesiąt kilometrów była 

rozpowszechniona na Rusi Czerwonej i w Małopolsce a zapisy źródłowe poświadczające jej 

 
21  Wzmianki źródłowe dotyczące rzekomego koczownictwa wołoskiego oraz stan badań tego problemu  ujęto w 

pracy G. Jawora, Osady, zwłaszcza w rozdziale III: Elementy życia koczowniczego i osiadłego w dziejach 

osadnictwa wołoskiego, s. 39 – 55.  
22  SHGS 3, s. 74. 
23 W Radoszycach: quilibet cmeto seu incola villae praedictae qui armenta ovium vel caprarum possidebit, circa 

festum s. Stanislai maii tempore quilibet anno a quolibet cento ovium vel caprarum racione census quinque 

mutones aut capriolos et tre magnos caseos... – ZDM 8, nr 2327 z 1441 r. W Szczawnem: Qui decimum porcum 

et mutonem vicesimum dare tenebuntur et hoc ratione laborum, de quibus libertantur per praesentes... – ZDM 5, 

nr 1424 z 1437 r. W Odrzechowej Hryć Zinkowicz pozostający w niedziale z matką i braćmi dysponował 200 

owcami, dwoma wołami, czterema krowami, jałówką, koniem i 20 wieprzami – AGZ XI, nr 2884 i 2886 z 1450 

r. Znacznie skromniej przedstawiał się stan posiadania pochodzącego z tej samej osady Dradosza - właściciela 

zaledwie 30 owiec – AGZ XI nr 2885 z 1450 r. 
24  O takim kierunku wędrówek pasterskich mieszkańców omawianych wsi świadczy ich niezwykła aktywność w 

lokowaniu tam nowych osad w XVI w. Por. A. Fastnacht, Osadnictwo, s. 121 – 161. 



stosowanie sięgają XIV w.25 Być może część pasterzy pochodzących z tych wsi kierowała się 

również ku rozpoznanym, poprzez sprawowanie omówionych wyżej obowiązków, należącym 

do króla połoninom. Wydaje się jednak, że o wysokości dochodów królewskich z naszego 

obszaru, decydowały opłaty i daniny uiszczane w trakcie wypasów przez pasterzy 

pochodzących spoza dóbr królewskich. 

 W świetle zachowanych źródeł dobrze poświadczone jest znaczenie górskich 

pastwisk-połonin jako punktu tranzytowego w narastającym w ciągu XVI w. handlu bydłem, 

zwłaszcza wołami26. Cenne informacje zawarto w lustracji z 1564 – 1565 r.: Błędne bydło i 

przemyty: ponieważ iż tam gościńce wielkie tak z Węgier ku Przemyślej i Sendomirskiej 

ziemie, także i z wołmi z Podola i z ziemie wołoskiej ku Krakowu wiele kupców tamtędy 

przychodzi, bo tamtędy idąc, mają między górami wolniejsze pastwiska27 . W celu 

wyegzekwowania myta od kupców omijających Sanok, punkty jego poboru znajdowały się 

we wsiach podgórskich: Szczawnem, Kulasznem, Rzepedzi, Komańczy, Surowicy i 

Prusieku.28 Powyższe informacje odnoszą się do zjawiska nowego, typowego dla XVI w., nie 

przybliżają odpowiedzi na pytanie o pochodzenie pasterzy eksploatujących połoniny we 

wcześniejszym okresie. Z tej przyczyny uwagę zwraca inwentarz starostwa sanockiego z 

1523 r. Wołosi ze Szczawnego wysyłali co roku na połoniny dwóch wieśniaków. Ich 

zadaniem było pobieranie w imieniu starosty danin od wypasanych tam stad owiec i kóz przez 

obcych (to znaczy pochodzących spoza królewskich dóbr) osób29. Owych ludzi, bezprawnie 

zajmujących połoniny określono ogólnie jako szlachtę i Węgrów, zaś kłopoty z ich 

usunięciem usprawiedliwiano znaczną odległością od połonin: sed multi nobiles et Ungari 

montos regios occuparunt, quibus difficile est resistere ob magnam distanciam.30 Nie ulega 

wątpliwości, że owi Węgrzy to mieszkańcy Rusi Zakarpackiej i Słowacji. W XV i XVI w. 

powszechnym zjawiskiem, ze względu na strefowy charakter granicy państwowej, było jej 

przekraczanie w obie strony. Czyniono tak albo w poszukiwaniu lepszych pastwisk, albo też 

w sąsiednim państwie ukrywano stada przed poborcami podatkowymi31. Użycie w cytowanej 

 
25 Jawor, Osady, s. 46 i n; Kopczyńska – Jaworska, Tradycyjna gospodarka, s. 37 i n. Na Huculszczyźnie 

odległość pastwisk od macierzystych wsi zawierała się w szerokim przedziale od 2 – 3 do 80 km – V. F. Inkin, 

Sìl’s’ke suspìl’stvo, s. 10. 
26  J. Baszanowski, Z dziejów handlu polskiego w XVI – XVIII w. Handel wołami, Gdańsk 1977, s. 118 – 120. 
27  Opisi, s. 296. 
28 Tamże, s. 292: We wsiach królewskich między ploninami leżących myto wybierają, którego się na rok niniejszy 

dostało: ze wsi Szczawnego biorąc myto od tych kupców którzy od Sambora idą płoninami na Podgórze mijając 

Sanok ... . 
29 AGAD, ASK I, 21, k. 35: Item notandum quia duabus vicibus in anno ad montes seu plonyny mittitur, prima 

vice appulerunt nonem agnos, secunda vero vice appulerunt tredecim: agnos septem et caporas sex... .  
30  Tamże. 
31  Inkin, Sìl’s’ke suspìl’stvo, s. 26. 



wzmiance czasownika  occupato wskazuje, że zarówno sąsiadująca ze strefą połonin szlachta 

polska (Kmitowie i Balowie) jak i Węgrzy ograniczali się nie tylko do wpędzania na teren 

królewszczyzny stad, ale też aneksji jej fragmentów32. Nie wiemy natomiast skąd pochodzili 

pasterze uiszczający daniny (zwane strongami). Nie zostali oni odnotowani w źródłach o 

charakterze sądowym, a więc będących efektem konfliktu, którego w przypadku uiszczenia 

danin po prostu nie było. Odpowiedzi na to pytanie nie ułatwia znaczny, sięgający 80 km od 

rodzinnej osady zakres sezonowych wędrówek pasterskich oraz powszechność na tym 

obszarze osad wołoskich. Ujęta w oddzielnych rozważaniach analiza pochodzenia zasadźców 

wsi bieszczadzkich wskazuje na ich rodowód  z Samborszczyzny i starostwa przemyskiego, 

ale też obszarów zakarpackich33. Być może decyzja o lokowaniu tutaj osady poprzedzona 

była rozpoznaniem terenu poprzez wędrówki pasterskie. 

 Na całym terytorium karpackim wypasy zwierząt w górach prowadzone były zarówno 

w sezonie letnim jak i zimowym a wykonywanie tego zajęcia przyjmowało bardzo różne 

formy organizacyjne. Wielokrotnie już cytowana lustracja z lat 1564 – 1565 poświadcza, ze 

na obszarze połonin rozpowszechnione było koszarnictwo34. Trudniących się tym zajęciem 

źródło definiuje jako: ludzi obcych, którzy dla paszej na zime i na insze pewne czasy 

zaganiają swe stada na połoniny35 lub: tamże z postronnych wsi, tak z Królestwa jako i z 

Węgier wkupują się owczarze, to jest ludzie foventes greges, dla pastwiska na płoniny i tamże 

czynią  sobie kossari z nimi.36 Jak wynika z badań koszarnictwa na Samborszczyźnie, tą 

formą wypasu zajmowali się wyspecjalizowani owczarze, skupujący zwierzęta w okolicznych 

wsiach  celem ich wypasania na połoninach, zwłaszcza zimą. Koszarnictwem  trudnili się też 

mieszkańcy podgórskich wsi, które nie miały własnych, wyznaczonych terenów w strefie 

górskiej37. Latem wypasano inwentarz na połoninach, naturalnych polanach leśnych i w 

 
32 O unikaniu uiszczania danin z racji wypasów w lasach nad Solinką przez Mikołaja Bala informuje pismo 

królewskie z 1518 r. adresowane do podkomorzego przemyskiego i starosty sanockiego Stanislawa z Pilczy – 

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (dalej: CPAHUL), Księgi grodzkie 

przemyskie (dalej:) KGS, Fond 15, op. 1, spr. 9, k. 130. 
33 G. Jawor, Pierwsze pokolenia mieszkańców wsi bieszczadzkich w XIV-XVI w.  (Pochodzenie etniczne i 

terytorialne.) W: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, t. I, 

pod red. W. Bukowskiego i T. Jurka, Kraków 2013, s. 567-582. 
34 Koszary (koszar) to ogrodzony teren, gdzie przetrzymywano zwierzęta w nocy. Jednym z jego elementów była 

wąska bramka (strunga, stronga), przez którą kolejno przepuszczano owce celem ich wydojenia lub strzyżenia. 

Popularność koszarnictwa spowodowała, że związana z nią strunga zaczęła oznaczać też daninę od owiec, 

odbywane dwa razy w roku zgromadzenia Wołochów w ramach poszczególnych krain, oraz sprawowane 

wówczas sesje sądowe. Por. G. Jawor, Ius Valachicum în Polonia medievala. Partea I: tribunalele valahe numite 

strunga sau zbory / Ius Valachicum dans la Pologne médiévale. Partie I: les tribunaux valaques dits strungi ou 

zbory, «Istros» XX: 2014, p. 493 – 521. . 
35 LWR 2001,  s. 157.  
36 Opisi, s. 294. 
37 Inkin, Sìl’s’ke suspìl’stvo, s. 25 – 31; T. Bìlins’kij, Vìvčars’kì šlâhi pìvnìčno – zahìdnoї Bojkìvŝini, „Lìtopis 

Bojkìvŝini”, cz. 10: 1938, s. 46 – 48. 



lasach, zimą karmiono je jemiołą i gałęziami drzew iglastych: a w zimie także wkupują się na 

jemiołę i rąbią drzewo owcom.38 Jak wynika z danych etnograficznych preferowano 

zwłaszcza świerk i jodłę.39 Wbrew twierdzeniom K. Dobrowolskiego, traktującego zimowe 

wypasy w górach jako zjawisko wtórne i stosunkowo późne40, o jego odległej metryce 

świadczy nie tylko rozpowszechnienie  zimowych wypasów na wszystkich obszarach 

objętych kolonizacją wołoską.41 Zwraca zwłaszcza uwagę dramatyczny opis srogiej zimy z 

przełomu 1490 i 1491 r. pióra mnicha z Pilzna. Wówczas to przebywający w górach 

(Bieszczadach lub Beskidzie Niskim) Wołosi byli nękani nie tylko przez srogie mrozy i 

śniegi, ale też ich bydło było atakowane przez stada dzików.42 Pomijając problem 

wiarygodności tych informacji, zwłaszcza we fragmencie dotyczącym zachowania dzików, w 

świetle naszych dotychczasowych rozważań jest prawdopodobne, że owe niedogodności 

spotkały koszarników na ich zimowiskach. 

 

6. Daniny pasterskie 

 

Daniny określane jako dziesięciny (decima) lub dwudzieszczyzny (vigesima), 

uiszczane przez pasterzy na rzecz właścicieli ziemi, stanowią jedną z osobliwości prawa 

wołoskiego na ziemiach polskich. W omawianym przedziale czasowym, zwłaszcza w 

źródłach o charakterze skarbowym pochodzących z obszarów Małopolski i Rusi Czerwonej 

(Koronnej), informacje o nich mają charakter masowy. Zawsze stanowią źródłowy dowód na 

 
38 Opisi, s. 294. 
39 B. Kopczyńska – Jaworska, Wędrówki pasterskie w Beskidzie Śląskim, „ Etnografia Polska”, T. 5: 1961, s. 

230. Jeśli zwierzęta zimowano w pobliżu miejsc wypasów letnich, wówczas późną wiosną lub wczesnym latem 

ścinano młode pędy dębiny i olszyny oraz gałęzie wierzby i innych drzew liściastych, suszono je i w ten sposób 

uzyskiwano karmę na zimę. – B. Baranowski, Chów zwierząt gospodarskich, [w:] Zarys historii gospodarstwa 

wiejskiego w Polsce, red. B. Baranowski i J. Topolski, t. 2, Warszawa 1964, s. 213. 
40 K. Dobrowolski (Die Haupttypen der Hirtenwanderungen in den Nordkarpaten vom 14. bis zum 20. 

Jahrhundert, W: Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa. Ethnographische Studien, Budapest 1961, s. 131 

n.) uważał, że jeszcze w XVI w. Wołosi w swojej masie byłi nomadami, wędrującymi ze stadami na zimę z gór 

ku nizinom i w tamtejszych lasach spędzającymi tę porę roku. Powoływał się m. in. na przykład starostwa 

leżajskiego, gdzie w lasach koło Ożanny zimowały stada wołoskie. Nie dostrzegł, że to źródło ich właścicieli 

definiuje nie jako nomadów, a wieśniaków z pobliskich osad, wkupujących się tylko na zimę do lasów -  Opisi, 

s. 200.   
41  Na Bałkanach opłaty za pastwiska zimowe zwane trawninami znane są już od XIV w. – K. Kadlec, Valaši a 

valašské právo v zemích slovanských a uherských. S uvodem  podavajicim prehled theorii o vzniku rumunského 

národa, Praha 1916, s. 159 i n. 
42  In montibus autem et silvis alcior. Quo continuo casu nivis vero Valachi cum pecoribus obvallati periere in 

montibus aprique silvatici in gregem cumulati e silvis in villas et nivis mersione et inediis affluebant, 

necabanturque intra sepum vincula, dorcarumque multitudo nivibus pressa periit - Spominki pilzneńskie 1486-

1506,  wyd. A. Bielowski, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. III, s. 248. K. Dobrowolski znał tę informację, 

lecz uznał, że nie neguje ona koncepcji nomadycznych wędrówek wołoskich zimą ku nizinom. Ograniczył się do 

stwierdzenia, że pewne grupy Wołochów pozostawały w górach – tegoż, Migracje wołoskie na ziemiach 

polskich, Lwów 1930 (odbitka z Pamiętnika V Zjazdu historyków polskich), s. 9. 



funkcjonowanie konkretnej osady wiejskiej na prawie wołoskim albo przynajmniej o 

zaadoptowaniu przez miejscową ludność elementów tego obyczaju prawnego43. Nie ulega 

wątpliwości, że idea pobierania danin w zwierzętach w ściśle określonej proporcji przybyła na 

ziemie polskie wraz z Wołochami i już na miejscu została dostosowana do miejscowych 

potrzeb. Na przykład na terenie Maramureszu i w Siedmiogrodzie podstawową daniną 

uiszczaną przez pasterzy wołoskich były pięćdziesiątki (jedno zwierzę od 50 sztuk - 

quinquagesima), w Mołdawii pospolicie występowały dwudzieszczyzny (vigesima), oraz 

dziesięciny (decima) od wieprzy44. W okręgu Munkacz stranga czyli owcza dwudzieszczyzna 

wzmiankowana jest w 1506 r.45 Na obszarach Słowacji część wsi również uiszczała daninę w 

takiej samej proporcji jak w okolicach Munkacza, inne zaś w postaci co 25 owcy46. Podobny 

system obowiązywał nawet w odległych od omawianych terenów zachodnich Bałkanach. 

Najważniejsze zobowiązania podatkowe realizowano tam w naturze. Podatek miał dwie 

formy: była to wielka dziesięcina (serbskie: veliki desetak) lub mała dziesięcina (mali 

desetak). W świetle badań serbskiego historyka Miloša Lukovića ten system rozwinął się pod 

wpływem Bizancjum. Wielka dziesięcina obejmowała jedną dziesiątą ze zwierząt 

hodowlanych w obrębie każdego gospodarstwa oraz przekazywanie wełnianych tkanin. 

Składanie wielkiej dziesięciny zwalniało z wykonywania innych obowiązków. Wielka 

dziesięcina mogła zostać zamieniona na małą. W takim przypadku gospodarstwo 

przekazywało jedną owcę z jagnięciem i jedną jałową owcę oraz było obarczone różnymi 

pracami, takimi jak wypasanie należących do właściciela ziemi owiec, obróbkę wełny oraz 

produkcję wyrobów wełnianych47. 

 
43 Jawor, Aşezările de drept valah şi locuitorii lor din Rutenia Roşie în Evul Mediu târziu, trad. Gabriela Gavril-

Antonosei, Jaşi 2013, 101-102; K. Dobrowolski, Dzieje wsi Niedźwiedzia w powiecie limanowskim do schyłku 

dawnej Rzeczypospolitej, w : Studia z historii społecznej i gospodarczej poświęcone Franciszkowi Bujakowi, 

Lwów 1931, s. 506-508. Zwłaszcza na obszarach zachodniej Małopolski (starostwo lanckorońskie), na 

południowym Śląsku (Księstwo Cieszyńskie) i Morawach nie było wsi o jednolitym, wołoskim charakterze 

prawnym. Wołosi mogli stanowić jedynie domieszkę do miejscowej ludności. Pomimo tego, wśród składanych 

przez tamtejszych pasterzy danin notorycznie pojawiają się dwudzieszczyzny i dziesięciny: I. T. Baranowski, U 

stóp Babiej Góry, « Przegląd Historyczny » T. 20 nr 1 : 1916, s. 85-86; V. Davídek, Osídlení Těšínska 

valachy: studie podle urbářů panství z let 1577, 1621, 1692 a 1755, Praha 1940, s. 59; J. Macůrek, Valaši v 

západních Karpatech v 15.-18. Stoleti, Ostrava, 1959, s. 33; D. Krandžalov, Valaši na Moravě: materiály, 

problémy, metody,  1963, s. 141; J. Štika, Moravské Valašsko, jeho vznik a vývoj, Ostrava 1973, s. 16-19. 

44 P. P. Byrnâ , Sel’skie poseleniâ Moldavii XV – XVII vv., Kišinev   1969, s. 133-138.  
45 Kadlec, Valaši, s. 17-27, 154, 208, 252, 262, 331; D. Prodan, Iobagia în Transilvania în secolul al XVI - lea. 

Vol. I, Bucuresti 1967, s. 68-70. 
46 P. Ratkoš,  Die Kolonisation auf walachischem Recht und die Entwicklung der Schäferei auf dem Territorium 

der Slowakei, w:  XV Congrés International des Sciences Historiques, Rapports, 11, Section chronologiques, 

Bucarest 1980, s. 191-198; O. R. Halaga, Slovanské osídlenie Potisia a východoslovenskí gréckokatolíci, Košice 

1947, s. 65. 
47 M. Luković, Sezonowe migracje pasterzy na Bałkanach: charakter, historia, transformacje, „Res Historica”,  

40: 2015, s. 80-81. 
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Poza znacznym rozprzestrzenieniem geograficznym, równie istotnym argumentem 

wspierającym tezę o obcym pochodzeniu tych danin i ich ścisłym związku z przybyłymi do 

Polski imigrantami wołoskimi jest ich odnotowanie w nielicznie zachowanych źródłach, 

sięgających najstarszej fazy tego osadnictwa na północnych stokach Karpat, przypadającej na  

schyłek XIV i XV wiek. Jednym z najstarszych dokumentów pozwalających na określenie 

powinności mieszkańców wsi wołoskich pozostaje wystawiony w 1417 r. przywilej dla wsi 

Rychwałd (obecnie Owczary, wieś w okolicy Gorlic we wschodniej Małopolsce). Ta osada 

początkowo zamieszkiwana była przez rolników-zapewne Polaków i Niemców. Wkrótce 

przed podaną wyżej datą w jej granicach osiedlili się Wołosi na czele z kniaziem o imieniu 

Klima. Do najważniejszych obowiązków osadników świadczonych na rzecz właściciela wsi 

należało uiszczanie corocznego czynszu o stałej wysokości 10 groszy, wykonywanie pewnej 

ilości skórzanych pasów-elementów uprzęży końskiej (cinguli) ale również uiszczanie 

dwudzieszczyzny w owcach i świniach, wypasanych w lasach bukowych48. Ponieważ na 

badanym obszarze Wołosi bardzo często łączyli zajęcia pasterskie z rolniczymi, dlatego 

podstawą ich opodatkowania (w pieniądzu lub naturaliach) była posiadana przez nich ziemia, 

i oddzielnie stada zwierząt. Jak wynika z analizy źródeł, w zapewne najczęściej występującej 

sytuacji gdy Wołoch w swoim gospodarstwie łączył te dwa zajęcia, wówczas podlegał 

niezależnemu opodatkowaniu z obu tych tytułów49. W Radoszycach (ziemia sanocka) 

lokowanych w 1441 r. przez Jakuba zwanego Jakubcem Wołochem na mocy przywileju 

królowej Zofii Holszańskiej osadnicy posiadający stada kóz lub owiec na święto św. 

Stanisława ( 8 maja) oddawali dwudzieszczyznę i trzy wielkie sery50. Kmiecie nie mający 

stad płacili w tym samym czasie po 12 gr czynszu, prawdopodobnie z gospodarstw 

obejmujących ½ łana pola (około 10 hektarów)51. Również w sąsiednim Szczawnem w 1437 

r. Wołosi z łanu płacili 24 grosze czynszu, zaś hodowcy daninę w postaci co dziesiątej świni i 

co dwudziestego barana. Co charakterystyczne, twórca źródła obowiązek jej składania 

traktował jako rekompensatę za niewykonywanie przez Wołochów pańszczyzny na rzecz 

 
48 ZDM. 1, nr 324: Ecciam damus suis kmethonibus, qui nunc sedent in dicta villa Rychwald et pro tempore 

sedebunt, in ista solucione decem grossos tenentur solvere suis dominis heredibus et unum stamen cingularum. 

Qui habent peccora cornuta et qui nunc habent owes, seu habebunt, tunc a cento quinque owes seu arietes 

tenebuntur solvere (…) Ecciam sepedicti kmethones tenebuntur suis dominis heredibus dare a viginti porcis 

unum porcum per annum, quando faginna generabitur. 
49 Jawor, Aşezările, s. 67-73. 
50 Źródła z przełomu XVI i XVII w. zawierają informację, że mianem wielkiego sera wołoskiego określano ser 

tak duży, jaki może być zrobiony z jednorazowego udoju 100 owiec – Starodawne prawa polskiego pomniki, [] 

(dalej cyt.) SPPP), vol. 12: Księgi sądowe wiejskie, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1921, nr 7441. 
51 ZDM 8: nr 2327: Quod quilibet cmeto seu incola villae praedictare, qui armenta ovium vel caprarum 

possidebit, circa festum s. Stanislai maii tempore quolibet anno a quolibet cento ovium vel caprarum ratione 

census quinque mutones aut capriolos et tres magnos caseos solvere tenebitur et debebit. 



właściciela wsi – instytucji prawu wołoskiemu w jego klasycznej formie zapewne nieznanej52. 

W tym miejscu należy zauważyć że alternatywą dla regularnych czynszów w pieniądzu 

uiszczanych w stałej wysokości od gospodarstwa wołoskiego były daniny w naturze, 

stanowiące zapewne formę starszą tego obowiązku. W Ustrzykach Dolnych (starostwo 

przemyskie) taka danina od areału określanego jako dworzyszcze (curia, area) wynosiła 5 

owiec, świnię, 2 sery i 2 pasy skórzane53. Podobnie sprawa przedstawiała się w położonej w 

tym samym starostwie wsi Olszany. W 1497 r. zamieszkiwał w niej tylko jeden Wołoch i 

posiadał takie same obowiązki jak mieszkańcy sąsiednich wołoskich Brylińców. Uiszczał on 

dwudzieszczyzny od posiadanych zwierząt ale jednocześnie jako stałą opłatę za posiadane 

gospodarstwo określone jako area, oddawał co roku 4 owce: super pedibus, owies, 2 koguty, 

2 sery wołoskie i pasy skórzane lub ich ekwiwalent pieniężny w wysokości 5 groszy, 

2 świnie po 6 groszy54.  

Chociaż daniny pasterskie, określane jako decima lub vigesima w realiach Rusi 

Koronnej czy Małopolski zdecydowanie dominowały, to nie brakuje wzmianek o odmiennym 

ich wymiarze. Przynajmniej w części wynikały one z obyczajów panujących w różnych 

rejonach i kompleksach dóbr ziemskich. Na taki stan rzeczy mogły też mieć wpływ obyczaje 

osadników wołoskich, przybyłych do Polski z rożnych terenów opanowanych przez żywioł 

wschodnioromański. W lokowanej według obyczaju wołoskiego w 1416 r. Ochotnicy 

(starostwo czorsztyńskie w Małopolsce) pasterze od setki owiec lub kóz uiszczali na święto 

św. Marcina (11 listopada) po 3 barany lub kozy i 3 wielkie sery, zaś na św. Stanisława (8 

maja) po koziołku lub baranku55. Z kolei w Woli Gabońskiej (Małopolska) wysokość tej 

powinności określono na 3 barany lub jagnięta od 100 i po jednym serze od każdej owcy56. 

Sporadycznie w XVI w. pojawiały się też daniny w postaci co 50 (quinquagesima)57 lub co 25 

 
52 ZDM 5, nr 1424: Qui decimam porcorum et mutonem vigesimum dare ternebuntur et hoc ratione laborum, de 

quibus libertantur per praesentes.Podobne stwierdzenie można odnaleźć w lustracji z 1565 r.: wsie które są 

między górskimi lasami, alias inter Alpes (...) w których ludzie inna daninę niż we wsiach rolniczych składają, z 

tej przyczyny iż nie odrabiają pańszczyzny, gdyz są owczarzami - Opisy 1897, s. 19. 
53 AGAD,  MK sygn. 23, 681-682. 
54 AGAD, ASK, 56, P -1/I, 9-11. 
55 ZDM 6: nr 1804: quod quilibet kmeto villae praedictae Ochotnica armenta ovium vel caprarum possidens 

circa festum s. Martini quolibet anno a quovis cento ovium seu caprorum ratione census tres mutones, vel 

caprelos et tres magnos caseos tenebitur et debebit.  (…) Circa festun autem s. Adalberti sculteti eidem villae 

praedictae , qui armenta ovium vel caprarum possidebit haedum, sive agnellum dabit et persolvet. 
56 Sz. Morawski, Sądecczyzna za Jagiellonów z miasty spiskiemi i księstwem oświęcimskim, vol. 2, Kraków 

1865, s. 301-303. Podobny wymiar danin odnotowano też w 1531 r. w położonej w tym samym regionie 

Binczarowej: A. Stadnicki, O wsiach tak zwanych wołoskich na północnym stoku Karpat , Lwów  1848, s. 89-90. 
57 Akty vilenskoj archegrafičeskoj komissii, vol 25: Inventarii i pazgraničitel’nyie akty (dalej cyt.) AVK 25, 

Vil’na 1898, s. 447, 477; SHGZS 3, s. 161-162. 



zwierzęcia58. Osady położone u podnoża Tatr (starostwo nowotarskie w Małopolsce) dawały 

z kolei co 15 barana jednorocznego, a ponadto co trzy lata od 100 owiec dodatkowego barana 

trzyletniego59. Natomiast w osadzie Ruda (Ruś Koronna, starostwo kamioneckie) tamtejsi 

Wołosi oddawali co dziesiątą owcę, ale tylko raz na 3 lata60. Historyk zajmujący się tą 

problematyką powinien zwracać szczególną uwagę na odróżnianie danin, których podstawą 

było gospodarstwo wołoskie uposażone w ziemię od tych które pobierano od posiadanych 

przez niego zwierząt. Ich podobieństwo pociąga bowiem za sobą możliwość pomyłek czy 

nieporozumień. 

Nie ulega wątpliwości, że dochód właściciela wsi wołoskiej, uzyskiwany z tytułu 

danin od owiec, kóz a sporadycznie również od krów61 miał zmienną wartość, uzależnioną nie 

tylko od wahań pogłowia zwierząt, ale też opracowania skutecznego sposobu ich pobierania. 

Ta niepewność narastała jeszcze dodatkowo w przypadku ściągania powinności od pasterzy 

zajmujących się hodowlą nierogacizny. Wołosi wypasali je w lasach bukowych i dąbrowach, 

karmiąc świnie żołędziami i bukwią. Problem polegał na tym, że te drzewa intensywnie 

owocują raz na kilka lat, w dodatku w nieregularnych odstępach czasowych. Tylko wówczas 

obfitość pożywienia gwarantowała nie tylko szybki przyrost masy zwierząt ale też ich 

zwiększoną rozrodczość. Takie miejsca wypasowe określano staropolskim słowem żer lub 

żyr62. Ściągnięcie od pasterzy daniny z tego tytułu w odpowiedniej wysokości gwarantowało 

właścicielowi owocujących lasów znaczące dochody. Wystarczy zauważyć, że wartość 

jednego, dorosłego wieprza szacowano zwykle w połowie XVI wieku na około 20 groszy63. 

Natomiast ludność wsi pasterskich traktowała te daniny jako uciążliwe. W Krasowie przed 

1565 r. Wołosi oddawali co 20 wieprza, ale tą powinność zamieniono na daninę o stałym 

wymiarze w postaci 1 wieprza z półdworzyszcza rocznie64. Warto tutaj przypomnieć, że 

czynsz z dużego gospodarstwa rolnego wynosił 24 grosze. Na ziemiach polskich daniny od 

tych zwierząt występują w dwóch różnych wartościach: jako dziesięciny lub jako 

dwudzieszczyzny.  W wielu przypadkach jej wysokość była zmienna i uzależniona od stanu 

 
58 Lustracja województwa krakowskiego 1564, (dalej:  LWK), wyd. J. Małecki, vol. 1, Warszawa 1962, s. 170. 
59 SPPP 12, nr 7441. 
60 Archiv Jugo-Zapadnoj Rossii (dalej AJZR), č 7, t. II: Akty o zaselenii Jugo-zapadnoj Poccii , Kiev’ 1890, s.   

212. 
61 Wzmianki o hodowli krów przez Wołochów na ziemiach polskich są rzadkie. Na przykład w Czernichowie 

(starostwo samborskie, obecnie Чернихів), jak wynika z inwentarza sporządzonego w 1495 r. Wołosi uiszczali 

danine od co 20 owcy, wieprza ale też i krowy – AGAD, ASK, 56, S-1/I, 13v.  
62 AGAD, MK 19, 17 z 1501 r.; MK 20, 44v z 1503 r.: glandium alias zyr pro pascendis porcis; APL, Księgi 

ziemskie krasnostawskie: Item inempciones silva rum similiter et inempcio glandinum ac fagi nule alias zyru.   
63 W sytuacji gdy hodowca nie posiadał pełnej dwudziestki zwierząt, wówczas, jak wynika z lustracji z 1565 r., 

za każdego barana płacil ½ grosza, zaś za wieprza 1 grosza- Ориси  1895, s. 184, 225-226. 
64 Ориси 1900, s. 367-368. 



plonowania dębów i buków. W lustracji dóbr królewskich często padają sformułowania typu: 

(Wołosi), którzy też świnie hodują, gdy żer jest, dają wieprza dziesiątego, a gdy żeru nie ma 

dwudziestego65. Kiedy indziej co 20 wieprza pobierano tylko w przypadku owocowania 

lasów66, albo bez względu na ich zasobność67. Zdarzają się również sporadyczne informacje 

źródłowe o pobieraniu wysokich danin w postaci dziesięcin bez alternatywnych możliwości. 

Być może są one skutkiem swoistych skrótów myślowych twórców dokumentów 

lokacyjnych68. Niepewność co do uzyskanych z tej daniny dochodów ilustruje zwłaszcza 

spostrzeżenie autora cytowanej już lustracji z 1565 r.: Wieprza również dają dwudziestego, 

kiedy się żyr urodzi, ponieważ świnie pasą się w lasach, (…) który dochód determinate na 

każdy rok trudno wyliczyć, ponieważ się to nie trafia jednostajnie69. Z kolei w innym miejscu 

zapisał: kiedy żyr bywa, ale go już nie było od kilku lat70, albo też: Również od świń które się 

w lasach pasą, gdy się żer urodzi, dają wieprza dwudziestego, ale tego roku go nie było71. 

Wypasy świń prowadzono przy zastosowaniu typowego dla Wołochów pasterstwa 

transhumancyjnego, analogicznie jak w przypadku wypasów owiec: Zaganiają świnie na 

pastwisko (...) pobudowawszy sobie koszary, na terenach wypasowych  mieszkają długo, i 

uiszczają daninę w postaci  dwudziestego wieprza72.  

Owe powinności pasterskie, bez względu na gatunek oddawanych właścicielowi wsi 

zwierząt, często określane są niewątpliwie wołoskiego (rumuńskiego) pochodzenia słowem 

stronga (strunka, strunga). W różnych kontekstach w źródłach XV- i XVI- wiecznych 

pojawiają się informacje typu: decimis agnorum vulgaliter strangy73. W lustracji dóbr 

królewskich pochodzącej z 1565 r. określano ją jako stary obyczaj74. G. Jawor poświęcił temu 

zagadnieniu oddzielną pracę, więc w tym miejscu wystarczy wskazać, że  stronga oznaczała 

nie tylko wyżej wspomniany podatek, ale w niektórych starostwach również specjalne sesje 

sądów wołoskich, a nawet bramkę w koszarach przez którą przepuszczano zwierzęta celem 

 
65 AJZR 7/2, s. 142-143, 145-148, 148-149, 155, 180-181, 238, 244-246, 248-251; AJZR 8/1, s. 187. 
66 Opisy 1895: s. 11-12, 36-37, 92-93, 140-141, 160-161, 163-164, 169, 180, 182, 184-185, 188;  LWR 2,  

Warszawa  2001, s. 198, 251; AJZR VII/2, s. 197-200, 212. 
67 Opisy 1895, s. 36-37, 118; AJZR VII/2, s. 30, 173-174, 195-196, 213-214, 222-224, 242-249; AJZR VIII/1, s. 

153-155; Lustracija korolivščin v rus’kich zemlach korony z r. 1570,  wyd. M. Gruševskij, L’viv 1903, s. 187, 

193-194; LWR. 1, wyd. K. Chłapowski, H. Żytkowicz, Warszawa - Łódź 1992, s. 189-190, 242 
68 AGAD, MK 77: 239 - 242v 
69 LWR 1, s. 182-183; AJZR 7/2, s. 224- 225. 
70 LWR 1, s. 203; AJZR 7/2, s. 184-185. 
71 Opisy 1, s. 196. 
72 Tamże, s. 98. 
73 AGAD, ASK, I, 36: 52, 60; ASK, 54, 37, 3v-4; ASK 56, P-1/I, 14-15; ASK, 56, D-1/I, 37v, 39; AGAD, MK, 

15, 222v; Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, sygn. 2854/I, 8-10. 
74 Opisy 1, 225-226: dań od baranów i od wieprzów ze wsi górskich,  którą pobierają każdego roku według 

obyczaju dawnego. 



ich wydojenia75.  

Skuteczne pobranie omawianych danin, zwłaszcza w obejmujących wiele wsi 

wołoskich majątkach ziemskich, było zabiegiem trudnym organizacyjnie do przeprowadzenia 

i kosztownym, ponadto absorbującym czas zarówno administracji jak i płatników tej 

powinności. Istniały też liczne możliwości nadużyć, uszczuplających dochody właścicieli. 

Szczegóły związane z przeprowadzeniem poboru strongi, są możliwe do odtworzenia dzięki 

informacjom zawartym w pochodzącym z 1568 r. inwentarzu położonego na obszarze Rusi 

Czerwonej górskiego starostwa samborskiego76. Pobór danin odbywał się dwa razy w roku. 

Około Zielonych Świątek (festum pentacostale), przypadających na przełom maja i czerwca, 

Wołosi dawali barany, zaś świnie zabierano jesienią, na święto św. Marcina (11 listopada). 

Przy okazji każdy hodowca od swojego stada płacił 9 groszy tytułem podatku zwanego 

spisne77. Istotę tej powinności ukazuje późny, bo pochodzący z 1646 r. inwentarz 

małopolskiego starostwa lanckorońskiego. Raz w roku przed wyjściem z owcami na hale 

Wołosi mieli okazać zwierzęta do ich spisania. Gdyby stwierdzono, że wypasali więcej owiec 

niż przedstawili do owego spisu, wówczas mieli uiścić karę w postaci 12 baranów a zwierzęta 

nie wykazane w nim miały zostać skonfiskowane. Karę konfiskaty stosowano również w 

przypadku gdyby do spisu nie przedstawiono wszystkich posiadanych zwierząt78. Nie była to 

jedyna sugerowana przez źródło okoliczność pomniejszenia dochodów właściciela. 

Zwolnienie od tych powinności pasterzy pochodzących z obcych wsi opierało się jedynie na 

składanej przez nich przysiędze, że w trakcie wypasów nie przekroczyli granicy dóbr 

właściciela któremu podlegali i nie korzystali z łąk i lasów królewskich79. W starostwie 

samborskim poboru danin dokonywał urzędnik starosty (vicecapitaneus), który wraz 

pomocnikami dwa razy w roku jechał w góry, zaś każdy taki wyjazd trwał półtora tygodnia. 

Koszty związane z wyżywieniem tej ekipy spadały na podatników. W tym celu z każdego 

gospodarstwa wołoskiego płacono po 1 groszu podatku zwanego kuchenne (coquina). 

 
75 Jawor, Strungi i zbory. Instytucje organizacji społecznej wsi na prawie wołoskim w średniowiecznej Polsce , 

„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 45 nr 2: 1997, s. 179-186. 
76 AGAD, TML, IV B. sygn. 22: Inwentarz pożytków starostwa Samborskiego które się pokazały Roku 

MDLXVIII.  
77 AGAD, TML, IV B, 22, s. 282. Przywołane źródło sugeruje, że cykl hodowli wieprza trwał co najmniej 2 lata, 

skoro dorosłe zwierzę rekompensowały dwa roczne prosięta. 
78 AVK 25, 477.  
79 Opisy 1895, s. 50. Obyczaj konfiskowania zwierząt jeśli pasterze przekroczyli granice dóbr ziemskich 

stosowała również szlachta. W 1510 r. miał miejsce spór właścicieli Jaworowa z Andrzejem Fredro-

właścicielem pobliskiego Przedworza (ziemia przemyska w Rusi Koronnej). Mieszkańcom Przedworza zarządca 

dóbr jaworowskich zabrał 320 owiec i 4 woły, rzekomo wówczas gdy przekroczyli oni ze swoimi stadami 

granice dóbr i wypasali zwierzęta w lasach jaworowskich -  CPAHUL, Księgi grodzkie lwowskie, , Fond 9, op. 

1, spr. 8, 123-124. 



Znaczne zaludnienie i duża liczba osad wiejskich w tym starostwie powodowała, że 

utworzono grupy liczące po kilka wsi. Ich mieszkańcy w określonym miejscu i czasie mieli 

stawić się celem uiszczenia danin przemieszczającym się po starostwie poborcom80. W 

przypadku mniejszych kompleksów dóbr ziemskich wszyscy pasterze stawiali się w jednym 

punkcie81. Po pobraniu dwudzieszczyzny, jej trzecią część od razu odliczano na rzecz 

poszczególnych kniaziów, proporcjonalnie do liczby zwierząt złożonych przez mieszkańców 

podległych im pasterzy. Również krajnicy-przywódcy okręgów wołoskich na jakie dzieliło się 

starostwo, otrzymywali od każdego kto miał owce jeden ser wartości 4 groszy 82. Pozostałymi 

po tym podziale zwierzętami aż do czasu ich odprowadzenia do siedziby starosty zwierzętami 

zajmowali się wywodzący się z grona mieszkańców wsi wołoskich dziesiętnicy (decimarii). 

W zamian byli oni zwolnieni od czynszów83. Problem dalszej dystrybucji uzyskanych 

zwierząt nie został rozpoznany. Zapewne część z nich starostwo sprzedawało lub 

spożytkowywało na własne potrzeby. Pozostałe wysyłano do dużych ośrodków miejskich, na 

potrzeby dworu królewskiego. Jak wynika z informacji z 1494 r. zawartej w dokumencie 

króla Jana Olbrachta, ze starostwa sanockiego dwór królewski otrzymywał rocznie 60 

baranów, wysyłanych do Nowego Miasta Korczyna84. Obowiązek doprowadzenia zwierząt do 

tych ośrodków spadał na Wołochów. Jeden z mieszkańców Odrzechowej (ziemia sanocka) 

był zwolniony z danin w zamian za obowiązek dostarczenia baranów do stolicy państwa-

Krakowa85. 

Oprócz omówionych już danin o stałej wysokości uiszczanych z gospodarstw 

wołoskich oraz tych zależnych od liczby zwierząt znajdujących się w rękach pasterzy 

(vigesima, decima), analizowane źródła pozwalają na wyróżnienie jeszcze jednej kategorii. 

Chodzi tutaj o opłaty i daniny należne królowi (którego w terenie reprezentowali starostowie), 

składane z tytułu wypasu zwierząt przez pochodzących z dóbr prywatnych Wołochów 

(homines alieni, extranei) na należących do monarchy pastwiskach. Korzystali z nich nie 

tylko mieszkańcy Królestwa Polskiego, ale również Mołdawianie. W 1565 r. w starostwie 

kamioneckim wspomniano o jego dzierżawcy, który: Pastwiska też wynajmował tak ludziom z 

 
80 AGAD, TML, IV B, 22, s. 288-289. 
81 Na przykład w starostwie barskim: zganiają stado ze wszystkich wsi w jedno miejsce i biorą co dwudziestego 

(barana i wieprza) słudzy zamkowi (AJZR VII/2, s. 218-220). 
82 AGAD, TML, IV B, 22, k. 289v. 
83 Opisy 1897, s. 122: O dziesiętnikach górskich i ich obowiązkach: dziesiętnicy we wsiach górskich są wolni od 

czynszów z tej przyczyny, że barany i wieprze, zarówno (uzyskiwane tytułem) czynszów jak i danin, pobierają od 

ludzi rozmaitych, tak od kmieci jak i od innych. Pobrawszy, pasą  dotąd aż je odbiorą słudzy pana starosty. 
84 AGAD, MK 17, k. 61: quolibet Anno sexaginta arietes ad Novacivitatem Corczin pro nobis dirigere tenebitur 

et astrictus. 
85 AGAD, ASK I, 21, k. 58 z 1523 r.: Przysthaw. Iste nihil dat quia pellere tenetur arietes in Cracoviam. 



Królestwa, jak i z wołoskiej ziemi86. Temu specjalnemu opodatkowaniu podlegały też owce 

należące do obcych ale wypasane na zasadzie prywatnej umowy, przez zamieszkujących 

dobra królewskie owczarzy. Zwrócenie na to zjawisko uwagi przez autorów lustracji 

starostwa drohobyckiego z 1570 r.,  sugeruje że czasem taki zabieg stosowano w celu 

uniknięcia konieczności złożenia odpowiednich danin87. Jak wynika z analizy źródeł, 

mieszkańcy pewnych wsi królewskich, oprócz omówionych już wyżej powinności, wnosili 

również specjalne opłaty od sezonowego użytkowania górkich pastwisk (płoniny, połoniny)88. 

Zwłaszcza niedostępne, słabo zaludnione obszary wypasowe znajdujące się na granicy 

państwa, były zagrożone wszelkiego rodzaju przestępczością, w tym nielegalnymi wypasami. 

Według słów starosty halickiego utrwalonych w 1570 r., wieś Niebywałów (Небилів) 

lokowano w lasach: aby za tą osadą rozboje i złodziejstwa od granic węgierskich ustały89. 

Niekontrolowane, nadmierne wypasy prowadziły też do dewastacji lasów. Z tej przyczyny z 

XVI w. pochodzą informacje o usuwaniu z nich pasterzy wołoskich: którzy zwykli mając w 

lasach swe stada obdzierać z kory drzewa aby wyżywić, przez co drzewa schną 90. Kłopoty z 

lokowaniem na tym obszarze stałych osad wiejskich powodowały, że z jednej strony zdawano 

sobie sprawę, że pasterstwo przynosi znacznie mniejsze dochody niż rolnictwo, ale taki stan 

akceptowano: W części gór jest wiele niemałych lasów, ale nie ma z nich innego pożytku, poza 

opłatami pobieranymi od pasterzy owiec za karmienie zwierząt jemiołą, a w czasie 

owocowania dębów i buków też przynoszą te tereny dochód91.  

Forma i wysokość omawianych obecnie powinności miała w poszczególnych 

starostwach bardzo zróżnicowany charakter. W starostwie halickim pastwiska znajdowały się: 

na górach wielkich które nazywają Alpes ciągnących sie do granic węgierskich. Od każdych 

100 owiec mieszkańcy wsi szlacheckich uiszczali od 100 owiec barana, ser, popręgi, 

pieniądze: i inne rzeczy. Za użytkowanie takich terenów w okolicach Kołomyi dawano 

barana, gunię (sukno lub płaszcz sukienny), ser wołoski i pasy skórzane92. Z kolei na 

podgórskich pastwiskach leśnych Małopolski i odległych od gór starostwach Rusi Koronnej 

 
86 AJZR VII/2, 213-214. 
87 Z cudzych wołości owce na pastwiska wganiają albo je ludziom królewskim na wychowanie dają. Podobnie:  

Opisy 1895, s. ,50. 
88 Mieszkańcy Balnicy (starostwo sanockie)  lokowanej w 1549 r. po upływie 24 lat wolniznyi 

powinni płacić czynsz po 15 groszy z łanu, dawać po jednym serze wołoskim oraz pasy skórzane (popręgi), co 

dziesiątego wieprza, co dwudziestą owcę, ale także uiszczać daniny od wypasu na ploninach. AGAD, MK 74, 

781-783. 
89 Lustracija 1570, s. 171; Opisy 1895, s.  56 
90Lustracija 1570, s. 247. Podobnie AGAD, ASK, LVI, S. 6 II, 22 z około 1532 r. 
91 Opisy 1897, s. 294-295. 
92 Opisy 1895, s. 56. 



zasadą były opłaty w pieniądzu, których wysokość każdorazowo negocjowano z Wołochami93 

albo też stosowano opłatę od każdego zwierzęcia94. W starostwie rohatyńskim o śniatyńskim 

owe opłaty miały charakter mieszany. Część stanowiły naturalia a część pieniądze95. Nie 

ulega wątpliwości, że ich egzekwowanie było przedsięwzięciem jeszcze bardziej 

skomplikowanym niż w przypadku już wyżej scharakteryzowanych powinności. Wpływ na to 

miały różne czynniki. Zaliczyć do nich przede wszystkim wypada położenie pastwisk przy 

słabo zasiedlonych granicach państwa, z dala od ośrodków władzy. Starostowie sanoccy, jak 

wynika z relacji pochodzącej z 1523 r. wiedzieli o ich bezprawnym zajmowaniu zarówno 

przez poddanych węgierskich jak i miejscową szlachtę, ale znaczna odległość uniemożliwiała 

interwencję: Sed multi nobiles et Ungari montos Regios occuparunt, quibus difficile est 

resistere ob magnam distanciam.96 Nie ulega wątpliwości, że wędrujący po takim terenie 

wraz ze swoimi stadami Wołosi, uprawiający pasterstwo transhumancyjne, mieli liczne 

możliwości zaniżania liczby posiadanych zwierząt lub zupełnego uniknięcia opłat. Sposobem 

na ich pobieranie było wysyłanie na tereny wypasowe urzędników starosty, najczęściej 

podstarościego (vicecapitaneus) lub pisarza (notarius) oraz stałe ich doglądanie. Słabość 

struktur państwowych na omawianych obszarach powodowała, że do tego celu angażowano 

Wołochów zamieszkujących we wsiach podgórskich. Jak się wydaje w XV i XVI w. regułą 

było nakładanie na ich mieszkańców obowiązków, których charakter można określić jako 

policyjno-skarbowy. Ich pogłębiona analiza niewątpliwie zasługuje na odrębne badania. 

Najogólniej rzecz ujmując, polegały one na asystowaniu urzędnikom przy egzekwowaniu 

danin, strzeżeniu pastwisk i tym samym zapobieganiu nielegalnym wypasom. W starostwie 

sanockim Wołosi: z panem starostą albo z jego urzędnikami jeżdżą na granicę węgierską, 

albo gdzie zachodzi potrzeba wykonywania prawa, również pastwisk na połoninach 

pilnują97.W licznych osadach zamieszkiwała specjalna kategoria ludności określana jako 

słudzy (servitores). Zwolnieni byli oni od obowiązków ciążących na pozostałych 

 
93 Jawor, Seasonal  pastoral exploitation of forests in the area of Subcarpathia in the 15th and 16th century,   

« Balcanica Posnaniensia. Acta et studia »  23 : 2016, s. 175-186. Jak wynika z lustracji z 1565 r. rozległe lasy 

starostwa lubomelskiego (ziemia chełmska) stanowiły miejsce wypasu stad wołoskich: Paszne, na ktore się 

wkupują w lasy i dąbrowy z wołami i owcami, i z innym bydłem, tak w zimie jak i w lecie - AJZR VII/2, s. 352. 

Podobnie w starostwie leżajskim, gdzie zarówno jego mieszkańcy jak i ludzie obcy, którzy płacili starostwu, 

ponieważ: w zimie drzewo rąbią z jemioły a w lecie pasą na trawach (Opisy 1897, s. 200-202). 

94 Pasterze wypasający owce w okolicy miasta Mrzygłód (ziemia sanocka) od każdego zwierzęcia uiszczali po 

jednym szelągu – LWR 2, s. 164. 
95 Opisy 1895, s. 169; Opisy 1897, s. 24. 
96 AGAD,  ASK, I, 21, k. 35.  
97 Opisy 1897, s. 274, 294. Patrz też: Jawor, Le pastoralisme, 155-156. Podobne obowiązki notowane są 

ponadto : SHGZS 2, 63 ; AGAD: MK 85, 217v-219 z  1555 r.; MK 77, 245 - 247v z 1549 r.; MK 89, 388-391v z 

1557 r.  



mieszkańcach wsi. W zamian wykonywali różne czynności na polecenie starosty, między 

innymi związane z kontrolą pasterzy. Na przykład w starostwie halickim mieli oni dostarczać 

korespondencję, ścigać przemytników, a zwłaszcza:  barany z pisarzem pobierać98. Podobnie 

servitores zamieszkujący wieś Kaptury (starostwo trembowelskie) powinni strzec lasy, służyć 

staroście: w każdej potrzebie, ponadto pobierać daniny od baranów i wieprzy wypasanych w 

lasach99.  

Dotychczasowe rozważania skłaniają do wniosku, że archaiczny już w realiach Polski 

XVI w. wołoski system oparty na egzekwowaniu danin pasterskich w naturze okazał się 

kosztowny, trudny z punktu widzenia logistyki do przeprowadzenia i mało wydolny. Jego 

stosowanie stwarzało też możliwości licznych nadużyć, zarówno ze strony podatników jak i 

aparatu skarbowego. Pojawia się więc naturalne pytanie o istnienie prób jego usprawnienia 

czy też zmian o głębszym charakterze. Analiza źródeł pochodzących z badanej epoki 

wskazuje, że jedyną, jednak bardzo powoli wprowadzaną innowacją była zamiana danin na 

czynsze pieniężne. Jak wynika z podanych wyżej informacji najszybciej następowało to w 

przypadku najtrudniejszych do wyegzekwowania opłat za sezonowe wypasy na terenach 

górskich. W przypadku pozostałych danin proces ten przebiegał znacznie wolniej i do końca 

badanej epoki nie uzyskał dominującego znaczenia. Przeprowadzenie poważniejszych zmian 

utrudniały tez konserwatywne postawy ludności wsi wołoskich, od pokoleń przywykłej do 

danin w naturze. Być może w celu ich przełamania stosowano alternatywny system uiszczania 

tych powinności: w naturze lub w monecie. W położonej na północ od Chełma wsi Osowa, jej 

mieszkańcy: dają dwudzieszczyznę od baranów, owiec, kóz, jagniąt, koźląt. Albo, jeśli 

pieniędzmi płacą, dają za barana, za kozę albo za owcę groszy 12, za jagnię, za koźlę groszy 

6; za wieprza od których też na każdy rok składają dwudzieszczyznę, dają groszy 48100. W 

przypadku Chronowa (starostwo bełskie) możliwości takiego wyboru nie było, skoro: Ci 

dwudzieszczyznę od owiec każdego roku dają, którą ponieważ w tym roku pobierano w 

pieniądzu, otrzymano 27  złotych  i 3 denary101. Kiedy indziej znów część danin pobierano w 

naturze a część zamieniano na opłatę w pieniądzu102. Nie ulega jednak wątpliwości, że 

chociaż elementy gospodarki towarowo-pieniężnej wkraczały powoli na obszar osad prawa 

wołoskiego, to do końca badanej epoki trudno jest dostrzec je jako zjawisko o charakterze 

 
98 Opisy 1895, s. 63. 
99 Tamże, s. 119-120. 
100 LWR 1, 33. Podobnie: LWK 1, 149; LWR 1, 158-159; AGAD, ASK, 56, P-1/I: 9-11 z 1497 r. 
101 Opisy 1900, s. 152. Podobnie: LWR 2: s. 91, 122-123.  
102 W położonym w starostwie lwowskim Krasowie (Красів) z każdego gospodarstwa płacili po 30 groszy 

czynszu, za powinność zwaną poczta (obventio) po 3 grosze, za sery po 3 grosze, za pasy skórzane 1 grosz. 

Uiszczali jednak nadal dwudzieszczyznę od owiec w postaci zwierząt – LWR 2, 175; Opisy 1900, s. 367-368. 



masowym. 

 

Nie ulega wątpliwości, że skomplikowany system podatków, danin i innych obowiązków 

świadczonych przez mieszkańców wsi prawa wołoskiego w Polsce posiadał zewnętrzną 

genezę, przeszczepioną na miejscowy grunt przez imigrantów, napływających zwłaszcza z 

Mołdawii, Siedmiogrodu i Zakarpacia. W przypadku omówionych w przedstawionym 

artykule danin pasterskich ich analizę dodatkowo komplikuje zauważalna w źródłach 

zmienność ich wymiaru w poszczególnych rejonach występowania tego nurtu osadniczego. Z 

punktu widzenia właścicieli dóbr ziemskich był on już w XVI w. anachroniczny lecz, poza 

podejmowanymi niekiedy próbami zamiany danin na czynsze w pieniądzu, nie stworzono 

systemu alternatywnego, który mógłby pogodzić interesy kolonistów i feudałów. Brak 

możliwości objęcia gór intensywniejszymi formami działalności rolniczej, chociażby z 

powodu uwarunkowań przyrodniczych powodował trwanie w tym względzie obyczajów 

wołoskich. Tylko bowiem ich tolerowanie zapewniało ograniczone, w porównaniu z 

rolnictwem, dochody z gór czy położonych w głębi kraju nieprzydatnych dla innych form 

produkcji terenów. 

 

7. Zajęcia rzemieślnicze 

Chociaż uprofilowanie gospodarki na pasterstwo stanowiło najważniejszą cechę osad 

prawa wołoskiego, to jednak pewnym uproszczeniem jest upatrywanie w nim jedynego źródła 

sukcesu zamieszkującej w nich ludności. W dotychczasowej literaturze przedmiotu znacznie 

mniej miejsca poświęcano, mimo licznych informacji źródłowych, kultywowanym przez 

Wołochów zajęciom rzemieślniczym103. Tymczasem nawet pobieżny przegląd uiszczanych 

przez nich danin wskazuje, że w wielu dziedzinach osiągnęli oni znaczne sukcesy. Chodzi tu 

zwłaszcza o zajęcia związane z wyrobem serów podpuszczkowych (bryndza), przerobem 

skóry (popręgi), wełny, drewna i ciesielstwem (budowa młynów i spichlerzy, a także pił 

trackich i foluszy), wytopem żelaza i kowalstwem oraz produkcją szkła. Na szeroką skalę 

trudnili się także myślistwem, bartnictwem i hodowlą ryb. Te elementy składowe wołoskiej 

odmiany gospodarstwa wiejskiego powszechnie są wyliczane w zachowanych przywilejach 

 
103 Na wagę tych zajęć w osadach na prawie wołoskim zwracał uwagę jeden z pionierów badań tego nurtu 

osadniczego J. T. L[ubomirski],  Północno-wschodnie wołoskie osady, „Biblioteka Warszawska” t. 4: 1855, s. 

11–23.  



lokacyjnych i aktach sprzedaży kniaziostw wołoskich104. 

 8. Zajęcia rolnicze 

Sporo nieporozumień w literaturze przedmiotu dotyczy natomiast obecności zajęć 

rolniczych we wsiach na prawie wołoskim. Traktuje się je zwykle jako wtórne, nabyte 

dopiero z czasem umiejętności, często wymuszone przez zwierzchność dworską. Tymczasem 

w Mołdawii i Siedmiogrodzie – miejscach skąd przybyli Wołosi, w ich życiu dominowało 

pasterstwo, jednak uprawa roli była umiejętnością znaną, a skala wykonywania tego zajęcia 

nawet w sąsiednich wsiach była różna. W dyspozycjach dokumentów dotyczących Wołochów 

czerwonoruskich, pochodzących z końca XIV wieku, niemal regułą jest wymienianie pól 

uprawnych i młynów. Osadnicy otrzymywali dworzyszcza – typowe dla prawa ruskiego i 

wołoskiego gospodarstwa o zróżnicowanej powierzchni. Z piętnastowiecznych dokumentów 

lokacyjnych wynika, że część mieszkańców wsi na prawie wołoskim wykonywała zajęcia 

pasterskie i dlatego uiszczała daniny w wieprzach i baranach, pozostali zaś byli rolnikami i 

płacili czynsze105. Na przykład w gorczańskiej Ochotnicy, w 1416 roku, do której, zdaniem 

zwłaszcza językoznawców, napłynęła grupa przybyszów, zapewne z Siedmiogrodu, 

odróżniono mieszkańców zajmujących się hodowlą owiec i kóz od nieposiadających stad. Ta 

druga grupa płaciła na każdego św. Marcina czynsz w wymiarze sześciu groszy, ponadto 

 
104 Na przykład w 1549 r. starosta sanocki Piotr Zborowski zezwolił opatrznemu Jaczkowi kniaziowi ze 

Smolnika lokować na prawie wołoskim położoną w tym starostwie wieś Zubieńskie.Kniaź  otrzymał 3 łany 

ziemi ornej wolne od podatków, prawo do budowy młyna ze stępami i foluszem, karczmy, sadzawki oraz prawo 

do posiadania barci, osadzania zagrodników i rzemieślników, 1/3 kar sądowych i 1/6 czynszów. Kmiecie mieli 

osiedlać się na gospodarstwach półłanowych, otrzymując 24 lata wolnizny. Po jej upływie mieli płacić 15 gr 

czynszu, ale również dawać jeden ser wołoski, popręgi, dziesięciny od świń i dwudzieszczyzny od owiec, daniny 

z połonin, uiszczać wojenne (AGAD, MK 77, k. 302–304v). Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o 

przywileju dla położonej w powiecie sądeckim Woli Gabońskiej [może warto dodać w nawiasie, że obecnie jest 

to Wola, część wsi Gaboń]. Pozostająca własnością szlachecką osada była lokowana w 1325 r. na prawie 

niemieckim. Lokacja zakończyła się sukcesem, skoro Wola Gabońska występuje w źródłach w ciągu całego XV 

w. (SHGWK 1985–1986, s. 509, 688, 689). W 1489 r. Jan dziedzic z Gabonia sprzedał swoje sołectwo w Woli 

Gabońskiej niejakiemu Uliaszowi za 3 grzywny bez wiardunku. Uliasz mógł na sołectwo wybrać sobie dwa 

łany: gdzie mu się lepiej zda, uzyskał m. in. prawo budowy młyna i karczmy, jatki rzeźniczej, 1/6 czynszów i 1/3 

kar sądowych, barcie w lasach, prawo polowań na wszystkie zwierzęta. Na wyprawę wojenną powinien dać 

swojemu panu jednego złotego w złocie, dwa sery, wóz i dwa parctias (popręgi ?) Po upływie wolnizny kmiecie 

mieli płacili czynsz w wysokości jednego wiardunku, od każdych stu owiec dawać 3 jagnięta lub barany, a od 

każdej owcy jeden ser. Sołtysowi powinni odrabiać 2 dni pańszczyzny rocznie. Chłopi mogli polować na 

zwierzęta drobne (zające, popielice, tchórze), zaś jeśliby upolowali sarnę lub dzika, powinni ją zanieść panu wsi, 

a ten wykupi od nich trzy części zwierzęcia, a czwartą uzyska nieodpłatnie (Morawski, Sądecczyzna, s. 301–

303).  

105 ZDM 1970, nr 1424: sculteciam in villa nostra Sczawin cum duabus laneis liberis et prato uno /.../ necnon et 

molendino apud famosos Clementem, Hriczkonem, Pasconem et Stankonem filios quondam Bothae in ibidem 

sculteti, qui quidem ipsam sculteciam sub ritu et iure Valachorum possidebant. Na mocy tego dokumentu 

królowa Zofia Holszańska nie tylko wyraziła zgodę na dokonanie tej transakcji, lecz jednocześnie przeniosła 

wieś i sołectwo z prawa wołoskiego na niemieckie. 



wykonywała na rzecz kniazia pańszczyznę w liczbie trzech dni w roku106. Wreszcie w 

położonym w tym samym rejonie Rychwałdzie (obecnie Owczary), w świetle przywileju z 

1417 roku, obok danin w postaci popręgów (skórzanych pasów), baranów, wieprzy i serów 

wołoskich, występują czynsze, a także świadczona na rzecz kniazia pańszczyzna: jeden dzień 

przy sianokosach i drugi przy żniwach. Uzyskał on jako swoje uposażenie 2 1/2 łanu oraz 

obszary położone wśród pól kmiecych, prawo do budowy młyna (wraz z przymusem mlewa) 

oraz karczmy. Charakterystyczne, że również kary miał prawo wymierzać zarówno w 

pieniądzu, jak i baranach107. 

 Skutkiem utrzymującej się koniunktury na zboże w XVI wieku, ale też wzrostu 

populacji ziem polskich stało się stopniowe zdominowanie zajęć rolniczych kosztem 

pasterskich, a we wsiach wołoskich położonych na lepszych glebach, jak już wyżej 

wspomniano, w wielu przypadkach całkowita likwidacja opisywanego obyczaju prawnego. 

Nie powinno to prowadzić do mylnego wniosku o braku zajęć rolniczych w najstarszych 

osadach wołoskich. Nie ulega jednak wątpliwości, że zwłaszcza na obszarach górskich 

rolnictwo oparte na dwupolówce (caryny i tołoki) i uprawie na kiepskich glebach mało 

wydajnego zboża jarego nie było w stanie, bez rozwiniętego pasterstwa i zajęć 

rzemieślniczych, zapewnić egzystencji miejscowym społecznościom. Zapewne w takim 

komplementarnym łączeniu tych zajęć, umiejętności dostosowywania ich wzajemnego 

udziału w gospodarce wsi do miejscowych warunków, należy upatrywać nie tylko źródeł 

różnorodności ekonomicznej występującej między poszczególnymi osadami prawa 

wołoskiego, ale przede wszystkim źródła sukcesu tego nurtu kolonizacyjnego na zasiedlanych 

z dala od swojego interioru terenach.  

 8. Czynniki pozaekonomiczne 

W badaniach rozwoju osadnictwa na prawie wołoskim w różnych regionach Karpat 

należy także uwzględnić ważny czynnik pozaekonomiczny. Było nim dążenie 

poszczególnych państw do objęcia faktyczną kontrolą pogranicznych, niezasiedlonych dotąd 

terenów, zwłaszcza wokół przełęczy karpackich, poprzez osadzenie tam ludzi, dla których 

góry stanowiły naturalną ekumenę, zobowiązanych do świadczenia powinności o charakterze 

wojskowym,  porządkowym i skarbowym. Te aspekty osadnictwa wołoskiego na 

 
106 ZDM 6, nr 1804: Qui autem agnellum, sive haedum non haberet, hic in recompensam eius trium dierum 

laborem ad requisicionem sculteti praedicti subire et tollerare debebit.... 

107 ZDM 6, nr 1818.  



omawianych terenach omówiłem w kilku pracach108, obecnie więc ograniczę się jedynie do 

wniosków o bardziej generalnym charakterze. Świadczenie tego typu powinności było jedną z 

najbardziej charakterystycznych cech obyczaju wołoskiego, sięgającą co najmniej wczesnego 

średniowiecza. Zostały one wykorzystane w celu obrony najbardziej zagrożonych granic 

węgierskich przez Karola Roberta i Ludwika Węgierskiego, tam też owemu osadnictwu 

wojskowemu nadano ramy organizacyjne, które w czasach Kazimierza Wielkiego zostały 

przeszczepione na grunt polski. Z tej przyczyny na obu stokach Karpat w drugiej połowie 

XIV wieku występują obdarzone szeroką autonomią rodzaje marchii granicznych – okręgi 

wołoskie na czele z obieralnymi wojewodami, powszechną praktyką był udział w wyprawach 

wojennych i obronie grodów nie tylko kniaziów (naczelników wsi), ale też pozostałych 

mieszkańców; obowiązek pilnowania granic górskich, chwytanie i dostarczanie wymiarowi 

sprawiedliwości przestępców działających w górach; eskortowanie kupców przejeżdżających 

przez przełęcze, pilnowanie porządku w dni jarmarków w podgórskich miastach królewskich, 

strzeżenie szlaków handlowych i pobieranie tam ceł i myt, wreszcie egzekwowanie danin od 

wypasów na połoninach. Chociaż z czasem powinności wojskowe stopniowo zanikały, to 

stanowią one nadal mało znany rozdział dziejów wojskowości na ziemiach polskich. W 

przypadku najstarszych, czternastowiecznych inicjatyw polegających na ściąganiu na obszary 

Polski osadników wołoskich przez czynniki państwowe odnosi się wrażenie, że wpływ na te 

decyzje miała bardziej chęć wzmocnienia potencjału państwa na przygranicznych terytoriach 

niż nadzieje na zwiększenie dochodów w postaci danin pobieranych od tych osadników.  

 

 

 
108 Jawor, Wołoskie wspólnoty terytorialne w średniowiecznej Polsce. (Wojewodowie i okręgi wołoskie na Rusi 

Czerwonej na przełomie XIV - XV wieku), W: Центральна і східна Європа в  XV-XVIII століттях: Питання 

соціално – економічної та політичної історії. До 100-річчя від дня народження Професора Дмитра 

Похилевича . За ред. Л.  Зашкіљняка  та М. Крикуна , Львів 1998, s. 87 – 94; tegoż, Osady, s. 57–74.   


