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Urbarz „państwa” frysztackiego 
z roku 1571

Przed kilkunastu laty odnaleziono poszyt dokum entów odnoszących się do 
miasta Frysztatu i przyległych dziewiętnastu wsi wchodzących w skład tzw. 
„państwa” frysztackiego. Wartości informacyjnej tych akt nie sposób przecenić; 
zawierają one najwcześniejsze zachowane relacje dotyczące opisywanego terenu, 
jego ludności, nazwisk osadników, ich zajęć, powinności wobec władzy zwierzch
niej a także opisy zespołu zabudowań zamkowych we Frysztacie i folwarków we 
wsiach Niemiecka Lutynia, Raj, Darków, Rychwałd i O rłow a1. U rbarz ten jest 
zarazem najbardziej szczegółowym ze znanych dotychczas urbarzy Księstwa 
Cieszyńskiego, bo oprócz wspomnianych wyżej informacji, zawiera także dane
0 stawach, lasach itp. Źródło to  nie jest dotychczas znane w archiwach polskich
1 czeskich2, ani w polskiej i czeskiej literaturze przedm iotu3.

Dla wyjaśnienia, jak  doszło do sporządzenia we Frysztacie tak dokładnego 
urbarza, przedstawić trzeba w skrócie sytuację, w jakiej m iasto to  i okoliczne wsie 
w opisywanym roku 1571 się znajdowały.

W latach 1545— 1579 rządy w Księstwie Cieszyńskim sprawował W acław II. 
Z jego pierwszego małżeństwa z M arią Pemstein pochodził syn, Fryderyk 
Kazimierz, urodzony prawdopodobnie w 1542 r. Był jedynym pozostałym  przy 
życiu dzieckiem tej książęcej pary. W latach wczesnej młodości podróżow ał po 
prześcigających się w renesansowym zbytku dworach książęcych zachodniej 
Europy, a widziany tam standart życia uznał za godny naśladowania. Po powrocie 
do Cieszyna skłonił ojca, aby dopuścił go do współudziału w rządach. M iał wtedy 
niespełna 18 lat. Tryb życia, jaki pragnął prowadzić i jego wymagania były 
niewspółmierne do ograniczonych środków Księstwa. Aby uniknąć sporów 
i zadrażnień z jedynym wówczas synem, a także, aby dać m u m aterialne podstawy 
do samodzielnego utrzymania się, w początkach roku 1563 książę Wacław wydzielił 
mu część ziem Księstwa — właśnie okrąg frysztacki i frydecki (nieco później także 
bielski) w samodzielne władanie4. Obszar dominium frysztackiego wynosił w tym 
czasie 146 km2. Były to ziemie stosunkowo gęsto zaludnione, tak, że dochód z nich 
znacznie przewyższał większe obszarem „państw o” bielskie.
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Młody książę w przeciągu kilku zaledwie lat zdołał obciążyć swe posiadłości taką 
ilością długów, że nie mógł już sprostać ustalonym prawnie terminom ich spłat. 
Długi te wynosiły ogromną jak na owe czasy kwotę 244 tysięcy talarów. Aby 
zaspokoić przynajmniej najbardziej nieprzejednanych wierzycieli, książę zabiegał 
o dalsze pożyczki, nie przyniosło to jednak żadnych efektów; nikt już nie był 
skłonny powierzać swych pieniędzy oczywistemu utracjuszowi i bankrutowi. 
Wierzyciele odwołali się do cesarza. Fryderyk Kazimierz znalazł się w sytuacji bez 
wyjścia; aby za wszelką cenę zdobyć pieniądze, wystawił swe posiadłości na 
sprzedaż. To właśnie w tym celu spisany został tak  szczegółowo wspomniany 
urbarz z r. 1571, była to  oferta sprzedaży. Możemy domyślać się, że, jak  każda 
oferta handlowa, również i ta w znacznym stopniu upiększała rzeczywistość, 
w istocie bowiem dobra te nie były chyba aż tak dochodowe i wartość ich nie tak 
wysoka, jak podawano5. Nikt też nie kwapił się z szybkim przystąpieniem do ich 
kupna. W międzyczasie jednak sprawa sądowa przeciw księciu przed najwyższym 
trybunałem cesarskim w Pradze nabierała biegu, a samego księcia wezwano przed 
sąd. I właśnie w drodze na ten sąd zmarł w roku 1572, w wieku zaledwie 29 lat.

Dziwne, mało odpowiedzialne i barwne było krótkie życie tego młodego 
Piastowicza, dziwnym zbiegiem okoliczności wydaje się być również jego śmierć. 
Nie pozostawił po sobie żadnych spadkobierców, jego młoda żona, księżniczka 
legnicka Katarzyna zmarła dwa lata wcześniej, a kilkuletnia córeczka w tym samym 
roku co ojciec. Rozliczenie upadłości zlecił cesarz ojcu zmarłego księcia, W ac
ławowi II. Ten sprzedał wszystkie trzy posiadłości Fryderyka, tj. dominia Frysztat, 
Frydek i Bielsko, a ponieważ uzyskana za nie suma nie starczyła na pokrycie 
długów, dodatkowo jeszcze klucze dóbr skoczowskich i strumieńskich6.

Niezależnie od wątpliwości, jakie nasuwać może rzetelność przedstawionej 
w urbarzu materialnej wartości dóbr frysztackich, przedstawiony wyżej dramatycz
ny fragment historii Księstwa Cieszyńskiego i jego epilog który znalazł w tym 
urbarzu odbicie, pozostawił współczesnym bezcenne źródło w postaci wielu 
obiektywnych a odnoszących się zarówno do tego terenu jak  i do miejscowej 
ludności informacji. Frysztat był jednym z najstarszych miast Księstwa7. Oferta 
sprzedaży kierowana była do nabywców z poza granic Księstwa, a więc spisana 
była w języku niemieckim, stanowiącym wówczas w środkowo-zachodniej Europie 
język dyplomacji międzynarodowej. Ze względu na obszerną zawartość akt, treść 
ich przedstawiamy wybiórczo, najważniejsze w wypisach pełnych, inne —  ze 
skrótami obrazującymi dane zagadnienie zbiorczo dla danej wsi (np. wielkość 
danin). W wypisach pełnych zachowany jest archaiczny XVI-wieczny styl sporzą
dzenia dokumentacji, w stopniu, w jakim umożliwił to przykład polski; trudności 
nastręczało określenie właściwego brzmienia podawanych w urbarzu po niemiecku 
imion i nazwisk osadników, gdyż mogli to być zarówno niedawno przybyli, nie 
zasymilowani jeszcze w miejscowym środowisku osadnicy z kolonizacji niemiec
kiej8, ale równie dobrze osiadli od dawna ludzie miejscowi, których polskie imiona 
ewentualnie nazwiska (lub określenia zawodu) zostały przez niemieckiego pisarza 
podane również w języku niemieckim (np. „Jan” jako „H ans” , „Wawrzyniec” jako 
„Lorenz” , „kowal” jako  „Schmidt” itp.). Porównanie z nazwiskami występujący
mi w urbarzu cieszyńskim z r. 1577 i w urbarzu frysztackim z roku 15889 skłania ku
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przypuszczeniu, że ówczesne mieszczaństwo frysztackie składało się z obydwu 
grup; wobec tego, zależnie od brzmienia danego nazwiska i jego domniemanego 
pochodzenia albo podawano je w niemieckim oryginale, albo w prawidłowej 
pisowni słowiańskiej.

Poniżej początek urbarza i tekst odnoszący się do miasta Frysztatu:

Rejestr wszystkich użytków, dochodów i regaliów wolnego państwa Frysztat na 
Górnym Śląsku.

Po pierwsze, książęta cieszyńscy mają i posiadają państwo Frysztat w jego 
pełnych granicach dziedzicznie i bez zobowiązań lennych, także bez wkładu lub 
obciążeń postronnych osób10, ze wszystkimi starodawnymi królestwami, na
daniami i przywilejami. I podaje się również, że do właścicieli państwa Frysztat 
należy prawo lenne w sprawach kościelnych bez niczyjej przeszkody.

Zamek we Frysztacie wraz z przyległościami
Zamek w mieście Frysztacie zbudowany jest z kamienia, mieszczą się w nim 

piękne, duże pokoje i sale, dobrze zabezpieczone komory a także piekarnia.
Tuż pod zamkiem znajduje się piękny, duży ogród i park, pełen dobrych drzew 

owocowych, z których corocznie uzyskuje się wiele małdrów11 dobrego owocu, 
z czego można mieć znaczny pożytek. W ogrodzie tym można trzymać wiele uli 
pszczelich, co również przynosi korzyść. W ogrodzie jest altana, przy niej kuchnia, 
a poniżej płynący potok, w którym można hodować dobre ryby, oprócz tych, które 
same się w nim mnożą. Znajd uje się tam również szereg innych budynków, są w nich 
prasy do wyciskania soku jabłecznego i suszarnie do suszenia owoców rosnących 
w ogrodzie węgierskich śliw. Trawę rosnącą w ogrodzie można korzystnie sprzedać 
w mieście.

Poniżej zamku jest jeszcze drugi, mniejszy ogród, z którego także można 
pozyskać różne owoce i trawę. Oprócz tego do zamku należy duży ogród 
warzywny, w którym można uprawiać kapustę, cebulę, marchew i wszelkie inne 
potrzebne w kuchni warzywa. Warzywnik znajduje się powyżej parku. Poza tym do 
zamku należy wielkie grodzone pastwisko, na którym przez całe lato można 
trzymać klacze i wałachy.

Obok zamku znajduje się duża, długa, zbudowana z kamieni stajnia, a nad nią 
strych do przechowywania zboża i innych płodów rolnych. Także obok zamku jest 
należący do niego nowo zbudowany browar i słodownia.

Do zamku należą również piękne, pojemne stawy, których wartości podnosi to, 
że stale przepływa przez nie woda; można w nich trzymać przeznaczone do kuchni 
zamkowej ryby, a również duże ilości (kop) ryb na sprzedaż.

Poza tym jest w mieście Frysztacie dom, przy którym jest browar, a każdy, kto 
w nim warzy piwo płaci 9 gr. Przy browarze są dwa ogrody należące do Jego 
Książęcej Miłości. To nie zalicza się do zamku, lecz jest oszacowane osobno.

Miasto Frysztat i dochody z niego
W mieście Frysztacie jest 105 mieszczan osiadłych na prawie miejskim. Na 

przedmieściach osiedlowych jest 60 osób posiadających również prawo miejskie.
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N a św. Jana miasto płaci Zwierzchności daninę w wysokości 26 i pół guldena 
i 16 gr12.

Na Boże Narodzenie miasto płaci daninę w wysokości 64 guldenów i 16 
groszy.

Na Wielkanoc miasto daje Zwierzchności w naturze 4 połcie wieprzowiny 
i 4 szynki; na Boże Narodzenie dwa utuczone wieprze.

A przy wyborach nowej Rady (miejskiej), co dzieje się corocznie, mają 
obowiązek oddania Zwierzchności 1 małder owsa.

Każdy osiadły w mieście mieszczanin, których jest 105, ma dać corocznie na Boże 
Narodzenie 2 kury, co czyni 3 kopy i 30 sztuk kur.
A łaziebnik ma dać z łaźni na św. Jerzego 30 gr, i na św. Michała 30 gr.

Opłaty z ogrodów położonych na Kamieńcu, na św. Marcina
Najpierw Jackle 2 gr, Jan ślusarz 10 gr, Jerg Preussner 6 gr, Nikel kowal 4 gr, 
Wawrzyniec kramarz 2 i pół gr, Burasz 8 gr, Wacław kołodziej 4 gr, Michał 
Kenderoszek 6 gr, Urszula Trzycieska 6 gr, Jerzy Appel 2 gr, Waleńtin Bek 3 gr, Jan 
Hansmigkhsin13 3 gr, Hanusz Flader 5 gr, Walentin Masszik14 4 gr, Bartłomiej Lang 
z jednego ogrodu 1 i pół gr, z drugiego — 2 i pół gr.

Roczne czynsze ze stawków15 na św. Marcina
Grzegorz Keller i Wawrzyniec szewc 4 gr, Marcin Czech 3 gr, kowal Nikel 8 gr, 
Wacław Raszyk 3 gr, Urban Punik 3 gr, Andrys kotarz 3 gr.

Czynsze z ram sukienniczych16 na św. Marcina
Schlegel 7 gr, Preusner 7 gr, Lemla 7 gr, Bischof 3 gr

Roczne czynsze z należących do miasta pól
Syrzyński użytkuje 7 prętów17, płaci z tego na św. Jana 17 i pół grosza, na św. 
Michała 17 i pół grosza, na zapusty 17 i pół grosza, w naturaliach — na Michała po
1 szeflu (korcu) i 2 m iarki18 pszenicy, żyta i owsa” .

(Pozostali wymienieni w spisie mieszczanie: Burkhard, Raszyk, K asper pisarz, 
Piotr Buchwalder, Wacław kowal, Wincenty Rund, Jórg Appel, Kunowa, W aw
rzyniec Hoffmann, Kasper Weysman, Paweł szewc — użytkowali od połowy do 
jednego pręta gruntów i płacili od tego w wymienionych trzech terminach za 1 pręt 
po 2 i pół gr, za pół pręta — 1 gr 3 halerze. — N aturalia wynosiły odpowiednio od
2 do 1 miarki wszystkich trzech zbóż).

„Pole położone pod Dębiną we wsi Piotrowice
Walentyn Weydner użytkuje pół pręta, płaci na św. Jana 1 gr 3 hl, tyleż samo na 

św. Michała i na zapusty; w naturaliach — na św. M ichała po 1 miarce pszenicy, 
żyta i owsa” .

(pozostali wymienieni w spisie: wójt gminy Stare M iasto, Jerzy Hoffmann, 
Newpauer, Michał Buszlik, Kuba Tin, Piotr Buchwald, Jórg Bek, Kasper 
Weisman, Grzegorz Weidner, Jerzy Floder, Andrys Nikel, H ans Facjasz, Łukasz 
Bek, Slanina — użytkowali od połowy połowy pręta do 7 prętów, płacąc za to
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w wymienionych trzech terminach odpowiednią wielokrotność podanej wyżej 
stawki w pieniądzach i w naturaliach).

Czynsze z ogrodów na przedmieściach na św. Michała 
Je rzy  Appel 3 g r , Urban Ast 4 gr i 2 kury, Mateusz Thin 4 gr i 2 kury, Jakób Thin 
2 i pół gr i 2 kury, Andrys Nikel 2 i pół gr i 2 kury, nauczycielowa191 i pół gr i 2 kury, 
Błażej Voytaritz 2 i pół gr i 2 kury, Kasper Weyaman 1 gr, M ateusz bednarz 3 gr 
i 1 k u rę , szpital 1 g r , nauczycielowa 1 g r , Piotr Buchwalld 2 i pół g r  i 2 kury, Klemens 
R a sz y k  1 g r, Benesz Meichsner pół g r , Marcin garncarz pół g r , Szymon Pich pół g r  
i 2 k u ry , Łukasz Titz pół gr i 2 kury, Marcin Skasio 2 kury, Bartek Wypiór 1 g r  
i 2 k u ry , Appelinowa 2 g r  i 2 kury, pani Barbara 2 g r  4 hl i 2 kury, Karasek pół g r  
i 2 k u ry , Jockelinowa pół g r, Walentyn Floder pół g r , M ateusz Brane pół g r , Jerzy 
bednarz 2 gr 4 hl i 2 kury, Kasper Wiedner 7 gr, H ans Facjasz 2 i pół gr.

Kotlarz z kuźnicy 5 guldenów; ma także obowiązek łatania starych zniszczonych 
kotłów na zamku. Tę jego robociznę szacuje się rocznie na 2 guldeny.

Od koła szlifierskiego20 2 guldeny” .

... (następuje podsumowanie stałych rocznych czynszów z miasta, w pieniądzach 
i w naturaliach).

„Roczne dochody z miasta Frysztatu o nieustalonej wysokości
(zwiększające się lub zmniejszające)
Browar położony przy zamku, w którym mieszczanie warzą piwo za każdorazową 
opłatą 9 gr, przynosi rocznie przeciętnie 20 guldenów.
A ze słodowni uzyskuje się około 35 guldenów rocznie.

Młyn
Młyn we Frysztacie należy do Zwierzchności. Przynosi on dochodu mniej więcej 22 
małdry słodu, 7 małdrów pszenicy, 12 małdrów żyta, 5 małdrów słodu jęczmien
nego, 2 małdry krup, 4 małdry jęczmienia. Przy młynie tym można utuczyć rocznie, 
czasem więcej, czasem mniej, około 30 sztuk świń.

Rzeźnicy: W mieście Frysztacie jest obecnie 8 rzeźników. Każdy z nich ma oddać 
Zwierzchności rocznie jeden kamień21 topnionego łoju. M iasto zaś m a dać 
9 kamieni topionego łoju, razem 17 kamieni.

Piekarz: jest ich dziewięciu. Każdy daje na św. Jerzego 6 i pół grosza, także na św. 
Michała 6 i pół grosza, czyni to razem 3 guldeny 9 groszy. Oprócz tego każdy 
piekarz ma dać na Boże Narodzenie na zamek 1 struclę albo wzamian 4 gr, co czyni 
razem 1 gulden.

Szewcy: jest ich dwudziestu. Każdy z nich ma dać na św. Jrzego 6 i pół grosza, i na 
św. Michała 6 i pól grosza, razem 7 guld. 8 gr.

Płóciennicy: jest ich trzydziestu ośmiu. Każdy z nich płaci na św. Jerzego 8 gr i na 
św. Michała 8 gr, razem czyni to  16 i pół guldena i 14 gr. Oprócz tego każdy ma 
utkać dla Zwierzchności darmo corocznie 50 małych łokci22 płótna.
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Kowale: jest ich dziewięciu. Każdy z nich płaci na św. Jerzego 9 gr i na św. Michała
9 gr, razem czyni to 7 guldenów.

Bednarze: jest ich ośmiu. Każdy płaci na Michała 8 gr, razem czyni to 1 gulden 28 gr.

Gorzelnia: każdy, kto wypala wódkę, płaci 1 gulden 12 gr, co przynosi rocznie około
10 guldenów.

Walkownia: roczny dochód z niej około 10 guldenów.

Młyn na korę dębową23 przynosi rocznego dochodu około 2 guldeny

Warzenie piwa: każdy, kto warzy piwo, płaci Zwierzchności od jednego warzenia 
4 gr. Rocznie przynosi to około 40 guldenów.

Prasolnicy: Sprzedający sól płaci na każdym targu po krajcarze24, rocznie przynosi 
to około 3 guldenów.

Pszczelarze: Każdy, kto trzyma pszczoły w należącym do Zwierzchności Czarnym 
Lesie, ma dać za to beczułkę miodu.

Cło: Cło we Frysztacie, przez który przebiega wielka droga krajowa, przynosi 
Zwierzchności około 250 guldenów rocznie.

Blejch: należy do Zwierzchności, położony jest przy bieżącej wodzie (— rzece) i jest 
starannie utrzymywany. Roczny dochód z niego wynosi około 52 guldeny.

Krawcy: zobowiązani są szyć darmo odzież dla załogi zamku, otrzymują przy tym 
wyżywienie. Robociznę tę oblicza się na 12 guld.

Chmielnik: znajduje się przy Kamieńcu, przynosi Zwierzchności około 10 małdrów 
chmielu rocznie.

Komornicy:25 Tych, którzy mają żony, jest czternastu, a oprócz tego jest 23 
komornic bez mężów. (Kobiety te) są obowiązane grabić siano na łąkach 
należących do folwarku w P.aju, przy własnym wikcie. Za dzień takiej pracy liczy się 
2 gr, co czyni razem 2 guldeny 2 gr.

Rybacy: Rybacy z miasta Frysztatu i ze wsi dają opłaty za korzystanie z rzek około 
20 guldenów.

„Wieś Stare Miasto ze swymi użytkami 
Jan Buchwałd użytkuje 3 pręty, płaci z tego na Jana 18 gr, na M ichała 12 gr, 

na zapusty 18 gr, opłaty od bydła 2 i pół gr; pszenicy, żyta i owsa po 1 
szeflu” .
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Hansel Weidner, Gorg Simon, Benisz Stinel, Wincenty Rzund, Tomek, G org 
jagld, Walentyn Bacha, Grzegorz Schulz, Kasper Jegkl, Schwartz Górge, Jerzy 
Jastrzembsky, Błażej Stertzer, Walentin Tinel, Jakób Radek, Andrys Rasich, 
Schwartz Merten, Błażej Stóetzer, Urban Mruzek, W alentin Weydner, Grzegorz 
Tinel, Jerzy Pasternak, Walentin Glajcar, Burkhart z m iasta, Szymek M intne 
z miasta.

W ielkość gospodarstw wynosiła od 1/4 pręta, tj. niecałych pół h ek tara , do 
9 i pół pręta, tj. ok. 18 ha, przeciętnie jednak były to gospodarstwa małorolne, 
od 2—3 ha. Wysokość uiszczanego w podanych trzech terminach czynszu nie 
była jednolita, np. trzech gospodarzy użytkujących ten sam obszar gruntu 
(6 prętów), płaciło zań różnej wysokości czynsze roczne, mianowicie 51, 47 
i 54 gr. Częściowo zależało to od wysokości daniny w naturaliach, na ogół 
nie była ona wysoka, 6 gospodarzy płaciło po 1 szeflu, pozostali w ćwierciach 
i miarkach. O tym, że ustalenie wysokości czynszu traktowane było indywi
dualnie, w zależności od warunków danego gospodarstwa, świadczy fak t, że 
identyczny czynsz w pieniądzach iw naturaliach płaciło gospodarstwo 6-prętowe 
i gospodarstwo o połowę mniejsze, które jednak musiało mieć lepsze warunki 
położenia lub gleby. (Opłata od bydła wydaje się być obliczana według posiadanej 
ilości sztuk)

„Cała gmina daje Zwierzchności na Wielkanoc 2 cielęta. M łynarz ze Starego 
Miasta oddaje z młyna, który jest jego własnością, 18 szefli żyta. Jest on także 
zobowiązany utuczyć rocznie 2 pańskie świnie. A jeśli młyn będzie sprze
dany, młynarz odda Zwierzchności z każdych (otrzymanych) 10 guldenów 
1 guldena.

Cała gmina winna jest dać Zwierzchności na Jerzego 11 kur, na Bartłomieja26 30 
kur, na Michała 11 kur, na Boże Narodzenie kopę kur, na zapusty 11 kur.

Każda gospodyni winna jest uprząść darmo zpańskiego przędziwa jedną sztukę 
przędzy. A ponieważ jest ich 2927, czyni to 29 sztuk przędzy.

A zagrodniczki, których jest trzy, winny uprząść po połowie sztuki przędzy, co 
czyni 1 i pół sztuki.

Robocizna chłopów ze Starego Miasta
Chłopi ze Starego M iasta mają obowiązek wykonywać każdą pracę, k tórą się im 

zleci. Po pierwsze, mają zwozić do zamku i na folwark potrzebne tam drwa. Także 
orać, obsiewać, i zbierać plony z należących do folwarku pól. Przygotować pola 
pod wszystkie uprawy wiosenne, jak owies, jęczmień, groch, poganka, len, konopie, 
i tym podobne, jakiekolwiek by nie były, i obsiać te pola w ilości przewidzianej na 
folwarkach. M ają także obowiązek wszystek nawóz z folwarku wywieźć na pola dla 
ich użyźnienia, zarówno pod zimowe jak i pod wiosenne uprawy, i równomiernie go 
na polach rozrzucić. Zboża zimowe, jak żyto i pszenicę, m ają zżąć i powiązać (w 
snopki). Przy żniwach otrzymują śniadanie, obiad i podwieczorek, oraz piwo. 
Wszystkie plony, zarówno uprawiane na podzim jak  i jare, m ają zwieźć do stodół. 
Plony jare, jak owies, jęczmień i groch mają zżąć, postawić (w snopki) i zwieźć. 
Podczas koszenia otrzymują wikt jak przy żniwach. M ają też obowiązek zwieźć całe 
konopie i len, przeczesać je na kremplach28, wytrzepać, wywieźć (powtórnie na
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pole) aby przeschły, ponownie zebrać, ustawić w snopki, oczyścić i o tłuc a także 
połamać29, otrzymują przy tym jeden posiłek w ciągu dnia. Zobowiązani są również 
zżąć całą trawę na folwarkach, otrzymują przy tym wyżywienie jak przy żniwach. 
Trawę mają obracać (suszyć) i zwieźć.

M ają także obowiązek podwody30 na dwie mile drogi31. A także służyć 
przy polowaniach32 ilekroć się im to zleci. Jeśli Zwierzchność podejmie jakąś 
budowę, mają obowiązek furmanki (zwożenia materiału). Dalej, mają obowiązek 
zwożenia drewna, gałęzi i ziemi na urządzenie lub naprawę wodnych tam. Także 
obowiązek pracy przy stawach, umacniania brzegów faszynami, dowożenia 
narybku i przewożenia ryb ze stawów do zimochowów. M ają zwozić drewno 
i gałęzie do budowy grobli i groble te budować. Mają obowiązek budowania 
i utrzymywania w należytym stanie mostów, zarówno na gruntach pańskich jak 
i własnych.

W artość podanej wyżej robocizny chłopców ze Starego Miasta oblicza się rocznie 
na głowę na 4 guldeny. Ponieważ chłopów jest 29, czyni to 116 guldenów.

Robocizna zagrodników
Zagrodnicy, podobnie jak chłopi, zobowiązani są wykonywać wszelką zleconą 

im pracę ręczną i pieszą, z wyjątkiem żniw. W artość jej oblicza się na 2 guldeny 
rocznie. Ponieważ zagrodników jest w Starym Mieście trzech, czyni to razem 
6 guldenów.

Robocizna komorników
Komornicy mają obowiązek wykonywać na folwarkach i poza nimi wszelką 

wskazaną im pracę, otrzymują przy niej, podobnie jak  chłopi, wyżywienie. Wartość 
ich robocizny oblicza się rocznie od osoby na 24 gr.

W Starym Mieście jest piętnastu komorników, którzy mają żony. Każda z nich 
ma uprząść dla Zwierzchności za darmo pół sztuki przędzy, co czyni 7 i pół sztuki. 
— Komornice, które mężów nie mają, zobowiązane są do plewienia, wyrzucania 
gnoju ze stajni, wyrywania lnu i konopi i otłukiwania ich. Dostarczenie im (w tym 
czasie) wiktu zależy od uznania Zwierzchności.

Komornice takie są trzy, wartość ich pracy obliczona jest rocznie na głowę po 12 
gr. Są także zobowiązane uprząść dla Zwierzchności pół sztuki przędzy rocznie, co 
czyni razem 1 i pół sztuki.

Wieś Werznowice
We wsi Werznowice są następujący chłopi: Hans Jordann, Anna wdowa, Stefan, 
Jakób Gruen, Marcin Chrenska, Wawrzek, Grzegorz Lis, Jerzy Setka, Paweł 
Merten, Grzegorz, Marcin Rakusz, Jan Starzyński, Jakób Rakusz, M atts karcz
marz, Jakób Zawadzki, Jan Walny, Marcin stary wójt.

Chłopi d  nie płacą zwierzchności żadnego czynszu ani nie oddają zboża i kur, lecz 
płacą czynsz do szpitala we Frysztacie, z wyjątkiem Hansa Jordana, który daje na 
Michała 26 gr, karczmarz daje od wyszynku piwa 1 gulden 12 gr, a nowo osadzony 
zagrodnik daje na Jerzego 3 gr i na Michała 3 gr.
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Młynarz daje rocznie z młyna, który jest jego własnością, 12 szefli żyta opłat. 
Oprócz tego powinien utuczyć dla Zwierzchności jedną świnię rocznie. A gdyby 
młyn sprzedał, należy się Zwierzchności z każdych 10 guldenów (uzyskanej ceny) 
jeden gulden”

Robocizna
We wszystkich dalej wymienionych wsiach wchodzących w zakres „państw a” 

frysztackiego zaznaczono w tekście, że robocizna poszczególnych kategorii osad
ników obejmuje te same powinności, co we wsi Starego Miasta; wobec tego akapit 
ten opuszcza się, podając tylko ilość chłopów, zagrodników i komorników w każdej 
z tych wsi, oraz ewentualne zmiany i różnice w powinnościach.
(W Werzonowicach było siedemnastu chłopów, 1 zagrodnik, 1 komornik, 1 samo
tna komornica).

„Clo w Werznowicach
przynosi rocznie około 6 guldenów” .

„Wieś Zawada i użytki zniej
Jerzy K rupa płaci na Michała 35 gr i 2 kury, na Wielkanoc — 30 jaj i ćwierć34 
chrzanu” .

(... Pozostali osadnicy: Marcin Makowiec, Stefan zagrodnik, Nikł zagrodnik, 
Marcin Krupa, Łukasz Solski, Kubica, Grzegorz W razda, Bartek zagrodnik, 
Michał zagrodnik, Allex husar, Jakób Skorupa, Jakób Muczien, Wicek. Wszyscy 
płacili czynsz pieniężny tylko na Michała, ponadto wszyscy oddawali w tym 
terminie po 2 kury, z wyjątkiem jednego zagrodnika, Michała; na W ielkanoc dawali 
po 30 szt. jaj, dwóch osadników oddawało po ćwierci chrzanu, sześciu — niewielkie 
ilości zboża, od 1—2 miarek pszenicy, jęczmienia i owsa).

„Młynarz pod śluzą stawu płaci na Jerzego dwa i pół guldena, na M ichała dwa 
i pół guldena, a z ogrodu na Michała 9 gr, ponadto m a utuczyć dla Zwierzchności 
jedną świnię.

Stawowy Janek płaci na Michała od jednego kawałka pola 10 gr.
Cała wieś ma oddać na Michała 13 i pół szefla pszenicy i tyleż samo owsa” .

Robocizna ze wsi Zawada
(... — wymierzona i obliczona jak we wsi Stare Miasto. Podana ilość osadników: 10 
chłopów, 4 zagrodników, 4 komorników, 3 samotne komornice).

Wieś Konkolna i dochody z niej
Kasper użytkuje 7 prętów, płaci na Michała 1 gulden, na Zielone Świątki 7 gr, 
pszenicy, żyta i owsa po dwie ćwierci, 3 kury, pół kopy ja j” .
(...— Pozostali osadnicy: Klimek Czyran, Marian Frank, Jerzy Szygut, Masłowski, 
Jangke, Zając, wójt, Michał — razem 8 gospodarzy. Wielkość gospodarstw od 5—7 
Prętów, opłaty w dwóch terminach j.w., w wysokości 1 guldena na Michała i 7 gr. na 
Zielone Świątki. Daniny w naturaliach: 1—2 ćwierci pszenicy, żyta i owsa, 3 kury, 
Pół kopy jaj. Tylko wójt nie oddawał naturaliów, płacił za to  wyższy czynsz, po
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1 guldenie w obydwu terminach. — We wsi był jeden komornik i jedna samotna 
komornica. — Robocizna dla wszystkich i jej wartość obliczona jak  przy wsi Stare 
Miasto).

„Wieś Skrzeczoń i użytki z niej
„Grzegorz użytkuje 5 prętów, płaci z tego na Michała 11 gr 3 halerze, po 3 ćwierci 
pszenicy, żyta i owsa, 2 kury, 25 ja j” .

(... Pozostali osadnicy: Wdowa Grzegorzowa, M attes, Jerzy Kalina, Baltazar 
Uchala, Paweł, Jan Zen, Janek Skowronek, Urban Nowak, Peter Martiehu, 
Franek. Wielkość gospodarstw wynosiła od 5 do 7 i pół prętów, czynsze 
w pieniądzach były niewysokie — od 11 do 23 gr, płatne jednorazowo na Michała 
— za to stosunkowo wysokie daniny naturaliów, od 3 do 5 ćwierci pszenicy, żyta 
i owsa, a także po 2 kury i 25—30 jaj. Ostatni w spisie, Franek, płacił ponadto „z 
łąki pozostawionej mu dziedzicznie — 1 gulden”).
„Tomek wójt płaci ze iwego folwarku na Jerzego 24 gr, na M ichała 24 gr. 
A z pustki35 na Michała 1 gulden, 2 kury.
A z karczmy na Jerzego 24 gr.

Stawowy Witek p ład  z pustki na Jerzego 18 gr, na Mich ab  18 gr. Wawrzek płaci 
z pastwiska, które świeżo wykarczował na Michała 13 gr.

Cała wieś daje Zwierzchności na Michała po 3 ćwierci żyta, jęczmienia i owsa, 
także 4 kury” .

Robocizna
(... wymierzona i obliczona jak we wsi Stare Miasto. Podana ilość osadników: 11 

chłopów, 1 zagrodnik, 6 komorników żonatych, 2 komornice samotne).

Wieś Dziećmorowice i użytki z niej
Klemens Kinie użytkuje 8 prętów, płaci z tego na Jerzego 1 gulden, na Michała
1 gulden 8 gr, oddaje po 2 ćwierci żyta, jęczmienia i owsa, 6 kur, na Zielone świątki
2 sery i 24 ja ja” .

(... Pozostali osadnicy: Mateusz Nebius, Piotr Eghert, H ans Simon, Piotr 
Hanusz, Bartosz zagrodnik, Grzegorz Niedziela, zagrodnik, Walentyn Ramusz, 
Marcin Kinie, Jerzy Skoda zagrodnik, Jakub zagrodnik, Szymon Schwartz, 
Tomasz Czyran, Grzegorz, Paweł Pasternak, Jurek, Gorg Schón, Jakub Nowak, 
Łukasz Ramusz, Paweł Lang, Mateusz, Jerzy Krobaczek, Jakub Kinie, Bartholdt 
Stokłosa, Łukasz Hanusz, Lorenz Rohr, mały Wacław, zagrodnik, Georg 
Schwartz, Walentin Merten, Mrózek, młody Mrózek, Andrzej Liczko, Jakub, 
Walentin Krimel, Mateusz zagrodnik, Wałek Nebas, Jan Liczko, H ans Lang, 
Janusz zagrodnik.

Zróżnicowanie wielkości gospodarstw było duże, od 1 pręta do 14 prętów (1,8 ha 
do 25,2 ha). Najmniejsze gospodarstwa należały do Pawła Pastem aka i Górge 
Schóna, największe — do Piotra Hanusza. Dziewięciu osadników użytkowało od 
7—9 prętów, tj. obszar od 12— 16 ha. Jeden z osadników, Walentyn Ramusz, mial 
„folwark” , którego wielkość nie jest podana, wysokość czynszu natom iast równała 
się opłatom z największego we wsi gospodarstwa Piotra Hanusza.
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Osadnicy płacili czynsze na Jerzego i Michała, oddawali żyto, jęczmień 
i owies, a oprócz tego na Boże Narodzenie od 2 do 7 kur, na Zielone Świątki 1—4 
serów, i na Boże Narodzenie od 3—60 jaj. Jeden z osadników, M arcin Kinie, 
użytkował ok. 7,5 ha, oprócz czynszu dla Zwierzchności we Frysztacie (24 gr 
w dwóch ratach) płacił dodatkowo 9 gr, „które niegdyś należały się przeorowi 
w Orłowej”36).

,Piotr karczmarz płaci od karczmy na Jerzego 1 gulden 12 gr, na Michała 
1 gulden 12 gr. A z pustki Hadrichowskiej na Michała 1 gulden 12 gr, na Boże 
Narodzenie 2 kury.
Folwarczny37 płaci z folwarku na Jerzego i Michała po 2 guldeny, 4 kury, kopę jaj.

Hans M ayr wójt płaci z pustki Daynowskiej, którą kupił na M ichała 34 gr 
i 2 kury.

Marcin zagrodnik płaci z pastwiska na Jerzego 5 gr, na M ichała 5 gr, 2 kury. 
Paweł stawowy płaci na Jerzego 2gr, na Michała 2 gr.
Klemens Kutzo zagrodnik na nowsiu38 płaci na Jerzego 3 gr, na M ichała 3 gr. 
Adam Uchala, zagrodnik na nowsi, płaci na Jerzego 2 gr, na M ichała 2 gr. 
Janek stawowy, zagrodnik, płaci na Jerzego 7 i pół gr., na M ichała 7 i pół gr. 
Młynarz daje roczną opłatę z młyna w zbożu na Jerzego żyta 18 szefli, na Michała 

żyta 18 szefli, a mąki pszennej 3 ćwierci; rocznie m a utuczyć dla Zwierzchności 
3 świnie” .

Robocizna
(... wymierzona i obliczona jak we wsi Stare Miasto. Podana ilość gospodarstw: 

chłopów 33, zagrodników 11, komorników 11, samotnych komornic 8. Oprócz 
tego:)

„Folwarczny i karczmarz mają obowiązek świadczyć podwody w 4 konie gdzie 
im się wskaże, na odległość 3 mil, co oblicza się jako wartość 4 guldenów” .

„Cło
Cło w Dziećmorowicach, przez które wiedzie wielka droga krajowa przynosi 
rocznie ok. 10 guldenów” .

„Wieś Niemiecka Lutynia i użytki z niej
Jan Uchala płaci na Jerzego 5 gr, na Jana 7‘/2 gr, na M ichała 15 gr, na zapusty 7'Ą 

gr. Za pastwisko dla krów oddaje na Michała 18 gr, 2 kury, 1 szefel owsa” .
(... Pozostali osadnicy: Erazmy, Lampert, Jakób Cudnek, Jerzy Cudnek, Bartek 
Bocek, Urban Rodatz, Gregor Fuger, Jakób Radek, M ateusz Chudek, Szymon 
Schubert, Gorg Meyer, Błażej Billich, Walentin Wencel, Nil Bischoff, Andrzej, 
Janowski, Mrzuzek Tatar, Mikołaj Niepełny, Andrzej Srzuna, Janek, wdowa 
Stenclowa, Witek Burckhart, Bernart, Paul Scheyer, Piotr Ramusz, Janek Sztwiert
nia, Georg Scheier, Fabian, Nickel, Michel Schubert, Valentin, M artin Jeckel, 
Kuba Sztwiertnia, Błażej, Paweł Korbel, W ojtek Polak, Bienek Tatar, Beran, 
Wojtek Cholewa, Wacław Kusy.

Wielkość gospodarstw: od 1 do 5 prętów, czynsze wyłącznie w pieniądzach, 
czterokrotnie w roku ( na Jerzego, Jana, Michała, zapusty). 16 osadników oprócz
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czynszu za pole we wsi Niem. Lutynia użytkowało pola w opustoszałej wsi 
Szepetowice. Czynsz za nie płacili na Marcina.

Nikł Bischoff dzierżawił stawek Puklowski za czynsz 16 gr.: karczmarz płacił 
rocznie z karczmy na zapusty 3/!4 guldena).

„Lenhert wybudował się na nowsiu, tam dano mu kawałek gruntu, płaci rocznie 
na Marcina 18 gr.

Klement Saluta wybudował się na pastwisku, a ponadto dano m u kawałek ziemi 
pod (lasem) Borek, powyżej stawu Fobra, płaci za obydwa kawałki rocznie na 
Marcina 11 gr.

Polaczkowa wybudowała się na pastwisku, ponadto dano jej kawałek ziemi 
powyżej (lasu) Borek, płaci z tego Taz do roku na M arcina 18 gr.

Kowal płaci na Jerzego 9 gr.
Krzysztof mistrz rybacki z Dziećmorowic płaci z łąki położonej w Bietzdeck na 

wzgórzu 9 gr. A z pola na Szepetowskim 12 gr.
Jakub Kinie z Dziećmorowic płaci za kawałek pola na M arcina 6 gr.
Młynarz z Dziećmorowic płaci za pole na M arcina 18 gr.

Wojtek stawowy za łąki położone pod przykopą Bietzdeck płaci na M arcina 6 gr. 
Młynarz pod Trojanom płaci od młyna na Jerzego 3 1/2 guldena, n aM icha ła3  1/2 
guldena. M a obowiązek utuczyć dla Zwierzchności rocznie jedną świnię oraz oddać 
1 szefl mieszanki zbożowej” .

Robocizna
(... —  Wymierzona i obliczana jak  we wsi Stare Miasto. Podana ilość gospodarst: 
chłopów 35, zagrodników 9, komorników 12, samotnych komornic 12).

„Cło
Niemiecka Lutynia leży przy drogach krajowych, dochody z cła wynoszą rocznie 
około 15 guldenów”.

„Folwark w Niemieckiej Lutyni
Folwark we wsi Niemiecka Lutynia ma dobre zabudowania, składające się z domu 
mieszkalnego, stajni, stodół i innych potrzebnych budynków gospodarczych. 
Należą do niego piękne, dobre, urodzajne sady i równie rozległe ogrody warzywne. 
Ponieważ znajdują się one blisko folwarku, mogą w lecie dostarczać obfitość trawy 
dla bydła. Na tym folwarku można wysiać na zimę wielką ilość, 8 małdrów,39 
pszenicy i żyta. N a wiosnę wysiewa się owsa, jęczmienia, poganki, grochu, konopia 
i lnu w ilości 12‘A  maldra. Bydła można utrzymać na folwarku dwie kopy, nie Ucząc 
cieląt; owies 600 sztuk, świń dwie kopy. Siana z pierwszego pokosu około 200 fur, 
z drugiego — 110 fur” .40

„Wieś Polska Lutynia i użytki z niej
Po pierwsze płaci Błażej Pleweło na Jerzego 21 gr, na M ichała 21 gr, od bydła na 
Jerzego 1 gr 2 hl, na Boże Narodzenie 4 kury, na Wielkanoc pół kopy ja j” .

(...) Pozostali osadnicy: młynarz, W olf Gertner, Michał Glajcar, Jerzy Schmidt, 
Blaske Jagkel, Yallten Jagkel, Jan Skrzenta, Wacław Schmidt, Marcin Schmidt,
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(...Pozostali osadnicy: Tomasz Zopuch, Bartel Knitza, wdowa Mickowa, Jan 
G laca , Mateusz Holex, wdowa Frankowa, Jerzy Wałach, wójt-zarazem karczmarz, 
wdowa Meincke, Piotr Kluka, Andrzej Konieczny, Jan Nebrus, Janek Strumbek, 
Jakób Pleweło, Tomasz Glac, Witek Glac, Szymon Struna, Mikołaj Knel, Piotr 
Długosz, Klemens Sztwiertnia, Bartłomiej Długosz. — Wielkość gospodarstw w tej 
wsi nie jest podana. Osadnicy płacili czynsz w dwóch terminach, na Jerzego i Michała, 
w wysokości od 8 do 1 guldena w każdym terminie. Zboża nie oddawali. Płacili 
niewielki podatek od bydła (1 gr do 1 gr 7 hl), oddawali 2—6 kur i 15—60 jaj rocznie.

Robocizna
(... Wymierzona i obliczana jak  we wsi Stare Miasto. We wsi było 24 chłopów, 14 

komorników i 3 samotne komornice).

Go
(... Z cła przy wsi Polska Lutynia osiągano rocznie około 6 guldenów).

„Wieś Piotrowice i użytki z niej
Po pierwsze płaci Jerzy Klimczy na Jerzego 4 gr, na Michała 4 gr, ze stawku na 
Jerzego 12 gr; 1 ćwierć owsa, 1 kurę, 10 ja j” .

(... Pozostali osadnicy: syn Andrzeja Schulera, Hawel Zając, Wanicken, Krupi- 
na, Fryc Czonka, Michel Lenhert, Jan Bibra, M ateusz K araś, Marcin Michels, 
Jerzy Rzund, Marcin Puchowiec, Paweł Rzund, młynarz, Szymon Żurek, Paweł 
Puchowiec, Andrzej Krupa, Jan Nowak, Hawel Galec, Jan Klimczyc, Mitzken, 
Nikel Pikus, Jasiek, Mateusz Szostek, Paweł Farorz, Maciej Sztefek, Jan Bresz, 
Kasper Szostek, Mrózek Dropo, Mateusz Gwóźdź, Błażej Cymbał, Florian, Jan 
Konieczny, Jan zagrodnik, Błażej Strzewik, Jakób Kołot, młynarz i karczmarz. 
— Wielkość gospodarstw nie zawsze była podana, podawane wynosiły 1—3 
prętów. Czynsze płatne na Jerzego i Michała wynosiły od 1—22 gr, ale istniała 
współzależność między wymiarem czynszu w pieniądzach i w naturaliach: np. 
płacący czynsz najwyższy nie oddawał w ogóle zboża (owsa). Poza niewielką ilością 
owsa (1—3 ćwierci) innych zbóż wieś nie oddawała. Wszyscy oddawali kury 
i niewielkie ilości (7—30 sztuk) jaj. — Pięciu osadników płaciło osobny czynsz 
z użytkowania łąk (4—8 gr jednorazowo na Michała)41.

„Młynarz płaci z młynów rocznie na Jerzego i M ichała 10 szefłi żyta, m a też 
utuczyć dla Zwierzchności 2 świnie.

Karczmarz płaci na Jerzego 1 gulden, na Michała 1 gulden, a od karczmy na 
Marcina 2 guldeny.

Oprócz tego cała wieś daje rocznie 18 gr.”

Robocizna
(... Wymierzona i obliczona jak we wsi Stare Miasto. Podana ilość gospodarstw: 

chłopów 40. Przy nich uwaga: „Następujący chłopi są zwolnieni od czynszu, ale 
mają obowiązek wykonywać robociznę jak wszyscy inni: Jerzy Święch, Szymon 
Dirzenga, Andrzej Smażenka, Tomek Gertolt, Grzegorz Lepiecha, Łukasz K rup
ka” . — Zagrodników było 3, komorników 13, samotnych komornic —  4).

3 Pamiętnik Cieszyński t. 12 33



„Wieś Raj i użytki z niej
Wójt Krzysztof płaci na Jana 11 gr 11 hl, na Michała 11 gr 11 hl, na zapusty 11 gr 11 
hl, żyta 2 1/2 ćwierci, owsa 2 1/2 ćwierci, kur 3, jaj 15” .

(... Pozostali osadnicy: Georg Hoffmann, Wacław Kunesz, Andres Hoffman, 
Grzegorz Trzir, Nickel Metzner, Marcin Chudek, W altin Tupfer, Georg Hoffman, 
Wacław Blazy, Hans Thur, stary wójt, Piemunczek zagrodnik, Wacław Pich, 
zagrodnik, Wincenty Szopa, Jakób Chudek, Barbaren Stentzlen, Lorentz Hiebler, 
Burckart Kunesz, Hane zagrodnik, Georg Hieblerin, Pani Barbara; pozatem 
w Raju mieli pola mieszkańcy Frysztatu: Facjaszek, Valentin Floder, Błażej 
Fojtowicz. — Wielkość gospodarstw nie jest podana, czynsz płatny był trzy razy 
w roku, na Jana, Michała i w zapusty, i wynosił od 3 — do 20 gr na każdy termin. 
Oprócz tego oddawano od pół ćwierci do w szefia żyta i owsa, oraz 1—5 kur 
i 15—75 jaj. — N a Jerzego cała wieś płaciła roczny podatek od bydła w wysokości 
1 guldena 1 gr. Młynarz oddawał w dwóch terminach po 15 szefli żyta i miał 
obowiązek utuczenia 2 świń).

„Czynsz od ogrodów42 posiadanych we wsi Raju przez mieszczan (Frysztackich), 
na Michała
Merten Schlegel 2 gr 4 hl, Bartę Lang 10 gr, kramarz 12 gr, Niedbała 1 gr, młynarz 
z Raju 8 gr, Rakusz 6 gr, Kdembski 4 gr, Bischoff 3 gr, Ginl 3 gr, Puszlik 3 gr, szewc 
Vincent 4 gr, Seipeter 3 gr, płóciennik Mateusz 2 gr, Kotza 3 gr, Andrzej Porzadka 
1 gr, Marcin Chudek od kawałka ziemi pod Czarnym Lasem 3 gr, młynarz z Raju 
od stawku 3 gr” .

Robocizna
(... Wymierzona i obliczona jak we wsi Stare Miasto. Podana ilość gospodarstw: 

chłopów 12, zagrodników 8, komorników 6, samotne komornice 3.)

„Folwark w Raju
Folwark we wsi Raj wyposażony jest w dobry dom mieszkalny, stajnie, obory, i inne 
użyteczne budynki. Należy do niego obszerny ogród warzywny i pastwiska 
niezbędne w lecie dla bydła. Na zimie można wywiewać dużą ilość, 6 małdrów, 
pszenicy i żyta. Na wiosnę sieje się 10 1/2 małdrów jęczmienia, owsa, grochu, 
poganki, konopi i lnu. Można tam trzymać 100 sztuk bydła, nie licząc cieląt, 600 
sztuk owiec, półtora kopy świń. Siana z pierwszego pokosu otrzymuje się 150 fur, 
z drugiego — 70 fur43.

Wieś Darków i użytki z niej
Po pierwsze44 Paweł płaci z roli na Jana 10 gr, na Michała 10 gr, na zapusty 10 gr; 
pszenicy 2 ćwierci i 12 litrów45, żyta 2 ćwierci 12 litrów, owsa 2 ćwierci 12 litrów, 
4 kury” .

(... Pozostali osadnicy: Wawrzyniec Pich, Georg Gertner, Krystian Raszyk, 
Wawrzyniec Pich,46 Jakub Chudek, Grzegorz Raszyk, M ateusz Chudek, Marcin 
Gliwicki. — Wielkość gospodarstw nie jest podana, czynsze wynosiły od 8— 17 
groszy w każdym z trzech w/w termonów, tj. na Jana, Michała i w zapusty.
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Z n a tu r a l ió w  o d d a w a n o  p o  2— 3 ćw ierc i p sz e n ic y , ż y ta  i o w s a  o r a z  3— 7 k u r .  O p ła ta  
od b y d ła  s k ła d a n a  p rz e z  c a łą  w ieś n a  Je rz e g o , w y n o s iła  1 g u ld e n  4  g r.

„Piotr Gliwicki, zagrodnik, pobudował się na nowsiu, płaci na Jerzego i Michała 
po 1 gr 6 hl” (podobnie płacili pozostali zagrodnicy: Michel Kraisch, Bartel 
Dietmar, M atys Matlach).

Robocizna
(... Wymierzona i obliczana jak we wsi Stare Miasto. We wsi było 9 chłopów, 

4 zagrodników, 3 komorników, 1 samotna komornica).

„Folwark we wsi Darków
Folwark w Darkowie posiada dobry dom mieszkalny, stajnie i stodoły. Należą do 
niego sad i ogród warzywny, z których można osiągać dobre pożytki. N a zimę 
wysiewa się pszenicy i żyta 5 małdrów. N a wiosnę wysiewa się owsa, grochu, 
poganki, lnu i konopi 7 małdrów 2 szefli. Można tam trzymać 80 sztuk bydła nie 
licząc cieląt, i półtora kopy świń. Siana otrzymuje się z pierwszego pokostu 100 fur, 
z drugiego — 57 fur41.

Wieś Rychwałd i użytki z niej
Po pierwsze, Jan Swyrzyna użytkuje 2 i pół pręta, płaci na Jerzego 8 gr 9 hl, na 
Michała 12 gr 6 hl, żyta, jęczmienia i owsa po 18 litrów48, a oprócz tego dodatkowo 
w pieniądzach w miejsce zboża 1 gr 3 hl.”

(... Pozostali osadnicy: Jan Ościelny, Kasper Stienadl, Jan Drzenga, Georg 
Becken, Jaków Balinko, Marek, Hawel, Mikulasz, Jan Szych, Paweł Fulok, Jerzy 
Kalina, Michał Wieszawy, Jakób Zbytni, Jakób Fulok, Janek Serwatko, Waniek 
Szczepan, Madej T arcza, T omek Bartkuw, Paweł T arcza, Melchior T arcza, T  omek 
Sudniok, Jirzik Szych, Erazm, Grzegorz Kulk, Iwan, Wacław, Jan M ikunda, 
Andra, Urbanek, Jan, Wawra Bilk, Jura Malesz, Walenty, Jan Ciężki49, Łukasz 
Ciężki, M arek Szustek, Michał Czerny, Michał M achura, Jan Szustek, Maciek 
Czagala, Paweł Czagala, Bartosz (użytkuje także pustkę zwaną Ryboltowa). 
— Podana wielkość gospodarstw: 1 do 3 1/2 prętów, wójt użytkował dodatkowo 
11/2 pręta pustek. Czynsz w pieniądzach płatny dwa razy do roku wynosił od 3 do 
19 groszy w każdym terminie. Opłaty w zbożu (żyto, jęczmień, owies) kilka do 
kilkunastu litrów, osobno w pieniądzach zamiast zboża od kilku halerzy do 1 gr 
9 hl. Zagrodnicy: Maciej, Jurek, Jan Bradyszek, Hinka, Wawra większy, Waniek 
Belka, Maciek Leszczyn, Maciek Boreczek, Kosza, Tomek Polesz, Maciej Bobrocz, 
Marcin Balesz — płacili raz w roku, na Jerzego, od 6 do 12 groszy, oddawali l —2 
kury i niektórzy po 15 jaj).

„Cała wieś płaci na Jerzego od bydła 1 gulden 1 gr, a od świń na zapusty 30 gr. 
Także na Boże Narodzenie daje podrosłe cielę.

Czynsze od kątów50
Melchior Tarcza 7 gr 6 hl, Kuba Iwan od stawku 22 gr, Paweł M ika 6 gr, Czagala
3 gr.
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Czynsze od karczowisk na Michała
Paweł Tarcza 7 gr 6 hl, Maciej Czagala 3 gr, M ika Tarcza 14 gr, Jirzik Iwan 22 gr, 
Zbytni 3 gr 6 hl.

Młynarze
Młynarz pod stawem porębskim płaci na Jerzego 2 1/2 guldena, na Michała 2 1/2 
guldena, jaj 30, mieszanki zbożowej 2 ćwierci.

Młynarz pod stawem położonym pod Czomim płaci na Jerzego 2 1/2 guldena, na 
Michała 2 1/2 guldena, 2 kapłony; na Boże N arodzenie 30 jaj; mieszanki zbożowej 
2 ćwierci.

Młynarz pod stawem przy kościele płaci na Jerzego 2 guldeny, na Michała 
2 guldeny” .

Robocizna
(... Wymierzona i obliczona jak we wsi Stare M iasto . — We wsi było 46 chłopów, 

12 zagrodników, 9 komorników, 8 samotnych kom ornic).

„Cło
Cło w Rychwałdzie leżącym przy drogach krajow ych przynosi rocznie około 
8 guldenów.

Folwark w Rychwałdzie
Zabudowania folwarku w Rychwałdzie są nowe, je s t tam dobry  dom mieszkalny, 
stajnie, stodoły i inne potrzebne budynki. Należy d o  niego piękny, urodzajny sad 
oraz ogród warzywny. N a zimę wysiewa się 7 m ałrów  2 szefie pszenicy i żyta. Na 
wiosnę wysiewa się wielką ilość, 10 1/2 małdra, ow sa, jęczmienia, grochu, poganki, 
konopi i lnu. N a folwarku można trzymać dwie kopy bydła, nie licząc cieląt, 700 
sztuk owiec i dwie kopy świń. Siana z pierwszego pokosu zbiera się 200 fur, 
z drugiego — 120 fur” .51

„Wieś Łąki i użytki z niej
Po pierwsze Adam Rigala użytkuje 4 pręty, płaci na M ichała 1 gulden, kur na 
Michała 4, jaj 10, ser 1, konopi 24 garści52 dziesięciny5318 gr, z  kątów na zapusty 15 
gr 2 hl.”

(... Pozostali osadnicy: Mruczek, Michał G ertner, Błażek Wilczek, Jurek 
Grabiec, Andres Hofman, Grzegorz Deutschman, Błażek Ryguła, W ojtek Benesz, 
Adam Panek, Nansel Fitz George, Jan W olfów, Peter Eckert, Andrzej Chrobak, 
Łukasz Fitzgeorge, Barttel Hofman, Bartek Bibko, Janek  Tkacz, Matuszek, 
Wolffen, Paweł, Piotr Czerny, Wałek D udek, M łynarz. Wszyscy wymienieni 
użytkowali równo po 4 pręty ziemi (ok. 7,2 ha), z wyjątkiem ostatniego, młynarza, 
który miał 2 pręty, ponosili również identyczne opłaty: po 1 guldenie na Michała, 
4 kury, 10 jaj, 1 ser, 24 garście konopi i 18 gr dziesięciny. Zróżnicowane były jedynie 
opłaty za „kąty” , zależnie od ich wielkości54; czynsz za nie uiszczono w zapusty)- 
„Wójt płaci z wójtowsta na Jerzego 1 gu ldena, poza tym ma obowiązek 
nadzorowania robocizny i noszenia listów do C ieszyna, zwłaszcza tych od szlachty-
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Cała wieś daje na Jerzego opłaty od bydła 1 gulden 6 gr.
Młynarz płaci dwa razy w roku po 25 szefli żyta, ma też utuczyć dla 

Zwierzchności rocznie 1 świnię.
Cała wieś oddaje rocznie na zamek 12 szefli i 3 ćwierci chmielu. A z młyna pod 

najniżej położonym łąkowskim stawem oddaje się rocznie 12 szefli żyta.

Zagrodnicy
Paw eł zagrodnik płaci na zapusty 13 gr 6 hl, na M arcina 4 gr.” (... Pozostali 
zag ro d n icy : Szymek, Leonahart, Marcin, Kratky, Zaskurkowa, Sieczko, Wencel, 
K u d ła , Jurek Bibro, Sziwawara).

Robocizna
(... Wymierzona i obliczonajak we wsi Stare Miasto. W Łąkach było 23 chłopów, 

11 zagrodników, 12 komorników i 4 samotne komornice).

„PSa
Przy młynie w Łąkach jest też piła. Można z niej uzyskać rocznego dochodu około 
30 guldenów” .

„Wieś Orłowa i użytki z niej
Pitlick płaci na Jerzego 12 gr, z młynów na Jerzego 1 gulden, na Michała 4 gr, także 
na Michała 1 ćwierć pszenicy, 3 ćwierci żyta, 3 kury, 6 ja j” .

(... Pozostali osadnicy: Kostka, Hawlas, karczmarz, Plewa, Jurga Molner. 
Zagrodnicy: Jurek, Janek Zbytek, Janek Malina, Andreas, Jurek Czudek, Marcin 
Żebrak, młynarz. — Wielkość gospodarstw nie jest podana. Czynsz płatny na 
Jerzego i Michała wynosił od 2 gr do 2 guldenów, oprócz tego dwóch gospo
darzy oddawało po 1 ćwierci pszenicy, po 2—3 ćwierci żyta i owsa. K ur odda
wano po 2—3 sztuki, jaj — od 4 do 15 sztuk. Młynarz, oprócz czynszu 18 gr, 
oddawał rocznie 8 szefli żyta i 2 ćwierci pszenicznej mąki, oraz miał utuczyć jedną 
świnię).

„Cała wieś ma oprócz tego oddać dla pana rocznie w zbożu 2 ćwierci żyta, 
2 ćwierci jęczmienia, 2 ćwierci owsa. Opłata ta zwana jest „grodzką” .

Robocizna
(... Wymierzona i obliczonajak we wsi Stare Miasto. Podana ilość osadników: 

4 chłopów, 8 zagrodników, 2 komorników).

»Źródlo solne
Źródło solne w Orłowej zamierza książkę (frysztacki) zachować dla siebie, dlatego 
S1? go tutaj nie wylicza i nie wycenia.

Folwark w Orłowej
°lwark w Orłowej ma dobre zabudowania: dom mieszkalny, stajnie, stodoły i inne 

Potrzebne budynki. Są przy nim piękne, pożyteczne i urodzajne sady i ogrody 
Warzywne. Na zimę wysiewa się 8 małdrów pszenicy i żyta; na wiosnę 11 małdrów
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2 szefie owsa, jęczmienia, grochu, poganki, lnu i konopi. M ożna trzymać 80 sztuk 
bydła nie licząc cieląt, 600 sztuk owiec i dwie kopy świń. Z  pierwszego pokosu 
zbiera się 150 fur siana, z drugiego —  110 fur” .55

„Wieś Dąbrowa i użytki z niej
Stanisław Czyran użytkuje pięć prętów, płaci na Jerzego 9 gr 4 hl, na Michała 17 gr 
8 hl, pszenicy 2 1/2 ćwierci, żyta 5 ćwierci, owsa 5 ćwierci, kur 2, jaj 10” .

(... Pozostali osadnicy: Jurek Bobiec, Tomek , M ika, Jurek, Grzegorz Tachta, 
Janek Kudłabiec, Jurek Glac, M ichałGednik, Jurek Strenk, Janek Starostka, Jurek 
Paszek, Marcin Binek, Paweł Szczepanów, Grzegorz Jutzky, Mrózek, Maciek 
Pisim, Bieniek Kobzów, Mateusz Bedro, zagrodnik, M ateusz Budziński, Jirzik 
Jendrków, Marcin Glinców. — wielkość gospodarstw: od 1 do 6 prentów. 
Czynsze pieniężne płatne dwukrotnie w roku na Jerzego i Michała po 2—25 gr. 
W naturaliach daniny pszenicy, żyta i owsa w wysokości od 1 ćwierci do 11/2 szefla. 
K ur oddawało się 2 4 rocznie, jaj — od 4 do 13).

„Przy oddawaniu czynszu w zbożu cała wieś zobowiązana jest dać ponadto: żyta, 
jęczmienia i owsa po 3 szefie, kur 23 sztuki” .

Robocizna
(... Wymierzona i obliczona jak  we wsi Stare Miasto. Podana ilość gospodarstw: 

18 chłopów, 4 zagrodników, 12 komorników, 2 samotne komornice).

„Wieś Łazy
Hawlas użytkuje 2 pręty, płaci z tego na Jerzego 12 gr 2 hl, a z pustek 18 gr, na 

Michała płaci 12 gr 2 hl, a z pustek 18 gr. Pszenicy 1 ćwierć, żyta 2 ćwierci, owsa 
2 ćwierci, owsa z pustek 2 ćwierci, kur z gospodarstwa 2, kur z pustek 2, jaj 20” .

(... Pozostali osadnicy: Martin Fojt, Michał Titschki (— Tyczka ?), Bystroń, 
Glac, Kuba Lacki, Janek Kępka, Klimek, Janta, Marcin Starzyk, K uba Starzyk, 
Malina, Jurek Pawłów, Ondra, Knobel, Piotr Smolarz, Pawlok. —  Obszar 
gospodarstw wynosił od jednego do 4 prętów (1,8 ha —  7,2 ha), czynsze 
w pieniądzach płatne na Jerzego i Michała — od 3 do 17 gr. W naturaliach 
oddawano pszenicę, żyto i owies w ilości od 1 miarki56 — ta mała ilość dotyczyła 
tylko pszenicy — o l  1/2 szefla (żyto i owies). Oddawano również po 2 kury i 10—40 
jaj. — Z pośród 15 chłopów, dziewięciu użytkowało również pustki, z których była 
osobna opłata (pół — do jednego guldena, płatnych w dwóch wyżej podanych 
terminach; niektórzy z nich oddawali z pustek również kury i owies).

„Przy oddawaniu czynszu w zbożu cała wieś zobowiązana jest dać ponadto: po 
2 szefie żyta i jęczmienia, 1 szefl owsa i 6 kur” .

Robocizna
(... — Wymierzona i obliczona jak we wsi Stare M iasto. Podana ilość 

gospodarstw: 15 chłopów, 2 zagrodników, 6 komorników, 3 samotne komornice).

„Wieś Poręba
Jurek Liczko płaci na Jerzego 7 gr 5 hl, na Michała 7 gr 11 hl, pszenicy 1 ćwierć, żyta 
2 ćwierci, owsa 2 ćwierci, 2 kury, 4 ja ja” .
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(... Pozostali osadnicy: Mikulasz, Urban Czapla, Błażek Strzelka, Szymek Zrąb, 
M arcin Czylski Wałek Karasek, Jurek Kozdal, Bobzowa, Marcin M acha, Jurek 
Łazień, Paweł Tachta, Jakób Stupski, Tomek Długi, Janek Liczko, Urban Surma, 
wójt. Wielkość gospodarstw nie jest podana. Czynsze pieniężne płatne na Jerzego
1 Michała wynosiły w każdym terminie od 2 gr do 1 guldena. W naturaliach 
oddawano od 1 do 2 1/2 ćwierci pszenicy, od 1 ćwierci do 1 szefla żyta i owsa, oraz
 2 4 kur i 4— 10 jaj. Osobno wymienieni byli zagrodnicy: Jakób Rupka, Marcin
W en cel, Bienik, Witek Krajczy, Staszek Drab; ci płacili tylko na Jerzego, od 6—28 
gr, n a  Michała oddawali po 2 kury).

„Przy oddawaniu czynszu w zbożu cała wieś zobowiązana jest dać ponadto: po 
2 szefie  żyta, jęczmienia i owsa, i 12 kur” .

Robocizna
(... Wymierzona i obliczona jak  we wsi Stare Miasto. Podana ilość gospodarstw: 

16 chłopów, 5 zagrodników, 5 komorników, 4 samotne komornice).
(koniec opisu poszczególnych wsi)

„Stawy należące do „państwa” frysztackiego
Nierad, Bietzdek, Troyan, Lenhartowski, stary staw Kreitscher, Ukwaldowski, 
staw w Dolnej Zawadzie, staw w górnej Zawadzie, Kąkolski, staw w Starym 
Mieście, staw w Dolnych Łąkach, staw w Górnych Łąkach, staw nad młynem 
w Rychwałdzie, staw w Rychwałdzie poniżej kościoła, w Rychwałdzie przed 
Czemim, staw poniżej Poręby, duży staw w Dąbrowej, drugi powyżej niego, 
Faberowski, Podwesni, staw zwany „Yoter” 57, Szkrzuzowski, staw zwany 
„Kindt”58 Bartlera, Sliwnik, Powiski, Scheurera, górny staw pod szubienicą we 
Frysztacie.

Do stawów tych wysadzano co 2 lata 4010 kop ryb.

Stawy narybkowe
Oblasky, Behenn, pod wsią Łazy, najniższy stawek z położonych pod frysztacką 
szubienicą, Rwazk, Wilk, Michnac, Biejch, stawek młyński przy Orłowej, Seskulka, 
staw młyński w Orłowej, Mnich, stary staw młyński, Dworogi, staw Zrębowego, 
staw Lutzniego, staw Kolowniego, 21 stawków na folwarku Rychwałd, Albach, 
staw Czerni, staw przy młynie Szymona w Niemieckiej Lutni, staw Trzciennego, 
staw w Lutyni przed kowalem, staw przed karczmą, staw pod kościołem, staw 
przed Pawłem Mair, staw Biegarskiego, staw na folwarku w Lutyni, staw przed 
Niedzielą w Dziećmorowicach, staw w Polskiej Lutyni przy granicy, tamże jeszcze 
2 stawki.

W tych 31 stawach hodowano łącznie 2264 kopy narybku.

Lasy i zarośla należące do „państwa” frysztackiego
Najpierw las w Raju blisko Frysztatu, porosły bukami i różnymi innymi zdatnymi 
do budowy drzewami, także różnymi krzewami. M ożna z niego uzyskać drewno, 
wykorzystać jako pastwiska, a przy urodzaju bukwicy i żołędzi można w nim tuczyć 
świnie, można też uzyskać z niego niemało szefli owsa59, a także hodować w nim 
pszczoły. — las przy Darkowie, również blisko miasta, dorodny, zwany Lipowym;
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można w nim wypasać bydło. Jest tam wiele lisów które m ają liczne gniazda, można 
je łapać i zabijać. — Las przy wsi Łąki, wielki piękny sięgający aż do Kocobędza las, 
z którego pozyskuje się nie tylko drewno i pastwę dla bydła, ale również pnie do 
tartaku przy wsi Łąki, co przynosi korzyść szczególną.
Przy wsi Piotrowice jest wielki las dębowy, można w nim, gdy żołędzie obrodzą, 
chować i tuczyć kilka kop świń, można też z niego uzyskać wiele szefli owsa. Drewno 
i gałęzie można spożytkować przy umacnianiu grobli stawów a także na inne cele. 
— Powyżej stawu Neradek leży dębina zwana Borek, są w niej także inne gatunki 
drzew. Można w niej również utrzymać i tuczyć kilka kop świń, uprawiać owies, 
a również korzystać z pastwy i drewna do budowy grobli przy dużych stawach” .

(...wymieniane są jeszcze lasy bukowe przy wsiach Rychwałd i Łazy, i użytek z nich 
przez pozyskiwanie drewna budowlanego i paszy dla świń z orzechów bukwicy).

„Ponadto w państwie frysztackim są jeszcze inne mniejsze lasy i zarośla, których 
się tu nie wymienia” .

„Rzeki w „państwie” frysztackim”
(...Wymienione Olza, Stonawka, Piotrówka, i mniejsze potoki 

Rychwałdzie i in. — Korzyść z nich: połów ryb i raków).
w Orłowej,

3500 guld. 
1000 ”

12 guld.

„Objaśnienia, na jakiej podstawie dokonano wyceny dochodów „państwa” frysztac- 
kiego60”
Wszystko w guldenach, licząc jeden gulden za trzydzieści sześć groszy lub 
siedemdziesiąt dwa krajcary.

Zam ek we Frysztacie, razem  z ogrodam i i wszelkimi 
należnościam i
D om  w mieście z przyleglościami 
Szefl (73,37 litrów ) pszenicy i żyta 
Szefl jęczm ienia i owsa 
U tuczona  Świnia 
Cielę 
K u ra  
K o p a  ja j
Szefl m iszanki zbożowej 
Ćwierć (18,34 1.) chrzanu 
Ser
46 garści konopi 
12'A szefli chmielu
Ziem iopłody, wysiewane n a  folw arkach, za każdy 
m ałder (880,44 1)
K o p a  (60 szt.) bydła 
100 sztuk owiec 
ko p a  świń 
12 fu r siana
8 k o p  karp ia  dw uletniego

(...Wartość wszelkiego majątku „państwa” frysztackiego została oszacowana na 
207.694 guldenów).

24 gr 
12 gr

18 gr 
I 1/:  gr 
4 gr

12 ”

3 ”
1 ” 2 h

2 guld.
2 ”

100 guld. 
200 

50 
50 

100 
150
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Kończąc relację o najstarszym, na obszarze b. Księstwa Cieszyńskiego jeszcze 
nieznanym urbarzu frysztackim z roku 1571, do omówienia pozostają jeszcze dwie 
kwestie; pierwszą z nich było by przedstawienie w skrócie dalszych losów 
„państw a” frysztackiego.
” Z propozycją jego kupna zwrócono się do bawarskiego m agnata, Jerzego 
Fryderyka von Ansbach. Był on w tym czasie właścicielem licznych dóbr na Śląsku, 
tn.in. księstwa karniowskiego i dominiów Bytomia i Bogumina. To ostatnie 
graniczyło z „państwem” frysztackim, żywiono więc nadzieję, że m arkgraf zechce 
powiększyć swoje posiadłości o przyległe ziemie frysztackie. W odpowiedzi na 
ofertę, von Ansbach zażądał przedstawienia na piśmie zarówno wartości oferowa
nych obiektów, jak  i wysokości dochodów, jakie można było z nich uzyskać. W ten 
właśnie sposób powstał tak szczegółowy urbarz frysztacki.

Ponieważ chodziło o niebagatelne sumy, von Ansbach, przed przystąpieniem do 
dalszych pertraktacji, przedstawił ofertę do zaopiniowania zarówno przedstawicie
lom szlachty w Ansbach, jak i sejmowi krajowemu w Karniowie. Obydwa te gremia 
odrzuciły ją . Podana w wyliczeniach suma 207 tysięcy florenów wydawała się im 
nieuzasadnienie wysoka — w dodatku dobra frysztackie, położone blisko ówczes
nej granicy węgierskiej (przełęcz jabłonkowska) wydawały się lokatą niepewną, ze 
względu na możliwość wtargnięcia na nie oddziałów tureckich. „Państwo” 
frysztackie zostało więc przejęte przez grupę wierzycieli księcia Fryderyka jako 
zabezpieczenie ich należności. Wierzyciele oferowali je ponownie Jerzemu von 
Ansbach, już za cenę prawie o połowę niższą od poprzedniej (105 tys. florenów), ale 
i ta propozycja została odrzucona. Ponieważ nie było widoków, aby ktokolwiek 
zechciał kupić dobra frysztackie w całości, podzielono je na trzy części: największą, 
wraz z miastem Frysztatem, kupił Wacław Cygan ze Słupska61, pozostałe dwie 
— Sebastian von Zedlitz (nabył Rychwałd, Porębę i Polską Lutnię) oraz Henryk 
Wilhelm von Schlick (nabył Lutynię Niemiecką, Dziećmorowice, Wierzniowice 
i Skrzeczoń). Dokonanie podziału dominium frysztackiego, aczkolwiek przy
sporzyło wierzycielom wielu prawnych uciążliwości i opóźniło uzyskanie przez nich 
zwrotu pożyczonych ongiś księciu Fryderykowi pieniędzy, nie było w sumie dla 
nich niekorzystne, gdyż uzyskana ze sprzedaży łączna kwota przyniosła im ponad 
132 tys. florenów, a więc o około jedną piątą więcej, niż gdyby von Ansbach przyjął 
podaną przez nich cenę.

Nabywca Frysztatu i okolicznych wsi, Wacław Cygan, zmarł w roku 1577; jego 
najstarszy syn Mikołaj kazał w roku 1588 sporządzić krótki urbarz, którego 
niemieckie tłumaczenie zachowało się do dzisiaj w Zemskym Archivie w Opawie 
(charakterystyka tego urbarza podana jest w przypisie9).

Przez następnych ponad 100 lat Frysztat przechodził w ręce kolejnych nabywców 
z grona austriackiej arystokracji i urzędników dworu wiedeńskiego. N ikt z nich nie 
był zainteresowany pobytem w swych frysztackich własnościach; zamek zamiesz
kiwali ich pełnomocnicy i zarządcy. W roku 1749 nabył miasto i okoliczne wsie 
hr. Mikołaj Taafe, Irlandczyk w służbie austriackiej. Jego wnuk sprzedał je 
w roku 1793 marszałkowi szlachty cieszyńskiej, hr. Janowi Larischowi. Lata, które 
nastąpiły potem, były dla Frysztatu pomyślne. Nowy właściciel zamieszkał 
w zamku, odnowił go i rozbudował, założył też przy nim piękny park, z którego
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pozwolił korzystać również frysztackim mieszczanom. W parku, w części przyległej 
do kościoła, kazał wybudować istniejącą do dziś kaplicę grobową jako miejsce 
spoczynku dla siebie i swej żony.

Po śmierci Jana Larischa (1800 r.) jego wdowa mieszkała nadal w zamku 
frysztackim, następne pokolenia jednak przeniosły swą główną siedzibę do nowo 
zbudowanego zamku w Solcy.

Ostatnią część niniejszego opracowania stanowi prezentacja źródeł. Frysztacki 
urbarz z roku 1571 odnalazł po II wojnie światowej niemiecki historyk, profesor 
uniwersytetu w Hamburgu, zmarły w roku 1981 W alter Kuhn. Pochodził on 
z Bielska, opublikował szereg prac dotyczących historii Śląska. Prace te w wielu 
miejscach wykazują interpretację tendencyjną, niemniej na uznanie zasługuje jego 
wieloletni trud badawczy skierowany na poszukiwanie i opracowanie rozproszo
nych po II wojnie źródeł archiwalnych. Urbarz frysztacki znajdował się w ar
chiwum rodziny Ansbach, złożonym w Państwowym Archiwum w Norymberdze. 
Składał się z luźnych, bardzo już zniszczonych kart. Prof. Kuhn opracował go 
i wraz z trzema innymi XVI-wiecznymi urbarzami śląskimi (z Pszczyny i z Bielska) 
opublikował w książce „Vier oberschlesische Urbare des 16. Jahrhunderts” 
(Wurzburg 1973). Książka ta, dzięki uprzejmości przyjaciół, trafiła w moje 
ręce. Dalsze kontakty, objaśnienia i odbitki fotograficzne z tego urbarza za
wdzięczam prof. Herbertowi Frey z Ratingen, za co składam Mu serdeczne 
podziękowanie.

Przypisy

1 Pochodzący z K sięstwa Cieszyńskiego, równoległy w czasie, a  również n a  naszych 
terenach nie znany jest tylko urbarz  „państw a”  bielskiego z tego sam ego roku  (1571). 
—  Pierwszy zachow any u rbarz  K om ory Cieszyńskiej pochodzi z ro k u  1577, pierw szy znany 
dotychczas u rbarz  „państw a” frysztackiego — jest odpisem  z r. 1588.

2 Spraw dzono pod tym  względem zasoby następujących archiw ów  śląskich: Statni 
A rchiv w Opawie, Okresni Archiv w Opawie i w K arw inie, A rchiw um  Państwowe 
w K atow icach oraz jego Oddział w Cieszynie.

3 V. D avidek: Osidleni Teśinska Valachy, P raha 1940; Item : Teśinsko, zvlaśte Jablun- 
kovskozafeudalism u , P raha  1951; A . T urek: S o u p isu rb aru  O stravskeho kraje  15— 18 stoleti, 
O pava 1954; A. G robelny i B. P itronova opublikow ali u rbarz  K om ory  Cieszyńskiej z r . 1647 
zob. U rb a r Teśinske kom ory z r. 1647, O pava 1960.

4 A nton  Peter: Burgen und Schlósser im H erzogthum  Teschen, (wyd. II), Teschen 1894, 
s. 137.

5 W  rzeczywistości, przy' ich późniejszej sprzedaży, uzyskano ty lko  połow ę ich szacow a
nej w urbarzu  wartości; tak  znaczne obniżenie pierw otnej ceny m ogło jed n ak  wynikać 
z zaistniałej sytuacji, faktu, że dobra  te m usiały być sprzedane naw et poniżej ich wartości 
obiektywnej.

6 K lucze skoczowski i strum ieński odkupiono z pow ro tem  w r. 1592: G . B ierm ann: 
Geschichte des H erzogthum s Teschen, wyd. II, Teschen 1894, s. 122.

7 F ryszta t m iał radę miejską, a  z n ią i sam orząd, ju ż  w pierwszej połowie XVI wieku.
F . Popiołek: Dzieje Śląska A ustriackiego, Cieszyn 1913, s. 163.
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8 O procesie szy bkiej asymilacji i przejm ow aniu polskiego języka przez napływ ających 
z zachodu kolonistów  pisałam  w: Teśinska e thnographica  X V I-X V III stoleti. „Slezsky 
Sbom ik”  1969. Ć. 4.

9 U rbarz  ten jest znacznie krótszy, sporządzony został przy przejęciu spadku po  
W acławie Cyganie, który  nabył F ryszta t w r. 1572; U rbarz  ten  stanow i raczej rodzaj 
rozliczenia m ajątkow ego między jego dw om a synam i. O ryginał u rb a rza  ju ż  nie istnieje, 
w Statnim  Archive w Opavie zachował się jedynie sporządzony końcem  X V III wieku jego 
odpis w tłum aczeniu niemieckim.

10 T o  ak u ra t p raw dą nie było; „państw o” Frysztackie obciążone było p roporcjonaln ie  do  
pozostałych części Księstwa ju ż  przy przejęciu go przez ks. F ryderyka  zaległymi p odatkam i 
i należnościam i z lat poprzednich; w owych czasach była to  jed n ak  rzecz raczej no rm alna, i nie 
stanowiła przyczyny bankructw a. — G . Bierm an: G eschichte..., s. 119.

11 M ałder, m iara objętości, wynosił 12 szefli ( -  korców); według starych (przed refo rm ą 
1705 r.) m iar wrocławskich, szefl wynosił 73,37 litrów , m ałder w ięc—  880,44 1. W  wieku XVI 
i XVII szereg m iast śląskich, w tym  także F ryszta t posługiw ał się w łasnym  system em  m iar, 
nieco różnym  w każdym  mieście. B. Indra: M iry a  vahy ve Slezsku a  jejich redukce. „Slezsky 
Sbom ik” 1962. C. 3, s. 324— 350, C. 4, s. 4 7 5 -4 9 6 .

12 1 gulden —  36 gr: cena krow y wynosiła w tym czasie ok. 3—4 guldenów , cena bu tów  
—  3—5 gr.

13 Praw dopodobnie syn H ansa M ika: pisow nia słow iańskich nazw isk m ieszkańców  
Frysztatu sprawiła sporządzającem u u rbarz  pisarzowi ew identne trudności. M ożna  z tego 
wnioskować, że nie był on Słowianinem, a  Niemcem — wydaje się to  tym bardziej zasadne, że 
urbarzu polecono spisać po  niem iecku.

14 Praw dopodobnie „M aszczyk”  (j.w.)
15 Oryg. „heltem ” , małe stawki do  przechow yw ania żywych ryb  na  bieżący użytek.
16 R am y n a  których rozciągano i suszono sukno (po poddan iu  go procesow i w ał

kowania)
17 Pręt — wg. wydanych w r. 1591 m iar powierzchni i wysiewu —  18,6624 m 2, czyli 

niecałe 2 ha . —  B. Indra: op. cit.
18 Oryg. „kerz” , dw unasta  część szefla: wg. wyliczeń podanych  w przepisie 11, w ynosiła 

ona ok. 6 litrów.
19 Oryg. „Schulm aisterin” , dosł. żona nauczyciela, a  p raw dopodobn ie  w dow a po  nim  (w 

urbarzach podaw ane są naogół nazwiska męskie).
20 Oryg. „Schleifm uhle” , ko ło  wodne używane jak o  siła napędow a do  obróbki żelaza.
21 K am ień —  9,80 kg. —  B. Indra: op. cit.
22 Łokieć mały, zwany śląskim, mierzył 51 cm. — op. cit.
23 Oryg. „L ohm uhl” . K orę  dębow ą po trzebną do  garbow an ia  skór ro zd rab n iało  się 

uderzeniam i drew nianych m łotów  poruszanych kołem  w odnym .
24 K rajcar, (K reuzer), pó ł grosza (6 halerzy).
25 Oryg. „C am m erleut oder H ausgenossen” , ludzie m ieszkający k o m o rą  w cudzym  

domu.
26 24. sierpnia
27 W  spisie osadników  podane są łącznie 34 nazw iska, niektórzy  z nich, jak  zazna

czono, posiadali na  terenie tej wsi tylko „ogrody” , tj. niewielkie działki ro lne bez p o 
dania ich powierzchni; przy dw óch ostatnich pod an o  w yraźnie że byli „z m iasta” 
(Frysztatu).

28 Oryg. ,,refeln” ; przeciąganie pęczków lnianych łodyg przez metalowy' „grzebień” , 
w celu oderw ania od nich torebek nasiennych.

29 O tłukiw anie wierzchniej warstwy łodyg lnu (paździerzy) d o k onyw ano  n a  cierlicy; 
kolejnym procesem  obróbki było m iędlenie, „łam anie” , aby w łókna stały się elastyczne. N b.
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w opisie tym  przedstaw iony jest cały proces przygotow ania surow ca lnianego prak tykow any  
przez górali Beskidu Śląskiego jszcze p o  II wojnie św.

30 Podw oda, furm anka konna. —  Z. Gloger: E ncyklopedia S taropolska, wyd. II, 
W arszaw a 1972. T . 3, s. 50.

31 M ila  śląska —  ok. 6,5 km . —  B. In d ra , op. cit.
32 Praw dopodobnie jak o  nagonka, pilnow anie koni i psów , przygotow anie drew  na 

ognisko itp .
33 W  X IV — XVI-wiecznych ak tach  wieś nazyw ała się „W em ersdorf, w w. X IX  

—  „W ilmerowice. A ktualna nazw a „V ernovice” . A. T urek: M istopistny rejstrik  obci 
Severom oravskeho kraje. T. 2, O pava 1974, s. 848

34 Oryg. „V iertel” czw arta część szefla, tj. 18,34 litrów .
35 Opustoszałe gospodarstw o, k tórego poprzedni użytkow nik zm arł lu b  zbiegł.
36 K laszto r w Orłowej został zniesiony w r. 1560, a  ziemie jego  w łączono d o  Księstwa.

G . B ierm ann: Geschichte des H erzogthum s Teschen. (wyd. II), Teschen 1894, s. 113— 114.
37 N azw iska tego nie m a w spisie, chodzi więc zapewne o użytkow anie folw arku, 

W alentyna R am usza (przym iotnik „folw arczny”  określa jego funkcję, podobn ie  jak  „staw o
wy” i in.)

38 Słowo „A u ” (błoń, obszerne pastw isko) tłum aczy się w tym  w ypadku gw arowo 
„nowsie” , skoro  grun ta  tego zagrodnika położone były n a  nim . Pastw iska przeznaczone 
początkow o na  wypas bydła całej wsi, z biegiem czasu przeznaczono również n a  osadnictw o 
rolne, przenosząc w ypas n a  tereny położone dalej.

39 T j. ok. 7043 litrów . Zboże m ierzono m iarą  objętościow ą, m ałder wynosił ok. 880 
litrów .

40 W artość folw arku w Niemieckiej Lutyni wyceniono n a  400 guldenów .
41 A naliza powyższych danych wskazywała by, że rolnictw o w tej wsi było raczej słabe 

(być m oże przyczyną były coroczne wylewy rzeki Piotrów ki).
42 „O grodam i” nazyw ano niewielkie, położone poza  m iastem , gospodarstw a mieszczan.
43 Folw ark w R aju został wyceniony n a  300 guldenów.
44 W ymienienie jednego z osadników  osobno, przed wszystkimi innym i, zdaje się 

wskazywać na jego odm ienną pozycję; być m oże był on zasadźcą lub  wójtem  danej wsi.
45 Oryg. „K erz” , dw unasta  część szefla. Por. przypis 11.
46 N ie jest tożsam y z wym ienionym poprzednio, wielkość św iadczonych przez obydw u 

opłat jest różna. Być może syn lub krewny.
47 Folw ark w D arkow ie został wyceniony n a  200 guldenów .
48 Oryg. „2  1/2 kerz” .
49 Niemiecki pisarz po d a ł te nazw iska jak o  „T ieschka” , po tem  ja k o  „T ieschki” , co 

pozw ala dom niem ać właściwe brzmienie tego nazw iska jak o  „C iężki” .
50 Oryg. „W inkeln” , tj. kąty  —  praw dopodobnie  po la  leżące n a  poboczach  areału 

upraw nego tej wsi.
51 Folw ark  w Rychwałdzie został wyceniony na  400 guldenów .
52 Oryg. „ K au t” ; daw na m iara  objętości wg.„garści” , tj. tyle, ile obejm ie się jednorazow o 

garścią. Tuzin garści daw ał 1 „ K au t” .
33 Praw dopodobnie opłaty  składane dawniej k lasztorow i w O rłowej. Jak  w idać, m im o 

zm iany „Zw ierzchności” , opłaty te u trzym ano.
54 W  pięciu w ypadkach czynsz za te niem ałe, jak  w ynika z wysokości op łat, g run ty  

przewyższał czynsz z działki podstawowej; „K ą tó w ” , czyli ziemi p o za  podstaw ow ym  dla  
danej wsi areałem  m usiało być dużo, skoro  upraw ą jej zajm owali się wszyscy chłopi z Ł ąk.

55 Folw ark  w Orłowej wyceniony został n a  300 guldenów.
56 Oryg. „M etze” , 4,80 litrów , B. In d ra , op. cit.
57 Od „V ater” , ojciec; przypuszczalnie staw m acierzysty, pierw otny.
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58 „ K in d ” , dziecko; praw dop. m niejszy i w ybudow any później staw.
59 Praw dopodobnie owies upraw iano  na  leśnych polach.
60 T ekst ten tłum aczony jest z w yjątkam i, gdyż n iektóre  pozycje p o d a n o  ju ż  poprzednio , 

w tekście (wartość robocizny) i w przypisach (w artość folw arków ). N iem niej interesującym  
wydawało się podanie także i tych wyliczeń, d la  orientacji w cenach i sile nabywczej 
ówczesnego pieniądza.

61 W acław  Cygan ze Słupska, herbu  Kietlicz, był w tym  czasie burg rab ią  cieszyńskim. 
F. Popiołek..., s. 126. —  W edług A. P e tera  (Burgen und Schlósser im H erzogthum  Teschen, 
(wyd. II), Teschen 1894, s. 140), był on m arszałkiem  szlachty K sięstw a Cieszyńskiego.


