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In this paper, the author is concerned with the forest-pasturing of swine at royal estates
in Early Medieval Europe. Therefore, the primary focus is on woodland management
and silvo-pastoralism. This paper considers the records about the breeding of swine in
the Early Medieval codices, capitularies, charters and administration inventories from
medieval occidental Europe. The main part of the study is devoted to the forest-pasture
of swine at the royal forest in Merovingian, Carolingian and Ottonian times. The author
mentions various types of woodland where the forest-pasturing of swine took place and
mentions the Latin terms used to describe this activity. A royal fiscal system in relation to
the forest-pasture of swine is another important point in this paper. It is related to dues for
the fattening of swine in royal forests.
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Zvieratá sprevádzajú človeka už odjakživa.2 Keby sme sa však chceli dozvedieť,
ako vyzeralo v minulosti ich vzájomné spolunažívanie, neexituje na to dostatok historických dokladov najmä preto, že ľudia v minulosti málokedy zaznamenávali informácie o bežných veciach z ich každodenného života. To platí aj o ranostredovekých
prameňoch. V kronikách, gestách alebo životoch svätých sa síce často spomínajú rôzne
zvieratá, väčšinou však ide len o skúpe informácie. Do veľkej miery sa to týka práve domácich alebo hospodárskych zvierat. Viac sa o nich môžeme dozvedieť až z rôznych kráľovských alebo cirkevných záznamov. Máme na mysli prevažne ranostredoveké zákonníky, kráľovské listiny a hospodárske alebo majetkové súpisy, kde boli často
jednou z „položiek“ aj domáce zvieratá.3 A to z toho dôvodu, lebo boli významným
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zdrojom obživy. Preto patrili aj k dôležitým majetkom na kráľovských alebo cirkevných panstvách. Vlastnenie veľkého množstva hospodárskych zvierat často vyjadrovalo v ranom stredoveku aj istú prestíž a spoločenské postavenie majiteľa.
Dnes už je celkom zrejmé, na rozdiel od strohosti niektorých historických prameňov, že archeologické nálezy prinášajú množstvo presvedčivých dokladov o rozšírenom chove hospodárskych zvierat z rôznych ranostredovekých lokalít v celej Európe.4 V poslednom čase preto čoraz výraznejšie vzrastá záujem o výskum stredovekých
hospodárskych dejín. Do pozornosti sa tak dostávajú aj hospodárske zvieratá, ktoré
boli už od praveku neodmysliteľnou súčasťou života človeka a jeho výživy. Historické pramene a archeologické nálezy obsahujú zaujímavé informácie o jednotlivých
druhoch hospodárskych zvierat aj z obdobia raného stredoveku; veľmi často sa v nich
objavujú svine. Tie sa v historických prameňoch najčastejšie spomínajú pod termínmi
porcus, porca, porcellus, sus, suillus, suilla, scrofa alebo verres, navyše, vypovedajú
o ich pohlaví, veku a stave.5
Aby sme však veľmi nepredbiehali, treba na úvod povedať, že hlavným cieľom
tejto práce je ucelený pohľad na dnes už zabudnutý spôsob chovu svíň v ranostredovekej Európe. Bolo ním hromadné pasenie svíň v kráľovských lesoch. Išlo prevažne
o žírnu pastvu alebo výkrm na žaluďoch v lesoch počas jesenných mesiacov. V súvislosti s chovom svíň sa zameriame prevažne na kráľovské majetky, ako aj na majetky
rôznych cirkevných inštitúcií (biskupstvá, kláštory a pod.), kde naďalej pokračovali
zaužívané spôsoby hospodárenia a chovu domácich zvierat presne tak, ako to bolo
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dávnym zvykom na kráľovských majetkoch. Bližšie sa pozrieme na tento špecifický
spôsob chovu svíň, ktorý sa uplatňoval v kultúrnom okruhu západnej Európy v 7. – 12.
storočí. Budeme vychádzať predovšetkým z ranostredovekých zákonníkov, životov
svätých a kráľovských listín pochádzajúcich z obdobia vlády merovejovskej, karolovskej a otovskej dynastie. Zároveň sa veľmi okrajovo dotkneme aj situácie v stredovekom Anglicku.
Chov svine v stredoveku
Sviňa domáca (Sus domesticus) sa v minulosti postupne vyvinula zo svojho predka svine divej (Sus scrofa). Dnes existuje na svete až 25 poddruhov tohto hospodárskeho zvieraťa. Jej pôvod siaha do neolitu (7000 p. n. l.) a patrila medzi tri najvýznamnejšie domestikované zvieratá.6 Na rozdiel od hovädzieho dobytka a oviec,
ktoré človeku poskytovali okrem mäsa aj mlieko, vlnu a ťažnú silu, sviňa sa od
začiatku chovala len pre mäso.7 Ďalší iný úžitok človeku neprinášala. Napriek tomu
bol jej chov v ranom stredoveku veľmi rozšírený a bravčové mäso sa konzumovalo
vo veľkom množstve. Presvedčivo to dokladajú zooarcheologické doklady z rôznych
lokalít v Európe.8
Patrila medzi nenáročné zvieratá, čo bola pri jej chove veľmi veľká výhoda. Dala sa
vychovať v rôznych geografických oblastiach dokonca i v horších podmienkach. Spôsob chovu, a dosiahnutie požadovanej hmotnosti pri jej výkrme, nevyžadoval náročné
postupy. Preto ju bolo celkom ľahké živiť. To úzko súviselo hlavne s lesným pasením,
ktoré bolo v ranom stredoveku veľmi rozšírené. O tomto spôsobe výkrmu a pasenia
svíň si povieme oveľa viac na nasledujúcich stránkach. Okrem toho mala sviňa aj vysokú reprodukčnú schopnosť, lebo mladé jedince dokázali pomerne rýchlo dorásť do
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svojej dospelej hmotnosti za dva až tri roky a po ich dosiahnutí boli vhodné na porážku.
To však neplatilo v prípade prasiatok. Tie zabíjali oveľa skôr.
Ďalšou veľkou výhodou bola konzervácia bravčového mäsa solením a údením. Na
takýto spôsob uchovávania potravy aj na dlhšie obdobia bolo toto mäso veľmi vhodné.9
Preto bola konzumácia bravčového mäsa pre výživu človeka v ranom stredoveku veľmi dôležitá, a najmä výhodná, čo súviselo s nenáročným chovom svíň.10
Podľa archeologických nálezov a historických prameňov bol však chov svine v porovnaní s chovom hovädzieho dobytka alebo oviec až na treťom mieste. Podiel chovu
jednotlivých hospodárskych zvierat sa často menil podľa rozličných historických období. Niekedy jasne dominoval jeden typ nad zvyšnými dvoma, inokedy boli všetky na rovnakej úrovni. Rozdiely boli niekde naozaj dosť výrazné. Na základe toho
potom často vidíme prevahu chovu jedného hospodárskeho zvieraťa, napríklad počas anglosaského obdobia v ranostredovekom Anglicku to bol výrazne najväčší podiel
svíň. Dokladajú to nálezy kostí, ktoré jasne vypovedajú o ich dominantnom chove na
úkor zvyšných dvoch. Keďže dôvody tohto javu sú rôzne, nebudeme sa nimi na tomto
mieste podrobne zaoberať. V týchto prípadoch však niekedy ide len o zovšeobecnenia.
Nálezy kostí hospodárskych zvierat nemusia vždy zaručene dokumentovať stav na jednotlivých lokalitách.
V tomto prípade si treba uvedomiť, že rozhodujúci podiel chovu spomenutých zvierat závisel aj od geografických a kultúrnych činiteľov.11 Nie všade sa chovali svine v takom množstve, ako to bolo v oblastiach, kde existovali rozsiahle lesy. Je preto veľmi
pravdepodobné, že v ranom stredoveku bol najrozšírenejší chov svíň práve v lesnatých
oblastiach. Často pritom šlo aj o celé územia (pohraničné komitáty, marky, grófstva
a pod.). Tie boli takmer všade majetkom panovníka. Jednotlivé časti z ich veľkého úze-
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mia ostávali niekedy až do vrcholného stredoveku zalesnené aj pre rozsiahly chov svíň.
Kráľovské lesy a chov svíň boli teda úzko prepojené. Chov sa, samozrejme, uplatňoval
aj na kráľovských majetkoch, kde neboli rozsiahle lesy. V porovnaní so spomenutými
oblasťami to bola skôr výnimka a chov tam nebol až taký rozšírený.12
Sviňa divá v stredovekom období
Ako vyzerala sviňa v stredoveku? Odpoveď na túto otázku nám najlepšie poskytne
archeológia, ako aj rôzne pamiatky výtvarného alebo sochárskeho umenia. Vďaka nim
dnes vieme, že stredoveká sviňa sa značne líšila od tej, aká žije dnes. Takmer všetky
zooarcheologické, ako aj vizuálne doklady ukazujú, že sviňa v stredoveku sa skôr podobala na svojho predka sviňu divú (Sus scrofa). Bola menšia ako dnešná, mala výrazné štetiny na chrbte, dlhé nohy, stojace uši, dlhý rypák a výraznejšie pozostatky po
kloch. Jej podoba bola prevažne výsledkom vtedajšieho spôsobu života v prirodzenom
prostredí. Bola veľmi dobre prispôsobená na život v lese, presne ako jej predok.13
Pod jej podobu sa podpísalo aj to, že v ranom stredoveku sa ešte vo veľkej miere nechovala v chlievoch. V chlieve boli zatvorené prevažne len prasnice s mladými.
S bežným výjavom, keď sa takmer na každej sedliackej usadlosti chovalo zopár svíň
v uzavretom priestore, sa stretávame až v neskorom stredoveku. Na kráľovských alebo
cirkevných majetkoch sa v tomto období chovali takmer vždy stredné alebo veľké čriedy.14 V priemere išlo približne o 20 – 60 kusov. O svine sa starali špeciálni kráľovskí
pastieri.
K najdôležitejším spôsobom zvládnutia chovu takého veľkého počtu svíň patrilo
lesné pasenie.15 To bolo, ako sme to už naznačili, veľmi rozšírené prevažne na kráľov-
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ských majetkoch a hlavne v tých oblastiach, kde sa nachádzali lesy.16 Na takýto spôsob
starostlivosti o svine narazíme v historických prameňoch pomerne často. Išlo o neodmysliteľnú súčasť ich chovu počas celého raného stredoveku.
Lesné pasenie svíň
Les v stredoveku poskytoval ľuďom rôzny úžitok. Napríklad, palivové alebo stavebné drevo, zverinu, lesné plody a podobne. Okrem toho bol aj dôležitým miestom
na pasenie svíň.17 Išlo o starú a veľmi úspešnú hospodársku techniku používanú pri
výkrme veľkého množstva svíň. Predpokladá sa, že tento spôsob chovu sa začal využívať už v neolite. Teda v čase, keď dochádzalo k jej domestikácii.18 Lesné pasenie sa
v ranom stredoveku vykonávalo takmer vždy v dubových alebo bukových lesoch. Tam
sa svine pásli na žaluďoch a bukviciach.19 Tieto plody poskytovali výborný a bohatý
zdroj živín na ich vykŕmenie. Vyháňanie čried do spomenutých lesov sa v stredoveku
spravidla uskutočňovalo v jesennom období. Začínalo sa od septembra alebo októbra
a končilo sa v novembri alebo až v decembri.20 V jednotlivých historických obdobiach
a rozličných geografických oblastiach sa čas lesného pasenia líšil a rôzne menil. Niekde to bolo od konca augusta až do Nového roku, od septembra do Nového roku, od
októbra alebo od novembra až do začiatku decembra.21
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Obrázky jesenného pasenia svíň v lesoch na žaluďoch môžeme často vidieť v ranostredovekých kalendároch. Ako najcharakteristickejší spôsob práce v jesenných mesiacoch – prevažne október a november – sa zobrazuje lesné pasenie. December bol
zase mesiacom, keď sa pristupovalo k porážke svíň po lesnom pasení, čo býva rovnako
často zobrazované v ranostredovekých kalendároch.22
Svine sa v tomto období pásli v lesoch na žaluďoch alebo bukviciach a išlo o tzv.
žírnu pastvu (po nem. Eichelmast, Schweinemast,23 po angl. Pannage/feeding pigs on
acorns). Jej hlavný význam bol nielen v tom, aby svine čo najrýchlejšie priberali na
hmotnosti skôr, ako sa onedlho nato porážali, ale zároveň šlo o vykŕmenie dostatočného počtu prasníc, bravov a prasiatok na blížiacu sa zimu. November a december
boli najvhodnejšie mesiace na ich porážanie a spracovanie bravčového mäsa. Po žírnej
pastve a následnej porážke sa potom aj značne zredukovala črieda. Prezimovali len
niektoré bravy, mladé prasiatka a prasnice, a to pre zabezpečenie ďalšej reprodukcie
na nasledujúce roky. Okrem toho bolo oveľa jednoduchšie a rentabilnejšie živiť v zime
menší počet svíň.
V tejto súvislosti je mimoriadne zaujímavým prameňom ranostredoveké martyrológium (Wandalberti Prumiensis carmina) z pera benediktínskeho mnícha Wandalberta
z Prümu. Jeho dielo pochádza z roku 850 a skladá sa z viacerých častí. Jednou z nich je
aj báseň De mensium duodecim nominibus signis culturis aerisque qualitatibus, v ktorej sa opisujú podľa jednotlivých mesiacov aj sezónne práce charakteristické pre isté
obdobia v kalendárnom roku. Pri novembri a decembri sú v jednotlivých veršoch zaznamenané pre nás dôležité informácie. Konkrétne sa pri novembri uvádza, že koncom
jesene sa do lesov zvykli hnať čriedy svíň. Popritom sa búchalo na konáre dubov, aby
na zem spadlo čo najviac žaluďov na ich výkrm. Niekedy bola zem úplne pokrytá žaluďmi a svine sa pásli v lesoch, „pokiaľ sa háj odieva ozdobou žaluďa“ (dumque nemus
glandis vestitur honore). Tieto verše tiež dokladajú, že v okolí dnešného nemeckého
mesta Prüm bývala v 9. storočí žírna pastva svíň v novembri. Nasledujúce verše o opise prác v decembri nadväzujú na situáciu z predchádzajúceho mesiaca. Vtedy sa svine
ešte pásli v lesoch a teraz sa už mali porážať. Počas žírnej pastvy už boli na žaluďoch
dostatočne vykŕmené (Hoc sub mense sues pasta iam glande madentes). Viditeľným
dôkazom toho boli ich tučné bruchá (plenam monstrantes ventre saginam). Po ich zabití sa podľa bežného zvyku mäso nasolilo a potom sa nechalo v teplom dyme vyúdiť

22

23
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(ad tepidum mos est suspendere fumum terga, prius salis fuerint cum sparsa madore).24
Toto je jasný doklad, že v 9. storočí sa bravčové mäso konzervovalo solením a údením,
presne tak, ako sa to robí dodnes.
Chceli by sme ešte na doplnenie spomenúť veľmi dôležité dielo, a to prácu Ycono
mica od Konráda z Magenbergu. Hoci pochádza až zo 14. storočia, obsahuje pre nás
veľmi hodnotné informácie. Konrád v prvej knihe svojho rozsiahleho diela Yconomica
na okraj uvádza, ako sa označovali jednotliví pastieri hovädzieho dobytka, oviec, koní
a pod. Pastier svíň pastor porcorum sa nazýval subulcus.25 Dôležitejšia je však ôsma
kapitola. V nej sa autor veľmi podrobne zaoberá pasením rôznych zvierat (De modo
vivendi pascuali). Na jej konci sa špeciálne venuje aj paseniu svíň. Uvádza, že svine
sa zvykli pásť na plodoch zo stromov počas pasenia v lesoch. Spomína, že najlepšími
plodmi boli žalude a gaštany, pretože boli najhodnotnejšie na ich výkrm. Bukvice,
ktoré rástli v hustých a zarastených korunách bukov (qui in tecis hispidis nascitur), sa
pritom považovali za menej vhodnú potravu pre svine (non adeo solide substancie est
sicut glans et castanea). Ako dôvod uvádza, že z bukvíc svine až tak dobre nepriberali (Unde in porcis non generat tam solidam carnem sicut ista).26 Ide naozaj o cenné
informácie o výkrme svíň a nutričnej hodnote jednotlivých lesných plodov. V ranostredovekých prameňoch sa však najčastejšie pri chove svíň spomínajú len dubové lesy.27
Na spresnenie treba ešte povedať, že lesné pasenie sa nevyužívalo iba v jeseni, ale
aj počas celého roka. Jesenná alebo žírna pastva, ako sme už spomenuli, mala za úlohu
dostatočne vykŕmiť svine pred ich porážkou. Hoci to bola veľmi dôležitá súčasť každoročného hospodárskeho cyklu v živote ranostredovekého človeka, išlo len o sezónnu
udalosť.28 V niektorých krajinách (Taliansko, Španielsko a južné Francúzsko) sa svine
mohli, vďaka častejšej úrode, pásť na žaluďoch aj viackrát do roka. Takúto možnosť im
24
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poskytovalo viacnásobné dozrievanie žaluďov v teplejších oblastiach.29 Málo sa však
pritom vie, že aj počas celého roka, teda mimo jesennej sezóny, sa zvykli svine bežne
pásť v lesoch na tráve, korienkoch, hľuzách a hubách.30 Okrem toho sa normálne kŕmili
aj obilnými zvyškami po žatve, strukovinami, zvyškami, ktoré vznikli pri výrobe piva,
alebo aj odpadom z domácnosti. Niekedy sa mohli pásť aj na bežných pastvinách. Tento spôsob ich výkrmu však nebol v ranom stredoveku až taký rozšírený.31
Svine v ranostredovekých zákonníkoch a životoch svätých
Údaje o chove svíň32 môžeme nájsť už v najstarších ranostredovekých germánskych
zákonníkoch. Ako sme už povedali, množstvo informácií sa nachádza aj v kráľovských
listinách, kapitulároch, uzneseniach koncilov z merovejovského, karolínskeho alebo
otonského obdobia.33 Niektoré články v ranostredovekých zákonníkoch prinášajú veľmi zaujímavé informácie. Týkali sa prevažne ochrany svíň, zákazov a trestov za ich
ukradnutie alebo aj ochrany pastierov. Pozoruhodné sú aj údaje o ich finančnej hodnote, pokutách za ich odcudzenie alebo zabitie v porovnaní s inými hospodárskymi
zvieratami.34
Napríklad, v známom franskom zákonníku Lex Salica zo 6. storočia sa hneď jeho
druhý článok venuje krádeží svíň (De furtis porcorum). Uvádzajú sa v ňom ich rôzne
typy, ktoré v tomto období ľudia rozlišovali (porcellus lactantis, porcellus sine mat
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re, bimus porcus, scrofa ducaria a pod.). Stanovujú sa pritom peňažné tresty za ich
odcudzenie.35 V týchto zákonníkoch sa sviňa spolu s ovcami a kozami, v porovnaní
s hovädzím dobytkom alebo koňmi, považuje za menšie zviera (minora animalia).36
Nebudeme sa však na tomto mieste podrobne zaoberať jednotlivými príkladmi zo spomenutých prameňov, ale uvedieme z nich iba zaujímavé údaje, ktoré sa týkajú lesného
pasenia svíň.
Na začiatok predstavíme štyri dôležité články (Liber VIII, Cap. V/1 – V/4) z vizigotského zákonníka (Liber iudiciorum, Lex Visigothorum), ktorý pochádza zo 7. storočia. Napriek tomu, že poznáme aj staršie ranostredoveké zákonníky, tento obsahuje
najpodrobnejšie informácie o lesnom pasení svíň, s akými sme sa stretli. Dôvodom
je iste to, že lesné pasenie svíň bolo v stredovekej Hispánii – v Španielsku – známe
ako dehesas,37 v Portugalsku ako mondatos – veľmi rozšírené a ešte donedávna sa vo
veľkom praktizovalo.38 Preto sa tejto činnosti venovala zvýšená pozornosť už v ustanoveniach spomenutého ranostredovekého zákonníka. Sám názov hlavnej kapitoly De
pascendis porcis et animalibus denuntiandis errantibus jasne ukazuje, aké dôležité
bolo lesné pasenie svíň vo vizigótskom kráľovstve v danom období. Hlavná kapitola
má osem článkov a štyri z nich sa špeciálne venujú chovu svíň. Prvý z nich upravuje
spôsob ich výkrmu v lese. Táto činnosť sa vykonávala na jeseň, keď v dubových lesoch
práve dozrievali žalude (Qui porcos in silva sua tempore glandis invenerit... porci ad
pastum in glande). Predtým, ako sa svine vyhnali do lesa, musel to pastier svíň (custos)
oznámiť majiteľovi lesa a zložiť istú zálohu (pignus). Keď sa dohodli, potom mu mal
pastier vyplatiť zaužívaný poplatok za právo pasenia (decimae porcorum). Ak tak urobil, majiteľ lesa mu vrátil spomenutú zálohu a povolil vpustenie svíň do svojho lesa na
výkrm (usque ad tempus decimarum porcos in silva sua permittat). Spomína sa aj to,
že ich mohli niekedy v lese držať až do zimného slnovratu (sub pactione decimarum
porcos in silva intromittit... et usque ad brumas porci in silva).39
V druhom článku (De porcis inter consortes ad glandem in communi fructu suscep
tis) sa uvádza riešenie prípadu, ak by došlo ku konfliktu medzi osobami, ktoré spoločne
vlastnia dubové lesy určené na pasenie, a majú pritom odlišný počet svíň.40 Tretí článok
zase upravuje záležitosť nezaplatenia poplatku za právo pásť svine v lese. Konkrétne sa spomína, že ak niekto uzavrie zmluvu o pasení svíň (ad glandem sub placito
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decimarum porcos in silva intrommittat) a bude ich pásť v lese ešte pred zaplatením
potrebného poplatku, bude považovaný za zlodeja. Ak by bol vinníkom otrok a konal
by tak bez vedomia svojho pána, za trest by mal dostať sto rán bičom. Jeho pán však
musel napriek tomu zaplatiť aj požadovaný poplatok za pasenie. Ak by otrok konal
s vedomím svojho pána, malo sa to potom ďalej riešiť ako prípad krádeže vo forme peňažného vyrovnania.41 Nakoniec posledný článok (De porcis errantibus in silva
perventis) sa venuje túlajúcim sviniam v lesoch, ktorých majiteľ nie je známy. Tento
článok dôkladne upravuje, čo sa má v takomto prípade robiť.42
Zaujímavý je aj jeden bod z burgundského zákonníka Lex Burgundionum zo 6.
storočia. Riešil prípad, keby pasúce sa svine jedného majiteľa poškodili cudzí majetok
(porci damnum faciunt). Konkrétne sa to týkalo viníc, lúk, oráčin a dubových lesov
(silvis glandiferis). Ak by k tomu došlo, mal po následnom varovaní majiteľ spomenutých svíň zabezpečiť ich stráženie. Nevieme však povedať, či sa svine bežne zvykli
pásť, okrem dubových lesov, aj vo viniciach, na lúkach alebo oráčinách. Keďže má
spomenutý článok názov De damnis, quae ab animalibus inferuntur, iste ide o prípady,
keď svine voľne blúdili po krajine a robili škody aj na týchto typoch majetkov. Zmienka o škodách v dubových lesoch sa veľmi pravdepodobne týkala obdobia, keď sa svine
pásli na žaluďoch v čase ich dozrievania.43
Pozoruhodný článok o sviniach sa nachádza aj v Lex Alamannorum z 8. storočia.
Ide o finančnú pokutu za zabitie pastiera svíň (pastor porcorum, pastor porcarius).
Okrem iného prináša aj veľmi dôležité informácie o výbave pastiera. Mal v čriede
40 svíň. Zrejme išlo o priemerný počet, aký býval v jednej čriede. Nemuselo to však
platiť vždy, pretože v jednej čriede ich mohlo byť aj viac, prípadne o niečo menej,
ako sa to spomína v tomto ranostredovekom zákonníku. Pastier mal navyše pri sebe
aj cvičeného psa, ktorý veľmi pravdepodobne slúžil na zháňanie svíň a ich stráženie,
nosil hlásnický roh a ako pomocník mu slúžil jeden mládenec (qui habet in grege 40
porcos et habet canem doctum et cornu et iuniorem).44 Či sú tieto údaje platné aj pre iné
oblasti západnej Európy v ranom stredoveku, nevieme dostatočne doložiť. Môžeme to
však veľmi dobre predpokladať. Potvrdením toho je napríklad bavorský zákonník Lex
Baiuvariorum z 8. storočia. V článku o túlajúcich sa sviniach De porcis dispersis sa
spomína, že črieda mohla mať aj 70 kusov. Podobne ako sa to spomína v Lex Alaman
norum, mal pastier so sebou sviniarsky hlásnický roh (ubi LXX fuerunt porci et ipse
pastor bucinam portaverit porcilem).45
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Podrobné informácie o lesnom pasení môžeme nájsť napríklad aj v niektorých ranostredovekých životoch svätých (vitae). V nich sa niekedy popri výstavbe hlavného
textu, určeného na oslavu pamiatky svätca, objavujú aj údaje o spomenutej činnosti.
Veľmi pekný príklad predstavuje život sv. Havla (Vita Galli) z 9. storočia. Jeho autorom bol franský mních Walahfrid Strabo z Reichenau. Ten okolo roku 760 spomína
veľkú neúrodu, ktorá postihla územie okolo významného opátstva St. Gallen (dnešné
Švajčiarsko), čo sa prejavilo aj nedostatkom plodov zo stromov v okolitých lesoch.
Myslí sa pritom na nízku, možno aj žiadnu produkciu žaluďov alebo bukvíc. Preto
akákoľvek potrava chýbala nielen pre pasúce sa svine, ale aj lesné zvieratá (Quodam
tempore dum sterilitas terrae fructus arborum non solum porcis, sed etiam silvestribus
feris vel animantibus denegaret). Keďže sa táto udalosť spomína aj v živote sv. Havla,
išlo iste o neobvyklú situáciu, ktorá sa v okolí spomenutého opátstva bežne nevyskytovala. Dokonca ani pri odľahlej benediktínskej pustovni tohto opátstva nebolo možné
nájsť potravu pre pasúce sa svine, ktoré sa vtedy v kláštore chovali (qui in usus monas
terii nutriebantur). Situácia bola už naozaj žalostná. Potom sa však z akéhosi „vnútorného podnetu – božím zásahom“ (occulto quodam impulsu) črieda svíň (grex suillus)
rýchlo vydala sama cez lesy. Keď si pastier (subulcus) všimol, že jeho črieda uniká,
začal za ňou tiež utekať. Dlho pritom prechádzali cez husté lesy a stále nemohli nájsť
nič na výkrm. Nakoniec prekročili rieku Rýn a dostali sa k istej odľahlej pustovni. Keď
si pastier už myslel, že je všetko stratené, vtom zrazu objavil bohatú pastvu pre svoje
svine (reperit copiosissimis pascuis immorantem). Bolo to „čarovné“ miesto, kde boli
stromy obsypané množstvom žaluďov. Keďže pastier po dlhej púti nevedel nájsť cestu
späť, zostal na tomto mieste, kým sa celá črieda úplne nevykŕmila (donec grex totus
affatim carnibus gravaretur obesis). Keď sa už po dlhom čase chcel vrátiť do kláštora,
ale stále nedokázal nájsť cestu, prisnil sa mu v noci sen. V ňom mu jeden ctihodný starec poradil, ako sa tam má vrátiť. Dodal pritom, že už bol najvyšší čas, aby tak urobil,
lebo svine sú už dostatočne vykŕmené (porci, quos sequeris, ubertim sunt saginati, iam
redire parato). Nakoniec sa ešte uvádza, že spomenutý kláštor vlastnil lesík na pasenie
svíň, ktorý bol strážený (quaedam silvula ob porcorum pastum custodiebatur). Išlo
veľmi pravdepodobne o les, ktorý vinou zlého roku nemal dostatočnú úrodu žaluďov.
Preto sa musela črieda, aby sa dobre vykŕmila, vybrať inde, ako sa to farbisto opisuje
v živote sv. Havla.46
Napríklad, aj v živote osnabrückeho biskupa Bennona II. z 11. storočia, ktorého
autorom je benediktínsky opát Norbert z Iburgu, sa spomína lesné pasenie svíň. Okolo
roku 1069 sa autor života zmieňuje o dlhotrvajúcich vojnách sužujúcich miestnych
ľudí, ktorí už dlho túžili po svojom obvyklom živote bez neistôt a násilia. V tom čase,
bez ohľadu na všetky problémy, ktoré trápili túto krajinu, sa na miestnych ľudí nakoniec usmialo šťastie. Dôvodom bola bohatá úroda žaluďov v okolitých lesoch, na kto46
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rých sa mohlo vykŕmiť množstvo svíň. Sedliaci preto spoločne zháňali do lesov svoje
svine na žírnu pastvu (quos hic commarchiones appellant, porcos suos huc immittere).
Keďže úroda žaluďov bola naozaj veľká, mohli ich sedliaci zbierať aj do vriec, ktoré odnášali svojmu biskupovi (glandesque saccis asportare et rem episcopi propriam
communi usui mancipare coeperunt).47 Potom sa využívali ako výborné krmivo pre
svine počas zimných mesiacov.
Kráľovské majetky a chov svíň
Aj v súvislosti s kráľovskými a cirkevnými majetkami sa v prameňoch často objavujú informácie o lesnom pasení svíň.48 Vykonávalo sa prevažne v kráľovských lesoch
(foresta, forestum, silva regis), ktoré boli súčasťou lovného a lesného regálu panovníka
(Wildbann, Forstbann, bannum bestiarum). V stredovekom Anglicku boli zase tieto
kráľovské územia chránené špeciálnym lesným právom (forest law).49 Rozsiahle kráľovské lesy (foresta, forestum),50 v spojitosti s regálnymi právami panovníka, zahŕňali
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aevi Merovingici et antiquiorum aliquot I.: SS rer. Merov. Ed. Brvno Krvsch. Hannoverae : 1896,
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aj kráľovské loviská, zvernice, parky, rieky s rybami, rudné a soľné bane, lúky a pod.
K týmto miestam osobitne patrili aj dubové alebo bukové lesy, ktoré boli určené okrem
iného aj na výkrm svíň.51
V ranostredovekých prameňoch sa sezónne lesné pasenie svíň najčastejšie označovalo latinským termínom sagina porcorum, porcos saginare. Niekedy sa spomína aj
les na to určený silva ad saginandos porcos, porci saginentur alebo pascua porcorum
in glandibus.52 Tieto termíny vychádzali z latinských slov sagina, saginacius, sagina
tio alebo pastio, pastionare, pastionatio, pastionalis. Význam všetkých bol výkrm svíň
v lese na žaluďoch alebo bukviciach.53
O tejto činnosti sa v prameňoch nachádza množstvo konkrétnych dokladov. Napríklad v jednom z článkov merovejovského kapitulára (rok 614) z obdobia vlády kráľa Chlothara II. sa spomínajú kráľovskí pastieri svíň porcarii fiscales, ktorí ich pásli
v lesoch (in silvas).54 Podobne aj v roku 939 sa objavuje sviniar vojvodu Lotharingie
(subulcus ducis), ktorý mal na starosti čriedu svíň (grex porcorum).55 Vo veľmi známom prameni z obdobia vlády Karola Veľkého (Capitulare de villis) sa tiež nachádzajú údaje o sviniach, ktoré sa v bohatých čriedach chovali na kráľovských majetkoch.
V jednom z jeho článkov sa spomína aj lesné pasenie svíň porcos ad saginandum in
silvam nostram.56
Jasným dôkazom, že bravčové mäso bolo v tomto období naozaj dôležitou potravinou, sú údaje z hospodárskeho a majetkového súpisu Brevium exempla ad descri
bendas res ecclesiasticas et fiscales. Vznikol okolo roku 810. Ide o podrobný zoznam
majetku, hospodárskych zvierat, potravín a pod., ktoré sa nachádzali na cirkevných
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a kráľovských dvoroch alebo dedinách.57 Okrem údajov o množstve svíň (porcos maio
res CCLX, porcellos C, verres V... porcos maiores CL, minores C)58 prináša aj početné
zmienky o baccones. Bolo to nasolené bravčové mäso-slanina. To sa uchovávalo ako
výborný zdroj potravy cez zimné mesiace. Išlo o hodnotnú potravinu počas vojenských
výprav a ustavičného presúvania kráľovského dvora po krajine.59
V spomenutom prameni preto nájdeme aj osobitné položky jednotlivých výrobkov z bravčového mäsa. Často sa spomínajú veľké množstvá slaniny, potom aj klobásy a bravčová masť. Objavujú sa údaje tak o slanine z predchádzajúceho roka, ako
aj záznamy o čerstvej slanine (De lardo baccones XX pariter cum minutiis, unctos
XXVII, verrem occisum et suspensum I... De censu: butyrum modium I, lartum I de pra
eterito anno baccones X, novos baccones CC cum minucia et uncis... Lardum vetus de
anno preterito baccones LXXX, novo de nutrimine baccones C, cum minutia et unctis,
de censu: baccones CL cum minucia et unctis: sunt simul baccones CCCXXX).60 Tieto
informácie veľmi dobre dokladajú jej značnú spotrebu na kráľovskom dvore a v súvislosti s tým aj každoročnú porážku svíň pre ich mäso. Dôkazom toho sú zmienené
záznamy o starej a novej slanine. V tomto prameni sa pri jednotlivých položkách jasne
rozlišujú aj jednotlivé svine. Spomínajú sa prasiatka porcelli a dospelé svine porci,
verres. Pozoruhodné pritom je, že dospelé jedince sa okrem toho niekde uvádzajú aj
ako porci maiores a porci minores.61 Je však ťažké zistiť, čo sa tým myslelo. Do úvahy
prichádza viac možností. Mohlo ísť napríklad o staršie a mladšie svine, teda jednoročné a dvojročné, ktoré šli na porážku až v nasledujúcom roku. Je tiež celkom možné, že
šlo o dva druhy, ktoré sa líšili veľkosťou.
Ďalšie veľmi zaujímavé informácie o sviniach a konzumácii bravčového mäsa sa
objavujú v záznamoch o spotrebe potravín na kráľovskom dvore (mensa regia, mensa
regis) a o jeho zásobovaní, ako aj pri údajoch o chove hospodárskych zvierat (vacca
tura, porcatura) na kráľovských panstvách, v zoznamoch kráľovských príjmov a poplatkov, ktoré sa vyhotovovali kvôli dôkladnej evidencii a správe kráľovských majetkov v 10. – 12. storočí.62 Jednotlivé pramene z tohto obdobia, podobne ako to bolo
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v spomenutých Capitulare de villis alebo Brevium exempla, jasne dokladajú značnú
dôležitosť chovu svíň nielen na kráľovských majetkoch, ale aj v kráľovských kláštoroch.63 Sami mnísi zrejme nejedli až toľko bravčového mäsa. Chov svíň skôr súvisel
s potrebami kráľovského dvora. Keďže v tomto období panovník ešte „vládol zo sedla“, mal počas cestovania po kráľovstve (Reisekönigtum, Itinerant Kingship) aj právo
na pohostenie vo svojich kláštoroch.64 Tie mali povinnosť celý kráľovský dvor riadne
zabezpečiť potravinami a službami v čase jeho pobytu. Jednou z dôležitých potravín bolo aj bravčové mäso. To ranostredovekí panovníci konzumovali vo veľkom.65
Zmienky o týchto povinnostiach voči panovníkovi často obsahujú aj údaje o sviniach
vykŕmených v lesoch počas žírnej pastvy. Spomínajú sa ako porci saginati.66 Aj podľa
údaja z kroniky anonymného Annalistu Saxa z prvej polovice 12. storočia vieme, že na
stole Ota I. sa každodenne objavovalo množstvo bravčového mäsa či prasiatka (Iste in
perator singulis diebus habuit huiusmodi cibum, sicut scriptum invenitur: Mille porcos
et oves... pullos et porcellos).67
V tejto súvislosti stoja za pozornosť aj slová o tribúte, ktorý odvádzali Durínčania
merovejovským a otovským kráľom. Vyberal sa vo forme svíň. Ako spomínajú Quedlinburské anály zostavené na začiatku 11. storočia, vraj už niekedy v prvej polovici
6. storočia im túto povinnosť určil Theuderich I. (qui remanserant Thuringos regiis
territoriis fecit tributarios in porcis). Durínčania museli napríklad aj po svojej vojenskej porážke zaplatiť vojakom spomenutého kráľa, zrejme ako vojenskú korisť, tribút
sviňami (cum porcis tributum regis stipendiis solvere iussit). Ich územie potom udelil
Sasom. To sa však netýkalo oblasti okolo lesov Leube (dnešný Durínsky les) a Harz
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(excepta quam Louvia et Haertz sylvae concludunt).68 Išlo neskôr o dôležité kráľovské
územie. Je celkom možné, že v týchto lesoch sa vtedy vykonávalo aj lesné pasenie.
Podľa stanoveného tribútu možno predpokladať, že chov svíň bol u Durínčanov značne
rozšírený. Okrem toho krajina, kde žil tento ranostredoveký gens, bola hornatá a zalesnená. Boli tam preto výborné podmienky na chov. Časté zmienky o odvádzanom tribúte by mohli na túto možnosť jasne odkazovať. Durínčania ho odvádzali aj v období
vlády saskej dynastie. Keď v roku 1002 prišiel Henrich II. do Durínska, miestna elita
ho prijala ako svojho kráľa. Odpustil im preto odvádzanie tradičného tribútu vo forme
svíň (debitum his porcorum remisit censum).69
Kráľovské lesy a lesné pasenie svíň
Veľa dokladov o lesnom pasení svíň sa nachádza aj v množstve kráľovských listín,
ktoré sa zachovali z raného stredoveku. Dobrým dôkazom o spojitosti kráľovských
lesov a výkrmu svíň je napríklad listina Karola Veľkého z roku 789. V nej potvrdil
kremsmünsterskému opátstvu už skôr darované majetky. Patrili k nim aj rôzne úžitky
z kráľovských lesov a špeciálne aj in nemore pastus porcorum.70 Podobne to bolo aj
v roku 813. Vtedy rovnaký panovník potvrdil opátstvu sv. Remigia v Remeši udelené
výsady, ktoré sa vzťahovali na kráľovský les (regiam forestam), k čomu patrilo aj právo na porcorum pastione.71
Okrem uvedených prameňov sa pasenie svíň spomína aj v jednotlivých kláštorných
formulároch (formulae). Napríklad v jednom z nich, ktorý pochádza zo známeho benediktínskeho opátstva v St. Gallen (9. stor.), sa objavujú informácie o pasení v lesoch
silva vel potius saltus... pastum vel saginam animalium... saginam porcum alebo sa
gina porcorum. Tam sa svine pásli na žaluďoch z dubov arbores glandiferas.72 V pasovskom formulári z 9. storočia sa spomína príslušenstvo jedného dvorca, ku ktorému
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patrilo aj právo na pasenie svíň v lese de forestem ad ipsam villam pertinentem, ubi
saginari possint porci.73
Ako sme už vyššie uviedli, výkrm svíň v kráľovských lesoch bol v ranom stredoveku bežnou súčasťou práv panovníka, ktorý často toto právo udeľoval svojim
verným alebo rôznym cirkevným inštitúciám. Tak to bolo aj v roku 908, keď východofranský kráľ Ľudovít IV. Dieťa udelil eichstättskému biskupstvu v Bavorsku
právo na lesné pasenie vo svojich lesoch in silvis maioribus vel minoribus porcos
saginare.74 Mohli by sme, samozrejme, ešte pokračovať v uvádzaní ďalších príkladov o výkrme svíň v kráľovských lesoch, ale o tom si povieme oveľa viac až na
nasledujúcich stranách.
V tejto súvislosti je ešte celkom zaujímavé, že pre spomenuté právo na lesné pasenie svíň alebo ich výkrm v lesoch sa počas vlády otovskej dynastie začal v kráľovských listinách používať špecifický termín saginatio. Toto podstatné meno vychádzalo z latinského slovesa sagino. Dôkazom toho, že výkrm svíň v lesoch bol v tomto
období naozaj veľmi dôležitý, je fakt, že zmienka o ňom sa stala aj súčasťou bežných
listinných formuliek používaných pri udeľovaní kráľovských majetkov. Tie sa týkali
náležitostí a príslušenstva darovaného majetku. Išlo o uvádzanie ich rôznych súčastí,
ako boli polia, lesy, loviská, pasienky, lúky, rieky, hory a podobne. V spomenutom
období nájdeme v donačných listinách popri charakteristických cum silvis, pratis,
pascuis, venationibus, aquis aj cum saginationibus. Už v listine Ota I. z roku 959 sa
pri darovaní majetkov pre kanonikov v Salzburgu spomína kráľovský les (forestum),
kde sa vykonávalo lesné pasenie saginatio. To patrilo ku regálnemu právu panovníka.75 Veľavravným je aj záznam v listine toho istého panovníka z roku 973, ktorá sa
týkala darovania istých kráľovských majetkov pre freisingského biskupa Abraháma.
Nachádzali sa v Kraňsku (dnešné územie Slovinska). Konkrétne sa uvádza, že v spomenutej oblasti bolo ich súčasťou aj právo pasenia svíň v kráľovskom lese (insuper
vero ubicumque in illa regione in foresto nostro sive in qualicumque loco pascua por
corum inventa erunt suis porcis inibi nutritis saginationem habeat).76 Veľmi ojedinelú
a zaujímavú informáciu obsahuje listina kráľa Lothara III. z roku 1131, vydaná pri
príležitosti potvrdenia istých práv pre kráľovský kláštor Brauweiler (dnešné Severné
Porýnie-Vestfálsko), ktoré sa vzťahovali na úžitky v lese (in silva) Osning. Išlo okrem
iného aj o právo na lesné pasenie v období dozrievania žaluďov. Počas jesenných
mesiacov sa mohli do spomenutého lesa vyháňať svine a vykrmovať sa tam. Obdobie lesného pasenia sa nazývalo sigil (porcos tempore glandinis, quod sigil vocant
73
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pascendos introducant).77 Podľa zmieneného opisu išlo jednoznačne o žírnu pastvu
svíň na žaluďoch alebo bukviciach v kráľovskom lese, pre ktorý existovalo aj miestne
pomenovanie. Napríklad aj v ranostredovekom Anglicku bolo pôvodne lesné pasenie
známe pod domácim termínom denbera (pascua porcorum, quod nostra lingua den
bera nominamus).78 Podobné miestne označenia tejto činnosti existujú aj v Španielsku
dehesas alebo v Portugalsku mondatos.
Aj v nasledujúcich obdobiach sa pri kráľovských donáciách veľmi často, ako
súčasť príslušenstva jednotlivých majetkov, špeciálne uvádza právo na pasenie svíň
v lesoch panovníka. Okrem spomenutých bežných termínov sa niekedy objavujú aj
menej frekventované varianty, ako boli napríklad pastiones porcorum, silva porcos
in ea pascant, silva ad victum porcorum habeat sufficienter, silva ad usus porco
rum alebo pastum ad porcos. Všetky sú jasným dokladom o rozšírenom pasení svíň
v kráľovských lesoch v ranostredovekej Európe.79 Ako sme už skôr naznačili, a ako
to jasne dokladajú aj vyššie spomenuté pramene, lesné pasenie sa najčastejšie vykonávalo v dubových alebo bukových lesoch. V stredoveku mali veľkú hodnotu hlavne
pre produkciu žaluďov a bukvíc, ktoré slúžili na pasenie svíň. Okrem týchto plodov
sa v niektorých oblastiach, kde na to boli vhodné klimatické podmienky, svine pásli
aj na gaštanoch.80 Túto možnosť napríklad uvádza spomenutý Konrád z Magenbergu
vo svojej práci Yconomica.
Obyčajne sa v prameňoch tieto lesy spomínajú ako silva grossa, silva glandaria
alebo veľmi výstižne ako silva pastilis.81 Stromy v dubových lesoch alebo lesíkoch,
ktoré boli určené na pasenie svíň, sa veľmi často aj osekávali a orezávali (ang. pollarding). Hovorí sa tomu výmladkový les. Išlo o starú hospodársku techniku, keď sa konáre stromu osekávali alebo orezávali, aby sa zabezpečila oveľa väčšia úroda žaluďov
vďaka množstvu nových výhonkov.82 Tým sa výrazne zvýšila aj produkcia žaluďov, na
ktorých sa potom mohlo pásť oveľa viac svíň. Boli to teda človekom upravované lesy
alebo lesíky. Svine sa preto nezvykli pásť v divočinách, prípadne v hustých lesoch, ale
skôr to boli len riedko zalesnené územia alebo háje, kde dominovali staré stromy ako
solitéry. Medzi nimi rástla tráva a niekedy aj krovie. Tráva a korienky sa popri sezónnej žírnej pastve využívali počas celého roka aj na normálne pasenie svíň.83 Lesy boli
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často ohradené, čím sa vyznačovalo nielen vlastníctvo takéhoto lesa, ale zároveň sa aj
zabraňovalo vstupu divých zvierat.84
Z raného stredoveku máme k dispozícii aj zobrazenia, na ktorých pastieri svíň otriasajú a obúchavajú osekané alebo orezané stromy, ako boli iluminácie kroník alebo sochárske výzdoby kostolov.85 O tejto činnosti sme sa už stručne zmienili pri ranostredovekom martyrológiu Wandalberta z Prümu. Pastieri mali na túto prácu špeciálne dlhé
palice (trojzubce, dvojzubce alebo na vrchu ohnuté), ktorými obúchavali žalude priamo zo zeme. Pomáhali im aj pri ohýbaní konárov dubov, z ktorých potom obúchaním
striasali žalude na zem. Niekedy museli vyjsť na strom a v jeho korune menšou palicou
obúchať konáre. Nie všetky žalude, ktoré sa počas sezóny dostali na zem, svine skonzumovali. Ak bola úroda bohatá, žalude sa aj zbierali a v zimných mesiacoch slúžili
ako krmivo. Zber žaluďov sa napríklad opisuje aj v spomínanom živote sv. Bennona II.
O týchto stredovekých hospodárskych technikách môžeme nakoniec povedať iba to,
že osekávanie a orezávanie stromov pre vyššiu produkciu žaluďov alebo bukvíc malo
jasnú spojitosť s lesným pasením svíň v takýchto lesoch.
Na záver tejto časti by sme chceli ešte upozorniť na zaujímavé stredoveké latinské
termíny, ktoré by mohli naznačovať praktizovanie lesného pasenia svíň vo výmladkových lesoch v ranostredovekej Európe. Ide o sloveso boscare a z toho odvodené
podstatné mená boscus/buscus, boscellus a boscagium/buscarium. Význam latinského slovesa boscare je osekávania alebo orezávanie konárov stromov v lese. Uvedené
podstatné mená sa prekladajú ako les, lesík s krovinami alebo háj. Teda veľmi pravdepodobne išlo o výmladkové lesy.86 Nie je však úplne jasné, či spomenuté termíny
majú jednoznačnú spojitosť aj s praktizovaním lesného pasenia. Na základe toho, čo
sme o osekávaní a orezávaní dubových lesov povedali vyššie, sa to zdá celkom možné.
Na túto súvislosť by mohla napríklad odkazovať listina nemeckého kráľa Fridricha II.
z roku 1217, podľa ktorej zobral panovník pod svoju ochranu kláštor cistercitov Ripalta di Puglia v Itálii. Udelil mu pritom aj právo na lesné pasenie vo verejných a cisárskych lesoch a zároveň i normálne pasenie na pasienkoch okolo kláštora a jeho grangrií. Jasne sa pritom odlišuje lesné pasenie boscare in publicis et imperialibus silvis od
bežného pasenia pascuare in pascuis circa monasterium ac grangias eius.87 Je veľmi
pravdepodobné, že podobných príkladov by sa dalo nájsť aj viac.
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Stredoveké lesy a čriedy svíň
Lesné pasenie patrilo medzi veľmi dôležitý hospodársky spôsob chovu svíň. V ranostredovekých prameňoch sa môžeme v súvislosti s tým stretnúť aj s ojedinelým javom, ktorý sa vo vrcholnom alebo neskorom stredoveku už vôbec neobjavuje. Máme
na mysli odhady veľkosti kráľovských alebo cirkevných lesov. Robili sa podľa toho,
koľko svíň sa v nich mohlo napásť alebo vykŕmiť.88 Takéto lesy sa spomínajú prevažne len pod jednoduchým latinským termínom silvae. Vôbec sa pritom nepoužívajú
špecifické pomenovania ako silva grossa, silva glandaria, silva pastilis alebo boscus,
boscagium. Napriek tomu vždy šlo o dubové alebo bukové lesy, ktoré boli určené aj
na výkrm svíň.
Odhady veľkosti lesa sa v ranom stredoveku používali ako miera na lesy určené
na pasenie svíň a pôvodne sa týkali len kráľovských majetkov, kde sa vo veľkom chovali svine.89 Prvé záznamy o tom pochádzajú už z 9. storočia. Ide prevažne o územie
Franskej ríše. Veľmi často sa s týmto spôsobom určovania lesov môžeme v 11. – 12.
storočí stretnúť napríklad aj v stredovekom Anglicku. Už dôležitý pozemkový súpis
majetkov zo stredovekého Anglicka a časti Walesu známy ako Domesday Book obsahuje množstvo údajov o tomto type lesa; vymeriaval sa podľa počtu svíň, ktoré sa tam
mohli vykŕmiť.90 Tento dokument z roku 1086 je zaujímavý aj preto, že na základe jeho
údajov o lesoch, oráčinách, lúkach, pasienkoch a pod. sa dnes robia odhady celkového
zalesnenia Anglicka a Walesu v 11. storočí. Podľa neho možno stanoviť aj rozlohu
lesov, ktoré boli určené na lesné pasenie. Dnes sa preto vie, že v 11. storočí bolo lesné
pasenie najrozšírenejšie v oblastiach východného Anglicka. Tam sa nachádzalo najviac
lesov určených na výkrm svíň.91
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Aby sme si mohli získať jasnejšiu predstavu, ako vyzeralo označovanie lesov v ranostredovekých listinách, podľa počtu svíň, ktoré sa tam mohli vykŕmiť, spomenieme
aspoň niektoré z nich. Napríklad, keď v roku 858 kráľ Lotharingie Lothar II., ktorý pochádzal z dynastie Karolovcov, potvrdil svojmu lekárovi (medicus) Aussardovi právo
na užívanie istých majetkov, spomína sa pri jednom dvorci aj les pre 50 svíň (silvam
qua possunt saginari porci L).92 Ten istý kráľ v roku 860 vrátil lyonskému arcibiskupstvu majetky, ktoré mu boli neoprávnene odňaté. Podobne, ako v predchádzajúcom
prípade, sa uvádza les až pre neuveriteľných 1 500 svíň (silva ad mille quingentos
porcos saginandos).93 Dva roky pred svojou smrťou stihol ešte spomenutý panovník
v roku 867 vymeniť istý majetok so svojím vazalom. Išlo o územie, kde bolo možné
vybudovať 100 usadlostí a kde sa nachádzal les pre 1 000 svíň (insaginari porci mille).
Súčasťou iného dvorca bol ešte ďalší les, kde sa mohlo vykŕmiť 200 svíň (de foreste
ubi possunt saginari porci CC).94 V roku 858 východofranský kráľ Ľudovít II. Nemec
potvrdil majetkovú dohodu medzi speierským biskupom a jeho vazalmi, pričom sa
spomína aj polovica kráľovského lesa pre 200 svíň (forestem dimidiam... id est ad
saginandos porcos duccentos).95 O niečo neskôr v roku 867 ten istý panovník daroval
opátstvu sv. Cyriaka v Neuenhausen (dnešné Severné Porýnie-Vestfálsko) kráľovské
majetky. Patril k nim aj les de silva inde possunt pasti porci XX.96 Napokon i v listine
rímsko-nemeckého cisára Arnolfa Koruntánskeho z roku 891 sa pri potvrdení výmeny
majetkov medzi kláštorom Stablo (dnešné Belgicko) a významným mužom Ricariom
spomína známe kráľovské územie. Išlo o Ardeny spolu s lesom Herz, kde sa nachádzali najlepšie lesy pre 1 000 svíň (silvis optimus ad porcos milles saginandos). Použité
prídavné meno optimus zrejme malo vyjadriť bohatosť a úrodnosť dubových alebo
bukových lesov v tejto oblasti.97
Aj z obdobia vlády otovskej dynastie sa zachovali podobné doklady o tomto type
lesa. Oto III. v roku 992 daroval kláštoru sv. Albana pri Mníchove šesť kráľovských lánov vo svojom lese (forestum). V hraniciach tohto veľkého kráľovského lesa bol aj les
(silva) pre 40 svíň (... VI regales mansos in foresto nostro... cum silva una ad XL porcos
saginandos in pago Nahgowe... usum donavimus).98 Nakoniec spomenieme ešte dva
príklady z 12. storočia. Prvým z nich je listina Konráda III. Štaufského z roku 1144.
V nej potvrdil vilichskému kláštoru (dnešné Severné Porýnie-Vestfálsko) práva a majetky podľa starších donácií svojich predchodcov Ota III. a Henricha II. Patrili tam aj
kráľovské lesy, na ktoré sa vzťahovalo regálne právo panovníka. To sa týkalo aj pasenia svíň (pastum porcorum et verrium). Lesy boli určené na výkrm 1 000, 400, 200 svíň
a 14 bravov.99 Listina cisárovnej a sicílskej kráľovnej Konštancie z roku 1195 obsahuje
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zaujímavé informácie. V nej udelila cistercitskému kláštoru v Novara di Sicilia právo
na pasenie rôznych zvierat, ktoré v kláštore chovali. Toto právo sa vzťahovalo len na
územie patriace cisárovnej (libere pascua omni tempore per terram demanii nostri pro
mille ovibus, pro centum vaccis et quadinginta iumentis). Okrem toho sa špeciálne spomína aj právo lesného pasenia na žaluďoch pre 160 svíň (pro centum saxaginta porcis
usum glandium percipere concedimus).100
Ako vidieť, v niektorých prameňoch to boli aj lesy, kde sa mohlo napásť až vyše
1 000 svíň.101 V staršej literatúre sa zvyklo tvrdiť, že záznamy o lesoch s istým počtom
svíň vypovedali aj o skutočnej veľkosti lesa.102 Teraz sa o tomto názore už pochybuje.
Nie je totiž úplne jasné, prečo by mal počet svíň v týchto prípadoch vyjadrovať aj reálnu veľkosť lesa. Skôr sa zdá, že šlo iba o približné odhady výkrmu svíň na žaluďoch,
ktoré vychádzali z predchádzajúcich skúseností podľa jednotlivých rokov. Každý rok
totiž nebola úroda rovnaká a všetky stromy nezarodili rovnako. Určite sa striedali obdobia, keď bola produkcia žaluďov raz nízka a raz zase vysoká.103 Čosi podobné sa
opisuje napríklad v spomenutom živote sv. Havla. Odhady lesa na pasenie iste zohľadňovali aj tieto okolnosti. Preto je veľmi pravdepodobné, že v týchto prípadoch išlo len
o priemerné úrody žaluďov, ktoré v takomto lese zvykli dozrievať.
Dnes sa už nepochybuje o tom, že vymeriavanie lesov podľa počtu svíň sa týkalo
aj práva na žírnu pastvu, a nie vždy súviselo s rozlohou lesa. Jednoducho, údaj o lese
povedzme pre 100 svíň v skutočnosti vyjadroval len právo na ich výkrm vzťahujúci sa
na pasenie 100 svíň v lese a nenaznačoval jeho skutočnú veľkosť.104
Právo na lesné pasenie a kráľovský regál
Napokon sme sa dostali k ďalšej veľmi dôležitej záležitosti, ktorá súvisela s lesným
pasením svíň. Ide o kráľovské právo na ich jesenný výkrm v dubových alebo bukových
lesoch. Bola to pôvodne bežná súčasť kráľovského regálu uplatňovaného v ranostredovekej Európe. S pasením na kráľovských alebo neskôr aj cirkevných majetkoch preto
veľmi úzko súvisel výber poplatkov za sezónne pasenie svíň a ich výkrm v lesoch.
S tým boli spojené aj dohody o tejto činnosti, známe pod špecifickými stredovekými
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názvami panagium, pastio, pastionaticus, pasqueragium, pascuarium, sagina, sagi
natio, forestagium alebo aj agistamentum.105 Išlo o právne termíny, ktoré odkazovali
na povolenie výkrmu svíň v lesoch. Význam rozšíreného latinského slova pannagium
v ranom stredoveku bol kŕmenie svíň na spadnutých žaluďoch. Pôvodne však bolo toto
slovo odvodené z pastium vo význame kŕmenie. Zdvojené n odkazuje na skrátenie zo
slova pastinagium. To je zase odvodené zo slova pasnage, ktoré pochádzalo zo starej francúzštiny. Jeho význam bol platenie zemepánovi za právo výkrmu svíň v jeho
lesoch. Keďže sa v tomto prípade uvažuje o starofrancúzskom pôvode slova, predpokladá sa, že tak termín, ako aj reálna prax výberu poplatku za pasenie mali pôvod
niekde vo Franskej ríši. Neskôr sa mal tento termín spolu s platením za pasenie rozšíriť
počas raného stredoveku takmer do celej západnej Európy.106
Ako sme už spomenuli, išlo pôvodne o kráľovský regál, konkrétne o poplatky za
využívanie lesov panovníka (forestae), ktoré boli určené na výkrm svíň.107 Kráľovi,
na ktorého území sa nachádzali takéto lesy, plynuli z tejto činnosti značné finančné
zisky,108 a to najmä preto, že nie všade boli dubové alebo bukové lesy vhodné na výkrm. A tak ich roľníci alebo aj majitelia väčších panstiev z blízkeho okolia využívali
na jesenný výkrm svíň pred ich porážkou. Za to však museli platiť kráľovi alebo tým,
ktorí mali právo na zisk z lesného pasenia, stanovené poplatky.109 Po hodnotnej žírnej
pastve, keď svine dosiahli požadovanú hmotnosť, sa im to aj tak veľmi oplatilo.
Pôvodne bol výkrm svíň najintenzívnejší práve v kráľovských lesoch. Keďže väčšina z nich patrila do regálneho práva panovníka, pasenie v nich sa riadne kontrolovalo. Napriek tomu niekedy dochádzalo k jeho porušovaniu alebo obchádzaniu. Keďže
panovník mal vždy z poskytovania lesného výkrmu svíň pre rôznych záujemcov jasné
výhody, dôsledne dohliadal na jeho dodržiavanie. Túto úlohu vykonávali kráľovskí
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„úradníci“ (magister forestariorum, forest minister, custodes silvarum),110 ktorí kontrovali a strážili výber poplatkov za pasenie svíň v kráľovských lesoch.111 Nikto tam
nemohol slobodne pásť bez kráľovského povolenia alebo zaplatenia stanoveného poplatku.112 Presne tak to bolo už v jednom z bodov spomenutého Lex Visigothorum.
Dobrým príkladom o výbere poplatkov v kráľovských lesoch je záznam o založení
kláštora (Notitia fundationis) sv. Jána v Čiernom lese na juhozápade dnešného Nemecka približne z roku 1130, kde sa spomínajú aj kráľovskí hájnici (forestarii). Vyberali
poplatky (census et decima) za lesné pasenie svíň (de pastione porcorum) v lesoch,
ktoré mali na starosti.113
Postupom času panovníci udeľovali rôznym cirkevným inštitúciám alebo aj súkromným osobám oslobodenie od tohto poplatku. Často sa stávalo, že mohli pri donácii
lesa získať aj právo výberu kráľovského poplatku za pasenie, ktoré si potom mohli
nechať. Podobne ako predtým panovník aj oni mali značné príjmy z poskytnutia lesa
na vykrmovanie svíň iným záujemcom.114
S právom na výber poplatku za pasenie sa môžeme stretnúť aj na majetkoch predstaviteľov významných rodov, ktorí sa pohybovali okolo kráľovského dvora. Vo svojich lesoch, ktoré dostali od panovníka za verné služby, vyberali tiež podľa starého
zvyku poplatky z lesného pasenia svíň. Niektorí z nich, podobne ako to robili králi,
zvykli rôznym kláštorom poskytovať oslobodenie od platenia poplatkov za lesné pasenie svíň vo svojich lesoch. Zvyčajne pritom išlo o bývalé kráľovské lesy, ktoré sa
donáciou dostali do ich rúk.115
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Tak ako v predchádzajúcich častiach tohto príspevku aj v tejto poslednej si uvedieme niekoľko príkladov z ranostredovekých prameňov ohľadom výberu kráľovských
poplatkov za lesné pasenie. Napríklad, už v ustanoveniach merovejovského kapitulára
z roku 560 vydaného za vlády Chlothara I. sa spomínajú kráľovské poplatky, ktoré
sa platili z novo vyklčovaných pozemkov a za právo lesného pasenia svíň (Agraria,
pascuaria, vel decimas porcorum, ecclesiae pro fidei nostrae devotione concedimus).116
Podobne to bolo aj v nasledujúcom kapitulári kráľa Chlothara II. z roku 614. V jednom
z jeho článkov sa uvádza, že ak by nebol možný výkrm svíň, iste z dôvodu neúrody
žaluďov v lese, nemal by sa z tejto činnosti vyžadovať žiadny poplatok pre kráľovskú
komoru (Et quandoquidem pastio non fuerit, unde porci debeant saginari, cellarinis
in publico non exigatur).117 Rovnako aj v Lex Baiwariorum môžeme pri zmienke o cirkevných poddaných (colonis vel servis) natrafiť na to, že ich povinnosťou bolo poskytovať rôzne služby a odvádzať isté dávky, čo sa vzťahovalo aj na poplatky za právo
lesného pasenia (pascuarium desolvat).118 V roku 532 daroval franský kráľ Dagobert I.
časti z kráľovských majetkov v Lonroy a Méobecqu (dnešné stredné Francúzsko) Sigiramnusovi archidiakonovi z Tours na založenie kláštora. Okrem rôznych iných záležitostí patrilo k nim aj právo silvarum pascuariis et capite censu ex omnibus hominibus
ad ipsam curiam pertinentibus.119 Keď v rokoch 633 – 657 merovejovský kráľ Sigibert
III. udelil kostolu v Speyeri desiatky zo všetkých príjmov na svojich majetkoch, ktoré
sa nachádzali v grófstve Speyer, jasne sa pritom spomína aj právo na lesné pasenie svíň
fisci faciant decimas porcorum, qui in forestis insaginatur... in ipso pago Spirense ad
fiscos nostros pertinetur.120 O niečo neskôr v roku 724 zase ďalší merovejovský panovník Theuderich IV. znovu daroval kráľovské majetky kláštoru Maursmünster v Alsasku
a zdôraznil, že nikto nemá bezprávne využívať udelené kláštorné majetky. To sa týkalo
aj ich lesov, kde ut nullus ibidem campos facere, nec porcos saginare, nec materiam
succidere.121
Asi najznámejší príklad o platení za právo výkrmu svíň v kráľovských lesoch je
záznam už v spomenutom Capitulare de villis z obdobia vlády Karola Veľkého. Jasne
sa v ňom zdôrazňuje, aby sami kráľovskí správcovia majetkov a najvýznamnejší ľudia
okolo dvora boli pri výkrme svojich síň ako prví dobrým príkladom v platení poplatku
za toto pasenie v lesoch panovníka (Et iudices, si eorum porcos ad saginandum in
silvam nostram miserint vel maiores nostri aut homines eorum, ipsi primi illam deci
mam donent ad exemplum bonum proferendum, qualiter in postmodum ceteri homines
illorum decimam pleniter persolvent).122 Toto ustanovenie zrejme vypovedá o bežnom
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obchádzaní platenia za spomenuté regálne právo aj jeho najvernejšími. Aby sa to ďalej
neopakovalo, museli ho ako prví riadne dodržiavať jeho najbližší. Veľavravným príkladom je aj potvrdenie majetkov a práv kláštora San Zeno vo Verone Ľudovítom II.
Koktavým v roku 853 na základe starších listín Karola Veľkého, ako aj listín ďalších
panovníkov. Priamo sa pritom uvádza právo kláštora: „... ut in regalibus tam silvis
quam et in ceteris pascuis licentiam haberent greges… porcorum… vel ceterorum ani
malium ad ipsum monasterium pertinentia absque aliqua datione aut exactione pub
lica pascua habere.“123 Podobne to bolo aj v roku 861. Vtedy kráľ Ľudovít II. Nemec
potvrdil výmenu majetkov medzi opátstvom St. Gallen a grófom Konrádom. Spomína
sa pritom, že v okolitých lesoch mal kláštor právo pasturam animalibus, qui in eadem
cellula sunt, hoc est in iumentis et bubus et ovibus et porcis atque capris.124 V roku
897 zase cisár Arnulf daroval biskupstvu vo Wormse kráľovské desiatky vzťahujúce sa
na isté územie (decimationem totius nostre salice terre). Konkrétne išlo aj o decimum
porcum et decimum pullum et decimum maltrarium de silva.125 O niečo neskôr v roku
899 ten istý panovník udelil za svoju spásu, ako aj za duše svojich rodičov kaplnke
Ranshofen, ktorú sám vybudoval, dve jutrá oráčin, mlyn, právo na ťažbu dreva, seno
a výkrm svíň v kráľovských lesoch Weilhart a Hohenhart (in altero foresto Hohinhart,
et in utroque saginationem porcorum... eidem contulimus ecclesie pro remedio paren
tum nostrorum et anime nostre liberatione).126 Zaujímavý prípad sa spomína v roku
908, keď po dlhšom spore o užívanie práv v kráľovskom lese pri Dommartine vydal
burgundský kráľ Rudolf I. listinu, v ktorej ich prisudzuje kostolu sv. Martina. Ten patril do lausannského biskupstva. Uvádza sa, že toto biskupstvo bežne užívalo právo
lesného pasenia svíň v tomto lese (usum habeat…ad porcos saginandos). Pre nezhody
s kráľovskými lovcami a hájnikmi bolo potrebné toto ich staré právo prešetriť. Sám
biskup Boso si v tejto veci jasne uvedomoval, že za právo lesného pasenia treba platiť,
pretože to patrí ku kráľovskému regálu (quia pastionaticum nec silvaticum debet ad
regiam potestatem persolvere).127 Nakoniec však bolo užívanie práva na výkrm svíň
právoplatne prisúdené spomenutému biskupstvu.
Množstvo dokladov o právach na lesné pasenie obsahujú aj pramene z obdobia
vlády saskej dynastie. Keď Oto I. v roku 937 obdaroval majetkami novovybudovaný
kláštor sv. Mórica v Magdeburgu, ich súčasťou boli aj kráľovské lesy. Mnísi dostali
právo na využívanie dreva, byliniek a výkrmu svíň (liceat ut in eis et ligna et herbe in
usus sint et porci saginentur).128 Napokon ten istý panovník ešte v roku 960 udelil tomu
istému kláštoru ďalšie právo na výkrm svíň (heremo porcos saginandi concessimus).129
O niečo neskôr okolo roku 981 zase Oto II. daroval kláštoru Hornbach (dnešné Porý-
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nie-Falcko) šesť kráľovských lánov v Quirnbachu a poskytol mu aj právo na žírnu pastvu svíň v kráľovskom lese, ktoré chovali v kláštore. To sa týkalo vykŕmenia mladých
svíň na území spomenutých lánov, kde sa mohli dobre pásť bez akéhokoľvek poplatku
(a nobis ecclesie date impinguatur fetura porcorum sine decimacione, qui in areis
earumdem hobarum nutriri possint).130 Mali sa dostatočne vykŕmiť na žaluďoch, aby
tak získali požadovanú hmotnosť pred porážkou. V roku 998 sa spomína spor medzi
Arbulfom a Wadaldom o biskupskú hodnosť v ausonskej diecéze (dnešné Španielsko).
Súčasťou biskupstva boli rôzne majetky, medzi ktoré patrili aj poplatky z mýta a z práva lesného pasenia (pascuaria... ad ius ecclesiae pertinent).131 Henrich II. ako ďalší
príslušník saskej dynastie potvrdil v roku 1012 kláštoru Seligenstadt už skôr udelené
kráľovské majetky a práva. Ich súčasťou bolo aj osobitné právo na poplatky zo zisku
z lesného pasenia svíň v kráľovskom lese... in silva omnem decimacionem sive ex por
corum precio … usu provenire poterit.132 Podobná zmienka je aj vo sfalšovanej listine
významného panovníka zo sálskej dynastie Henricha IV., ktorý v roku 1065 daroval
isté práva opátstvu sv. Maximina pri Trevíre. Prisúdil mu aj nárok na zisk z poplatkov
vyberaných počas výkrmu svíň vo všetkých lesoch a lesíkoch, ktoré sa nachádzali na
jeho území (de omnibus silvis sive nemoribus in sancti Maximini fundo iacentibus de
cimam partem tam in arboribus quam de precio porcorum).133 Keď sa Konrád III. stal
v roku 1138 panovníkom Rímskonemeckej ríše, vydal pri tejto príležitosti aj listinu pre
kláštor Bedrug a udelil mu právo na ťažbu dreva a pasenie zvierat v kráľovskom lese.
To sa však nevzťahovalo na svine v čase žírnej pastvy (de silva quadam Ketele et ius
pascue in eadem silva quorumlibet animalium exceptis porcis in tempore glandium).134
Panovník si teda ponechal právo využívať lesné pasenie svíň v období dozrievania
žaluďov pre seba. Samozrejme, ak by chceli mnísi vykŕmiť svine v zmienenom lese,
mohli tak urobiť za obvyklý poplatok. V roku 1164 udelil Fridrich I. Barbarossa obľúbenému cisárskemu falcu Haguenau v Alsasku mestské privilégium. Jedným z práv
bolo aj slobodné pasenie svíň v kráľovskom lese (Porcos... ad pascendum libere com
pellat).135 Ten istý panovník neskôr v roku 1177/1178 potvrdil aj majetky a práva premonštráckeho kláštora Étival v Lotrinsku, vybudovaného v známom lesnatom území
vo Vogézach. Pri opise jeho hraníc sa spomína aj jeden les (silva Livwiz), kde sa vykrmovali svine za poplatok (pasnagium porcorum in nemore... pascentium).136
Už v 10. – 11. storočí sa začínajú objavovať prvé doklady, že právo na lesné pasenie
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sa udeľovalo pre rôzne cirkevné inštitúcie, ako aj súkromným osobám, 137 prevažne pochádzajúcim z významných a bohatých rodov, ktoré zvykli odkazovať právo na pasenie jednotlivým kláštorom vo svojich testamentoch. Tak to bolo napríklad v testamente
Deodata z roku 978 – 996. Je uložený v burgundskom kláštore St.-Marcel-lès-Chalon,
v ktorom sú uchované aj ďalšie ranostredoveké pramene. Vypovedajú o rozšírenom
lesnom pasení svíň na území dnešného Francúzska. V zmienenom dokumente sa spomína aj udelenie práva na výkrm 31 svíň pre tento kláštor. Mohlo sa vykonávať v lese,
ktorý vlastnil Deodatus (cursum in siluam ad triginta et unum porcum, absque ullius
contradictione).138 Ďalšie zaujímavé informácie o lesnom pasení pochádzajú z jedného
z najdôležitejších ranostredovekých kláštorov v Burgundsku – benediktínske opátstvo
vo Flavigny-sur-Ozerain. Z roku 1019 sa napríklad zachovala listina, v ktorej Gui,
syn Mila z Thilu, potvrdil už skôr udelené práva pre spomenuté opátstvo. Týkalo sa aj
bezplatného výkrmu 100 svíň v lese Brenil, ktorý patril spomenutému Guiovi a jeho
predkom (omnem pagsnaticum, centum uidelicet porcorum currentium in silua quam
uulgo Brunim, que silua pertinet ad uillam que nuncupatur Monasterolus).139 Podobne
to bolo aj v ďalších dokumentoch, napríklad z rokov 1070 – 1085, keď Hugo de Vireis
vydal testament, v ktorom tomuto kláštoru určil rôzne majetky. Medzi ne patrilo i právo na lesné pasenie svíň (siluam... ad usus porcorum suorum monasterii).140 Z roku
1090 pochádza listina Letbalda, syna Arleia, ktorý sa chcel stať mníchom v spomenutom kláštore. Preto mu daroval jednu svoju usadlosť, ku ktorej patrili aj okolité lesy,
kde mohli mnísi raz do roka vykrmovať svoje svine (insuper cursum 1x porcorum in
ceteris siluis).141 Pravdepodobne sa to týkalo obdobia, keď tam dozrievali žalude. Rovnako to bolo aj v prípade rytiera Alberica. Aj ten sa chcel stať mníchom v tomto kláštore. Preto mu v roku 1093 daroval dve usadlosti zo svojho majetku spolu s právom na
lesné pasenie svíň v okolitom lese a navyše ešte každoročný vstup do lesa na výkrm
svíň počas žírnej pastvy (cursum in silua ad omnia sibi necessaria et pastum ad porcos
eorum. Insuper ad 1x porcos Beati Marcelli).142 Na doplnenie ešte spomenieme listinu
z roku 1071 – 1078, v ktorej Hugh, pán z Traves, píše, ako vybudoval na svojom hrade
kostol a zasvätil ho sv. Marcelovi. To bol patrón spomenutého kláštora. Hugh daroval
tento kostol s jeho majetkami a právami kláštoru pod podmienkou, že sa tam mnísi
usadia. Súčasťou práv bol aj slobodný rybolov a právo na užívanie jeho lesov, pričom
sa nepriamo spomína i lesné pasenie (Monachis autem ibidem degentibus piscariam
propriam et siluam ad omnes usus eorum animaliumque ipsorum dono hominibus qu
oque illorum similiter).143 Podobne to bolo v roku 1073, keď Humbert, pán z Navilly, daroval kláštoru kostol sv. Laurenta v Pontoux a ďalšie majetky. Na tomto území
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mali mnísi právo užívať lesy a pásť v nich svoje zvieratá. To sa veľmi pravdepodobne
vzťahovalo aj na výkrm svíň (cursus siluarum in dominio, in edificiis et in pascendis
animalibus et in omnibus monachorum necessariis).144
Mnoho dokladov o poplatkoch za výkrm svíň v lesoch máme aj zo stredovekého
Anglicka. Na záver preto spomenieme ešte niekoľko príkladov z prameňov anglo-normandských kráľov. Už počas vlády Viliama I. Dobyvateľa sa zachovali rôzne donácie a exempcie, ktoré boli udelené prevažne pre cirkevné inštitúcie. V tomto období
boli ešte úzko prepojené s územím Normandie a majetkami, ktoré vlastnil na území
dnešného Francúzska.145 Nasledujúce príklady ukazujú veľmi rozšírený spôsob výberu
poplatkov z výkrmu svíň aj v prípade lesov, ktoré vlastnil normandský vojvoda v 11.
storočí.146 V listine Viliama I. z roku 1074 pre opátstvo sv. Wandrille v Hornej Normandii sa spomínajú jeho staré práva na užívanie vojvodských lesov Caudebec a Gotville.
To sa týkalo aj výkrmu svíň.147
Z rokov 1067 – 1082 sa zachoval list tohto panovníka, adresovaný jeho žene Matilde, v ktorom jej oznamuje, že oslobodil opátstvo sv. Martina v Marmoutier (dnešné
Francúzsko) od všetkých daní, medzi ktoré patrili aj lesné poplatky.148 Ako vieme, týkali sa i lesného pasenia svíň. Aj v ďalšej jeho listine z roku 1084 sa spomína oslobodenie od rôznych daní, ktoré patrili ku kráľovskému regálnemu právu. Vzťahovali
sa na lesný poplatok (forestagio), ako aj práva na výkrm svíň v jeho lesoch.149 Počas
svojej vlády daroval ešte opátstvu sv. Floriána pri Sumare (dnešné Francúzsko) kostol
v anglickom meste Andover s celým jeho príslušenstvom. Išlo napríklad o pozemky,
desiatky zo všetkých jeho majetkov a špeciálne i právo na lesný výkrm pre 10 svíň
(pannage).150 V podobnom duchu sa nesie aj ďalšia listina Viliama I., v ktorej potvrdil
opátstvu sv. Amanda (dnešné Francúzsko) právo na desiatky vo veľkom kráľovskom
lese Aliermont v Hornej Normandii, ale aj v iných lesoch. Išlo teda, samozrejme, aj
o právo na výkrm svíň.151
Na základe toho, čo sme doteraz spomenuli, je zrejmé, že chov svíň bol v ranom
stredoveku naozaj veľmi dôležitý. Spotreba bravčového mäsa na kráľovskom dvore
bola veľká. To bol aj jeden z predpokladov, prečo bol ich chov jedným zo základných zložiek hospodárenia na kráľovských alebo cirkevných majetkoch. Významnou
hospodárskou technikou bolo ich lesné pasenie a jesenný výkrm na žaluďoch alebo
bukviciach. Išlo o veľmi rozšírený spôsob chovu svíň, výsledkom ktorého malo byť
získanie požadovanej hmotnosti pred ich porážkou. To sa mohlo docieliť aj pomocou
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žírnej pastvy prevažne vo výmladkových lesoch, ktoré osekávali a orezávali pre väčšiu úrodu žaluďov. Boli to riedke lesy alebo lesíky. Žalude sa počas pasenia zvykli aj
obúchavať, aby ich na zem spadlo čo najviac. Potom sa tam mohlo vykŕmiť oveľa viac
svíň. Ak bola bohatá úroda, žalude sa aj zbierali ako krmivo na zimné obdobie. Išlo
o spôsoby práce, aké sa využívali v celej ranostredovekej Európe, kde sa vykonávalo
lesné pasenie svíň.
Dubové alebo bukové lesy boli od najstarších čias súčasťou kráľovského regálu.
Výhody z vlastníctva spomenutých lesov si ranostredovekí panovníci veľmi dobre
uvedomovali a náležite ich aj strážili. Z povolenia pásť svine v lesoch panovníka mala
pritom kráľovská pokladnica značné finančné zisky. Preto bolo lesné pasenie svíň na
kráľovských majetkoch v ranom stredoveku veľmi dôležité.
Silva ad pasturam porcorum : Forest-pastures
of swine at royal estates in Early Medieval Europe
Pavol Hudáček
The swine was one of the three most important domesticated animals. They were
always bred for meat and did not provide any other benefits for humans. During the
medieval period, pork was very important for human consumption. House pigs of the
Middle Ages had high legs and only small muscular systems. They had wedge-shaped
heads and bristle combs. In the time of the Middle Ages, the breeding of swine was widespread in Europe. They dominated in relation to the total livestock in most regions.
In Early Medieval Europe, swine were raised in great numbers, mostly at royal or
church properties. Pasturing in oak and beech forests was connected with swine breeding. Swine – fattened on acorns and beechnuts found in forests in autumn – were later
slaughtered. The Latin terms commonly used for medieval forest-pastures are sagina
porcorum, porcos saginare or pascua porcorum in glandibus. The woodlands where
this took place were named silva grossa, silva glandaria or silva pastilis.
Swine are mentioned even in the oldest Early Medieval codices (Lex Visigothorum,
Lex Alamannorum, Lex Baiwariorum, Lex Burgundionum), which dealt also with the
fines and punishment associated with swine theft. The codices contain a lot of information about swine pasturing in forests as well. Yet another data source on swine can
be found in hagiographies (vitae), in a lot of royal capitularies, in medieval charters
and administration records e. g. Capitulare de villis and Brevium exempla. Information
about swine often appears also in Early Medieval husbandry sources and property inventories, as well as information about pork-bacon, sausages and lard. All these products were a substantial part of the royal diet during the constant travelling of the royal
court cross country or during military actions. Swine were pastured in forests in which
tree branches were trimmed to achieve higher acorn harvests (eng. pollarding). They
were usually just open woodlands, not densely forested woods. Swine shepherds used
to shake branches to get even more acorns. Acorns were stocked as well. Originally,
it was only a king that could have his swine graze in forests. For that reason, a fee
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was collected for the pasturing or fattening of swine in royal forests (pannage). The
Latin terms commonly used for it are panagium, pastio, pastionaticus, pasqueragium,
pascuarium, sagina, saginatio, forestagium or agistamentum. In the Early Medieval
Ages, forests were measured according to the number of swine that could graze there.
Some forests could pasture up to 1000 – 2000 heads of swine. Kings acquired considerable income from giving the right to pasture swine in their forest, and this income was
a part of a royal fiscus. If one wanted to breed his swine in a royal forest, one had to be
given permission to do so. This was controlled by royal officers (magister forestario
rum, forest minister, custodes silvarum). Kings used to free particular monasteries and
abbies, and even private persons from paying this due. It was not unusual that along
with a property donation from a king, such parties gained the right to collect dues from
swine pasturing as well. Early Medieval forest-pastures were a very important method
of breeding in the Middle Ages.
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