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Wstęp 

1. Cel, przedmiot i zakres pracy 

W kategoriach badań nad historią rodziny demografia historyczna, zajmująca się 

rozwojem populacji w ujęciu historycznym, należy do najprężniej rozwijających się dyscyplin 

badawczych1. W tzw. okresie preklasycznej demografii historycznej (trwającym do 1945 roku) 

badacze ograniczali się do wąskiego zakresu badań, polegającego najczęściej na dokonywaniu 

szacunków zaludnienia na podstawie źródeł podatkowych czy badań ruchu naturalnego 

ludności2. W pracach badawczych dokonywanych już po II wojnie światowej demografia 

historyczna odeszła od wcześniejszych, wąskich kierunków badań do szerszych rozważań, 

dotyczących tendencji i mechanizmów rozwojowych dawnych populacji dotyczących m.in. 

takich zagadnień jak płodność małżeńska czy śmiertelność niemowlęca i dziecięca3. Miało to 

związek z głoszonymi jeszcze przed II wojną światową postulatami odejścia od historii 

opisowej, faktograficznej, a do tego zdominowanej przez historię polityczną. Od przełomu lat 

20. i 30. XX wieku grupa historyków skupiona wokół czasopisma Annales d’histoire 

économique et sociale („Roczniki historii ekonomicznej i społecznej”), nazwana z czasem 

szkołą Annales, przeciwstawiała się ówczesnemu charakterowi badań historycznych. Program 

szkoły zakładał powiązanie historii z innymi naukami społecznymi (m.in. z ekonomią 

i socjologią) oraz postulował poszukiwanie nowych źródeł historycznych i stosowanie przy ich 

analizie metod statystycznych i ilościowych. Równocześnie dążono do rozszerzenia 

problematyki badawczej m.in. o badania nad rodziną4. Historycy byli zgodni, że o rozwoju 

każdego społeczeństwa decyduje poziom prokreacji małżeńskiej. W połowie lat 50. XX wieku 

wzrosło zapotrzebowanie na kwantytatywne pomiary zjawisk i procesów badanych przez 

historyków5. 

Reakcją na postulaty szkoły Annales było opracowanie przez francuskiego demografa 

i statystyka Louisa Henry’ego oraz archiwistę Michela Fleury’ego nowych metod dotyczących 

demograficznego badania rodzin – sumaryczną (nienominatywną) oraz rekonstrukcji rodzin 

                                                           
 

1 C. Kuklo, O potrzebie intensyfikacji badań nad strukturami demograficznymi rodzin na ziemiach polskich do 

początku XX wieku, PDP, t. 37, 2015, nr 1, s. 9–10.   
2 A. F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2003, s. 708–709. 
3 C. Kuklo, Demografii historycznej wkład do nauk o rodzinie, [w:] Wielowymiarowość badań 

biodemograficznych i związki z innymi naukami, red. S. Kozieł, Łódź 2016, s. 12. 
4 T. Wiślicz, Szkoła »Annales« wobec wyzwań schyłku XX wieku. Krytyka i próby reform, „Kwartalnik 

Historyczny”, t. 112, nr 2, 2004, s. 79–100. 
5 C. Kuklo, O potrzebie intensyfikacji…, s. 9. 
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(nominatywną)6. Novum stanowiło skupienie się nie na szacunkach liczby ludności, lecz na 

obserwacji zachowań prokreacyjnych poszczególnych rodzin. Program badawczy rodzin 

opracowany przez Henry’ego oraz Fleury’ego stanowił przełom w badaniach demograficznych, 

stając się szybko podstawową techniką demografii historycznej. Metodologia upowszechniła 

się, czego świadectwem był masowy wzrost opracowań demograficznych na całym świecie, 

obejmujących z czasem dzięki komputeryzacji badań, która umożliwiła przetworzenie 

ogromnego materiału statystycznego, coraz większe obszary badawcze7. 

Niemal równocześnie powstała niejako konkurencyjna w stosunku do tzw. szkoły 

francuskiej, lecz nie podważająca jej osiągnięć, grupa badawcza skupiona wokół Petera 

Lasletta, która skoncentrowała się na kompozycji i wielkości gospodarstwa domowego8. 

Tzw. Grupa z Cambridge (The Cambridge Group for the History of Population and Social 

Structure) więcej uwagi poświęcała wykorzystaniu spisów ludności oraz zbiorczej analizie 

ksiąg metrykalnych. W latach 60. XX wieku Laslett wykorzystał do badań blisko 

100 angielskich spisów imiennych9. Cambridge Group przyczyniła się do rozpowszechnienia 

badań na podstawie przedstatystycznych spisów ludności10. Należy dodać, że w przypadku 

Anglii tamtejsze spisy ludności są lepszej jakości niż księgi metrykalne, co wpłynęło na ich 

większe wykorzystanie i dostosowanie metodologii11. 

Przełom w demografii historycznej, jaki się wówczas dokonał, polegał na zmianie 

koncentracji badań z jednostki na całe populacje, rozbudowie kwestionariusza badawczego 

oraz na unowocześnieniu technik badawczych12. Demografia historyczna dzięki swoimi 

kontaktom z naukami społecznymi i przyrodniczymi oraz wykorzystaniu szerokiego zakresu 

metod badawczych stała się interdyscyplinarną dziedziną badań13. Dziś nikogo nie trzeba już 

przekonywać o roli badań demograficznych, wraz z całym ich zapleczem metodologicznym, 

w badaniach nad dawnymi populacjami14. Historycy są zgodni, że szerokie badania nad 

                                                           
 

6 M. Fleury, L. Henry, Des registres paroissiaux à l’histoire de la population. Manuel de dépuillement 

et d’exploitation de l’état civil, Paris 1956. 
7 C. Kuklo, O potrzebie intensyfikacji…, s. 10. 
8 M. Szołtysek, Teoria rodziny w ujęciu Petera Lasletta i The Cambridge Group – »angielska tajna broń«, jej 

krytycy i jej długie trwanie, PDP, t. 24, 2003, s. 7–44; M. Kopczyński, Rodzina i gospodarstwo domowe w czasach 

wczesnonowożytnych w świetle badań historyków anglosaskich, [w:] Z dziejów Europy wczesnonowożytnej, 

red. J. Wijaczka, Kielce 1997, s. 23–50. 
9 P. Laslett, Size and Structure of the Household in England over Three Centuries, „Population Studies”, t. 23, 

1969, issue 2, s. 199–223. 
10 C. Kuklo, O potrzebie intensyfikacji…, s. 12, przyp. 37. 
11 P. Laslett, La famille et le ménage: approches historiques, „Annales ESC”, t. 27, nr 4–5, 1972, s. 847–872. 
12 C. Kuklo, Demografii historycznej wkład…, s. 11. 
13 Tenże, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 9. 
14 Tenże, O potrzebie intensyfikacji…, s. 7–8. 
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zjawiskami ludnościowymi są niezbędne dla pełnego poznania i zrozumienia procesu 

historycznego.  

Ożywienie badań demograficzno-historycznych w Europie nie ominęło również Polski, 

czego świadectwem było powołanie w 1964 roku Sekcji Demografii Historycznej Komitetu 

Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk oraz rozpoczęcie trzy lata później wydawania 

periodyku naukowego – pt. „Przeszłość Demograficzna Polski”15. Mimo rozwoju 

zachodnioeuropejskich badań nad rodziną, okres do końca lat 70. XX wieku nie zaowocował 

w polskim środowisku naukowym wieloma monograficznymi opracowaniami16. Pewne 

ożywienie analiz dawnych struktur rodzinnych z wykorzystaniem metody rekonstrukcji rodzin 

w polskiej nauce możemy zaobserwować dopiero od lat 80. XX wieku, głównie za sprawą 

nielicznych, specjalnych zespołów badawczych, wśród których należy wymienić ten kierowany 

przez Andrzeja Wyczańskiego, skupiający oprócz historyków także informatyków, z myślą 

o zastosowaniu dla analiz danych masowych zaawansowanej techniki obliczeniowej17. 

Niestety, w przeciwieństwie do Europy Zachodniej, w Polsce badania nad rodziną 

w przeszłości inspirowane i prowadzone były na ogół przez pojedynczych badaczy, a nie przez 

wspierane np. finansowo, instytucje i zespoły badawcze18. W minionych dekadach istotną 

barierę stanowił problem przetworzenia w badaniach nad ludnością konkretnych ośrodków 

ogromnych danych mierzonych w tysiącach zapisów ślubów, urodzeń (chrztów) oraz 

pogrzebów (zgonów). Mimo pewnych postępów, jeśli chodzi o możliwości zastosowania 

komputerowych technik obliczeniowych w analizie danych masowych, do końca lat 90. 

XX wieku dorobek polskiej nauki demografii historycznej wzbogacił się jedynie o kilka 

opracowań poświęconych charakterystyce demograficznej miejskiej rodziny doby 

preindustrialnej, stanowiących jednakże do dziś istotny materiał metodologiczny 

                                                           
 

15 Tamże, s. 15–16. 
16 W tym miejscu trzeba wymienić demograficzne opracowanie historii ludności Brzeżan i okolicznych wsi 

dokonane przez B. Puczyńskiego przed II wojną światową, opublikowane dopiero trzydzieści lat później przez 

S. Borowskiego; B. Puczyński, Ludność Brzeżan i okolicy w XVII i XVIII w., PDP, t. 4, 1971, s. 177–214; Tenże, 

Ludność Brzeżan i okolicy w XVII i XVIII w. Część II. Ruch naturalny ludności, PDP, t. 5, 1972, s. 15–64; Tenże, 

Ludność Brzeżan i okolicy w XVII i XVIII w. Część III. Zaludnienie i struktura ludności według płci, wieku i stanu 

cywilnego, PDP, t. 6, 1974, s. 3–52. Powstały również opracowania S. Waszaka dotyczące rodzin poznańskich 

oraz E. Brodnickiej dotyczące ludności parafii Wieleń nad Notecią; S. Waszak, Dzietność rodziny mieszczańskiej 

i ruch naturalny ludności miasta Poznania w końcu XVI i w XVII wieku, RDSG, t. 16, s. 316–384; E. Brodnicka, 

Ludność parafii Wieleń nad Notecią w drugiej połowie XVIII w., PDP, t. 2, 1970, s. 179–202. 
17 C. Kuklo, A. Wyczański, Badania nad rodziną w Polsce XVI–XVIII wieku za pomocą elektronicznego 

przetwarzania danych prowadzone w Instytucie Historii PAN w Warszawie oraz w Instytucie Historii FUW 

w Białymstoku, „Studia Podlaskie”, t. 1, 1990, s. 85–90; C. Kuklo, Demografii historycznej wkład…, s. 22–23. 
18 C. Kuklo, O potrzebie intensyfikacji…, s. 16. 
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i porównawczy19. Według Cezarego Kuklo na mały przyrost opracowań wpłynął m.in. problem 

dostępności do archiwaliów, słabe zaopatrzenie uczelni wyższych w sprzęt komputerowy 

umożliwiający przetwarzanie danych masowych czy brak odpowiedniego przygotowania 

i umiejętności obsługi programów komputerowych, szczególnie w przypadku badaczy 

starszego pokolenia20. Chociaż kolejne lata, a szczególnie początek XXI wieku przyniosły 

istotną intensyfikację badań (na co wpływ miała powszechna dostępność i względna łatwość 

obsługi odpowiednich programów do elektronicznego przetwarzania danych), 

a w konsekwencji dalszy dopływ nowych opracowań21, trzeba jednak stwierdzić, że prace 

dotyczące społeczności miejskich stanowią zdecydowaną mniejszość, w porównaniu do liczby 

opracowań demograficznych społeczności wiejskich22.  

Dziś o dynamicznym rozwoju polskiej nauki demografii historycznej świadczy stały 

dopływ kolejnych opracowań dotyczących ludności miast23. Kilkukrotne sprawozdanie stanu 

badań polskiej demografii historycznej oraz dokonane stosunkowo niedawno podsumowanie 

dotychczasowych badań nad strukturami demograficznymi rodzin na ziemiach polskich 

                                                           
 

19 Tenże, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991; M. Kędelski, Rozwój demograficzny 

Poznania w XVIII i na początku XIX wieku, Poznań 1992; J. Baszanowski, Przemiany demograficzne w Gdańsku 

w latach 16011846, Gdańsk 1995; K. Makowski, Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992. 
20 C. Kuklo, O potrzebie intensyfikacji…, s. 17. 
21 Tenże, Demografii historycznej wkład…, s. 24. Przykładowo: S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa w latach 

1784–1880. Studium demograficzno-historyczne, Rzeszów 2006; M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej od 1749 

roku do połowy XIX wieku w świetle ksiąg metrykalnych. Studium demograficzno-społeczne, Katowice 2007, Praca 

doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Antoniego Barciaka w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego 

[dostęp: 26 VI 2020 r.], Dostępny w Internecie: http://www.sbc.org.pl/Content/7901/doktorat2780.pdf; 

H. Kurowska, Gubin i jego mieszkańcy. Studium demograficzne XVII–XIX w., Zielona Góra 2010; M. Wyżga, Parafia 

Raciborowice od XVI do końca XVIII wieku: studium o społeczności lokalnej, Kraków 2010; J. Siebel, Ludność 

parafii bogucickiej (woj. śląskie) w latach 1738–1860 (na podstawie ksiąg metrykalnych), Katowice 2012; 

J. Skierska, Ludność Zielonej Góry w latach 1652–1766 w świetle ksiąg metrykalnych, Zielona Góra 2015. 
22 Zwrócił na to uwagę już w latach 90. XX w. K. Makowski; zob. Tenże, Rodzina poznańska…, s. 6. 
23 Bibliografia polskiej demografii historycznej po 1945 r. została zestawiona w 2014 r. przez P. Łozowskiego; 

Bibliografia Polskiej Demografii Historycznej po 1945 roku, oprac. P. Łozowski, [w:] Struktury demograficzne 

rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów, red. P. Guzowski, C. Kuklo, 

Białystok 2014, s. 157–389. Dotychczas kilkukrotnie dokonano podsumowania badań: A. Szczypiorski, 

Problematyka badawcza demografii historycznej w 20-leciu PRL – osiągnięcia i zamierzenia, „Studia 

Demograficzne”, z. 12, 1967, s. 65–76; Z. Sułowski, Stulecie polskiej demografii historycznej (1882–1982), PDP, 

t. 4, 1971, s. 3–20; I. Gieysztorowa, Niebezpieczeństwa metodyczne polskich badań metrykalnych XVII−XVIII wieku, 

KHKM, r. 19, nr 4, 1971, s. 561−577; C. Kuklo, Demografia…, s. 9–50. Najnowsze prace są publikowane głównie 

na łamach „Przeszłości Demograficznej Polski”. W tym miejscu muszę wspomnień o najnowszych pracach 

dotyczących ludności miast doby preindustrialnej: P. Łozowski, Rodzina w Starej i Nowej Warszawie w XV 

i początkach XVI wieku, Białystok 2021 oraz P. Miodunka, Społeczność małych miast południowej Małopolski od 

końca XVI do końca XVIII wieku, Kraków 2021. W kontekście badań nad okolicą Krakowa warto nadmienić, że 

w przygotowaniu jest także rozprawa doktorska na temat ludności podkrakowskiego miasta Wieliczka; zob. 

J. Pieczara, Population of Wieliczka in 1788 – Household Size and Structure, PDP, t. 41, 2019, s. 81–122; Tenże, 

Staropolskie księgi metrykalne parafii św. Klemensa w Wieliczce jako źródła do badań nad historią lokalną, 

„Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”, t. 19, 2017, s. 41–52. 
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zwalnia mnie z obowiązku przedstawiania ich rezultatów24. Jednak mimo wielu apeli polskich 

badaczy, w polskiej nauce demografii historycznej cały czas dostrzegalny jest deficyt 

opracowań dotyczących ludności miast, a szczególnie największych ośrodków 

Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Trzeba także stwierdzić, że historycy-demografowie 

rzadko sięgają do wspomnianej już, uznanej metody rekonstrukcji rodzin. Dostrzegł tę 

stagnację Cezary Kuklo i sformułował w 2015 roku „apel” nawołujący do intensyfikacji badań 

nad strukturami demograficznymi rodzin na ziemiach polskich do początku XX wieku25.  

Dotychczas w polskiej nauce demografii, jeśli chodzi o badania nad strukturami 

rodzinnymi w mieście preindustrialnym, najwięcej ustaleń przyniosła praca Cezarego Kukli 

dotycząca rodziny w osiemnastowiecznej Warszawie26. Autor w oparciu o bogatą podstawę 

obejmującą około 80 tys. metryk ślubów, chrztów i zgonów warszawskiej parafii św. Krzyża 

zrekonstruował 2 tys. tamtejszych rodzin. Badania potwierdziły późne ożenki mężczyzn 

(29 lat) oraz jednocześnie młody wiek kobiet przy ślubie (22–23 lata). Analizy udowodniły 

także endogamiczność zawieranych małżeństw. Nade wszystko trzeba podkreślić osiągnięcia 

dotyczące badań nad płodnością. Autor rozpoznał płodności tamtejszych par małżeńskich 

w zależności od wieku kobiety oraz potwierdził stosowanie praktyk antynatalistycznych wśród 

małżeństw. Ponowne związki małżeńskie były koniecznością dla warszawskich wdów, tym 

bardziej tych z licznym potomstwem, ale zwykle nie było im łatwo znaleźć nowego partnera. 

Ogólnie miejscowi wdowcy zawierali nowe związki szybciej i częściej od wdów. 

Warte omówienia są szczegółowe badania Krzysztofa Makowskiego nad rodziną 

poznańską (wprawdzie w pierwszej połowie XIX wieku), które były tym cenniejsze, że autor 

wykorzystał oprócz metryk obejmujących katolików, także zapisy dotyczące ewangelików27. 

Badania Makowskiego pokazały związek pomiędzy pozycją majątkową a przeciętnym wiekiem 

zawierania ślubu (najbogatsi żenili się zdecydowanie najpóźniej). Autor wykazał, że nie 

pozycja społeczna, lecz wyznanie odgrywało większą rolę przy wyborze partnera, podobnie jak 

i świadków uroczystości. Podobnie nie zauważył, aby różnice narodowościowe wpływały na 

wybór współmałżonka (ponad 1/5 związków miała charakter ślubów mieszanych). Badania nad 

ludnością Poznania pozwoliły także na wysunięcie hipotezy, że wśród społeczeństwa miasta 

                                                           
 

24 Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku… 
25 C. Kuklo, O potrzebie intensyfikacji…, s. 7–36. 
26 Tenże, Rodzina… 
27 K. Makowski, Rodzina poznańska… 
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zdarzały się praktyki antynatalistyczne, trzeba dodać, że częstsze wśród protestantów niż 

katolików. 

Także stolicy wielkopolski dotyczyły interesujące badania Stanisława Waszaka 

przeprowadzone dużo wcześniej, bo w latach 50. XX wieku, stanowiące przez długi okres 

podstawę charakterystyki staropolskiej rodziny mieszczańskiej28. Badania dowiodły znacznej 

wielokrotności małżeństw w Poznaniu, bowiem przeciętny czas trwania związku autor określił 

na 10 lat. Waszak dowiódł, że liczba dzieci w rodzinie zależała od poziomu jej zamożności. 

Oprocz tego autor wykazał, że płodność w ówczesnych rodzinach poznańskich 

charkateryzowała się niedużymi rozmiarami. 

Warte uwagi są studia Krzysztofa Mikulskiego nad społeczeństwem Torunia 

publikowane od lat 90. XX wieku w formie artkułów29, a finalnie w formie monograficznego 

opracowania30. To ostatnie, trzeba nadmienić, że skonstruowane w szerokim rozmiarze 

społecznym, obejmującym nie tylko najbogatsze grupy zawodowe, ale i pospólstwo, przyniosło 

m.in. interesujące opracowanie strategii rodzinnych miejscowego mieszczaństwa oraz bogate 

analizy dotyczące doboru imion chrzcielnych w XVII–XVIII wieku. 

Z obowiązku muszę wspomnieć również własne badania nad społeczeństwem miejsko-

wiejskiej parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku31. Metoda rekonstrukcji rodzin 

pozwoliła wówczas na odtworzenie 574 rodzin (w tym 309 otwartych dzietnych oraz 

265 zamkniętych). Dodatkowo wyróżnioniłem w tej grupie 223 rodziny kompletne. Średni 

wiek zawarcia małżeństwa wyniósł w przypadku mężczyzn 30,1 roku, zaś kobiet 23,1 roku. Na 

ślubnym kobiercu najczęściej stawały pary, które stanowili mieszkańcy jednej miejscowości 

wchodzącej w skład tej parafii. Z kolei przybysze zawierający ślub rekrutowali się najczęściej 

                                                           
 

28 S. Waszak, Dzietność rodziny…, s. 316–384.   
29 K. Mikulski, Kondycja demograficzna rodziny mieszczańskiej w Toruniu z XVI–XVII w. (na przykładzie 

genealogii Neisserów), [w:] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, red. Z. H. Nowak, 

A. Radzimiński, Toruń 1998, s. 115–142; Tenże, Regres demograficzny w Toruniu w XVII wieku w świetle analizy 

małżeństw luteranów, [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich Wrocław 15–18 

września 1999 roku, Pamiętniki, t. 3, cz. 1, red. K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz, W. Wrzesiński, Toruń 2001, 

s. 305–315. 
30 K. Mikulski, Pułapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych 

(na przykładzie Torunia w XVII i XVIII wieku), Toruń 2004. 
31 K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna w latach 1751−1800 w świetle ksiąg metrykalnych, 

Kraków 2016, Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Zdzisława Nogi w Instytucie Historii 

i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie [w zbiorach autora]. Na podstawie części 

maszynopisu pracy magisterskiej, dotyczącej charakterystyki rodzin zrekonstruowanych, opublikowane zostały 

następnie dwa artykuły: K. Kołodziejczyk, Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na 

podstawie ksiąg metrykalnych (część 1), PDP, t. 38, nr 3, 2016, s. 55–78 oraz Tenże, Rodzina w parafii Nowy 

Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 2), PDP, t. 39, 2017, s. 65–95. 

Badania zostały dostrzeżone w polskiej nauce demografii historycznej; C. Kuklo, O historii społecznej 

z perspektywy demografa historycznego słów parę, „Historyka. Studia Metodologiczne”, t. 49, 2019, s. 309. 
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z niedalekiej okolicy Nowego Miasta Korczyna. Średnio na jedną rodzinę zamkniętą dzietną 

przypadało czworo dzieci. Największą płodnością charakteryzowały się kobiety, które wzięły 

ślub w wieku 20–24 lat. Jednak nie wszystkie parafianki aktywnie korzystały z całego swojego 

okresu rozrodczego, bowiem ustalono wówczas, że praktyki antynatalistyczne istniały wśród 

społeczności tej miejsko-wiejskiej parafii Ponidzia. Chociaż prawie połowa owdowiałych 

parafian nowokorczyńskich decydowała się na ponowne małżeństwo (61% wdowców oraz 

31,5% wdów), to zdecydowanie szybciej ponowny związek zawierali mężczyźni. Duża liczba 

posiadanych dzieci z poprzedniego związku – podobnie jak w parafii św. Krzyża w Warszawie 

– była barierą najczęściej uniemożliwiającą wdowom zaistnienie na rynku małżeńskim. Jeśli 

chodzi o charakterystykę demograficzną rodzin, potwierdzono na przykładzie badanej parafii 

wiele dotychczasowych ustaleń (m.in. zdeterminowanie płodności wiekiem kobiety, wyższy 

odsetek poczęć przedmałżeńskich w przypadku kobiet starszych czy też wydłużenie przerwy 

międzyporodowej w przypadku śmierci poprzedniego dziecka w ciągu trwania pierwszego 

roku jego życia). 

W tym miejscu postaram się pokrótce przedstawić najważniejsze z postulatów, które 

z punktu widzenia moich badań na przykładzie preindustrialnego miasta warte są pogłębienia. 

Wzmożenia wymagają więc niewątpliwie badania nad rzeczywistym (a nie deklarowanym) 

wiekiem nupturientów, najważniejszym chyba czynnikiem „regulującym” płodność naturalną, 

a tym samym proces reprodukcji ludności. Podobnie ma się sprawa ówczesnego doboru 

społecznego, zawodowego i terytorialnego nupturientów, nie wyłączając strategii 

matrymonialnej. Pogłębienia badań wymaga także środowisko matek i ojców dzieci 

pozamałżeńskich oraz przeżywalność „nielegalnego” potomstwa, chociaż nie zawsze jest to 

możliwe do zbadania na podstawie dostępnych źródeł. Mimo wszechstronnej problematyki 

poruszanej w polskich badaniach demograficznych, również inne zagadnienia dotyczące 

funkcjonowania dawnych rodzin wymagają pogłębienia. Niewiele wiadomo o procesie 

formowania się najmniejszych komórek społecznych w miastach staropolskich, w tym 

w największych ośrodkach. Również nie wszystkie zagadnienia dotyczące rodzin staropolskich 

były w polskich badaniach dokładniej obserwowane (np. okołoporodowa umieralność kobiet 

czy częstotliwość związków powtórnych). Przeważa pogląd, że na ziemiach polskich do końca 

XIX wieku panowała płodność naturalna, ale nielicznie podjęte badania nad płodnością rodzin 

warszawskich czy śląskich wskazują, że tamtejsze kobiety nie wykorzystywały do końca 

swoich potencjalnych możliwości rozrodczych. Wart studiów, w perspektywie badań nad 

rozpadem rodziny, jest także rozmiar umieralności okołoporodowej kobiet, także w powiązaniu 

z ich wiekiem czy liczbą wydanego przez nie na świat potomstwa. Intensyfikacji badań wymaga 
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nie tylko rodzina nuklearna, ale także staropolskie gospodarstwo domowe i cykl życiowy jego 

mieszkańców. Dzięki pracom Stanisława Waszaka nad strukturą i wielkością gospodarstw 

domowych w Poznaniu u schyłku XVI wieku wiadomo, że niespełna 80% z 784 gospodarstw 

domowych stanowiły jednostki wieloosobowe liczące około sześciu osób. W 58% gospodarstw 

zatrudniana była czeladź i służba, lecz największa liczba gospodarstw domowych ze służbą 

wstępowała w częściach miasta, gdzie mieszkali najbogatsi jego mieszkańcy32. Analizy 

demograficzne Mieczysława Kędelskiego z początku lat 90. XX wieku dotyczące rodzin 

poznańskich wedle spisu ludności miast królewskich z 1777 roku pokazały, że gospodarstwa 

posesjonatów ze śródmieścia liczyły przeciętnie 5,7 osoby zaś komorników – 

4,4 domowników. Ci pierwszy trzymali też średnio większą liczbę czeladzi. Mniejsze rozmiary 

przybierały gospodarstwa kierowane przez osoby w stanie wdowim33. Trzeba wymienić w tym 

miejscu studium demograficzno-społeczne Cezarego Kukli poświęcone strukturze rodzin 

i gospodarstwom domowym w wybranych dużych i małych ośrodkach miejskich 

Rzeczypospolitej u schyłku XVIII wieku (Warszawa, Kraków, Praszka, Olkusz, Radziejów 

i Wieluń)34. Dzięki tej pracy wiadomo o zdywersyfikowaniu wielkości gospodarstwa 

domowego ze względu na pozycję społeczną i majątkową – gospodarstwa domowe 

najbogatszych mieszkańców Krakowa i Warszawy były liczniejsze niż najmniej zasobnych 

mieszczan. W wielkomiejskiej Warszawie gospodarstwa domowe najbogatszych były 

liczniejsze niż w stolicy Małopolski, co wynikało głównie z większej liczby zatrudnianych 

służących. Dowiadujemy się także o znacznym zdywersyfikowaniu wielkości gospodarstwa 

domowego ze względu na płeć jego kierownika – gospodarstwa kobiece były mniejsze od tych 

kierowanych przez mężczyzn, co wynikało z redukcji aż trzech z pięciu składowych jego 

członków: braku małżonka, małej liczby potomstwa i pracowników najemnych. W miastach 

preindustrialnych dominowały małe rodzinne gospodarstwa domowe. Widzimy tam także 

bardzo liczne gospodarstwa rodzin niepełnych. Z kolei analizy Michała Kopczyńskiego, 

chociaż przeprowadzone były na przykładzie gospodarstw chłopskich, wykazały, że wielkość 

gospodarstw domowych, podobnie jak rozmiary rodzin biologicznych, była silnie powiązana 

z pozycją społeczno-ekonomiczną głowy rodziny, ale także z wielkością areału uprawianej 

ziemi. Ponadto wskazano, że polskie gospodarstwo chłopskie wpisuje się w model 

                                                           
 

32 S. Waszak, Ludność i zabudowa mieszkaniowa miasta Poznania w XVI i XVII w., Poznań 1953. 
33 M. Kędelski, Rozwój demograficzny…, s. 102–103. 
34 C. Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium 

demograficzno-społeczne, Białystok 1998. 
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charakterystyczny dla Europy Środkowej w zaproponowanej przez wspomnianego wcześniej 

Petera Lasletta klasyfikacji geografii form rodzinnych35. Ponadto Michał Kopczyński i Cezary 

Kuklo potwierdzili, że etap życia związany z udaniem się na służbę (life-cycle servants) był 

typowy także w przypadku społeczeństwa staropolskiego i występował zarówno w miastach 

oraz na wsiach, zaś badania Mikołaja Szołtyska wykazały powszechność występowania tego 

zjawiska na ziemiach polskich. Szeroko zakrojone badania Szołtyska nad strukturą, 

kompozycją i przemianą chłopskich gospodarstw zasługują na pokreślenie również ze względu 

na wielkość wykorzystanej bazy źródłowej i analizę na szerokim tle europejskim36. Dalsze 

badania nad miejskim gospodarstwem domowym, jego składem (służbą, czeladzią, 

komornikami, krewnymi) czy rozmiarem (w tym ze względu na płeć czy pozycją społeczno-

ekonomiczną jego kierownika) winny powiększyć nasz stan wiedzy. 

⁕ ⁕ ⁕ 

Niniejsza praca jest studium demograficzno-społecznym. Celem pracy jest 

charakterystyka demograficzna chrześcijańskiego społeczeństwa w królewskim mieście 

Kazimierz pod Krakowem w XVIII wieku37. Dotychczasowe ujęcia dziejów tego ośrodka 

sprowadzały się w większości do przedstawienia historii miasta przez pryzmat dziejów 

politycznych, do tego najczęściej na tle dziejów Krakowa. Niniejsza praca jest próbą spojrzenia 

na przeszłość miasta z nowej perspektywy. Jak trafnie zauważył Marcin Starzyński, miasto 

Kazimierz „wymaga […] systematycznych badań historycznych zmierzających do 

przygotowania kompleksowej monografii miasta”38.  

Pracę podzieliłem na sześć rozdziałów. Dobry stan zachowania źródeł, w dużej mierze 

do tej pory nie eksploatowanych, umożliwił szerokie spojrzenie na problematykę ludnościową. 

Ze względu na obfitość źródeł i rozległą tematykę zdecydowałem się zawęzić przedmiot pracy 

do zagadnień demograficzno-społecznych. Dlatego też zamierzenie badawcze postanowiłem 

zrealizować poprzez analizę ludności pod różnym kątem w oparciu o szerokie spektrum 

                                                           
 

35 M. Kopczyński, Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1998. Por. 

M. Szołtysek, Central European household and family systems, and the »Hajnal–Mitterauer« line: The parish of 

Bujakow (18th–19th centuries), „The History of the Family”, vol. 12, issue 1, 2007, s. 19–42; Tenże, Rethinking 

East-Central Europe: Family Systems and Co-Residence in the Polish-Lithuanian Commonwealth, vol. 1–2, Bern 

2015; Tenże, Households and Family Systems, [w:] The Oxford Handbook of Early Modern European History, 

1350–1750, t. 1: Peoples and Place, red. H. Scott, Oxford 2015, s. 313–341. 
36 M. Szołtysek, Rethinking East-Central Europe… 
37 W niniejszej pracy wymiennie używam pojęć „chrześcijański” oraz „katolicki” dla odróżnienia ludności tego 

wyznania od wyznawców judaizmu. Wiadomo, że katolicyzm jest jednym z denominacji chrześcijaństwa, lecz inne 

odłamy tej religii były nielicznie reprezentowane wśród ludności Kazimierza w XVIII w. (np. luteranie) lub wcale. 
38 M. Starzyński, Urzędnicy miejscy Kazimierza do 1550 roku, Kraków 2016, s. VIII. 
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dostępnych materiałów źródłowych i zróżnicowane metody badawcze. Analizę ludności 

rozpocząłem od podstawowych zagadnień. Poruszyłem więc kwestię liczby ludności miasta (od 

czasu jego lokacji do końca epoki przedprzemysłowej), struktury ludności według płci, wieku 

i stanu cywilnego pod koniec XVIII wieku, rozmiaru rodzinnego gospodarstwa domowego oraz 

cyklu życia jednostki. Pod pojęciem gospodarstwa domowego rozumiałem jednostkę społeczną 

obejmującą mieszkańców domu, dzielących wspólny stół, która stanowi podstawową kategorię 

analityczną w badaniach demograficznych nad rodziną39. Chociaż wspomniane wyżej rodziny 

małe, nuklearne dominowały w miastach preindustrialnych40, w swoich badaniach nie 

pominąłem innych typów rodzin (rozszerzonych czy złożonych), które opisałem w rozdziale II. 

Następnie przedstawiłem ruch naturalny ludności, czyli śluby, chrzty oraz zgony, w celu 

wydobycia trendów rozwojowych badanej zbiorowości (rozdział III). Było to niejako 

wprowadzenie do rozdziału IV, w którym zająłem się zagadnieniami rodzinnymi. 

Przedstawiłem okoliczności zawiązania najmniejszej komórki społecznej (wiek i stan cywilny 

nowożeńców, ich dobór społeczny i terytorialny), a także omówiłem okoliczności końca 

rodziny, czyli zgonów. Starałem się odpowiedzieć na pytania dotyczące społeczno-

towarzyskiej strony funkcjonowania rodziny, tj. doboru świadków ślubów i rodziców 

chrzestnych dla dzieci. Analiza ruchu naturalnego ludności nie dostarcza jednak odpowiedzi na 

liczne pytania związane z tematyką rodziną, np. płodnością. Stąd w IV rozdziale pracy zająłem 

się rodziną kazimierską. Z uwagi na fakt, że rodzina miejska w epoce preindustrialnej stanowiła 

nie tylko najmniejszą komórkę społeczną, ale była także jednostką gospodarczą skupioną 

wokół warsztatu rzemieślniczego czy zakładu handlowego41, podczas badań szczególną uwagę 

zwróciłem właśnie na to zagadnienie. Jak już nadmieniłem wyżej, od lat 60. XX wieku nauka 

demografii historycznej przesunęła punkt ciężkości swoich zainteresowań badawczych na 

kwestie problematyki rodzinnej poprzez badania nad jej powstaniem, rozmiarem i strukturą, 

w końcu rozpadem42. Dla uniknięcia pomyłek terminologicznych muszę zaznaczyć, że 

obiektem badań przedstawionych w rozdziale IV była rodzina nuklearna (ang. nuclear family), 

czyli rodzina mała, tj. składająca się z rodziców (zwykle małżonków) i ich biologicznych 

                                                           
 

39 M. Kopczyński, Studia…, s. 8–9. 
40 C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 77–82, tab. 12–17. 
41 A. Wyczański, A. Wyrobisz, La famille et la vie économique, „Studia Historiae Oeconomicae”, t. 18, 1983 

(1985), s. 45–68; C. Kuklo, Rodzina…, s. 5–6. 
42 C. Kuklo, Demografia…, s. 9. 
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dzieci43. Najważniejsze zagadnienie w tym rozdziale dotyczyło płodności małżeńskiej. 

Interesowała mnie również kwestia życia poza rodziną. Jak dowodzą badania, znaczna część 

społeczeństwa miejskiego pozostawała w stanie wolnym (celibacie definitywnym) z własnego 

wyboru lub z powodu wystąpienia innych przyczyn44. Niemożność ekonomiczna zawarcia 

małżeństwa była powodem pozostawiania w związkach nieformalnych. W kontekście 

społeczeństwa Kazimierza nie mogłem także pominąć nieślubnego potomstwa (rozdział V). 

Pracę zakończyłem przedstawiając problematykę migracji (rozdział VI). Zagadnienie to 

z punktu widzenia ludności Kazimierza jest o tyle znaczące, że migranci zapewniali stałe 

uzupełnianie zasobu ludnościowego miasta45. Wielu migrantów wahadłowych (codziennych) 

czy sezonowych stawało się z czasem migrantami stałymi, osiedlonymi, uzyskując nawet rangę 

pełnoprawnego obywatela (łac. civis). 

Przedmiotem pracy jest ludność miasta Kazimierza, tj. zamieszkała obszar, który został 

objęty spisami ludności sporządzonymi w latach 1791–1792 na polecenie Komisji Porządkowej 

Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego46. Spisano wówczas ludność parafii Bożego 

Ciała, czyli samego miasta Kazimierza intra muros wraz z przedmieściami Podbrzezie, 

Szewskim (za bramą Krakowską) oraz zwanym opisowo „za bramą Wielicką” (od strony 

Nowej Wisły, tzw. Zakazimierki)47. Wprawdzie jurysdykcja władz miejskich kazimierskich 

rozciągała się również nad przedmieściem Stradom – najważniejszym suburbium kazimierskim 

– oraz wsiami Czyżowa Wola i Zabłocie (teren przyszłego miasta Podgórza), ale nie ująłem ich 

w badaniu48. W przypadku Stradomia, największego przedmieścia Kazimierza, powodem była 

jego przynależność do krakowskiej parafii Wszystkich Świętych49. Co więcej, Stradom jako 

przedmieście posiadał pewne odrębności (np. reprezentację w ławie i radzie kazimierskiej oraz 

odrębnego wójta)50. Pod koniec XVIII wieku Jan Józef Kausch, niemiecki lekarz, odniósł 

wrażenie, że Stradom jest odrębnym ciałem od Kazimierza, bowiem „jest najmniejszy 

                                                           
 

43 J. Michalewicz, Elementy demografii historycznej: materiały do wykładów, ćwiczeń i metodyki prac 

badawczych, Warszawa 1979, s. 191; A. Wyrobisz, Rodzina w mieście doby przedprzemysłowej a życie 

gospodarcze. Przegląd badań i problemów, PH, t. 77, 1986, s. 308 nn. 
44 C. Kuklo, Demografia…, s. 277. Zob. także Rozdział II.2. 
45 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław-Warszawa-

Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 129. 
46 Spis z 1792 r. nie objął ludności podległej parafii śś. Michała i Stanisława. Trzecia z kazimierskich parafii – 

św. Jakuba Apostoła – została zlikwidowana na początku lat 80. XVIII w. i włączona do parafii Bożego Ciała. 
47 W 1791 r. spisano także ludność zamieszkującą jedenaście nieruchomości podległych parafii św. Michała 

i Stanisława. W spisie dokonanym w następnym roku te nieruchomości zostały pominięte. 
48 Inwentarz archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem 1335–1802, oprac. M. Friedberg, Warszawa 1966, s. 13; 

J. Wyrozumski, Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992, s. 400. 
49 Zob. Rozdział I.4. 
50 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 402. 
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i przylega do Starego Miasta [tj. Krakowa – przyp. KK], a nawet sprawia wrażenie jakby był 

składową jego częścią […]”51. W niniejszej pracy pragnę dokonać analizy ludności miasta 

i przedmieść, toteż dwie wspomniane wcześniej wsie wyłączyłem z badania. Ponadto, terytoria 

wiejskie cechowały się także inną specyfiką – włączenie do badania niejednorodnej po 

względem społecznym populacji mogłoby doprowadzić do zniekształcenia ich wyników52. 

Zakres geograficzny pracy stanowi zatem miasto Kazimierz (część chrześcijańska) 

z najbliższymi przedmieściami (tzw. przedmieście Krakowskie lub Szewskie, Podbrzezie oraz 

suburbium określane opisowo jako „za bramą Wielicką”) w obrębie trzech istniejących 

wówczas parafii. Wyznaczony obszar wynosił w omawianym okresie około 0,5 km 

kwadratowego53. Zakres chronologiczny pracy obejmuje wiek XVIII, co wynikało z ciągłości 

zachowanych źródeł ruchu naturalnego ludności oraz z wystarczająco długiego okresu dla 

analiz demograficznych (zwłaszcza rekonstrukcji rodzin). 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że kryteria wyboru przedmiotu badawczego dla badań 

demograficznych są obwarowane pewnymi warunkami. Badania demograficzne obejmują 

zawsze „ludność zamieszkującą w konkretnych warunkach społecznych i gospodarczych 

określoną jednostkę terytorialną”54. Analizy społeczności dawnych były prowadzone 

najczęściej na przykładzie konkretnych parafii, przez co podstawowym materiałem źródłowym 

pozostają metryki parafialne. Działo się tak z uwagi na niemożność przetworzenia ogromnych, 

jak na ówczesne możliwości obliczeniowe, zespołów danych55. Irena Gieysztorowa zalecała 

wybór parafii posiadającej co najmniej 1 000 mieszkańców oraz takiej, która nie zmieniła 

swojego obszaru terytorialnego w okresie objętym badaniem. W przypadku badań nad 

ludnością Kazimierza zdecydowałem się jednak wyjść w analizach poza obszar jednej, 

centralnej parafii miejskiej. W zakresie badań znalazła się bowiem ludność zamieszkująca trzy 

ośrodki (parafie: Bożego Ciała, św. Jakuba Apostoła oraz śś. Michała i Stanisława), które 

obejmowały swoim zasięgiem całe terytorium miasta. Takie podejście umożliwia pełniejszy 

opis funkcjonowania społeczeństwa miasta i zamieszkujących tam rodzin. Stanowi 

jednocześnie ujęcie pionierskie w polskiej demografii przeszłości. Miałem świadomość 

                                                           
 

51 J. J. Kausch, Wizerunek narodu polskiego. Opis podróży ze Śląska do Krakowa, [w:] Polska stanisławowska 

w oczach cudzoziemców, wstęp i oprac. W. Zawadzki, t. 2, Warszawa 1963, s. 363–364. 
52 Podobnie: K. Makowski, Rodzina poznańska…, s. 7. 
53 Obliczeń dokonałem za pomocą Geoportalu (www.geoportal.gov.pl) w oparciu o tzw. Plan Kołłątajowski 

z 1785 r.; Atlas historyczny miast polskich, red. R. Czaja, t. 5: Małopolska, red. Z. Noga, z. 1: Kraków, red. 

Z. Noga, Kraków 2007, mapa nr 1.13 
54 C. Kuklo, Demografia…, s. 13. 
55 I. Gieysztorowa, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976, s. 13; C. Kuklo (Rec.), H. Kurowska, 

Gubin i jego mieszkańcy. Studium demograficzne XVII–XIX w., Zielona Góra 2010, PDP, t. 30, 2011, s. 99. 
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ewentualnych trudności metodologicznych, komparatystycznych i interpretacyjnych, jakie 

mogły wyniknąć z takiego ujęcia. Tu warto przypomnieć apel Cezarego Kukli, który praktykę 

zawężania analizy demograficznej do jednej parafii nazwał „nazbyt już tradycyjnym 

ograniczaniem  pola  badawczego”56. Metodologicznie nic nie stoi na przeszkodzie, a wręcz 

pożądane badawczo jest, aby analizy demograficzne przeprowadzać w odniesieniu do 

większych skupisk ludności57, tym bardziej, że powszechnie dostępne dziś dla historyka 

techniki obliczeniowe umożliwiają przetworzenie większych partii danych58. Warto dodać, że 

dopiero w 1783 roku miały miejsce pewne zmiany w sieci parafialnej Kazimierza, kiedy pod 

jurysdykcję parafii Bożego Ciała została włączona część Kazimierza podległa zlikwidowanej 

wówczas parafii św. Jakuba Apostoła59. 

Przechodząc do krytyki materiału źródłowego muszę wcześniej wspomnieć o ważnym 

aspekcie jego wyboru. Przed rozpoczęciem tworzenia bazy danych na podstawie ksiąg 

metrykalnych założyłem, że mieszkańcy miasta Kazimierz, mimo, iż formalnie należeli 

(zależnie od miejsca zamieszkania) do jednej ze wspomnianych trzech parafii, to musiały 

istnieć przypadki, kiedy korzystano z usług duszpasterskich innych kościołów. Z tego względu 

zdecydowałem się objąć zakresem eksploracji zapisy trzech kazimierskich parafii. Uważam, że 

niespełnienie tego postulatu mogło by skutkować uzyskaniem niepełnych informacji na temat 

zrekonstruowanych rodzin (np. mniejszą liczbą dzieci przyporządkowaną konkretnemu 

małżeństwu, co w konsekwencji wpłynęłoby na obliczenia dotyczące płodności). Założenia te 

potwierdziły się, bowiem w trakcie prac nad rekonstrukcją rodzin okazało się, że ówcześnie 

nierzadko decydowano się chrzcić swoje dzieci w innej parafii miejskiej. Z tabeli 1 wynika, że  

74% rodziców chrzciło swoje dzieci w parafii, gdzie zawarli ślub. Analogicznie 80% rodzin 

odbierało świadczenia związane z pogrzebem w parafii ślubu. Wiele rodzin korzystało jednak 

z usług duszpasterskich w dwóch, a nawet trzech parafiach kazimierskich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

56 C. Kuklo (Rec.), H. Kurowska, Gubin i jego mieszkańcy…, s. 99. 
57 C. Kuklo, Demografii historycznej wkład…, s. 26. 
58 Tenże, O potrzebie intensyfikacji…, s. 10. 
59 M. Wolski, Nie istniejący kościół pod wezwaniem św. Jakuba Starszego na Kazimierzu, RK, t. 61, 1995, s. 24. 
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Tabela 1. Świadczenia duszpasterskie w obrębie rodzin udzielane w parafiach kazimierskich 

Wyszczególnienie 
Parafia 

Razem 
BC J R 

Chrzty dzieci (%) 
Tylko w parafii ślubu 84 43 23 74 

W parafii ślubu + w drugiej parafii 10 42 23 16 

Tylko w innej parafii 5 12 37 8 

W parafii ślubu + dwóch parafiach 1 – 3 1 

Tylko w dwóch innych parafiach – 3 13 1 

Pogrzeby dzieci i dorosłych (%) 
Tylko w parafii ślubu 92 46 4 80 

W parafii ślubu + w drugiej parafii 3 25 – 6 

Tylko w innej parafii 5 29 73 13 

W parafii ślubu + dwóch parafiach – – – – 

Tylko w dwóch innych parafiach – – 23 1 

Źródło: ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58; Księga chrztów nieślubnych 1718–1778 

[mikrofilm], sygn. 5–59; Księga chrztów 1797–1810 [mikrofilm], sygn. 5–50; Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], 

sygn. 5–73; Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74; Księga pogrzebów 1712–1783 [mikrofilm], sygn. 5–

78; Księga pogrzebów 1784–1797 [mikrofilm], sygn. 5–79; Księga pogrzebów 1797–1812 [mikrofilm], sygn. 5–80; 

ANK, MJ, Księga chrztów 1717–1734 [mikrofilm], sygn. 5–93; Księga chrztów 1734–1757 [mikrofilm], sygn. 5–94; 

Księga chrztów 1758–1772 [mikrofilm], sygn. 5–96; Księga chrztów 1773–1783 [mikrofilm], sygn. 5–97; Księga 

ślubów 1728–1778 [mikrofilm], sygn. 5–100; Księga ślubów 1779–1783 [mikrofilm], sygn. 5–101; Księga pogrzebów 

1736–1779 [mikrofilm], sygn. 5–102; Księga pogrzebów 1779–1783 [mikrofilm], sygn. 5–103; ANK, MMS, Księga 

chrztów 1728–1760 [mikrofilm], sygn. 5–107; Księga chrztów 1761–1832 [mikrofilm], sygn. 5–108; Księga chrztów 

nieślubnych 1761–1821 [mikrofilm], sygn. 5–109; Księga ślubów 1709–1743 [mikrofilm], sygn. 5–119; Księga ślubów 

1743–1800 [mikrofilm], sygn. 5–120; Księga pogrzebów 1736–1768 [mikrofilm], sygn. 5–121. Objaśnienia: BC – 

parafia Bożego Ciała, J – parafia św. Jakuba Apostoła, R – parafia śś. Michała i Stanisława. 

 

Historycy-demografowie podkreślają, że rejestracja metrykalna parafii miejskich, 

dzięki małemu obszarowi parafii (co oznaczało lepszą dostępność kościoła parafialnego) 

z niezłym poziomem wykształcenia obsady duszpasterskiej, cechowała się większą 

skrupulatnością i sumiennością, a co za tym idzie prowadzenie badań na jej podstawie może 

dać owocniejsze i pewniejsze rezultaty60. Był to niewątpliwie jeden z powodów do podjęcia 

studiów właśnie nad społeczeństwem miasta. 

Przedmiotem badań była ludność Kazimierza, całe jego społeczeństwo, wyłączając zeń 

ludność żydowską oraz kler. Historia miasta Kazimierza to od końca XV wieku 

współegzystencja, warto dodać, że na ogół zgodna, dwóch społeczności. Kazimierz 

chrześcijański oraz miasto żydowskie, chociaż formalnie stanowiące jeden byt, były fizycznie 

oddzielone murem i dzieje tych dwóch społeczności przebiegały niejako dwutorowo61. 

Społeczeństwo chrześcijańskiej części Kazimierza było, podobnie jak w innych miastach, 

bardzo zróżnicowane. Tworzyli je pełnoprawni obywatele (cives) i ich rodziny, ale znaczną 

                                                           
 

60 I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 220; C. Kuklo, Rodzina…, s. 7; C. Kuklo, O potrzebie intensyfikacji…, s. 20. 
61 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz pod Krakowem, Kraków 1981, s. 191. 
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część ludności stanowili mieszkańcy nie posiadający pełni praw obywatelskich (incolae)62. Nie 

możemy zapominać o całej gamie ludzi określanych jako „plebs”, do których zaliczamy 

pracowników sezonowych i dniówkowych, służbę domową czy czeladź. Miasto, ale zwłaszcza 

przedmieścia, zamieszkiwali oprócz „przedmieszczan” (suburbani) także w dużej liczbie 

chłopi. Staropolskie miasto to w końcu miejsce przebywania biedaków i ludzi luźnych. Dla 

pewnego uproszczenia w niniejszej pracy będę posługiwać się pojęciami „kazimierzanie” oraz 

„mieszkańcy Kazimierza”, jednak obywateli posiadających pełnię praw będę konsekwentnie 

nazywać „mieszczanami” lub „obywatelami”63. 

Wyjaśnienia wymagają ramy chronologiczne badań. Wybór XVIII stulecia nie był 

przypadkowy. Jak już zostało wskazane, w badaniach nad ludnością zaleca się używanie analiz 

długookresowych. Można sformułować postulat, że badanie demograficzne ludności 

staropolskiego Kazimierza byłoby owocniejsze w przypadku przeniesienia dolnej cezury do 

XVI wieku, kiedy pojawiają się m. in. pierwsze źródła podatkowe. Kryterium kompletności 

głównych źródeł wykorzystanych w pracy, czyli zapisów metrykalnych, okazało się 

czynnikiem determinującym wybór ram chronologicznych badań64. Do przeprowadzenia badań 

demograficznych zaleca się wybór okresu, w którym były prowadzone w parafii nieprzerwanie 

trzy serie ksiąg metrykalnych65. W przypadku Kazimierza jedynie XVIII stulecie spełnia taki 

warunek. Dodatkowo zasób innych źródeł do badań ludnościowych nad społeczeństwem 

Kazimierza najlepiej prezentuje się właśnie dla tego okresu. Muszę dodać, że pomimo takiego 

założenia ram chronologicznych, w kilku miejscach praca przekracza dolne cezury 

wyznaczonego okresu66. Górna granica moich badań, czyli rok 1800, jest nie tylko 

zamknięciem XVIII stulecia, ale także ważną cezurą w dziejach miasta – ostateczną utratą przez 

Kazimierz statusu niezależnego miasta i formalną datą jego przyłączenia do Krakowa67. 

Niniejsza praca dotyczy okresu przedprzemysłowego (preindustrialnego), zwanego okresem 

staropolskim, zaś w demografii historycznej erą prestatystyczną. Wyznaczanie ścisłych cezur 

                                                           
 

62 Przykładowo w Krakowie istniała kategoria „półobywatela” nazwana inkolatem, którą nadawano przekupniom, 

służbie i pachołkom; J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Kraków 1934, s. 305. 
63 O społeczeństwie kazimierskim zob. Rozdział I.3. 
64 Podobnie: C. Kuklo, Rodzina…, s. 8. 
65 I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 241. 
66 W Rozdziale I uznałem za właściwe przedstawienie charakterystyki miasta od czasów jego lokacji. Podobnie 

w Rozdziale II.1, dotyczącym rozwoju zaludnienia, początkową cezurą był XIV w. Natomiast w Rozdziale VI.1, 

dotyczącym migracji wahadłowych, posłużyłem się rejestrem akcyzy z 1658 r. 
67 W 1800 r. wiedeńska Kancelaria Nadworna Galicyjska wydała dekret, w którym określiła nowe granice 

administracyjne Krakowa, w myśl którego przyłączono Kazimierz do Krakowa. Dekret wszedł w życie z dniem 

1 września 1802 r. wraz z wyborem nowych władz Krakowa. 
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badań w odniesieniu do badania dziejów demograficznych i społecznych może narazić autora 

pracy na zarzut stosowania sztucznych podziałów68. Jednakże dla badań demograficznych 

konieczne jest ustalenie takich właśnie ram pracy. 

Okres od końca średniowiecza do połowy XVII wieku był czasem największego 

rozkwitu gospodarczego i kulturalnego całego krakowskiego zespołu miejskiego, w tym 

Kazimierza. W XVIII stuleciu Kazimierz miał więc już za sobą okres świetności i prosperity. 

Chociaż już w pierwszej połowie XVII było można zauważyć pierwsze oznaki regresu, to okres 

upadku miasta rozpoczął się wraz z działaniami II wojny północnej (1655–1660) i związanym 

z jej przebiegiem najazdem Szwecji na Rzeczpospolitą, zwanym „potopem” szwedzkim. 

Wydarzenia te wstrzymały rozwój miasta na przeszło wiek69. Kryzys miasta został jeszcze 

bardziej pogłębiony przez III wojnę północną (1702–1721)70. Kolejne niekorzystne zmiany dla 

miasta przyniósł pierwszy rozbiór Polski i ustanowienie granicy państwa, najpierw na Starej 

Wiśle (1772), a potem na Zakazimierce (1776)71. Kraków przestał być centrum rynku 

regionalego, na którym od wieków koncentrowało się życie gospodarcze okolicy i przez który 

krzyżowały się liczne szlaki handlowe72. Poprowadzenie kordonu wzdłuż koryta Wisły 

spowodowało odcięcie Kazimierza od swojego zawiślańskiego zaplecza gospodarczego 

(zwłaszcza kamieniołomu oraz cegielni). Niekorzystnie na życie gospodarcze wpłynęło 

utworzenie w tym rejonie przez władze austriackie miasta Podgórza (1784), które dzięki 

licznym przywilejom podatkowym miało stanowić konkurencję dla Krakowa73. Schyłkowe lata 

istnienia I Rzeczypospolitej dzięki działalności Komisji Dobrego Porządku przyniosły próbę 

przezwyciężenia trwającego od połowy XVII wieku kryzysu państwowego. Okres upadku, 

w którym miasto straciło dwukrotnie na krótki czas niezależność na rzecz Krakowa (1792, 

1794) został ostatecznie zamknięty utratą odrębności miejskiej na początku XIX wieku – 

Kazimierz stał się częścią Krakowa, najpierw formalnie w 1800, a potem faktycznie 

w 1802 roku74. 

                                                           
 

68 K. Makowski, Rodzina poznańska…, s. 7. 
69 B. Krasnowolski, Kazimierz, [w:] Encyklopedia Krakowa, red. A. H. Stachowski, Kraków 2000, s. 402. 
70 Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 9. 
71 Na temat cieków wodnych zob. Rozdział I.1. 
72 M. Bałaban, Dzieje Żydów w Krakowie i na Kazimierzu (1304–1868), t. 2 (1656–1868), Kraków 1936, s. 370. 
73 E. Danowska, »Nowe miasteczko zaraz za mostem cesarscy stawiają«. O początkach Podgórza, [w:] Podgórze 

w dziejach wielkiego Krakowa, red. J. M. Małecki, Kraków 2000, s. 14–15. 
74 J. Bieniarzówna, Kraków w 1794 roku, [w:] Kraków w powstaniu kościuszkowskim, red. J. M. Małecki, Kraków 

1996, s. 8–9; Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 10. 
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2. Podstawa źródłowa 

Pracę oparłem w głównej mierze na źródłach o charakterze masowym. Społeczność 

kazimierska została jednak przedstawiona przez pryzmat stosunkowo bogatych i różnorodnych 

źródeł. Trzeba dodać uwagę, że demografia historyczna korzysta w swoich badaniach ze źródeł, 

których celem nie było przekazanie informacji na temat ludności zamieszkującej konkretne 

terytorium, lecz idea ich sporządzenia była czysto pragmatyczna (rejestracja ślubów, chrztów 

oraz pogrzebów czy podatników). Z tego powodu badacz jest obowiązany okazać szczególną 

ostrożność co do ich kompletności i jakości75. Zdarzało się, że mimo zachowanej metodologii 

badań, analizy przeprowadzone na słabej jakości źródłach okazywały się mało wartościowe76. 

Najważniejszym źródłem w pracy – jako jedyne ukazującym w sposób bezpośredni 

fakty demograficzne – były księgi metrykalne trzech parafii kazimierskich. Na tych rejestrach 

opiera się najobszerniejsza część pracy, czyli badania ruchu naturalnego ludności oraz 

charakterystyka rodzin kazimierskich77. Z uwagi na to zdecydowałem się w niniejszej pracy na 

bardziej szczegółowe omówienie tych źródeł. 

Najważniejszymi dla historyków-demografów ustaleniami soboru trydenckiego (1545–

1563) były te dotyczące zaprowadzenia obowiązku sporządzania katalogów zaślubionych oraz 

ochrzczonych78, znanych już wcześniej, najczęściej w parafiach zachodnioeuropejskich79. 

Ustalenia soboru przyjął w Rzeczpospolitej dopiero synod piotrkowski w 1607 roku80. Dużo 

później zarządzono w Kościele katolickim prowadzenie rejestrów pogrzebów (przepisy 

zawarto w Rytuale Rzymskim papieża Pawła V z 1614 roku)81. I te polecenia dotarły na ziemie 

polskie z pewnym opóźnieniem, bo dopiero za sprawą Rytuału Piotrkowskiego z 1631 roku82. 

Poddanie kontroli życia religijnego parafian było potrzebne Kościołowi jako odpowiedź na 

                                                           
 

75 C. Kuklo, Demografia…, s. 15. 
76 Dobrym przykładem są tutaj prace S. Borowskiego skoncentrowane nad prokreacją rodzin wielkopolskich od 

czasów najdawniejszych po współczesne, które zdaniem C. Kuklo „z racji nie zawsze pełnej kompletności chrztów 

i pogrzebów do końca XVIII stulecia oraz trudności identyfikacyjnych, nie przyniosły […] przynajmniej dla epoki 

preindustrialnej wartościowych rezultatów”; C. Kuklo, Demografii historycznej wkład…, s. 22. 
77 Informacje pozyskane z ksiąg metrykalnych wykorzystałem także w innych częściach pracy. 
78 Dokumenty soborów powszechnych, t. 4: Lateran V, Trydent, Watykański I, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 

2004, s. 723. 
79 R. Kotecki, Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła Katolickiego 

(ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa diecezji Chełmińskiej, Gnieźnieńskiej, Płockiej i Włocławskiej), 

„Nasza Przeszłość”, nr 112, 2009, s. 6. 
80 C. Kuklo, Demografia…, s. 92. 
81 Rituale Romanum: Pauli V. Pontifi cis Maximi jussu editum et a Benedicto XIV auctum et castigatum, Romae 

1847, s. 349. 
82 B. Kumor, Metryki parafialne w archiwach diecezjalnych, KHKM, t. 14, nr 1, 1966, s. 66–67. 
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działania ruchów reformacyjnych. Miało to też na celu związanie ludności z miejscowym 

kościołem i klerem83. 

Zespół ksiąg metrykalnych przechowywany w archiwum klasztoru Bożego Ciała 

kanoników regularnych laterańskich w Krakowie liczy 31 jednostek wytworzonych przez 

wspomniane już wcześniej trzy parafie kazimierskie84. W tymże archiwum przechowywane są 

także księgi metrykalne parafii św. Jakuba Apostoła (od 1783 roku, kiedy parafia uległa 

likwidacji) oraz śś. Michała i Stanisława (od 1923 roku)85. Wykorzystane w pracy źródła 

metrykalne były już wcześniej obiektami badań86. Niestety skorzystanie z oryginałów źródeł 

okazało się niemożliwe. Wobec tego zdecydowałem się wykorzystać kopie mikrofilmowe 

przechowywane w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

83 C. Kuklo, Demografia…, s. 92. 
84 K. Łatak, Zespół staropolskich ksiąg metrykalnych parafii podkrakowskiego Kazimierza przechowywany 

w archiwum klasztoru Bożego Ciała kanoników regularnych laterańskich, „Echa Przeszłości”, t. 18, 2017, s. 161. 
85 Tamże, s. 157. 
86 K. Mik, Ruch naturalny i rozwój zaludnienia Krakowa w drugiej połowie XVIII w., PDP, t. 2, 1969, s. 119–137; 

W. Kowalski, Społeczeństwo parafii Bożego Ciała podkrakowskiego Kazimierza w świetle rejestru pogłównego 

1662 roku (rodzina i gospodarstwo domowe), [w:] Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane 

Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Sochacka, P. Jusiak, Lublin 2015, 

s. 683–694. Interesujące mnie metryki kazimierskie wykorzystał w swoich badaniach K. Łatak: Tenże, Zespół 

staropolskich ksiąg metrykalnych…, s. 155–169; Tenże, O związkach Podgórza z Kazimierzem i kościołem Bożego 

Ciała, [w:] Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu: materiały VII Sesji Podgórskiej, red. 

J. Żółciak, Kraków 2007, s. 13–26. 
87 Kopie zostały wykonane w 1975 r. przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormoni) – 

informację o dacie zmikrofilmowania ksiąg metrykalnych parafii kazimierskich zawierają początkowe klatki 

nośników. Członkowie tego Kościoła wierzą w możliwość zbawienia wszystkich ochrzczonych. W tym celu 

gromadzą kopie wszelkich rejestrów traktujących o urodzeniach i śmierci mieszkańców całej Ziemi, aby 

dokonywać obrzędów za zbawienie zmarłych. W celu realizacji tej misji mormoni od 1938 r. zajmują się 

reprografią dokumentów przydatnych w badaniach genealogicznych (głównie metryk parafialnych). W latach 60. 

XX w. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych rozpoczęła współpracę z Towarzystwem Genealogicznym 

stanu Utah z siedzibą w Salt Lake City, będącym instytucją założoną przez wspomnianą wspólnotę. W latach 70. 

XX w. władze kościelne wielu polskich diecezji także zawiązały współpracę z mormonami, której efektem było 

zmikrofilmowanie metryk wielu parafii. W nielicznych archiwach państwowych zachowały się wykonane 

wówczas przez mormonów mikrofilmowe kopie ksiąg metrykalnych, np. w Archiwum Narodowym w Krakowie 

znajdują się mikrofilmy metryk parafii krakowskich i podkrakowskich. Zob. także A. Biernat, Księgi metrykalne 

w archiwach państwowych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 75, 2001, s. 73–74. 
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Wykres 1. Stan zachowania ksiąg metrykalnych parafii kazimierskich (XVIXVIII wiek) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ANK, Inwentarz mikrofilmów ksiąg metrykalnych parafii krakowskich, 

b.p. oraz K. Łatak, Zespół staropolskich ksiąg metrykalnych…, s. 162167. 

 

Stan zachowania zapisów metrykalnych parafii, które obejmowały miasto Kazimierz 

przedstawia się różnorodnie (wykres 1). Parafia Bożego Ciała posiada zapisy metrykalne 

chrztów już dla przełomu XVI i XVII stulecia, bowiem najstarszą zachowaną metryką jest 

księga ochrzczonych z lat 1578–161688. Kolejna zachowana księga chrztów obejmuje lata 

1670–170889. Od 1718 roku aż do końca epoki staropolskiej zachowały się nieprzerwanie 

zapisy chrztów tej parafii. Rejestry ślubów parafia posiada od 1691 roku. Najstarsze zapisy 

zgonów pochodzą dopiero z 1712 roku, co i tak czyni tę księgę parafii Bożego Ciała najstarszą 

zachowaną jednostką metrykalną notującą zgony z terytorium krakowskiego zespołu 

miejskiego90. Wiadomo, że księgi metrykalne parafii Bożego Ciała zostały wielokrotnie 

przetrzebione przez pożary archiwum oraz zawieruchy wojenne (szczególnie w latach 1655–

1657 oraz na początku XVIII wieku)91. Bogaty zasób metrykalny, sięgający w najstarszych 

zapisach nawet końca XVI wieku, ostał się jednak po dwóch pozostałych parafiach. Metryki te 

ocalały najpewniej z powodu włączenia ich do archiwum parafii Bożego Ciała dopiero po 

ustaniu największych kataklizmów wojennych. I tak zapisy parafii św. Jakuba Apostoła 

zachowane są w przypadku serii chrztów i ślubów od schyłku XVI wieku, ale niestety z dużymi 

                                                           
 

88 K. Łatak, Zespół staropolskich ksiąg metrykalnych…, s. 162. 
89 Ta jednostka nie została zmikrofilmowana przez mormonów – z tego powodu zapisy nie zostały wykorzystane 

w pracy. 
90 K. Mik, Ruch naturalny i rozwój…, s. 121. 
91 K. Łatak, Zespół staropolskich ksiąg metrykalnych…, s. 159. 
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lukami. Ciągła seria chrztów zachowana jest od 1687 roku, zaś ślubów od roku 1728. Księga 

zgonów rozpoczyna się w 1737 roku92. Najdłuższe zachowane serie zapisów pozostały po 

parafii śś. Michała i Stanisława, bowiem księgi chrztów i ślubów rozpoczynają się w 1636 roku 

i są zachowane do końca epoki przedprzemysłowej. Księga zgonów tej parafii obejmuje 

niestety mały wycinek osiemnastego stulecia (17371767). Z uwagi na obrany zakres 

chronologiczny pracy dokonałem wyboru 22 jednostek mikrofilmowych (tabela 2). 

 

Tabela 2. Księgi metrykalne wykorzystane w pracy 

Lp. Rodzaj księgi i jej cezury a 
Sygnatura 
archiwalna 
mikrofilmu 

Zakres 
wykorzystany  

w pracy 

Liczba   
   zapisów b 

Parafia Bożego Ciała 

1. Księga chrztów (17181796) 558 17181796 3 385 

2. Księga chrztów nieślubnych (17181778) 559 17181778 142 

3. Księga chrztów (17971810) 560 17971800 361 

4. Księga ślubów (16911787) 573 16911787 1 109 

5. Księga ślubów (17881864) 574 17881800 259 

6. Księga pogrzebów (17121783) 578 17121783 2 129 

7. Księga pogrzebów (17841797) 579 17841797 1 075 

8 Księga pogrzebów (17971812) 580 17971800 310 

Razem 8 770 

Parafia św. Jakuba Apostoła 

9. Księga chrztów (17171734) 593 17171734 1 498 

10. Księga chrztów (17341757) 594 17341757 2 256 

11. Księga chrztów (17581772) 596 17581772 1 738 

12. Księga chrztów (17731783) 597 17731783 1 368 

13. Księga ślubów (17281778) 5100 17281778 1 228 

14. Księga ślubów (17791783) 5101 17791783 128 

15. Księga pogrzebów (17361779) 5102 17361779 3 098 

16. Księga pogrzebów (17791783) 5103 17791783 407 

Razem 11 721 

Parafia śś. Michała i Stanisława 

17. Księga chrztów (17281760) c 5107 17281760 2 498 

18. Księga chrztów (17611832) 5108 17611800 2 054 

19. Księga chrztów nieślubnych (17611821) 5109 17611800 81 

20. Księga ślubów (17091743) 5119 17091743 584 

21. Księga ślubów (17431800) 5120 17431800 757 

22. Księga pogrzebów (1736–1768) 5121 17361768 1 764 

Razem 7 738 

Ogółem 28 229 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ANK, Inwentarz mikrofilmów ksiąg metrykalnych parafii krakowskich, 
b.p.; K. Łatak, Zespół staropolskich ksiąg metrykalnych…, s. 162167 oraz komputerowych baz danych metryk 
parafii kazimierskich. Objaśnienia: a  podano zakres rzeczywisty, który w kilku przypadkach różnił się od zakresu 
podanego na karcie mikrofilmu; b  wyeliminowano konwersje z judaizmu, wpisy zdublowane oraz dopełnienia 
ceremonii chrztu ex aqua; c  zapisy dotyczące chrztów dzieci nieślubnych pochodzą tylko z lat 17391760. 

                                                           
 

92 Księgi wszystkich trzech serii w przypadku tej parafii prowadzono do 1783 r. – wówczas jednostka została 

zlikwidowana; zob. M. Wolski, Nie istniejący kościół…, s. 24. 
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Tabela 2 ukazuje, że wprowadziłem do bazy łącznie 28 229 jednostkowych wydarzeń 

demograficznych, co w podziale na poszczególne elementy ruchu naturalnego ludności dało  

4 065 ślubów, 15 381 chrztów i 8 783 pogrzebów. 

Badanie ruchu naturalnego ludności Kazimierza na podstawie zapisów metrykalnych 

trzech miejscowych parafii okazało się dość problematyczne. Parafie św. Jakuba Apostoła oraz 

śś. Michała i Stanisława obejmowały swoim zasięgiem, oprócz miasta Kazimierza, również 

szereg okolicznych wsi z rozległego obszaru dzisiejszego południowo-zachodniego Krakowa, 

toteż ich zapisy objęły stosunkowo mały odsetek ludności „miejskiej”. Wzięcie pod uwagę 

zsumowanych liczb rocznych zdarzeń demograficznych z zapisów trzech parafii byłoby 

oczywistym błędem metodologicznym, skutkującym wątpliwej jakości efektami badawczymi. 

Wprawdzie w przypadku metryk parafii wielosiedliskowych nad konkretnymi aktami 

zapisywano nazwę miejscowości zamieszkania osób, których dany zapis dotyczył (w parafiach 

św. Jakuba Apostoła oraz parafii śś. Michała i Stanisława, bowiem ponad 96% zapisów chrztów 

i zgonów z tych parafii posiadało oznaczenie miejscowości), więc podjęta próba dała 

obiecujący efekt. Zapisy nieopatrzone nazwą miejscowości rozpatrzyłem arbitralnie z pomocą 

kart rodzin zrekonstruowanych, a w razie niemożności ustalenia pominąłem.  Większą trudność 

sprawiłoby wyodrębnienie „miejskich” zapisów ślubów pochodzących z ksiąg tych dwóch 

parafii. Można by wprawdzie przyjąć nazwę miejscowości jaka została zapisana nad metryką, 

lecz wiele par małżeńskich nie było notowane w Kazimierzu po ślubie, np. z powodu emigracji. 

Kryterium mogłoby być też pochodzenie jednego z małżonków, jednak i w tych przypadkach 

mogli wyemigrować. Muszę także wspomnieć, że wiele zapisów ślubów tych dwóch parafii nie 

posiadało oznaczenia miejscowości (63 w parafii św. Jakuba Apostoła oraz 299 w parafii 

śś. Michała i Stanisława). Ponadto, jak wspomniałem wyżej, niektóre serie zapisów 

metrykalnych parafii św. Jakuba Apostoła oraz śś. Michała i Stanisława wykazują pewne braki. 

Przykładowo zapisami zgonów w przypadku pierwszej wymienionej parafii dla XVIII wieku 

dysponujemy dopiero od 1736 roku, zaś w przypadku drugiej od 1737 roku (dodatkowo kończą 

się w już 1767 roku). Natomiast dla parafii św. Jakuba Apostoła pierwsze osiemnastowieczne 

zapisy ślubów pochodzą dopiero z 1728 roku. Stąd sumowanie i zestawienie razem niepełnych 

danych z trzech ośrodków byłoby niepoprawne i mogłoby doprowadzić do zafałszowania 

wyników i wniosków93. Z wymienionych wyżej powodów odstąpiłem od szerszego 

                                                           
 

93 Tylko dane dotyczące zapisy chrztów tych dwóch parafii można by zestawić z liczbami dla parafii Bożego Ciała, 

gdyż zachowane są w całości dla XVIII w. 
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wykorzystania danych metrykalnych parafii św. Jakuba Apostoła oraz śś. Michała i Stanisława  

przy analizie ruchu naturalnego ludności. Przy szczegółowych analizach zagadnień związanych 

ze ślubami, urodzeniami i zgonami będę posługiwać się więc tylko zapisami pochodzącymi 

z ksiąg parafii Bożego Ciała94, bowiem zasięg terytorialny tej parafii nie wykraczał poza 

intersujący nas obszar95. Zdecydowałem się przyjąć jako dane reprezentatywne zapisy głównej 

parafii miasta. 

Źródła metrykalne nie powstały w celu informowania historyków-demografów na temat 

ruchu naturalnego ludności w przeszłości, toteż ważne jest, aby w pierwszej kolejności dokonać 

krytyki tych źródeł, a szczególnie oceny kompletności zapisów96. Źródła metrykalne posiadają 

na ogół wiele mankamentów, które dyskwalifikują je do przeprowadzenia niektórych badań 

natury demograficzno-społecznej97. Ze względu na niedostępność oryginalnych materiałów 

archiwalnych zrezygnowałem z mniej ważnej z punktu widzenia badań kwantytatywnych 

krytyki zewnętrznej w postaci opisu wyglądu zewnętrznego ksiąg (np. stanu zachowania, 

wymiarów i oprawy) i skupiłem się na opisie elementów treści źródeł98. Ponieważ szczegółową 

ocenę kompletności metryk parafii Bożego Ciała przeprowadziłem każdorazowo na początku 

odpowiedniego podrozdziału w części pracy dotyczącej ruchu naturalnego ludności 

Kazimierza99, w tym miejscu ograniczę się tylko do krótkiego podsumowania rezultatów tej 

oceny, dodając równocześnie współczynniki kompletności obliczone dla metryk pozostałych 

dwóch parafii, których szczegółowo nie analizowałem we wspomnianym wcześniej rozdziale. 

Zastosowanie współczynnika U/M (Ch/Ś), czyli stosunku liczby urodzeń (chrztów) 

przypadających na jedno małżeństwo (ślub), ważnego w analizie przydatności rejestrów 

metrykalnych chrztów do badań demograficznych, wykazało, że metryki wykorzystane 

w prezentowanych badaniach mogą cieszyć się pewnym zaufaniem. W przypadku zapisów 

parafii Bożego Ciała obliczyłem dla okresu 1718–1800 wskaźnik U/M (Ch/Ś) na poziomie 

                                                           
 

94 W Rozdziale III.3.4 wykorzystałem wszystkie zapisy metrykalne zgonów do badań nad lokalizacją i topografią 

pochówków, zaś w Rozdziale V.1 spożytkowałem metryki trzech parafii do obliczenia odsetka dzieci nieślubnych 

i podrzutków w Kazimierzu. 
95 Zob. także Rozdział I.4. 
96 W. Kula, Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963, s. 362–363. Krytyce i opisowi poddałem 

tylko jednostki, które wykorzystałem w pracy. Analizowałem ponadto tylko wpisy z lat, których dotyczyła praca 

(tj. do 1800 r. włącznie). 
97 L. Wiatrowski, Stosunki wzajemne oraz mobilność chłopów górnośląskich w świetle ksiąg ślubów wybranych 

parafii w XIX wieku, [w:] Studia nad przemianami społecznymi na Górnym Śląsku w XIX i na początku XX wieku, 

red. L. Wiatrowski, Wrocław 1986, s. 27. 
98 Krótkiego opisu cech zewnętrznych i stanu zachowania metryk parafii kazimierskich dokonał K. Łatak; Tenże, 

Zespół staropolskich ksiąg metrykalnych…, s. 155–169. 
99 Zob. także Rozdziały III.1.1, III.2.1 oraz III.3.1.  
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3,90, jednak jakość zapisów była lepsza w drugim półwieczu XVIII stulecia (1718–1750 – 3,39; 

1751–1800 – 4,10)100. W wyniku dyskusji środowisk naukowych zaproponowano wartość tego 

wskaźnika dla miast na poziomie nieco przekraczającym 4,0 U/M (Ch/Ś)101. Z kolei dla parafii 

wiejskich i miejsko-wiejskich wyższy współczynnik U/M (ok. 5,0) będzie wskazywał na lepszą 

kompletność ksiąg102. Dla metryk parafii św. Jakuba Apostoła obliczyłem dla lat 1728–1783 

omawiany wskaźnik na poziomie 4,41103, zaś dla parafii śś. Michała i Stanisława dla lat 1728–

1800 – 4,57104. 

Bardziej miarodajnym probierzem, zdaniem wielu badaczy, jest wskaźnik 

maskulinizacji informujący o liczbie urodzeń chłopców przypadających na 100 urodzeń 

dziewczynek105. Nauka demografii historycznej przyjęła, że jeśli na 100 urodzeń dziewczynek 

przypadało około 105 urodzeń chłopców, księgi metrykalne chrztów były prowadzone 

sumiennie106. W metrykach parafii św. Jakuba Apostoła w latach 1717–1783 na 100 urodzeń 

dziewczynek przypadały 102 urodzenia chłopców107. Być może nieco lepiej wyglądała 

rejestracja w przypadku zapisów chrztów parafii śś. Michała i Stanisława, gdzie uzyskałem dla 

lat 1728–1800 wynik 106 urodzeń chłopców na 100 dziewczynek108. Współczynniki uzyskane 

dla metryk miejsko-wiejskich parafii św. Jakuba Apostoła oraz śś. Michała i Stanisława, które 

świadczą o dobrej kompletności metryk, winny być zachętą do podjęcia badań nad 

społeczeństwem podkazimierskich wsi109. 

Co ważne, brak jest większych przerw w chronologii zapisów – roczne i miesięczne luki 

zdarzają się tam zaledwie kilkukrotnie110. W przeważającej części wpisy prowadzono w sposób 

                                                           
 

100 Szczegółowe dane zob. Rozdział III.2.1 (tabela 53). 
101 C. Kuklo, Demografia…, s. 177. 
102 I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 242; Taż, Niebezpieczeństwa…, s. 591. 
103 Wyjątkowo wysoki wskaźnik uzyskałem dla lat 1741–1750 (5,13). Wprawdzie w latach 1781–1783 wyniósł 

on aż 5,22, ale spowodowane było to najpewniej stopniową likwidacją parafii, na którą przełożyły się coraz 

mniejsze liczby udzielanych sakramentów oraz dość mała próba badawcza. 
104 Wskaźnik był szczególnie wysoki w latach 1781–1790 (5,58) oraz 1761–1770 (5,13). 
105 J. Baszanowski, Przemiany demograficzne…, s. 234; C. Kuklo, Rodzina…, s. 35. 
106 I. Gieysztorowa, Niebezpieczeństwa..., s. 591, przyp. 177; Taż, Wstęp..., s. 252; M. Górny, Ruch naturalny 

ludności Tarnowskich Gór w latach 1801–1870, „Studia i Materiały z Dziejów Śląska”, t. 13, 1983, s. 40; 

J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 205. 
107 Średni współczynnik w kolejnych dekadach XVIII w., bliski wzorcowemu w latach 1717–1720 (108 M/100K), 

1721–1730 (111 M/100K), 1731–1740 (104 M/100K) oraz 1741–1750 (110 M/100K), ulegał począwszy od 

dekady 1751–1760 istotnemu spadkowi, aż do poziomu 93 M/100K w latach 1781–1783. 
108 Według obliczonego współczynnika najgorsza kompletność cechowała metryki chrztów w latach 1791–1800 

(135 M/100K), zaś najlepsza w poprzedniej dekadzie (109 M/100K). 
109 Zob. przyp. nr 256. 
110 Pojedyncze luki roczne występują w metrykach parafii Bożego Ciała (brak ślubów w 1700 r. oraz chrztów 

w 1720 r.), parafii św. Jakuba Apostoła (brak zgonów w 1757 r.) oraz parafii śś. Michała i Stanisława (brak ślubów 

w 1784, 1785, 1792 oraz 1795 r.). Luki roczne w ostatniej wymienionej parafii wynikały ze znacznego okrojenia 

terytorialnego tej jednostki po pierwszym rozbiorze Polski (w jurysdykcji tej parafii pozostało tylko kilka domów 
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staranny, lecz w kilku przypadkach możliwość ich odczytania była mocno ograniczona, 

głównie z powodu niestaranności pisma lub rozmycia atramentu. Nie bez wpływu na łatwość 

odczytania informacji pozostała także miejscami słaba jakość mikrofilmowych kopii. Wpisy 

sporządzano zgodnie z ówczesnymi standardami w języku łacińskim. Zapisy prowadzono do 

1797 roku według tradycyjnego formularza, czyli w formie narracyjnej. Do tego roku wszystkie 

księgi posiadały format in folio fracto (tzw. dutka). Schemat w przypadku ksiąg wszystkich 

serii był zasadniczo taki sam. Na osi karty wpisywany kolejny rok, a następnie kolejny miesiąc. 

Różnica zachodziła pomiędzy metrykami jednosiedliskowej parafii Bożego Ciała, 

a pozostałymi dwoma ośrodkami parafialnymi. W pierwszym przypadku nie oznaczano 

miejscowości w nagłówku każdego wpisu, zaś w drugim – tak. Począwszy od 1797 roku 

prowadzono zapisy w drukowanych księgach w formacie in folio, w formie austriackiego 

formularza (tabelarycznego)111. Księga ślubów parafii Bożego Ciała z lat 17881864112 jako 

jedyna jednostka posiada w swojej treści tak zapisy narracyjne, jak i tabelaryczne, ponieważ 

księgę w formacie dutki doszyto w pewnym momencie do księgi w formacie in folio113. Karty 

prawie wszystkich jednostek zostały spaginowane114. Pojedyncze wpisy w metrykach nie były 

kolejno numerowane w obrębie każdego roku, jak zdarzało się w zapisach niektórych parafii115. 

W niektórych księgach wpisywano roczne podsumowania liczby wpisów116. W kilku 

jednostkach metrykalnych parafii Bożego Ciała sporządzono na końcowych stronach 

                                                           
 

w Kazimierzu), toteż faktycznie w wymienionych latach w kościele „na Skałce” mógł nie odbyć się żaden ślub. 

Na temat szczegółowego rozkładu rocznego i miesięcznego zdarzeń demograficznych w metrykach parafii Bożego 

Ciała zob. Rozdziały III.1.1, III.2.1 oraz III.3.1. 
111 P. Rachwał, Księgi metrykalne z czasów zaboru austriackiego w archiwach parafialnych w Lubelskiem − regulacje 

prawne, stan zachowania, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. 6, 2014 (2015), s. 308–314. 
112 ANK, MBC, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74. 
113 Począwszy od 1797 r., kiedy zaprowadzono w metrykach parafii tabelaryczne formularze, jeden raz zapisano 

akt ślubu w formie narracyjnej. Była to metryka ślubu datowana na 3 V 1797 r. Zapisano ten akt zaraz po wpisach 

z r. 1796. Prawdopodobnie zapomniano go wpisać do nowej księgi w efekcie dalej stosowanej metody 

„fiszkowej”, a gdy minęło już trochę czasu i dopisanie aktu do księgi zaburzyłoby chronologię zapisów, 

zdecydowano się wpisać metrykę na ostatnią kartę poprzedniej księgi-dutki; ANK, MBC, Księga ślubów 1788–

1864 [mikrofilm], sygn. 5–74, s. 14. 
114 Istotnym wyjątkiem były tu księgi tabelaryczne z końca XVIII w. Ksiąg ślubów i pogrzebów parafii Bożego 

Ciała nie paginowano (ANK, MBC, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74; Tamże, Księga 

pogrzebów 1797–1812 [mikrofilm], sygn. 5–80), zaś księgę chrztów zaczęto paginować dopiero od końca maja 

1799 r. (ANK, MBC, Księga chrztów 1797–1810 [mikrofilm], sygn. 5–60). Ponadto księga chrztów parafii Bożego 

Ciała z lat 1718–1796 zapisana w formie trydenckiej (ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 

5–58) posiada paginację przez pierwsze 9 stron, zaś karty zawierające metryki z lat 1723–1775 nie posiadają 

numerowania. Pojawia się ono od 1776 r. począwszy od karty oznaczonej numerem 1. Nie paginowano ponadto 

księgi chrztów dzieci nieślubnych prowadzonej dla lat 1761–1821 przez parafię śś. Michała i Stanisława (ANK, 

MMS, Księga chrztów nieślubnych 1761–1821 [mikrofilm], sygn. 5–109). 
115 Jedyny wyjątek w omawianych księgach stanowią zapisy ślubów w części tabelarycznej księgi z lat 1788–1864 

(ANK, MBC, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74). 
116 M. Wyżga słusznie zwraca uwagę, że niekiedy takie obliczenia nie były dokonywane skrupulatnie; Tenże, 

Parafia Raciborowice…, s. 33, przyp. 88. 



  

  30 

 

skorowidze nazwisk, lecz zaobserwowałem częste opuszczenia pojedynczych zapisów 

(głównie tych mniej czytelnych) oraz omyłki w odczytaniu nazwisk i imion117. Warto także 

wspomnieć, że parafia śś. Michała i Stanisława posiadała dla lat 1761–1821 osobną księgę do 

notowania chrztów dzieci nieślubnych118. 

Charakter pojedynczego aktu (jego długość, forma) zależały z pewnością od wielu 

czynników, np. osoby sporządzającej wpis, statusu osoby, której akt dotyczył czy wreszcie od 

rodzaju księgi metrykalnej119. Każdorazowym zmianom w obsadzie parafii towarzyszyły 

pewne modyfikacje w sposobie dokonywania zapisów. Ulegał im charakter pisma, ale przede 

wszystkim forma dokonywania wpisów, bowiem poszczególni duchowni mogli kłaść nacisk na 

przekazywanie innych informacji. Rozbudowanym formularzem cechują się zapisy dotyczące 

szlachty czy elity mieszczańskiej w postaci przedstawicieli władz miejskich i ich potomków. 

Największą lakonicznością tradycyjnie cechowały się zapisy zgonów, zdecydowanie więcej 

miejsca poświęcano aktom chrztów, zaś najwięcej zapisom ślubów120.  

Charakter oraz częstotliwość zapisywania w metrykach parafii Bożego Ciała informacji 

najważniejszych z punktu widzenia badań, tj. odnośnie do osób odbierających świadczenia 

duszpasterskie oraz świadków tych wydarzeń, omawiam w odpowiednich miejscach 

w podrozdziałach poświęconych ruchowi naturalnemu ludności tej parafii. Trzeba dodać, że 

istotną przeszkodą w przeprowadzeniu analizy niektórych zagadnień demograficznych były 

właśnie poważne niedostatki w zapisywaniu takich informacji. 

Stałym elementem treści ksiąg metrykalnych były notatki o przeprowadzonych 

wizytacjach dekanalnych, podczas których dokonywano kontroli tych ksiąg. Wykorzystane 

w pracy metryki były na bieżąco poddawane kontroli zwierzchniej władzy kościelnej, o czym 

                                                           
 

117 W księdze chrztów parafii Bożego Ciała z lat 1718–1796 (ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 

[mikrofilm], sygn. 5–58) zamieszczono skorowidz ochrzczonych dla lat 1776–1797 (górna cezura wykracza poza 

tę jednostkę i obejmuje dwa nazwiska „nadpisane” z księgi tabelarycznej). Podobnie skorowidzowy wykaz 

pogrzebanych umieszczono na końcu księgi wspomnianej parafii z lat 1784–1796 (Księga pogrzebów 1784–1797 

[mikrofilm], sygn. 5–79). Obejmuje on także zmarłych z poprzedniej księgi (a więc lata 1712–1796, a ponadto 

wpisy z okresu styczeń–sierpień 1797 r. (górna cezura wykracza poza tę jednostkę i obejmuje dwa nazwiska 

„nadpisane” z księgi tabelarycznej). Księga ślubów parafii Bożego Ciała z lat 1691–1787 (ANK, MBC, Księga 

ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73) także zawiera skorowidz obejmujący nazwiska zaślubionych. 
118 ANK, MMS, Księga chrztów nieślubnych 1761–1821 [mikrofilm], sygn. 5–109. Dla lat 1761–1800 zapisano 

81 chrztów nieślubnych. W okresie prowadzenia tej księgi trzy razy pojawiały się w „ogólnej” księdze chrztów, 

zapewne omyłkowo, wpisy dotyczące dzieci nieślubnych (1769, 1776, 1779). Na wspomnianą jednostkę jako 

interesujące badawczo źródło zwrócił uwagę M. Wyżga; Tenże, Urodzenia pozamałżeńskie w podkrakowskiej 

parafii Raciborowice w XVII–XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych, PDP, t. 29, 2010, s. 160, przyp. 8. 
119 Podobnie: C. Kuklo, Rodzina…, s. 28; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 30. 
120 Szczegółowe informacje na temat typów i częstotliwości informacji podawanych w metrykach parafii Bożego 

Ciała każdorazowej serii omówiłem w części pracy dotyczącej ruchu naturalnego ludności; zob. Rozdziały III.1.1, 

III.2.1 oraz III.3.1 
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świadczą notatki wizytacyjne dokonywane na kartach ksiąg. Istnienie takich notatek może 

wzbudzać większe zaufanie co do kompletności zapisów121. 

Wpisy w księgach trzech serii na ogół prowadzono chronologicznie, jednakże 

w sporadycznych przypadkach taka kolejność nie została zachowana, szczególnie, gdy zapisy 

prowadzono sposobem narracyjnym. Brak zachowanej miejscami chronologii wynikał 

zapewne z faktu, że ówczesną rejestrację prowadzono w sposób dwustopniowy (duchowny 

sporządzał notatkę o udzielonym sakramencie na luźnych fiszkach lub w podręcznym 

brudnopisie, lecz z różnych względów do dokonania ostatecznego zapisu w czystopisie nie 

zawsze dochodziło)122. Stosowanie owej dwustopniowej techniki rejestracji metrykalnej może 

świadczyć niekorzystnie, jeśli chodzi o wiarygodność zapisów. W związku z istnieniem takiej 

praktyki mogło dochodzić do omyłkowego zdublowania wpisów, a co gorsza, nawet ich 

pominięcia123. Zdarzało się, że wpisano dwukrotnie akty dotyczące tych samych osób i tych 

samych czynności (nierzadko nawet w obrębie dwóch różnych parafii!)124. Dwukrotnie doszło 

do zdublowania wpisów w dwóch różnych księgach, bowiem akty dotyczące odpowiednio tego 

samego chrztu oraz pogrzebu pojawiły się równocześnie na końcu księgi „narracyjnej” oraz na 

początku „tabelarycznej”125. Zdarzało się również, że wpisywano metrykę do księgi 

niewłaściwej serii126. Ubocznym efektem dwustopniowej techniki czynienia zapisów 

w księgach metrykalnych musiał być proceder wszywania między strony księgi luźnych kartek 

                                                           
 

121 I. Gieysztorowa, Niebezpieczeństwa…, s. 557−603; Taż, Wstęp…, s. 201−202. Poprawę w kwesti sumienności 

rejestracji w okresach bliskich dokonywaniu wizytacji zauważył np. M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 24. 
122 I. Gieysztorowa, Niebezpieczeństwa…, s. 584. 
123 W analizowanych źródłach metrykalnych nie zauważyłem wielu przypadków zdublowania wpisów. 

W metrykach ślubów nie zdarzyło się to nigdy. 
124 W metrykach ślubów parafii św. Jakuba Apostoła zapisano pod datą 17 VI 1745 r. ślub Baltazara Krulickiego 

(Krolickiego) oraz Agnieszki Godaczowskiej. Pod datą 27 VI 1745 r. zapisano ślub tej pary również w metrykach 

parafii Bożego Ciała; ANK, MBC, Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73, s. 117; Tamże, MJ, Księga 

ślubów 1728–1778 [mikrofilm], sygn. 5–100, s. 80. 
125 W księdze chrztów parafii Bożego Ciała z lat 1718–1796 (ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 

[mikrofilm], sygn. 5–58) zamieszczono dwa wpisy z początku 1797 r., które pojawiają się w księdze 

„tabelarycznej” z lat 17971810 (ANK, MBC, Księga chrztów 1797–1810 [mikrofilm], sygn. 5–60). Z kolei 

w księdze pogrzebów tej parafii z lat 1784–1796 (ANK, MBC, Księga pogrzebów 1784–1797 [mikrofilm], 

sygn. 5–79) zapisano zgony ze stycznia–sierpnia 1797 r., które pojawiają się również w kolejnej jednostce 

metrykalnej (ANK, MBC, Księga pogrzebów 1797–1812 [mikrofilm], sygn. 5–80). 
126 Podobnie: M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 31, 33. W 1750 r. wpisano do księgi ślubów parafii 

św. Jakuba Apostoła akt zgonu trzyletniego syna Michała i Wiktorii Pancerskich; 5–102, s. 76. Z kolei w księdze 

chrztów tej parafii trzykrotnie przez pomyłkę wpisano akty zgonów (Jakuba Woycika oraz Reginy, córki Andrzeja 

Fayta w 1772 r. oraz Andrzeja Paździura w 1779 r.); ANK, MJ, Księga chrztów 1773–1783 [mikrofilm], sygn. 5–

97, s. 198, 290, 318. W 1721 r. w księdze ślubów parafii skałecznej omyłkowo wpisano akt chrztu; ANK, MMS, 

Księga ślubów 1709–1743 [mikrofilm], sygn. 5–119, s. 124. Z kolei w księgach chrztów legalnych dzieci parafii 

skałecznej trzykrotnie omyłkowo wpisano metryki chrztów dzieci z nieprawego łoża; ANK, MMS, Księga 

chrztów 1728–1760 [mikrofilm], sygn. 5–107, s. 249–250; Tamże, Księga ślubów 1743–1800 [mikrofilm], sygn. 

5–120, s. 151. Wszystkie wpisy, zapewne po odkryciu pomyłki, naniesiono we właściwej księdze. Co ciekawe, 

metryki parafii Bożego Ciała wolne są od tego typu pomyłek. 
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z „zapomnianymi” metrykami127. Ponadto, w kilku miejscach zauważyłem zaburzenia 

w chronologii zapisów powstałe z innych powodów, np. wskutek pomieszania kart, których 

dokonano być może przypadkowo w trakcie oprawy ksiąg128. 

Irena Gieysztorowa zwróciła uwagę na wpływ stanu moralnego ówczesnego 

duchowieństwa na sumienność w prowadzeniu rejestracji metrykalnej129. Na pewno 

zawiadywanie parafią przez kanoników regularnych laterańskich (parafia Bożego Ciała) czy 

paulinów (parafia śś. Michała i Stanisława), z pewnością ludzi o wysokiej kulturze umysłowej, 

dodatnio wpłynęło na sumienność w prowadzeniu zapisów. Ponadto, stała i liczna obsada 

wspomnianych parafii gwarantowała ciągłość w prowadzeniu zapisów, w przeciwieństwie do 

często jednoosobowo prowadzonych małych parafii wiejskich. 

Po wprowadzeniu pojedynczych wpisów z ksiąg metrykalnych do baz stworzonych 

w arkuszach kalkulacyjnych programu Microsoft Excel, ostatnim etapem „obróbki” źródeł 

metrykalnych, przed przystąpieniem do wykonania szeregu analiz statystyczno-

demograficznych, była weryfikacja zapisów. Zdecydowałem się nie brać pod uwagę w badaniu 

wpisów zdublowanych, przekreślonych czy niedokończonych oraz tych traktujących 

o dopełnieniach ceremonii chrztu „z wody” (ex aqua). Ponieważ demografia „interesuje się” 

urodzeniami130, nie wziąłem pod uwagę także aktów dotyczących chrztów dorosłych oraz 

metryk chrztów konwertytów131. Łącznie wykorzystałem w pracy 28 229 aktów metrykalnych 

(4 065 ślubów, 15 381 chrztów oraz 8 783 zgonów). 

                                                           
 

127 Duchowny mógł zaniedbać swoich obowiązków i nie przepisać z luźnej fiszki treści aktu do księgi. Gdy odkrył 

swoje uchybienie, zapis aktu pod konkretnym miesiącem lub rokiem nie był już możliwy. W badanych rejestrach 

częściej wszywano kartki z uzupełniającymi zapisami do ksiąg chrztów niż do księgi ślubów czy zgonów. 

Parafianie byli zainteresowani skrupulatnym notowaniem chrztów ich dzieci, bowiem często zachodziła 

konieczności potwierdzenia pochodzenia z legalnego związku w ich dorosłym życiu (np. z okazji wstąpienia 

w szeregi obywateli miasta, do cechu rzemieślniczego czy stanu duchownego). Wierni oraz kler nie byli właściwie 

zainteresowani skrupulatnym prowadzeniem metryk zgonów, toteż nie było wiele uzupełnień opuszczonych 

zapisów. Z kolei troszczono się na ogół o kompletność metryk ślubów, bowiem ważność zawartego małżeństwa 

decydowała o legalności zrodzonego zeń potomstwa. 
128 Podobnie: C. Kuklo, Rodzina…, s. 27. Zaobserwowałem np. przemieszczenia stron w księdze chrztów parafii 

Bożego Ciała w przypadku zapisów z lat 20. XVIII w., ale powstały one najpewniej w skutek rozproszenia księgi 

i błędnego ponownego jej zszycia. 
129 I. Gieysztorowa, Niebezpieczeństwa…, s. 581–582. 
130 Demografia bada urodzenia, za które uważa chrzty z racji niewielkiego odstępu czasowego między tymi 

wydarzeniami. Nie można więc zaliczyć do badania chrztów konwertytów oraz osób dorosłych, które dzielił 

zwykle dłuższy odstęp od urodzenia, czasem nawet kilkuletni. 
131 Informacje odnośnie do 22 konwertytów, którzy przyjęli chrzest w kazimierskich kościołach parafialnych, 

wykorzystałem w Rozdziale I. Zob. także A. Kaźmierczyk, Rodziłem się Żydem...: konwersje Żydów 

w Rzeczypospolitej XVII–XVIII wieku, Kraków 2015. Z kolei w analizowanych metrykach chrztów zapisano tylko 

jeden akt, który dotyczył osoby dorosłej – w 1778 r. w kościele Bożego Ciała chrzest przyjął 22-letni Jan Bondini; 

ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 13. 
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Na koniec muszę dodać, że oprócz zapisów odnoszących się do zdarzeń 

demograficznych wpisywano czasem do ksiąg metrykalnych inne notatki (np. o zarazach, 

przemarszach wojsk, kataklizmach czy o „cudownych” zjawiskach)132. Badane księgi wolne są 

jednak od takich wpisów. Zapewne wydarzenia kronikarskie notowano gdzie indziej, 

a w mniejszych parafiach księga metrykalna stawała się zarazem swego rodzaju „kroniką”133. 

Przeprowadzenie badań demograficznych na podstawie jednego źródła, ksiąg 

metrykalnych, nawet najbardziej kompletnych, może przynieść ograniczone możliwości 

badawcze oraz rezultaty z nich wynikające. Wykorzystałem więc nadto szereg źródeł różnej 

kategorii, które niejednokrotnie wzajemnie się uzupełniały. 

Zaraz po księgach metrykalnych najważniejszym źródłem statystycznym były spisy 

ludności z Akt Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego 

z końca XVIII wieku, szeroko wykorzystywane w badaniach demograficznych134. Dla parafii 

Bożego Ciała zachowały się dwa spisy z lat 1791–1792135. Wykorzystałem także w mniejszym 

stopniu spis ludności przedmieścia kazimierskiego Stradom, należącego jurysdykcyjnie do 

parafii Wszystkich Świętych w Krakowie136. Wspomniany już wcześniej Louis Henry 

stwierdził, że „żaden spis nie jest doskonały”137, zaś francuski demograf i socjolog Alain Girard 

przestrzegał, że spis ludności „choćby najstaranniej przeprowadzony, kryje w sobie zawsze 

pewne niedoskonałości”138. O ile więc nie można mieć pełnego zaufania nawet do spisów ery 

statystycznej, to tym bardziej ostrożnie należy podejść do starszych tego typu rejestrów. 

Ustaliłem, że kazimierskie spisy ludności również  nie były dokładne139. Spisów ludności 

                                                           
 

132 Przykładowo w metrykach parafii Nowy Korczyn zapisano m.in. informację o śmierci pod Białymstokiem 

konfederatów barskich pochodzących z Nowego Korczyna (1770), obszerną notatkę o trzęsieniu ziemi (1786) czy 

wpis o opróżnieniu kościelnych krypt i przekopaniu ziemi na terenie cmentarza; K. Kołodziejczyk, Ludność 

Nowego Miasta Korczyna…, s. 6, przyp. 14. 
133 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 31. 
134 Przykładowo: M. Szołtysek, Rethinking East-Central Europe…; C. Kuklo, Kobieta samotna…; M. Kopczyński, 

Studia…; E. Kaźmierczyk, Spisy Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego jako źródło 

do badań demograficznych – przykład powiatu proszowickiego, PDP, t. 38, nr 2, s. 73–101; Taż, Rozmieszczenie 

ludności powiatu proszowickiego pod koniec XVIII wieku na podstawie spisów Komisji Porządkowej Cywilno-

Wojskowej, PDP, t. 38, nr 4, 2016, s. 37–62; Taż, Struktura demograficzna ludności wyznania rzymskokatolickiego 

powiatu proszowickiego w końcu XVIII wieku, PDP, t. 39, 2017, s. 117–139. 
135 ANK, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego, Spisy ludności – parafie 

miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, sygn. 29/30/40, s. 7–31, 33, 37–66, 69–105. 
136 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Wszystkich Świętych”, 

sygn. 29/30/40, s. 1327–1381. 
137 Cyt. za: E. Rosset, Demografia Polski, t. 1, Warszawa 1975, s. 57. 
138 Tamże. 
139 Czasem pomijano całe rodziny lub liczną służbę. Przykładowo według spisu z 1791 r. Tomasz Krzyżanowski 

(określony jako „żonaty”), właściciel kamienicy przy ulicy Żydowskiej w Kazimierzu, prowadził jednoosobowe 

gospodarstwo. Spis z następnego roku oprócz tego gospodarza wymienia również jego żonę, dwóch synów oraz 

dwie służące. Z kolei gospodarstwo domowe kupca Marcina Hallera „skurczyło się” w 1792 r. w stosunku do 
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Kazimierza dokonał ksiądz Sebastian Kwiatkowski, kanonik regularny laterański z parafii 

Bożego Ciała. Spisy są datowane na 3 lutego 1791 roku oraz 5 stycznia 1792 roku140. 

Zachowanie się dwóch spisów dotyczących badanego terytorium stwarza możliwości 

porównawcze dzięki zestawieniu danych z dwóch kolejnych lat. Kazimierskie spisy, podobnie 

jak inne sporządzone dla Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych, na pewno nie 

spełniają kryterium jednoczesności, jednego z trzech warunków nowoczesnych spisów141. 

Trudno byłoby zorganizować w ówczesnych warunkach, w dużych, czasem kilkutysięcznych 

parafiach spisanie wszystkich wiernych w ciągu jednego dnia142. Bliższa analiza pierwszego 

kazimierskiego spisu ludności z 1791 roku pozwala postawić hipotezę, że mógł on powstać 

nawet rok wcześniej niż jego oficjalna datacja143. 

Zgodnie z uchwałą Sejmu Wielkiego z 1789 roku, powołującą Komisje Porządkowe 

Cywilno-Wojskowe, nakazano spisanie nie tylko ludności chrześcijańskiej, ale także Żydów, 

Tatarów, Karaimów oraz osoby innych wyznań144. Ludzi innych wyznań (tj. nie-katolików) 

mieli spisywać w osobnych rejestrach właściciele dóbr lub magistraty miast145. W praktyce spis 

ludzi innych wyznań często dołączano do zestawienia ludności chrześcijańskiej w postaci 

                                                           
 

spisu ubiegłorocznego o osiem osób z grona służby. Z kolei w spisie z 1791 r. prawdopodobnie pominięto czterech 

synów małżeństwa Pająkowskich, skoro pojawiają się oni w spisie z następnego roku; ANK, Akta Komisji 

Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, sygn. 29/30/40, s. 21–22, 29, 

92–93, 101. Czasem sami spisujący pozostawili „dowody” swojej niedokładności, np. w spisie z 1792 r. 

zanotowano, że w kamienicy należącej do Józefa z Janowic Chwaliboga przy ulicy św. Jakuba „nikt szczególny 

nie mieszka”, co może oznaczać, że mieszkały tam mniej znaczące osoby. Jednak, jak wskazują inne przykłady, 

jeśli nikt nie zamieszkiwał jakiejś nieruchomości to raczej czyniono adnotację „bez mieszkańców”; tamże, s. 82. 
140 Spis objął parafię Bożego Ciała. Ponadto, w pierwszym spisie (1791) wymieniono dodatkowo mieszkańców 

nieruchomości należących do parafii skałecznej. Z kolei w spisie z 1792 r. pominięto ludność podległą parafii „na 

Skałce” i zapisano obok numerów tych domów: „Mieszkańcy tych numerów należą do Parafii Skałeczney”. Nie 

powstał jednak w 1792 r. osobny spis dla parafii śś. Michała i Stanisława; ANK, Akta Komisji Porządkowej…, 

Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, sygn. 29/30/40, s. 84–86. Parafia św. Jakuba 

Apostoła została zlikwidowana w 1783 r. 
141 Podobnie: E. Kaźmierczyk, Spisy Komisji Porządkowej…, s. 79. 
142 Por. C. Kuklo, Rodzina…, s. 68; S. Borowski, Próba odtworzenia struktur społecznych i procesów 

demograficznych na Warmii u schyłku XVII w. na przykładzie Dobrego Miasta i okolicy, PDP, t. 8, 1975, s. 127. 
143 Przykładowo Michał Szczypczyk oraz Jadwiga Solanka zawarli ślub w kościele Bożego Ciała w styczniu 1790 r. 

Pomimo tego w spisie zarejestrowano ich osobno – mężczyznę jako pasierba w domu nr 9, zaś kobietę jako 

wychowanicę w domu nr 21. Z kolei Marcin Maszewski i jego żona Justyna w styczniu 1791 r. przynieśli do kościoła 

Bożego Ciała córkę do chrztu, jednak według spisu ludności z tego roku Maszewski mieszkał jedynie z siostrą 

i służącą. Maciej Ciupiński zmarł w lipcu 1790 r., a mimo to wymieniony został w spisie wraz ze swoją żoną Barbarą. 

W spisie brakuje także wielu dzieci urodzonych w 1790 r. Dodatkowo dzieci zmarłe w ciągu 1790 r. zostały mimo 

to wymienione w spisie z tego roku; ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł 

„Parafia Bożego Ciała”, sygn. 29/30/40, s. 7, 9, 12, 17. Por. E. Brodnicka, Ludność parafii Wieleń…, s. 181–183. 
144 Ludność żydowska województwa krakowskiego w czasie Sejmu Czteroletniego. Spisy z powiatów krakowskiego, 

ksiąskiego, lelowskiego i proszowickiego z lat 1790–1792 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie, 

wyd. K. Follprecht, Kraków 2008, s. XX. 
145 E. Kaźmierczyk, Struktura demograficzna ludności…, s. 119. Edycję źródłową spisu ludności miasta 

żydowskiego przygotowała K. Follprecht; zob. Ludność żydowska województwa krakowskiego…, s. 165–237. 
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poszytu lub jako załącznik w formie pojedynczej karty146. Księża jako rachmistrzowie spisowi 

ściśle trzymali się kryterium wyznaniowego, bowiem opuścili w spisie ludności parafii Bożego 

Ciała z 1791 roku ludzi innych wyznań (nie-katolików) mieszkających w chrześcijańskiej 

części miasta – wyszczególnili ich na końcu spisu w formie osobnej karty. Podczas spisu 

z następnego roku innowiercy zostali całkowicie pominięci147. 

Znaczna część wykorzystanych w pracy źródeł pochodziła z zachowanego w dobrym 

stanie Archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem (przechowywanego w zasobie Archiwum 

Narodowego w Krakowie). Zespół zawiera różnorodne akta dotyczące działalności nie tylko 

podstawowych organów samorządu miejskiego (ławy i rady), ale także m.in. testamenty, źródła 

dotyczące cechów czy akta miejscowego szpitala dla ubogich148. Poniżej wymienię 

najważniejsze wykorzystane jednostki. 

Ważne miejsce w badaniach demograficznych nad miastem zajęła jedyna zachowana 

księga przyjęć do prawa miejskiego Kazimierza z lat 1772–1793149. Źródła jakimi są księgi 

obywatelskie od dawna zwracają uwagę badaczy, bowiem zainteresowano się nimi już na 

                                                           
 

146 Ludność żydowska województwa krakowskiego…, s. XV. 
147 W 1791 r. wymieniono siedmiu luteranów oraz 43 Żydów. Spis z następnego roku nie wymienia już innowierców; 

ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, sygn. 

29/30/40, s. 33. 
148 ANK, Archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem, sygn. 29/34. 
149 M. Friedberg twierdził, że „nie prowadzono w Kazimierzu osobnych ksiąg przyjęć do prawa miejskiego, ale 

odnośne zapiski wciągano do ksiąg radzieckich”; Inwentarz Archiwum miasta Kazimierza…, s. 46. Istotnie, wpisy 

dotyczące lat 1369–1402 oraz 1520–1533 zawierają księgi radzieckie; J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo…, 

s. 306; K. Follprecht, Kontynuacja edycji ksiąg przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1612–1800, [w:] 

Editiones sine fine, t. 1, red. K. Kopiński, W. Mrozowicz, J. Tandecki, Toruń 2017, s. 55. Kazimierz posiada 

zresztą najstarsze zapiski o przyjęciach prawa miejskiego z terytorium Polski. Zaczęto je prowadzić już 34 lata po 

lokacji miasta na prawie magdeburskim; M. Król, M. Schmidt, Krakowskie »libri iuris civilis« z lat 1392–1800 na 

tle zachowanych rejestrów przyjęć do prawa miejskiego w Polsce i wybranych ośrodkach europejskich, 

„Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. 21, 2015, s. 22. Zgodnie z ówczesną praktyką listy nowych obywateli 

sporządzano na kartach innych ksiąg miejskich (najczęściej radzieckich, ale także i burmistrzowskich czy 

rachunkowych). Później, zwłaszcza w dużych miastach, zaczęto prowadzić osobne księgi przyjęć. Praktyka 

zależała także od wielkości kancelarii danego miasta; S. Gierszewski, Obywatele miast Polski przedrozbiorowej, 

Warszawa 1973, s. 15–17; M. Król, M. Schmidt, Krakowskie »libri iuris civilis«…, s. 33. Brak do tej pory, poza 

mniejszymi ujęciami tematu, wyczerpującego studium społeczeństwa staropolskiego Krakowa, Kazimierza czy 

Kleparza na podstawie rejestrów nowych obywateli; por. M. Król, M. Schmidt, Krakowskie »libri iuris civilis«…, 

s. 20. Czternastowieczny materiał źródłowy dotyczący nowych obywateli kazimierskich wykorzystał przeszło 

wiek temu S. Kutrzeba; Tenże, Ludność i majątek Kazimierza w końcu XIV stulecia, RK, t. 3, 1900, s. 183–201. 

Nic nie wiadomo z kolei o losie ewentualnej wcześniejszej księgi (lub ksiąg) notującej nowych obywateli w XVII 

czy XVIII w. Przynajmniej do pierwszej połowy XVI w. zapisy nowych obywateli były wciągane do ksiąg 

radzieckich; M. Starzyński, Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria, Kraków 2015, s. 66–68. Ponadto 

podczas przeprowadzonej kwerendy w księgach miejskich z lat 1735–1771 nie natrafiłem na wpisy dotyczące 

przyjęć nowych obywateli, więc wcześniejsze zapisy – jak można się domyślać – musiały istnieć w formie 

wyodrębnionej księgi (lub ksiąg). Znalazłem z kolei pojedyncze wpisy dotyczące nowych obywateli w księdze 

radzieckiej z początku XVIII w.; ANK, AMK, Inskrypcje i sprawy sporne, sygn. 29/34/46, s. 28, 44. 
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początku ubiegłego stulecia150. Wiele takich źródeł doczekało się edycji151. Księgi 

obywatelskie umożliwiają próbę odpowiedzi na szeroki kwestionariusz pytań badawczych 

odnośnie nowych obywateli miast staropolskich: m.in. określenie ich liczby, pochodzenia 

terytorialnego oraz rekrutacji społecznej152. Stanisław Gierszewski, badający omawianą 

problematykę w skali Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, tak pisał w latach 70. XX wieku 

o przydatności tych źródeł w badaniach: „Potrzebne jest więc zdanie sobie sprawy ze znaczenia 

wszystkich rodzajów źródeł i kompleksowe ich wyzyskanie, w tym także ksiąg przyjęć do 

obywatelstwa miejskiego”153. 

Nie wydaje się realnym, aby istniała w Kazimierzu, na podobieństwo chociażby 

Krakowa154, jeszcze jedna księga, w której rejestrowano by migrantów typowo wiejskich, 

aspirujących do zawodów o niższej klasie, ponieważ w omawianej księdze zapisano osoby 

różnych profesji i zawodów. Wpis będący aktem przyjęcia do prawa miejskiego zawierał kilka 

podstawowych danych. Danymi identyfikacyjnymi były imię i nazwisko obywatela oraz jego 

określenie stanowe, które odnotowano w każdym przypadku. Na wstępie kazimierską księgę 

przyjęć wzorem innych badań poddałem analizie pod kątem odsetka zapisywania kluczowych 

z punktu widzenia badawczego informacji, czyli notacji o zawodzie oraz miejscowości 

pochodzenia nowego obywatela (tabela 3). Zapisano w niej ogółem 336 nowych obywateli. 

W 88 przypadkach (29,2%) wpisano informacje o zawodzie, zaś w 215 o pochodzeniu 

                                                           
 

150 Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1392–1506. Libri iuris civilis Cracoviensis 1392–1506, 

wyd. K. Kaczmarczyk, Kraków 1913; S. Gierszewski, Obywatele…; C. Kuklo, Demografia…, s. 262; M. Król, 

M. Schmidt, Krakowskie »libri iuris civilis«…, s. 19–52; K. Follprecht, Kontynuacja edycji…, s. 51–66. 

Najczęściej badania skupiały się nad charakterystyką nowych obywateli, zwykle pod względem rekrutacji 

terytorialnej i społecznej; W. Konieczna, Początki Kazimierza (do r. 1419), [w:] Studia nad przedmieściami 

Krakowa, Kraków 1938, s. 58–63. Niektórzy badacze skoncentrowali się na badaniu językowym nazwisk 

nowoprzyjętych lub na warstwie właściwości graficznych i językowych tego źródła; K. Banderowicz, Nazwiska 

nowych obywateli poznańskich na podstawie Ksiąg przyjęć do prawa miejskiego (1575–1793), Poznań 2013; Taż, 

Nazwiska odimienne dawnych obywateli miejskich Poznania (1575–1793), „Linguistica Bidgostiana”, vol. 9, 

2012, s. 11–22; Taż, Poznańskie »album civium« – charakterystyka właściwości graficznych i językowych 

dokumentu, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 18 (38), z. 1, 2011, s. 75–88. 
151 Ważniejsze edycje wymieniono: Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1507–1572, 

wyd. A. Kiełbicka, Z. Wojas, Kraków 1993, s. VII, przyp. 2; T. A. Nowak, Przyjęcia do prawa miejskiego 

w Wieluniu w latach 1514–1535, „Rocznik Wieluński”, t. 6, 2006, s. 41, przyp. 1. W ostatnim czasie wydano 

także: Album civium Leopoliensium: rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388–1783, t. 1–2, 

wyd. A. Janeczek, Poznań-Warszawa 2005; Księgi Młodego Miasta Gdańska 1400–1455 (1458–1459), 

wyd. K. Kopiński, P. Oliński, Toruń 2008; Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku 1536–1814, t. 1–8, 

wyd. A. Groth, D. Kaczor, E. Łączyńska-Bartoszek, wstęp i oprac. D. Kaczor, Gdańsk 2019. 
152 C. Kuklo, Demografia…, s. 263; Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1507–1572, s. XII. 
153 S. Gierszewski, Obywatele…, s. 13. 
154 W Krakowie od 1634 r. istniały trzy serie ksiąg przeznaczonych do zapisywania odpowiednio kupców, 

rzemieślników i osób innych profesji; J. Pachoński, Zmierzch sławetnych: z życia mieszczan w Krakowie w XVII 

i XVIII wieku, Kraków 1956, s. 315; J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo…, s. 305; M. Wyżga, Homo movens. 

Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI–XVIII wieku, Kraków 2019, s. 58, 353. Podobnie było 

w Ulm, Augsburgu czy Norymberdze; por. M. Król, M. Schmidt, Krakowskie »libri iuris civilis«…, s. 38. 
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terytorialnym (64,0%) obywatela. Obie informacje łącznie odnotowano w odniesieniu do 

51 osób (15,2%). Zakres wiadomości o nowych obywatelach z początku był znaczny, lecz 

począwszy od połowy lat 80. XVIII wieku uległ wyraźnemu spadkowi. Kazimierska księga 

przyjęć do prawa miejskiego nie może pod kątem badawczym równać się dużo bogatszym 

zapisom z innych polskich ośrodków miejskich155. Zróżnicowanie kompletności tych 

informacji w księgach obywatelskich wybranych miast Rzeczypospolitej jest spore, ale można 

zauważyć, że bardziej konsekwentnie wspominano o miejscowości, niż o zawodzie obywatela. 

Wydaje się, że ta pierwsza informacja z punktu widzenia zapisującego była ważniejsza. Można 

podejrzewać, że pominięcie zawodu mogło nierzadko wynikać z faktu, że część obywateli nie 

posiadała bliżej sprecyzowanej profesji lub wykonywali różne zajęcia156. 

 

Tabela 3. Charakterystyka zapisów w kazimierskiej księdze przyjęć do prawa miejskiego (1772–1793) 

Okres 
Liczba 

przyjętych 

Liczba zapisów w stosunku do 

ogółu nowych obywateli 

o zawodzie o pochodzeniu 

liczba % liczba % 

1772–1775 63 1 1,6 42 66,7 

1776–1780 96 9 9,4 75 78,1 

1781–1785 92 47 51,1 74 80,4 

1786–1790 65 28 43,1 21 32,3 

1791–1793 20 3 15,0 4 20,0 

Razem 336 88 29,2 216 64,3 

Źródło: ANK, AMK, Prothocollon susceptionis iuris civilis, sygn. 29/34/359. 

 

 

W różnym stopniu podawano inne informacje. I tak w przypadku 31 osób (9,2%) 

zapisano obywatelstwo innego miasta157. W 264 wpisach (78,6%) zanotowano imiona obojga 

rodziców (w czterech przypadkach zapisano tylko imię ojca). Zawód ojca widnieje przy 

27 nazwiskach (8,0%) nowych obywateli, zaś informacja o posiadanym przezeń obywatelstwie 

zapisana jest 66 razy (19,6%). Predykat stanowy rodziców nowego obywatela zapisano 

262 razy (78,0%), zaś ich miejsce zamieszkania 7 razy (2,1%). Nazwiska osób 

                                                           
 

155 Przykładowo w Gdańsku w latach 1710–1793 księgi obywateli cechowały się całkowitą kompletnością. 

Również starsze (1558–1709) zapisy z tego miasta były niemal kompletne (81,9% obywateli z zapisanym zawodem 

oraz 98,7% z odnotowaną miejscowością pochodzenia). Dużą kompletnością zapisów cechowały się księgi przyjęć 

Starej Warszawy z lat 1745–1788 (88,5% wpisów miało informacje o zawodzie, zaś 97% o miejscowości); zob. 

S. Gierszewski, Obywatele…, s. 18, tab. 1. Również M. Kędelski, analizując księgę obywatelską Poznania 

skonstatował, że w części zapisów pochodzących z czasów saskich nie podano zawodu, natomiast w bardzo 

niewielu przypadkach pominięto miejscowość; Tenże, Rozwój demograficzny…, s. 37. 
156 T. A. Nowak, Przyjęcia do prawa miejskiego w Wieluniu w latach 1514–1535, s. 44; P. Miodunka, Społeczność 

małych miast południowej Małopolski… 
157 Krakowa – 27 razy, Pragi – 2, Kleparza – 1, Radomia – 1.  
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rekomendujących pojawiają się 73 razy (21,7%). Mimo niektórych mankamentów oraz 

prowadzenia zapisów w różnej formie, to dzięki względnie podobnej konstrukcji zapisów, 

staropolskie księgi obywatelskie umożliwiają komparatystykę pomiędzy różnymi ośrodkami 

miejskimi158. 

Szczególną uwagę zwróciłem na serię źródeł zawierającą księgi sądu kryminalnego 

miasta Kazimierza (acta criminalia). Źródła te, w zasadzie relacjonujące przebieg procesu 

sądowego, wniosły do narracji wiele informacji na temat życia codziennego i obyczajowości 

mieszkańców Kazimierza. Skorzystałem także z rejestru wybierania akcyzy w Kazimierzu z lat 

1658–1659, źródła proweniencji gospodarczej, ukazującego codzienną mobilność dostawców 

do Kazimierza159. Pomimo wcześniejszej niż dolna cezura pracy daty wytworzenia tego źródła, 

jego unikalność i pożytki badawcze pozostają nie do przecenienia. Wykorzystałem również 

źródła podatkowe z epoki. Rejestry podatków dymowego160 oraz pogłównego161 pomocne były 

podczas dokonywania szacunków liczby ludności miasta w XVIII wieku. 

Na koniec muszę wspomnieć o źródłach narracyjnych (memoratywnych, 

pamiętnikarskich) do dziejów badanego miasta. Pierwszy historią Kazimierza zajął się w XVII 

wieku Stefan Ranatowicz, zakonnik z kościoła Bożego Ciała162. Jego dzieło jest znakomitym 

źródłem przede wszystkim do badań nad historią Kazimierza i zgromadzenia kanoników 

regularnych laterańskich, a ponadto szeroko rozumianego życia kulturalnego i religijnego 

siedemnastowiecznego Krakowa i Kazimierza163. W podobnym czasie historią miasta 

zainteresował się Marcin Goliński, mieszczanin kazimierski, karczmarz, słodownik 

i miodosytnik, rodem z Wieliczki, który w czterech tomach swoich Kronik zawarł wiele 

                                                           
 

158 M. Król, M. Schmidt, Krakowskie »libri iuris civilis«…, s. 34; M. Wyżga, Miasta i migracje 

w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Zarys problematyki, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski 

i powszechnym”, t. 52, 2020, s. 66. 
159 ANK, AMK, Regestr wybierania accizy w Kazimierzu, ktora sie poczęła in anno praesenti 1658 według 

constitutiey seymu generalnego warszawskiego..., sygn. 29/34/744. 
160 ANK, AMK, Regestr wybierania contributiey dymowey drugiey raty dla woyska JKMci …, sygn. 29/34/801; 

Tamże, Regestr wybierania dymowey kontrybuciey ... w Proszowicach na seymiku uchwalony w r. 1733, 

sygn. 29/34/802; Tamże, Spisanie dymow czyli kominow w miescie JKr Mci Kazimierzu, sygn. 29/34/803; Tamże, 

Tabella podatku dymowego dla m. Kazimierza y Stradomia, sygn. 29/34/804. 
161 ANK, AMK, Rejestry poborów pogłównego, sygn. 29/34/812; Tamże, Rejestry poborów pogłównego, 

sygn. 29/34/813; Tamże, Regestrum conscriptionis civium et incolarum pro contributione capitali rathae 112, 

sygn. 29/34/814. 
162 S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, urbi Cracoviensi confrontatae, origo. In eaque ecclesiarum erectiones 

et religiosorum fundationes, nec non series, vitae, res gestae praepositorum conventus Canonicorum Regularium 

Lateranensium s. Augustini ad Ecclesiam ss. Corporis Christi descriptae a Stephano Ranothowicz [...] , rkps BJ, 

sygn. 3742 III; S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 15–16. 
163 M. Pęgier, Zjawiska niezwykłe i nadprzyrodzone w »Kronice« Stefana Ranatowicza (1617–94) oraz ich rola 

w spojrzeniu na historię, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 58, 2014, s. 144. 
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cennych informacji o życiu społecznym i politycznym ówczesnego Kazimierza164. Nie można 

pominąć zapisków Tomasza Krzyżanowskiego, pisarza kazimierskiego, a następnie pisarza 

i syndyka miasta Krakowa. Krzyżanowski notował wydarzenia dotyczące mieszczaństwa 

kazimierskiego i krakowskiego, własnego grona rodzinnego oraz historii ogólnokrajowej czy 

europejskiej (konfederacja barska, rozbiory Polski czy bitwy napoleońskie). Jego pamiętnik 

przybrał bardziej formę raptularza, luźnych zapisków niż kroniki165. 

Pozostałe źródła wykorzystane w pracy, a nie omówione przeze mnie w tym miejscu 

lub nie wzmiankowane w przypisach, wymieniłem w wykazie źródeł166. 

3. Literatura 

Literaturę przedmiotu wykorzystaną w pracy omówię dokonując jej podziału na kilka 

grup. Rozpocznę od literatury faktograficznej dotyczącej miasta Kazimierza. Pozwoliła ona na 

zrozumienie i szczegółowe wyjaśnienie wielu kwestii z dziejów krakowskiego zespołu 

miejskiego, które miały wpływ na kondycję demograficzną badanej ludności (zarazy, działania 

wojenne, kwestie polityczne). Kazimierz nie doczekał się monograficznego opracowania 

swoich dziejów. Stąd informacje na temat historii miasta czerpałem z wielu opracowań. Stan 

badań nad przedrozbiorowymi dziejami Kazimierza przedstawia się bardzo skromnie, lecz 

zdecydowanie widać większe zainteresowane jego historią średniowieczną niż nowożytną.  

Na uwagę zasługuje praca Klemensa Bąkowskiego dotycząca dziejów miasta do XVI 

stulecia, której wartości dodaje zamieszczenie przez autora skrótów tłumaczeń najważniejszych 

dokumentów miejskich Kazimierza167. Na odnotowanie zasługują także starannie opracowane 

dzieje miasta do początku XV wieku przez Wandę Konieczną168. Sporo uwagi poświęcili 

staropolskiemu Kazimierzowi autorzy serii Dziejów Krakowa, jako elementowi składowemu 

                                                           
 

164 Cztery tomy zapisków Marcina Golińskiego przechowywane są w różnych instytucjach. Dwa z nich znajdują się 

w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Jeden przechowywany jest w kijowskim Instytucie Historii 

Akademii Nauk (przekazany przez Ossolineum). Ostatni z tomów znajduje się w zbiorach Biblioteki Czartoryskich 

w Krakowie; I. Pietrzkiewicz, Kronika Marcina Golińskiego jako źródło historyczne, [w:] Kraków – Lwów: książki, 

czasopisma, biblioteki, t. 7, red. H. Kosętka, Kraków 2005, s. 26; S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 17–18. 
165 Wspomnienia mieszczanina krakowskiego z lat 1768–1807, wyd. W. Prokesch, Kraków 1900. Odpis oryginału 

zapisków znajduje się w zasobie Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie w zbiorze po Żegocie Paulim – polskim 

historyku, archeologu, bibliotekarzu i bibliografie. 
166 Do uzupełnienia informacji na temat rodzin zrekonstruowanych zawartych w kwestionariuszach badawczych 

wykorzystałem wiele źródeł, które nie pojawiają się jako odwołania. Wymienione zostały w wykazie źródeł. Mam 

na myśli głównie księgi radzieckie i ławnicze oraz akta cechów kazimierskich, które posłużyły chociażby do 

ustalenia informacji o stanie społecznym lub zawodzie interesujących mnie w badaniu mieszkańców Kazimierza.  
167 K. Bąkowski, Historya miasta Kazimierza pod Krakowem do XVI wieku, Kraków 1902. 
168 W. Konieczna, Początki Kazimierza…, s. 8–90. 
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krakowskiego zespołu miejskiego, poruszając tam zagadnienia polityczne, społeczne, ale 

i demograficzne dotyczące miasta169. Na uwagę zasługuje również opracowanie biogramów 

urzędników kazimierskich w XIV–XVIII wieku170. Poczet, chociaż jest wydawnictwem 

popularnonaukowym, ułatwił niejednokrotnie ustalanie niełatwych do zrozumienia na 

poziomie skąpych źródeł związków rodzinnych kazimierzan. Odnotować należy również 

badania Marcina Starzyńskiego nad Kazimierzem średniowiecznym i jego urzędnikami171. 

Dość dobrze opracowane zostały zagadnienia dotyczące urbanistyki i rozwoju 

przestrzennego miasta, głównie dzięki pracom Bogusława Krasnowolskiego172. Sporo 

zajmowano się również zabytkami kazimierskimi i sztuką. Bardzo dobrze prezentuje się stan 

badań nad miastem żydowskim, głównie dzięki pracom Majera Bałabana173. 

Interesujące mnie zagadnienia, czyli te dotyczące ludności Kazimierza, nie zajmowały 

nadto dotychczasowych badaczy. Jako pierwszy Stanisław Kutrzeba na początku XX wieku 

opracował szacunki liczby ludności miasta Kazimierza dla końca XIV wieku174. Informacje na 

temat ludności czy społeczeństwa Kazimierza doby staropolskiej pojawiają się w dwóch 

tomach Dziejów Krakowa175. Z kolei Leszek Belzyt zebrał informacje o zaludnieniu 

krakowskiego zespołu miejskiego, w tym Kazimierza, w opracowaniu Kraków i Praga około 

1600 roku176. Tenże autor dokonał w osobnym artykule szacunków dotyczących liczby 

ludności i domów w Kazimierzu około roku 1600177. W latach 60. XX wieku staropolskie 

zapisy chrztów parafii krakowskich, w tym metryki parafii kazimierskich, posłużyły 

Kazimierzowi Mikowi do obliczenia liczby ludności Krakowa, Kazimierza i Kleparza 

                                                           
 

169 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, Kraków 

1984. 
170 Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów miast, jurydyk, wsi i gmin przyłączonych do Krakowa do 1915 roku, 

opr. B. Kasprzyk, Kraków 2013. 
171 M. Starzyński, Średniowieczny Kazimierz…; Tenże, Urzędnicy miejscy Kazimierza…; Tenże, M. Schmidt, 

Nowe miasto tkackie? Szkic do dziejów społeczno-gospodarczych podkrakowskiego Kazimierza, KHKM, t. 63, 

nr 1, 2015, s. 15–27. 
172 B. Krasnowolski, Z badań nad architekturą i urbanistyką krakowskiego Kazimierza w okresie 

późnośredniowiecznym i nowożytnym, RK, t. 55, 1989, s. 103–111; Tenże, Ulice i place krakowskiego Kazimierza, 

Kraków 1992; Tenże, Lokacje i rozwój Krakowa, Kazimierza i Okołu. Problematyka rozwiązań urbanistycznych, 

[w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007, s. 383–398. 
173 M. Bałaban, Dzieje Żydów w Krakowie i na Kazimierzu (1304–1868), t. 1 (1304–1655), Kraków 1913; Tenże, 

Dzieje Żydów…, t. 2 (1656–1868), Kraków 1936. 
174 S. Kutrzeba, Ludność i majątek Kazimierza…, s. 183–202. 
175 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII. 
176 L. Belzyt, Kraków i Praga około 1600 roku: porównanie topograficznych i demograficznych aspektów 

struktury społecznej i etnicznej dwóch metropolii Europy Środkowo-Wschodniej, Toruń 1999. 
177 Tenże, Ludność i domy w Kazimierzu około roku 1600. Próba bilansu statystycznego, „Czasy Nowożytne”, t. 3, 

1997, s. 21–37. 
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w drugiej połowie XVIII wieku178. Krzysztof Zamorski w pracy dotyczącej rozwoju 

demograficznego Krakowa w ciągu wieków nie ominął stosunków ludnościowych 

Kazimierza179. Z nowszych opracowań należy wymienić również pracę Waldemara 

Kowalskiego na temat społeczeństwa kazimierskiej parafii Bożego Ciała w świetle rejestru 

podatku pogłównego z 1662 roku180 oraz szczegółowe badania Mateusza Wyżgi dotyczące 

migracji wahadłowych w celach handlowych do Kazimierza pod koniec lat 50. XVII wieku181. 

Niezbędne było także wykorzystanie literatury dotyczącej miasta jako szerszego 

zjawiska – takich aspektów jego funkcjonowania jak gospodarka, kultura czy polityka. W tym 

miejscu muszę wymienić prace Jana Ptaśnika182 oraz Marii Boguckiej i Henryka 

Samsonowicza183. 

Kolejną grupę tworzy literatura metodologiczna. Ze względu na szeroką podstawę  

źródłową pracy wykorzystałem cały wachlarz literatury dotyczącej stosowania odpowiednich 

metod badawczych, aby uniknąć złej interpretacji pozyskanych danych i wyników. Niżej 

wymienione prace umożliwiły również właściwe zastosowanie odpowiednich dla badań 

demograficznych metod. Najważniejszą pozycją był najnowszy polski podręcznik do 

demografii historycznej autorstwa Cezarego Kuklo, którego szeroki zakres tematyczny 

przybliża zdecydowaną większość metod badawczych zastosowanych w niniejszej pracy oraz 

omawia źródła epoki staropolskiej dla badań demograficznych, a ponadto przybliża wyniki 

polskich i zagranicznych badań184. Sam autor wskazał, aby „[…] powstające kolejne 

monografie i studia nad rozmiarami i strukturą rodzin w dobie przedprzemysłowej […] 

charakteryzowały się nowoczesnym warsztatem i aparatem badawczym”185. Praktyczne 

aspekty zastosowania metod badawczych, oprócz prezentacji w powyższym podręczniku, tenże 

autor zastosował w licznych pracach m.in. na temat rodziny w Warszawie w XVIII wieku186. 

W tym miejscu muszę także wymienić nieco starszą, ale dostarczającą wielu ważnych 

metodologicznie informacji, pracę Jerzego Michalewicza187. Z ważniejszych prac szczególnie 

                                                           
 

178 K. Mik, Ruch naturalny i rozwój…, s. 119–137. 
179 K. Zamorski, Rozwój demograficzny Krakowa w ciągu wieków, [w:] Kraków: nowe studia nad rozwojem 

miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007, s. 843–887. 
180 W. Kowalski, Społeczeństwo parafii Bożego Ciała…, s. 683–694. 
181 M. Wyżga, Homo movens…, s. 218–223, 235–244, 253–262. 
182 J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo…. 
183 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa. 
184 C. Kuklo, Demografia… 
185 Tenże, Demografia…, s. 11. 
186 Tenże, Rodzina…; Tenże, Kobieta samotna... 
187 J. Michalewicz, Elementy demografii… 
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pomocne okazały się wskazówki metodologiczne Ireny Gieysztorowej, chociaż jej podręcznik 

wydany przed przeszło czterema dekadami bogato omawia zagadnienia poświęcone źródłom 

do badań, to jedynie sygnalizuje współczesne metody badawcze188. Nie można zapominać 

o pracach, które stanowiły metodologiczną podstawę badań dotyczących szacunków 

ludności189, cyklu życia rodziny190 czy wielkości rodzinnego gospodarstwa domowego191. 

Mechanizmy funkcjonowania dawnego społeczeństwa nie są całościowo możliwe do 

zrozumienia bez nakreślenia warstwy obyczajowej. Zagadnienia poruszane w pracy starałem 

się przedstawić w powiązaniu z problematyką rodzinną oraz ówczesną obyczajowością. W tym 

miejscu muszę wymienić najważniejsze w tej kategorii prace autorstwa Marii Boguckiej192, 

Zbigniewa Kuchowicza193, Doroty Żołądź-Strzelczyk194, Jana S. Bystronia195, Jana 

Pachońskiego196, jak i Jana Kracika197. Ze względu na poruszanie w pracy zagadnień tyczących 

się czysto biologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka spożytkowałem także 

literaturę z różnych dziedzin nauki (np. medycyny)198. 

Ważny element nauk społecznych, w tym analizy demograficznej, stanowi 

komparatystyka, skonfrontowanie otrzymanych wyników z ustaleniami innych autorów, tak 

z wynikami polskich, jak i zagranicznych analiz. Odgrywa ona ważną rolę dla ustalenia 

wyników badań i punktu odniesienia dla procesów demograficznych na analizowanym 

obszarze199. W tym celu wykorzystałem różnorakie pod względem terytorialnym opracowania 

                                                           
 

188 I. Gieysztorowa, Badania demograficzne na podstawie metryk parafialnych, KHKM, r. 10, nr 1−2, 1962, 

s. 103–121; Taż, Niebezpieczeństwa…, s. 557−603; Taż, Wstęp… 
189 P. Guzowski, R. Poniat, Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia miast w Królestwie Polskim 

w drugiej połowie XVI wieku, PDP, t. 37, nr 2, 2015, s. 77–93. 
190 P. Laslett, The World We Have Lost, Londyn 1965; C. Kuklo, Czy w Polsce przedrozbiorowej służba domowa 

była etapem w życiu człowieka?, [w:] Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX. Księga jubileuszowa 

profesor Anny Żarnowskiej, red. M. Nietyksza, A. Szwarc, K. Sierakowska, A. Janiak-Jasińska, Warszawa 2003, 

s. 205–212; M. Kopczyński, Studia… 
191 C. Kuklo, Wielkość i struktura gospodarstwa domowego w Polsce wczesnonowożytnej. Próba charakterystyki, 

[w:] Cała historia to dzieje ludzi... studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu 

w 80-tą rocznicę urodzin i 55-lecie pracy naukowej, red. C. Kuklo, P. Guzowski, Białystok 2004, s. 167–181; 

M. Kopczyński, Studia…; M. Szołtysek, Central European household…, s. 19–42; Tenże, Living arrangements and 

household formation in an industrializing urban setting: Rostock 1867–1900, „Annales de démographie historique”, 

t. 122, issue 2, 2011, s. 233–269; Tenże, Rethinking East-Central Europe… 
192 M. Bogucka, Rodzina w polskim mieście XVI–XVII w. Wprowadzenie w problematykę, PH, t. 74, z. 3, 1983, 

s. 495–507. 
193 Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku, Łódź 1975. 
194 D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002. 
195 J. S. Bystroń, Słowiańskie obrzędy rodzinne. Obrzędy związane z narodzeniem dziecka, Kraków 1916. 
196 J. Pachoński, Zmierzch sławetnych… 
197 J. Kracik, Ludzie z przedmieścia historii. Kleparzanie czasów staropolskich, Kraków 1993. 
198 E. Waszyński, Historia położnictwa i ginekologii w Polsce, Wrocław 2012; Słownik lekarski polski, 

oprac. T. Browicz, S. Ciechanowski, S. Domański, L. Kryński, Kraków 1905; Położnictwo i ginekologia, t. 1, 

red. G. H. Bręborowicz, Warszawa 2010. 
199 C. Kuklo, Demografia…, s. 12. 
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demograficzne ludności z ziem polskich. Na uwagę zasługują w tym miejscu opracowania 

demograficzne dotyczące ludności Warszawy200, Poznania201, Gdańska202, Torunia203, Nowego 

Korczyna204 czy wreszcie bardzo liczne prace dotyczące społeczności śląskich205, gdzie 

z powodzeniem zastosowano metodę rekonstrukcji rodzin. Trzon opracowań demograficznych 

stanowiły prace opublikowane w najważniejszym polskim czasopiśmie poświęconym 

historycznym badaniom kwantytatywnym, czyli „Przeszłości Demograficznej Polski”. 

Starałem się również odwoływać do zagranicznego dorobku demografii historycznej oraz 

socjologii206. 

4. Metody badawcze 

Szeroki zakres tematyczny pracy oraz wykorzystanie różnorakich źródeł wymusiło 

zastosowanie metod używanych w warsztacie historyka-demografa. Nim przejdę do ich 

omawiania pragnę podkreślić rolę komputerowych baz danych. Masowy charakter źródeł 

wykorzystanych w pracy zdecydował o zastosowaniu metod statystycznych. Operowanie 

danymi masowymi nie byłoby możliwe bez wykorzystania mocy obliczeniowej komputera. 

Badania demograficzne, które kiedyś były bardzo pracochłonne wskutek konieczności 

stosowania papierowych fiszek, wymagających nierzadko zaangażowania całego zespołu 

badawczego lub wspomagane nieco później przez prymitywne jak na dzisiejsze czasy 

                                                           
 

200 Tenże, Rodzina…; M. Sierocka-Pośpiech, L’image démographique de la famille en Vielle Varsovie au déclin 

du XVIe et XVIIe siècles, [w:] Les modèles familiaux en Europe aux XVIe–XVIIe siècles, red. C. Kuklo, Białystok 

1992, s. 95–101. 
201 M. Kędelski, Rozwój demograficzny…; S. Waszak, Dzietność rodziny…, s. 316–384. 
202 J. Baszanowski, Przemiany demograficzne… 
203 K. Mikulski, Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku, Toruń 1999; Tenże, 

Pułapka niemożności…, Toruń 2004. 
204 K. Kołodziejczyk, Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg 

metrykalnych (część 1), s. 55–78; Tenże, Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na 

podstawie ksiąg metrykalnych (część 2), s. 65–95; Tenże, Ludność Nowego Miasta Korczyna… 
205 J. Spychała, Rodzina w parafii Strzelce Opolskie w latach 17661870, [w:] Śląskie Studia Demograficzne, t. 5: 

Rodzina, red. Z. Kwaśny, Wrocław 2001, s. 7–73; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Rodzina w parafii toszeckiej 

w latach 17891877, tamże, s. 75–109; P. Kwapulińska, Rodzina w parafii kochłowickiej w XIX wieku, tamże, 

s. 111–164; M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…; J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej… 
206 Przykładowo: A. Fauve-Chamoux, The importance of women in a urban environment: the exemple of the 

Rheims househoold at the beginning of the Industrial Revolution, [w:] Family forms in historic Europe, 

wyd. R. Wall, J. Robin, P. Laslett, Cambridge 1983, s. 475–492; J. Hayhoe, Strangers and Neighbours: Rural 

Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy, Toronto 2016; P. Laslett, J. Harrison, Clayworth and 

Cogehoe, [w:] Historical Essays, 1600–1750, red. D. Ogg, E.E. Bell, R.L. Ollard, Londyn 1963, s. 157–184; 

D. S. Massey i in., Theories of International Migration: A Review and Appraisal, [w:] Population and 

Development Review, vol. 19, no. 3, 1993, s. 431–466; M. Szołtysek, Households and Family Systems, s. 313–

341; Tenże, Rethinking East-Central Europe… 
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komputery obsługiwane przez wykwalifikowanych informatyków207, są dziś możliwe do 

samodzielnego przeprowadzenia przez historyka-demografa208. Zdecydowałem się 

wykorzystać w tym celu arkusze kalkulacyjne programu Microsoft Excel. Każda z takich 

komputerowych baz, w zależności od wykorzystanego źródła, otrzymała odpowiedni do 

zawartości merytorycznej źródła kwestionariusz. Zbudowałem więc oddzielne dla każdej 

parafii bazy danych metryk (ślubów, chrztów oraz zgonów), bazę nowych obywateli 

Kazimierza, bazę ludności na podstawie spisów parafialnych z końca XVIII wieku (z lat 1791–

1792), bazy obejmujące źródła podatkowe (pogłównego i podymnego), wreszcie bazę na 

podstawie rejestru akcyzy z lat 1658–1659. Ogółem wszystkie opracowane bazy danych 

zawierają 86 992 rekordy nominatywne209. Dane w tych bazach poddałem obliczeniom 

i analizie statystycznej (wykorzystując takie opcje jak sortowanie, filtrowanie oraz funkcje 

średniej, mediany, sumy jeżeli, sumy warunków itd.). Wykorzystałem ponadto różnorakie 

funkcje programu (matematyczne oraz statystyczne). 

Michel Fleury oraz Louis Henry w latach 50. XX wieku wyznaczyli dwie podstawowe 

dla demografii historycznej metody badawcze: agregatywną oraz rekonstrukcji rodzin210. 

Podstawową metodą wykorzystaną w pracy była metoda statystyczna, zwana także 

agregatywną, która służy poznaniu prawidłowości w zakresie zjawisk masowych, przede 

wszystkim dla analizy ruchu naturalnego ludności. Jako metoda pobieżna nie cechuje się 

stosunkowo dużym nakładem pracy. Pozwala ona rozpoznać podstawowe trendy rozwojowe 

                                                           
 

207 Przykładowo: C. Kuklo, Rodzina…, s. 41–49; Tenże, Demografia…, s. 197–209; Tenże, Założenia ogólne 

Informatycznego Systemu Rekonstrukcji Rodzin, Gospodarstw Domowych i Społeczności Lokalnych w Polsce 

przedrozbiorowej, „Studia Podlaskie”, t. 5, 1995, s. 149–168; Tenże, Zastosowanie informatycznego systemu 

rekonstrukcji rodzin, gospodarstw domowych i społeczności lokalnych w Polsce przedrozbiorowej w warsztacie 

badawczym historyka, [w:] Historia i komputery, red. B. Ryszewski, t. 1: Metody komputerowe w badaniach 

i nauczaniu historii, Toruń 1995, s. 21–34; Tenże, Techniki komputerowe w demografii historycznej, „Kwartalnik 

Historyczny”, t. 101, nr 1, 1994, s. 135–152; Tenże, O potrzebie intensyfikacji…, s. 17–18; E. Piasecki, R. Wrona, 

Przeniesienie do pamięci maszyny cyfrowej danych za lata 1746–1968 z ksiąg metrykalnych parafii bejskiej 

w województwie kieleckim, PDP, t. 10, 1978, s. 17–37; E. Piasecki, Próba sporządzenia spisów ludności na podstawie 

danych z ksiąg metrykalnych przy wykorzystaniu elektronicznej techniki obliczeniowej: parafia bejska w latach 1800–

1960, PDP, t. 15, 1984, s. 37–57; A. Wyczański, Informacja o pracach zespołu nad systemem informatycznym dla 

badań społeczno-demograficznych, PDP, t. 15, 1984, s. 151–153. 
208 Przykładowo: W. Pasieka, Rekonstrukcja rodzin na podstawie ksiąg metrykalnych za pomocą programu 

komputerowego Microsoft Access. Wprowadzenie praktyczne, PDP, t. 30, 2011, s. 111–136; M. Wyżga, Parafia 

Raciborowice…, s. 44–46; S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 173–200; A. Kamieniecka, Rodzina 

w parafii katolickiej w Bielawie w latach 1846–1894, PDP, t. 23, 2002, s. 77. 
209 Bazy danych metryk trzech parafii kazimierskich – 27 865 rekordów, bazy danych spisów ludności Komisji 

Porządkowych Cywilno-Wojskowych – 2 842, księga przyjęć do prawa miejskiego – 336, rejestr poboru 

akcyzy – 1 204, bazy danych podatku podymnego – 719, bazy danych rejestrów pogłównego – 14 480, baza danych 

ksiąg miejskich Kazimierza (indeksy osobowy, geograficzny i rzeczowy) – 34 097, baza danych ksiąg miejskich 

Kazimierza (indeksy wpisów) – 3 577, baza rodzin zrekonstruowanych – 510 (oraz 1 362 rekordy niewykorzystane 

w niniejszych badaniach, tyczące się rodzin wiejskich). 
210 M. Fleury, L. Henry, Des registres paroissiaux…; C. Kuklo, Demografia…, s. 156. 
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badanej populacji211. Chociaż pierwotny program badawczy metody agregatywnej opracowany 

przez wspomnianych francuskich badawczy był skromniejszy i obejmował m.in. liczby roczne 

i miesięczne oraz sezonowość miesięczną i tygodniową zdarzeń demograficznych, 

częstotliwość chrztów podrzutków i dzieci nieślubnych, długość okresu między urodzeniem 

a chrztem, częstotliwość małżeństw pierwszych i powtórnych, wiek nowożeńców212, to był on 

stopniowo poszerzany przez badaczy o kolejne zagadnienia dotyczące m.in. doboru 

terytorialnego nowożeńców, wieku i stanu cywilnego zmarłych, długość okresu między 

zgonem a pogrzebem, czy wreszcie badania kultury imienniczej, przyczyn zgonów oraz 

zwyczajów grzebalnych (lokalizacja i topografia pochówków)213. 

Kolejną metodą zastosowaną w pracy była metoda rekonstrukcji rodzin (metoda 

nominatywna), zwana także od nazwisk jej twórców metodą Henry'ego-Gouberta, polegająca 

na imiennym przyporządkowaniu parom małżeńskim wszystkich zdarzeń demograficznych 

(urodzeń i zgonów) zanotowanych w parafialnych rejestrach214. Zastosowanie jej w badaniach 

pozwala podjąć wiele istotnych zagadnień demograficznych, nieosiągalnych przy zastosowaniu 

podstawowej metody statystycznej. Metoda wymaga jednak podjęcia większego trudu 

polegającego na żmudnym procesie odtwarzania, głównie na podstawie metryk parafialnych, 

demograficznych losów – w zależności od wielkości badanego ośrodka – setek, a nawet tysięcy 

komórek rodzinnych215. Zastosowanie tej metody w polskich badaniach demograficznych ma 

już długie tradycje, zaś metoda cieszy się powszechnym uznaniem badaczy216. Cezary Kuklo 

stwierdził, że owa metoda „pozostaje bez wątpienia jednym z najważniejszych narzędzi 

badawczych w warsztacie współczesnego historyka demografa”217, ale równocześnie dostrzegł 

jej rzadkie wykorzystywanie przez badaczy, do czego mogła się przyczynić czasochłonność, 

z jaką wiążę się jej zastosowanie218. Utworzone bazy danych ślubów, chrztów oraz pogrzebów 

                                                           
 

211 C. Kuklo, Demografia…, s. 156–174. 
212 Zob. Tamże, s. 157, przyp. 43. 
213 C. Kuklo, Demografia…, s. 157; Tenże, Demografii historycznej wkład…, s. 13. 
214 M. Fleury, L. Henry, Nouveau manuel de depouillementet d exploitation de l'etat civil ancient, Paris 1965, 

s. 117–161. 
215 C. Kuklo, Demografia…,  s. 176; I. Gieysztorowa, Wstęp..., s. 13–14, 24–25. 
216 C. Kuklo, Demografia…, s. 175–176; Tenże, Demografii historycznej wkład…, s. 19–20. Przykładowo W. Kula 

nazwał w latach 60. XX w. metodę rekonstrukcji rodzin „najdoskonalszą metodą wypracowaną dla długofalowych 

badań demograficznych”, która zapewnia „rezultaty prawie pewne”; Tenże, Problemy i metody…, s. 427. 

Propagatorką badań z użyciem metody rekonstrukcji rodzin była także I. Gieysztorowa, jednak jej badania nad 

ludnością ziemi łomżyńskiej w XVII–XIX w. nie zostały ukończone przed śmiercią autorki i zostały opublikowane 

jedynie wstępne wyniki prac; Taż, Sprawozdanie z konferencji poświęconej zastosowaniu technik komputerowych 

w badaniach historyczno-demograficznych XVII i XVIII w., PDP, t. 17, 1987, s. 265–275. 
217 C. Kuklo, Demografia…,  s. 194. 
218 C. Kuklo (Rec.), H. Kurowska, Gubin i jego mieszkańcy…, s. 102. 
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parafii kazimierskich posłużyły mi w dalszej kolejności do stworzenia tzw. kart rodzin 

zrekonstruowanych. Kolejno przystąpiłem do wyszukiwania dla każdej rodziny (małżeństwa) 

w bazach danych (chrztów oraz zgonów) stworzonych dla trzech parafii w mieście Kazimierz 

wszystkich zdarzeń demograficznych z lat 1691–1800 dotyczących dzieci (chrztów oraz 

zgonów) oraz rodziców (zgonów)219.   

Już twórcy metody rekonstrukcji rodzin oraz jej późniejsi użytkownicy zwracali uwagę 

na duże wymagania, jakie stawia metoda co do wykorzystanego materiału metrykalnego220. 

Metoda rekonstrukcji rodzin wymaga bowiem posiadania równoległych trzech serii zapisów 

metrykalnych danej parafii221. Taki warunek w przypadku metryk parafii Bożego Ciała został 

spełniony począwszy od 1718 roku, św. Jakuba Apostoła – od 1736 roku, zaś śś. Michała 

i Stanisława – jedynie dla lat 17371767. Dla najbardziej efektywnego zastosowania tej metody 

historyk winien ponadto dysponować seriami metryk dla długiego odcinka czasu (najlepiej 

ok. 100 lat), które cechują się dużą kompletnością222. Troska o jakość źródeł nie jest 

bezpodstawna, bowiem nawet najsumienniej przeprowadzone badania, przy wykorzystaniu 

wątłej podstawy źródłowej, mogą zaowocować bałamutnymi wynikami, a w konsekwencji 

nieefektywnie podjętym trudem. 

W tym miejscu muszę zaznaczyć, że wiek kobiety w dawnych społeczeństwach ma 

pierwszorzędne znaczenie, jeśli chodzi o badania nad płodnością223. Jeśli wiek w chwili 

zawarcia ślubu nie był powszechnie zapisywany w metrykach parafialnych, demografowie 

wskazują, że proces odtwarzania rodzin należy rozpocząć od okresu późniejszego niż dolna 

granica zachowanych dla badanej parafii zapisów chrztów, tak, aby odnaleźć daty chrztów 

(narodzin) małżonków i ustalić ich wiek (jeśli urodzili się na terenie danej parafii)224. Wobec 

faktu, że w miejscowych metrykach ślubów wiek nupturientów notowano dopiero od końca 

XVIII wieku225, zaś w przypadku parafii Bożego Ciała dysponujemy pierwszymi metrykami 

chrztów od 1718 roku, rekonstrukcję rodzin kazimierskich należałoby podjąć począwszy od 

                                                           
 

219 W ciągu całego okresu obserwacji rodzin, zanotowano zgony ponad 38% dzieci w rodzinach zamkniętych.  
220 C. Kuklo, Demografii historycznej wkład…, s. 17. 
221 I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 241. 
222 C. Kuklo, Demografia…, s. 176. 
223 Tamże, s. 179. 
224 Tamże, s. 178179. 
225 Danymi odnośnie do wieku deklarowanego nupturientów dysponujemy tylko w przypadku ślubów zawartych 

w parafii Bożego Ciała. Wiek notowano w księgach ślubów tej parafii począwszy od połowy lutego 1797 r. (znany 

jest w przypadku 65 par małżeńskich). Dane odnośnie do wieku deklarowanego przez nupturientów zaczęto 

zapisywać w związku z wprowadzeniem tabelarycznego formularza ksiąg, gdzie jedna z rubryk była przeznaczona 

do zapisu takich informacji. Zob. także Rozdział III.1.2. 
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ślubów zawartych około 1740 roku. Rozpoczęcie rekonstrukcji od tego roku oznaczałoby 

istotne zawężenie cezur badań. Zdecydowałem się więc rozpocząć rekonstruowanie rodzin 

w przypadku parafii Bożego Ciała począwszy od związków małżeńskich zawartych 

w 1721 roku (w przypadku parafii św. Jakuba Apostoła od 1736 roku, zaś parafii śś. Michała 

i Stanisława od następnego roku), tak, aby pozyskać do badań możliwie dużą próbę rodzin. 

W tym miejscu postaram się zwrócić uwagę na problemy związane z procesem 

rekonstrukcji rodzin, które nie były także obce innym badaczom226. Cały proces, mimo pełnej 

komputeryzacji baz danych, należało przeprowadzić ręcznie, bowiem pełne zautomatyzowanie 

procesu rekonstrukcji rodzin nie jest możliwe z uwagi na trudności w identyfikacji konkretnych 

jednostek (osób) z powodu różnej pisowni nazwisk, a czasem oczywistej pomyłki rejestratorów 

(np. w zapisie imienia jednego z rodziców). Dużą trudność w przypisywaniu zdarzeń 

demograficznych do konkretnych rodzin stanowiła właśnie różna pisownia ówczesnych 

nazwisk, jeszcze ostatecznie wówczas niewykształconych – te same nazwiska odmiennie były 

zapisywane przez różnych duchownych, szczególnie nazwiska cudzoziemców227. Pomoc w tym 

wypadku stanowiło nazwisko panieńskie matki, zawód ojca, czy też zapisywana od 1797 roku 

numeracja domostw. W kilku przypadkach przy wprowadzaniu rekordów do bazy danych 

rodzin trudność sprawiało przypisanie metryki zgonu do konkretnego potomka z powodu 

częstej praktyki używania drugiego imienia chrzcielnego (dziecko w metryce zgonów zapisano 

posługując się jego drugim imieniem)228. Utrudnieniem było też występowanie w zapisach 

wszystkich trzech serii osób o identycznych personaliach, co komplikowało przypisanie danego 

zdarzenia demograficznego do konkretnej jednostki rodzinnej. 

Istotnym problemem okazała się również jakość rejestracji metrykalnej zgonów. 

Według Cezarego Kuklo niemałym utrudnieniem zastosowania metody rekonstrukcji rodzin 

jest widoczna jeszcze w XVIII wieku słaba jakość rejestracji zgonów najmłodszych dzieci. 

Z tego powodu dzieci chrzczone „w niebezpieczeństwie” przez rodziców lub akuszerkę nie 

trafiały do żadnego rejestru – ani chrztów, ani zgonów229. Częste były przypadki, kiedy prócz 

imienia zmarłego dziecka nie podawano w metryce innych informacji pomocnych w jego 

                                                           
 

226 C. Kuklo, Demografia…, s. 194. 
227 Zwrócono na to powszechnie uwagę podczas badań demograficznych; por. C. Kuklo, Demografia…, s. 194; 

Tenże, Demografii historycznej wkład…, s. 14; Tenże; Rodzina…, s. 41; E. Piasecki, Ludność parafii bejskiej 

(woj. kieleckie) w świetle ksiąg metrykalnych z XVIII−XX w. Studium demograficzne, Warszawa 1990, s. 24–33. 

Przykładowo nazwisko Fryderyka Blasgude, hutmana ratuszowego, w kolejnych metrykach chrztów jego dzieci, 

zapisano następująco: Blaskude – Szlasunda – Laskudy – Blasguda – Blasode; ANK, MBC, Księga chrztów 1718–

1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 70, 72, 74, 76, 85. 
228 Przykłady przytaczam w Rozdziale III.2.2. 
229 C. Kuklo, Demografia…, s. 194. 
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przyporządkowaniu do poszczególnej rodziny (nazwisk, imion rodziców czy w późniejszym 

okresie numeru posesji). Aby nie tracić z pola obserwacji badawczej informacji o zgonach 

wielu dzieci urodzonych w Kazimierzu, przeprowadziłem żmudny proces weryfikacji zapisów, 

które nie pasowały do rekonstruowanych komórek rodzinnych. Jeśli w metryce zgonu dziecka 

był podany jego wiek, „cofałem się” do hipotetycznej daty jego urodzenia (chrztu) i szukałem 

pasującego potomka o tym imieniu wśród miejscowych parafian. W kilku przypadkach proces 

ten zakończył się pozytywnie. Niestety wielu zmarłych dzieci nie udało mi się 

przyporządkować do żadnej rodziny230. W celu weryfikacji przyporządkowanych dzieci do 

konkretnych rodzin wykorzystałem także spisy ludności parafii Bożego Ciała z lat 1791–1792 

(tj. dodałem do komórek rodzinnych tych potomków, którzy występowali w spisach ludności, 

a których nie odnalazłem w metrykach chrztów czy zgonów)231. 

Z powodu wysokiej ówcześnie śmiertelności niemowląt wiele z nich nie zanotowano 

w księdze chrztów, lecz jedynie w księdze zgonów. Znajdowałem więc często w metrykach 

zgonów wpis dotyczący pochówku dziecka danej pary, lecz w rejestrach chrztów nie 

odnalazłem aktu dotyczącego tego dziecka. Fakt narodzin wielu dzieci w kilkudziesięciu 

rodzinach odtworzyłem więc jednie dzięki zapisom zgonów. Przeważnie były to dzieci zmarłe 

zaraz po urodzeniu, które otrzymały jedynie chrzest „z wody” (ex aqua). W takiej sytuacji 

pomoc stanowiło zanotowanie przez rejestratora w metryce pogrzebu wieku zgonu dziecka – 

wówczas rekonstruowałem jego datę chrztu (narodzin) i wprowadzałem te dane do karty 

konkretnej rodziny232. Tym samym nie straciłem z pola badawczego danych odnośnie do 

91 dzieci w 510 rodzinach (stanowiły 5,2% w przeliczeniu na 1 764 dzieci w tych rodzinach). 

W przeciwnym razie wielkość przeciętnej komórki rodzinnej okazałaby się w moich badaniach 

mniejsza, a w konsekwencji brak tych danych wpłynąłby istotnie na badania płodności czy 

przerw międzyporodowych. Niestety, dla 28 dzieci (w 510 rodzinach zrekonstruowanych) nie 

udało mi się ustalić hipotetycznej daty urodzenia (wskutek niewiedzy co do ich wieku zgonu). 

Wspomniałem już o istotnej roli jaką odgrywa w badaniach nad rodziną dawną wiek 

kobiety współtworzącej małżeństwo (rodzinę). Tenże, jak wspomniałem wyżej, starałem się 

                                                           
 

230 W wielu przypadkach metryki zgonów mogły dotyczyć dzieci narodzonych w ramach wcześniejszych związków 

rodziców. 
231 Podobnie postąpił C. Kuklo, gdy nie dysponował metrykami chrztów dla kilku roczników; Tenże, Rodzina…, 

s. 47. Jednak brak w spisie ludności potomka danej pary nie oznacza, że zmarł i nie zapisano tego faktu w metryce 

zgonów – może to świadczyć o wyjściu z domu celem udania się na służbę. 
232 Podobnie postąpił C. Kuklo w przypadku rekonstrukcji rodzin warszawskich, bowiem w tamtejszych 

metrykach chrztów brakowało zapisów z lat 1778–1782; Tenże, Rodzina…, s. 47. 
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ustalić w pierwszej kolejności na podstawie metryk chrztów233. Było to możliwe jednakże dla 

małej grupy kobiet, które jako osoby miejscowe zostały ochrzczone w jednym z trzech 

kazimierskich kościołów. Podobnie rzadko posłużyłem się deklaracją z metryki ślubu 

(informacje tego typu zapisywano od 1797 roku).  Zdecydowanie częściej podstawą źródłową 

ustalania wieku były spisy ludności z końca XVIII wieku, gdzie zanotowano wiek 

zdeklarowany przez kobietę lub określony przez rejestratora (na ogół w przybliżeniu)234. 

W razie niemożności ustalenia wieku w oparciu o wyżej wymienione źródła ostatecznie 

korzystałem z wieku deklarowanego zapisanego w metryce zgonu danej osoby235. 

W przypadku, gdy dysponowałem informacjami z dwóch źródeł, np. ze spisu ludności 

i z metryki zgonu, musiałem arbitralnie zdecydować, która informacja jest bliższa prawdzie. 

Wiadomo jednak, że wiek zapisany w tym ostatnim źródle z reguły nie może cieszyć się 

zaufaniem badaczy dalece bardziej niż ten zarejestrowany w spisach ludności236. 

Kolejnym czasochłonnym procesem, który należało przeprowadzić ręcznie, było 

wyszukanie dla kobiet i mężczyzn tworzących zrekonstruowane rodziny poprzednich 

i następnych związków małżeńskich, które zawarli. Podobnie manualnie należało wprowadzić 

do arkuszy rodzin zrekonstruowanych dane cząstkowe odnośnie do liczby wydanego na świat 

potomstwa w kolejnych pięcioleciach życia kobiety i pięcioleciach trwania małżeństwa, które 

niezbędne były do wykonania obliczeń dotyczących rozmiarów płodności. 

Zbieranie informacji na temat rodzin zakończyłem kwerendą w innych niż metrykalne 

źródłach. Wielu informacji właśnie odnośnie do związków małżeńskich kazimierzan 

dostarczyły nie księgi ślubów, lecz księgi sądowe miejskie czy testamenty, w których to 

dokumentach kobiety są wzmiankowane wraz z nazwiskami byłych i obecnego męża czy też 

mężczyźni wymieniają w testamentach swoje poprzednie żony wraz ze spłodzonym z każdą 

z nich potomstwem. Proces rekonstrukcji rodzin zakończyłem odpowiednimi obliczeniami, zaś 

ich wyniki zebrałem w tabelach, na podstawie których dokonałem wnioskowania. 

Gdyby bezkrytycznie przyjmować dane zebrane na wątłej podstawie, jakimi są często 

staropolskie księgi metrykalne, mogłoby to doprowadzić badacza do zgoła mylnych wniosków 

                                                           
 

233 Wziąłem pod uwagę wiek w ukończonych latach w dniu ślubu; J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 92. 
234 W kazimierskich spisach ludności występują skupienia wieku – zaokrąglano go najczęściej do pełnych lat, 

tj. w spisie z 1791 r. wiek kończył się najczęściej cyframi 0 oraz 6, zaś w spisie przeprowadzonym w następnym 

roku cyframi 1 oraz 7. Ponadto, dysponując metrykami chrztów z trzech kazimierskich parafii, dokonałem 

porównania wieku podanego w spisach z wiekiem rzeczywistym. Odnalazłem metryki chrztów dla 404 osób – 

zaledwie dla 24% osób z tej grupy podano wiek zgodny z metryką; zob. także Rozdział II.2. 
235 Podobnie: C. Kuklo, Rodzina…, s. 47. 
236 Zob. Rozdział III.3.1 
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i istotnych przekłamań przeszłej rzeczywistości. Przykładowo, czerpiąc bezkrytycznie wiedzę 

na temat wieku kobiet tworzących kazimierskie rodziny z niepewnej – jak wielokrotnie 

nadmieniłem – podstawy jakimi są księgi zgonów stwierdziłbym się, że najstarsza kobieta 

wydała na świat potomka mając 67 lat! Dla rozwiania tych czy podobnych wątpliwości 

historyk-demograf winien włączyć do badania inne źródła.  

Długie, sięgające nierzadko kilku lat przerwy pomiędzy ślubem a urodzeniem 

pierwszego dziecka istotnie mogą nadszarpnąć zaufanie co do skrupulatności rejestrów 

metrykalnych. Przykładowo Józef Roch Grzybowski i Katarzyna Janicka zawarli ślub 

15 stycznia 1783 roku. Według karty rodziny zrekonstruowanej pierwszego potomka doczekali 

się nieco ponad 7 lat po ślubie, zaś drugi urodził im się prawie 19 miesięcy później. Dwójka 

dzieci zmarła zaraz po urodzeniu237. Według spisu ludności parafii Bożego Ciała 

sporządzonego w 1791 roku rodzina nie posiadała dzieci, co odpowiada ustaleniom 

poczynionym na podstawie tylko zapisów metrykalnych238. Wielce prawdopodobne jest więc, 

że długi czas oczekiwania na narodziny pierwszego dziecka nie został określony błędnie. Zgoła 

inaczej było w przypadku potomstwa Wojciech Matuszeckiego i Kunegundy Larysienki. Para 

zawarła ślub 11 października 1784 roku, zaś urodzenie pierwszego dziecka zanotowano po 

nieco ponad 4 latach239. W wyniku weryfikacji informacji zawartych w karcie tej rodziny 

z treścią spisu ludności 1791 roku okazało się, że para posiadała już dwójkę starszych dzieci240. 

Nie wiadomo czy rodzice dziecka opuścili czasowo parafię i chrzty ich dzieci zarejestrowano 

poza Kazimierzem czy dwójka dzieci nie trafiła do miejscowych rejestrów z innych powodów. 

Podobnie nad wyraz długie odstępy międzyporodowe mogą świadczyć o wadliwej 

rejestracji, a właściwie o braku rejestracji chrztów wielu dzieci. Oczywiście długie przerwy 

między kolejnymi porodami mogą być także interpretowane jako wyraz świadomej kontroli 

liczby potomstwa lub po prostu są świadectwem poronień lub urodzeń martwych (co równało 

się brakowi rejestracji w metrykach). Wiadomo ponadto, że ostatnie dziecko rodziło się zwykle 

w znacznym odstępie od przedostatniego, lecz np. trzynastoletnia przerwa w prokreacji może 

budzić uzasadnione podejrzenie co braku skrupulatności w zapisach241. Możliwe jest, że 

                                                           
 

237 Karta rodziny zrekonstruowanej nr BC–315a. 
238 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 7. 
239 Karta rodziny zrekonstruowanej nr BC–368. 
240 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 13. 
241 I. Gieysztorowa, Rodzina staropolska w świetle badań demograficznych. Zarys problematyki, [w:] 

Społeczeństwo staropolskie, t. 2, red. A. Wyczański, Warszawa 1979, s. 168. 
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pierwsza żona mogła umrzeć i nie zarejestrowano jej zgonu, zaś domniemany ostatni potomek 

tej pary jest w rzeczywistości pierwszym dzieckiem z drugiego związku mężczyzny, który ten 

zawarł poza badaną parafią z kobietą o takim samym imieniu jakie nosiła pierwsza żona. 

Podobnie ujawnione w kartach rodzin zrekonstrowanych zaprzestanie prokreacji po 

narodzinach pierwszego dziecka przez pary tworzone przez młodych małżonków, którzy trwali 

w małżeństwie przez wiele lat, skłania do nieufności. Oczywiście wiele przypadków musiało 

dotyczyć powikłań po pierwszym porodzie i rzeczywiście oznaczało brak możliwości dalszej 

prokreacji. Brak źródeł, aby zweryfikować większość przypadków każe zachować nader dużą 

ostrożność badawczą połączoną z arbitralnym rozpatrzeniem konkretnych przypadków. 

W tym miejscu muszę wspomnieć o metodzie gromadzenia danych dotyczących rodzin 

zrekonstruowanych. Oczywistym jest, że w dobie zaawansowanej komputeryzacji badań 

historycznych nie posłużyłem się wzorem twórców oraz współczesnych im naśladowców 

i propagatorów metody rekonstrukcji rodzin fiszkami-formularzami, których zastosowanie 

odchodziło do lamusa już w latach 70. XX wieku, kiedy w światowych, a potem także 

w polskich badaniach demograficznych, zaczęto powszechnie stosować „komputerowe 

techniki obliczeniowe”242. Dane dotyczące kazimierskich rodzin zrekonstruowanych 

zgromadziłem w specjalnie stworzonej bazie danych programu Microsoft Excel243, 

wykorzystując wcześniejsze doświadczenia pracy z tą metodą opracowywania danych 

o rodzinach244. Każdą komórkę rodzinną (rekord) stanowił jeden wiersz, zaś kolejne kolumny 

danych zawierały poszczególne informacje na jej temat uzyskane ze źródeł – wyszczególniłem 

kolejno m.in. identyfikator rodziny245, typ rodziny246, numer domu247, imię i nazwisko ojca, 

imię i nazwisko matki w momencie ślubu, nazwisko panieńskie matki, zawód ojca248, 

                                                           
 

242 M. Fleury, L. Henry, Nouveau manuel…, s. 44–53. 
243 Stworzyłem w celach poglądowych kilka tradycyjnych kart rodzin zrekonstruowanych, które zamieściłem 

w Aneksie. Wzór kart zaczerpnąłem z: L. Henry, A. Blum, Techniques d'analyse en démographie historique, Paris 

1988, s. 72, 88; C. Kuklo, Demografii historycznej wkład…, s. 16. Przy odwoływaniu się w pracy do przykładu 

konkretniej rodziny zrekonstruowanej powoływałem się umownie na „kartę” konkretnej jednostki, mając na myśli 

rekord w programie Microsoft Excel. 
244 Podczas procesu rekonstrukcji rodzin korzystałem z mojego doświadczenia, które nabyłem podczas tworzenia 

podobnej bazy obejmującej rodziny z parafii Nowy Korczyn – na podstawie części maszynopisu pracy na temat 

rodzin zrekonstruowanych opublikowałem dwa artykuły: K. Kołodziejczyk, Rodzina w parafii Nowy Korczyn 

w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 1), s. 55–78; Tenże, Rodzina w parafii 

Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 2), s. 65–95. 
245 Każdej rodzinie zrekonstruowanej nadałem unikalny identyfikator składający się z przedrostka informującego 

o miejscu zawarcia ślubu (BC – parafia Bożego Ciała, J – parafia św. Jakuba Apostoła, R – parafia śś. Michała 

i Stanisława) oraz z numeru indentyfikacyjnego, czasem rozszerzonego o małą literę. 
246 Wyróżniłem rodziny otwarte oraz zamknięte, które równocześnie mogły być rodzinami kompletnymi. 
247 Numeracja tych samych nieruchomości różniła się odpowiednio według metryk oraz spisów ludności. 
248 Gromadziłem również informacje o piastowanym urzędzie miejskim. 
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informację o przyjęciu prawa miejskiego przez ojca, dane odnośnie do dat i miejscowości 

urodzenia rodziców249, daty zgonów rodziców, stan cywilny rodziców i ewentualne informacje 

odnośnie do poprzedniego związku, datę ślubu, datę końca rodziny (śmierci pierwszego 

małżonka), czas trwania małżeństwa, dane odnośnie do ponownego związku jednego 

z małżonków250, liczbę dzieci z podziałem na płeć, daty urodzeń dzieci oraz daty ich 

ewentualnych zgonów. 

Końcowe kolumny bazy danych rodzin zawierały informacje przetworzone przez 

zastosowanie odpowiednich formuł matematycznych i logicznych (dotyczące m.in. czasu 

trwania życia dzieci, długości odstępu między ślubem i urodzeniem pierwszego dziecka oraz 

przerw międzyporodowych, wieku kobiet w chwili wydania na świat ostatniego dziecka, wieku 

kobiet w momencie końca małżeństwa, płodności kobiet). W osobnych arkuszach dokonałem 

obliczeń, których efektem było wygenerowanie tablic i wykresów stanowiących podstawę do 

analiz demograficznych obejmujących zagadnienia związane z rodzinami kazimierskimi. 

Odtworzone rodziny podzieliłem wzorem innych badań demograficznych na dwie 

grupy. Demografia historyczna wyróżnia z jednej strony tzw. rodziny zamknięte 

(franc. mariages fermées – MF) dla których znany był wiek zgonu jednego z małżonków. 

Z drugiej strony wyodrębnia się tzw. rodziny otwarte (franc. mariages ouvertes – MO) 

w przypadku których nie odnaleziono w księgach zmarłych informacji o śmierci męża lub żony, 

czyli daty końca rodziny251. Bardziej szczegółowy kwestionariusz badawczy zastosowałem 

wobec rodzin zamkniętych. Dodatkowo w badaniach posłużyłem się tzw. rodzinami 

kompletnymi (dzietnymi), tj. małżeństwami zakończonymi lub trwającymi, w których kobieta 

w jedynym związku dożyła wieku kończącego jej zdolność do prokreacji (przyjąłem 

w niniejszych badaniach za tę granicę wiek 45 lat)252. Warto zaznaczyć, że taki typ rodzin 

w analizach dzietności rodzinnej i płodności kobiet ma największą wartość253. Odtworzone 

rodziny kompletne (77 komórek) po części były rodzinami zarówno zamkniętymi (69%), jak 

i otwartymi (31%).  

Wspomniałem już wcześniej o różnych metodach ustalania wieku kobiety dla badań nad 

rodzinami zrekonstruowanymi. Rodziny podzieliłem także na trzy podgrupy ze względu na 

                                                           
 

249 W przypadku niemożności ustalenia daty wpisywałem wiek uzyskany z różnych źródeł. 
250 Zapisywałem informację o dacie następnego ożenku, imię i nazwisko nowego partnera oraz identyfikator 

kolejnego związku, a ponadto informacje odnośnie do długości wdowieństwa (w miesiącach). 
251 Rodziny otwarte wykorzystałem w zakresie tych analiz, w których niczym nie ustępują w swojej wartości 

badawczej rodzinom zamkniętym (np. przeciętnego okresu oczekiwania na narodziny pierwszego dziecka). 
252 Zagadnienie celibatu definitywnego omawiam w Rozdziale II.2. 
253 C. Kuklo, Demografia…, s. 186. 
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różne sposoby ustalania tego wieku254. Pierwszą stanowią rodziny w których wiek ustaliłem na 

podstawie metryki chrztu (mariages fermées 1 – MF 1). Drugą grupę tworzą komórki, 

w których wiek małżonki ustaliłem w opraciu o dane ze spisu parafialnego, metryki zgonu lub 

metryki ślubu (mariages fermées 2 – MF 2). Najliczniejsza grupa dotyczy związków, dla 

których wiek kobiety pozostał nieznany (mariages fermées 3 – MF 3). W badaniach 

demograficznych największą wartość stanowią rodziny typu MF 1, nieco mniejszą MF 2, zaś 

trzeci typ rodzin zamkniętych jest pod tym względem właściwie bezużyteczny255. 

W rezultacie dzięki zastosowanej metodzie uzyskałem 510 kazimierskich rodzin 

zrekonstruowanych, które powstały w latach 1721–1800 (tabela 4)256. Otrzymałem skromny, 

aczkolwiek wystarczający materiał, spożytkowany do analizy podstawowych zagadnień 

dotyczących rodziny dawnej. Większość rodzin (396) powstało wraz ze ślubem zawartym 

w parafii Bożego Ciała, 83 wskutek małżeństwa zawartego w kościele św. Jakuba Apostoła, 

zaś najmniej (31) było efektem małżeństw zawartych w parafii mającej siedzibę w kościele „na 

Skałce”. Niektóre analizy dotyczące charakterystyki demograficznej odtworzonych rodzin 

omówiłem w podziale na dwa podokresy257, zwane umownie odpowiednio okresem saskim 

(1721–1760) oraz stanisławowskim (1761–1800) lub na podokresy dziesięcioletnie, gdzie 

punktem odniesienia była data zawarcia ślubu258.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

254 L. Henry, Techniques d'analyse…, s. 69. 
255 Na szczególną wartość ustaleń wieku w oparciu o metryki chrztów zwracał uwagę C. Kuklo, O potrzebie 

intensyfikacji…, s. 19. 
256 „Efektem ubocznym” procesu odtwarzania najmniejszych komórek społecznych są dane odnośnie do 

1 362 zrekonstruowanych rodzin wiejskich z obszaru podległego parafiom św. Jakuba Apostoła oraz śś. Michała 

i Stanisława. Pierwotnym założeniem pracy było wykorzystanie uzyskanych danych dotyczących rodzin wiejskich 

(np. do porównania z kondycją demograficzną rodzin miejskich). Jednak z uwagi na czasochłonność prac tych 

zaniechałem, zaś dane będą mogły być uzupełnione i wykorzystane w przyszłych badaniach. 
257 Zastosowanie dwóch grup chronologicznych pozwoliło na ukazanie dynamiki zmian, jakie dokonały się 

w ciągu badanego okresu. Nie zawsze było to jednak możliwe, bowiem niejednokrotnie mała próba badawcza 

mogła skutkować zniekształceniem wyników, a w konsekwencji wyciągnięciem błędnych wniosków. 
258 Podobny podział zastosował C. Kuklo w celu dokonania komparatystyki z badaniami zagranicznymi; Tenże, 

Rodzina…, s. 48. 
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Tabela 4. Liczba kazimierskich rodzin zrekonstruowanych (1721–1800) 

Okres zawarcia małżeństwa 
Rodziny zamknięte Rodziny 

otwarte MF 1 MF 2 MF 3 Razem 

1721–1730 – 9 15 24 6 

1731–1740 4 18 12 34 13 

1741–1750 9 18 17 44 10 

1751–1760 10 17 17 44 24 

1761–1770 14 21 17 52 26 

1771–1780 12 30 10 52 32 

1781–1790 10 29 4 43 55 

1791–1800 3 10 2 15 36 

1721–1760 23 62 61 146 53 

1761–1800 39 90 33 162 149 

Parafia ślubu:      

Bożego Ciała 54 125 72 251 145 

Św. Jakuba Apostoła 7 21 19 47 36 

Śś. Michała i Stanisława 1 6 3 10 21 

Razem 1721–1800 62 152 94 308 202 

Źródło: baza danych kazimierskich rodzin zrekonstruowanych; wzór tabeli: C. Kuklo, Rodzina…, s. 49, 

tab. 5 z modyfikacją własną polegającą na wyodrębnieniu dziesięcioletnich podokresów oraz podziału na parafię 

zawarcia ślubu (ze względu na poddanie badaniu ludności trzech ośrodków parafialnych).  

 

 

Omawiając problemy związane z zastosowaniem metody rekonstrukcji rodzin muszę 

dodać, że nie jest możliwe odtworzenie wszystkich najmniejszych komórek społecznych 

zamieszkujących Kazimierz w omawianym okresie. W pewnym stopniu „winne” są temu ruchy 

migracyjne ludności. Odtworzone rodziny zrekonstruowane tworzyły osoby z reguły 

niemobilne, które okres ich badania spędziły na terenie miasta, toteż analziom nie podlegają 

najbardziej mobilne jednostki259. Pewnym świadectwem wspomnianych ograniczeń jest duża 

liczba rodzin otwartych (najpewniej wskutek emigracji z Kazimierza) oraz liczne związki 

małżeńskie, dla których dysponowałem metrykami chrztów kolejnych dzieci oraz aktami 

zgonów małżonków i potomstwa, lecz w zapisach danej parafii nie odnalazłem metryki ślubu 

pary (zapewne małżonkowie urodzili się poza Kazimierzem i przybyli do miasta dopiero po 

ślubie). 

Metoda rekonstrukcji rodzin dopuszcza także tworzenie kart rodzin, dla których nie 

dysponujemy metryką ślubu, czyli datą początku rodziny. Takie komórki także można podzielić 

na rodziny otwarte (franc. extérieur ouvertes – EO) oraz rodziny zamknięte (franc. extérieur 

fermées – EF)260. Oczywiście rodziny, w przypadku których nie dysponujemy datą ślubu, mają 

niewielki potencjał badawczy, np. nie nadają się do badań nad płodnością, długością trwania 

                                                           
 

259 M. Kopczyński, Studia…, s. 17–18; C. Kuklo, Demografii historycznej wkład…, s. 25–26. 
260 L. Henry, Techniques d'analyse…, s. 69. 
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małżeństwa czy przeciętnych odstępów między ślubem a urodzeniem pierwszego dziecka oraz 

między urodzeniami kolejnych dzieci. W niniejszej pracy zamknięte komórki rodzinne takiego 

typu zostały wykorzystane do powiększenia próby badawczej przy określeniu okołoporodowej 

umieralności kobiet oraz podczas badania nad związkami powtórnymi i wdowieństwem (m.in. 

dostarczyły informacji na temat poprzedniego związku wdowca lub wdowy, np. liczby żyjącego 

potomstwa)261. Wyodrębniłem w sumie 648 takich rodzin (446 komórek typu EO oraz 

202 komórek typu EF). 

Z pozostałych metod badawczych kluczową kwestię stanowiły pomiary migracji, czyli 

przemieszczeń wahadłowych, sezonowych lub stałych. Na potrzeby analizy dystansów migracji 

dokonałem w sumie około 1 350 pomiarów związanych z czasowymi lub stałymi 

przemieszczeniami. Dokonałem ich za pomocą serwisu internetowego Google Maps (Mapy 

Google). Dystanse migracji wyznaczyłem według najkrótszego przejścia pieszego, które 

zdaniem badaczy są bardziej zbliżone do ówcześnie przebytych dystansów niż odległości 

w linii prostej262. Przyjąłem, że współcześnie zasadniczy układ dróg wokół Krakowa wygląda 

podobnie jak w XVIII wieku263. Wzięcie pod uwagę ówczesnej sieci dróg w skali europejskiej 

byłoby czasochłonne, a czasem nawet niemożliwe. Niestety, proces ten nie mógł być 

zautomatyzowany i musiał być przeprowadzony manualnie. Częste były przypadki, kiedy 

zapisana w źródle miejscowość występowała na mapie kilkukrotnie (np. Wola, Rybna, 

Świątniki). W takich przypadkach, jeśli w źródle nie sprecyzowano lokacji podając 

np. pobliskie duże miasto lub region, wybierałem do pomiarów najbliżej położoną od 

Kazimierza miejscowość264. 

Oprócz metod statystycznych zastosowałem także metodę biograficzną, 

mikrohistoryczną, porównawczą, opisową oraz studium przypadku. Zastosowanie takich metod 

pozwoliło mi wyjść poza wybitnie statystyczny obraz przeszłości, a tym samym ożywić 

narrację i przybliżyć inne aspekty funkcjonowania ówczesnej społeczności265. 

Istotnym problemem okazał się podział ludności na odpowiednie stany i warstwy 

społeczne (np. przy okazji analiz doboru rodziców chrzestnych lub świadków ślubów). 

Wiadomo, że predykaty stanowe zapisywane w źródłach, a szczególnie te notowane w księgach 

                                                           
 

261 Zob. Rozdział IV.6. 
262 J. Hayhoe, Strangers and Neighbours…, s. 30; M. Wyżga, Homo movens…, s. 78, 353. 
263 Podobnie: M. Wyżga, Homo movens…, s. 78. Zob. także B. Wyrozumska, Drogi w Ziemi Krakowskiej do 

końca XVI w., Wrocław 1977. 
264 Podobnie: M. Wyżga, Homo movens…, s. 71. 
265 D. I. Kertzer, Qualitative and Quantitative Approaches to Historical Demography, „Population and 

Development Review”, vol. 23, no. 4, 1997, s. 839–846. 
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metrykalnych, były stosowane dość dowolnie i nie oddają rzeczywistości. Z drugiej strony 

często w metrykach nie wpisywano określeń stanowych. Określenia takie jak honestus, 

famatus, dominus czy nobilis były używane niekonsekwentnie i tylko w ogólnych zarysach 

oddają pozycję społeczną266. Przykładowo określenie nobilis, jak pokazuje przykład metryk 

parafii Bożego Ciała, mogło pojawić się zarówno obok nazwiska szlachcica, urzędnika 

miejskiego, jak i żołnierza jazdy pancernej267. Przykładowo organista kościelny Walenty 

Donaciński został określony predykatem generosus dominus268. Oczywiście szlachectwo tych 

osób nie jest wykluczone, ale też trudno uznać je za pewne. Podane w metrykach predykaty 

stanowe wymagały konfrontacji z innymi zapisami, najczęściej tymi w księgach miejskich.  

Nie udało mi się także ustalić zawodów wszystkich głów odtworzonych rodzin 

zrekonstruowanych czy ich stanu społecznego, mimo spożytkowania szerokiego spektrum 

źródłowego obejmującego źródła zwykle bogate w takie informacje, tj. akta cechowe czy księgi 

sądowe miejskie. Takie informacje byłyby przydatne np. w kontekście wykrycia zależności co 

do zawodu, pozycji społecznej lub poziomu zamożności a liczby posiadanego potomstwa czy 

liczebności gospodarstwa domowego. Z tego względu część zagadnień związaną z podziałem 

ludności ze względu na zawód czy pozycję społeczną omówiłem bardziej wyczerpująco 

(m.in. dopasowanie społeczne małżonków, dobór społeczny rodziców chrzestnych i świadków 

ślubów, lokalizacja i topografia pochówków ze względu na stan społeczny), inne zaś bardziej 

ogólnikowo (m.in. wiek zawierania małżeństw w powiązaniu ze stanem społecznym)269. 

Na koniec muszę wspomnieć o kilku ograniczeniach jakie napotkałem przy pisaniu tej 

pracy. Trudność stanowiło przede wszystkim łączenie ze sobą różnych baz danych. Potencjał 

niektórych źródeł nie został przeze mnie spożytkowany w całości ze względu na duży ich 

rozmiar, a w konsekwencji ograniczone możliwości ich eksploatacji przez jedną osobę. Można 

zarzucić poniższej pracy, że w wielu miejscach nie wnosi nic nowego, szczególnie jeśli chodzi 

o dobrze przebadane w polskiej demografii przeszłości zagadnienia dotyczące ruchu naturalnego 

ludności. Jak zaznaczyłem wcześniej, prezentowana praca jest przede wszystkim odpowiedzią na 

pojawiający się stale postulat intensyfikacji badań nad strukturami demograficznymi rodzin na 

ziemiach polskich, jak również braku tego typu analiz dla miasta Kazimierza270. 

                                                           
 

266 Zwrócił na to uwagę M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 31. Zob. także T. Zielińska, Szlacheccy właściciele 

nieruchomości w miastach XVIII w., Łódź 1987, s. 6. 
267 ANK, MBC, Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73, s. 14, 54, 69. 
268 Tamże, s. 151. 
269 Podobnie: C. Kuklo, Rodzina…, s. 7. 
270 C. Kuklo, Rodzina…, s. 222; Tenże, O historii społecznej…, s. 307; Tenże, O potrzebie intensyfikacji…, s. 7–

36; I. Gieysztorowa, Wstęp... 
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5. Konstrukcja pracy 

Pracę podzieliłem na sześć rozdziałów. W pierwszym dokonałem krótkiej i zwięzłej 

charakterystyki miasta Kazimierza. Rozdział ten jest oczywiście pozbawiony ambicji 

monograficznych, zaś ma na celu jedynie przybliżyć czytelnikowi podstawowe informacje na 

temat badanego obszaru. Drugi rozdział pracy został poświęcony ludności Kazimierza. Jako 

wstęp do dalszych badań przedstawiłem rozwój ludności Kazimierza od XIV do XVIII wieku, 

nie pomijając przy tej okazji szacunków liczby ludności dokonanej na podstawie rejestrów 

podatku pogłównego i podymnego w XVIII stuleciu271. Następnie przedstawiłem strukturę 

ludności według płci, wieku i stanu cywilnego pod koniec XVIII wieku. Omówiłem ponadto 

rozmiar kazimierskiego gospodarstwa rodzinnego, cykl życia jednostki oraz typologię 

rodzinnych gospodarstw domowych według metody opracowanej przez Petera Lasletta. Trzeci 

rozdział pracy – najbardziej obszerny – poświęciłem analizie ruchu naturalnego ludności 

Kazimierza w oparciu o księgi metrykalne trzech miejscowych parafii. Podzieliłem go na trzy 

podrozdziały (poświęcone kolejno: ślubom, urodzeniom oraz zgonom). Każdy z nich 

poprzedziłem analizą kompletności odpowiednich rejestrów (ksiąg metrykalnych). Ponadto 

duży nacisk położyłem na liczbę oraz sezonowość zdarzeń demograficznych oraz ich 

uwarunkowania. W pierwszym ze wspomnianych podrozdziałów (śluby) zająłem się wiekiem 

nupturientów, ich stanem cywilnym, doborem społecznym małżonków, ruchliwością 

terytorialną nupturientów oraz doborem świadków ślubów. W części poświęconej urodzeniom 

omówiłem kolejno miejscową kulturę imienniczą (imiona chrzcielne nadawane dzieciom) oraz 

dobór rodziców chrzestnych. W ostatnim podrozdziale poruszyłem zagadnienia związane ze 

zgonami: strukturę zmarłych według wieku i płci, przeciętne trwanie życia, przyczyny zgonów 

oraz topografię pochówków. W czwartym rozdziale rozprawy omówiłem różne aspekty 

funkcjonowania osiemnastowiecznej rodziny kazimierskiej. Obiektem badań była rodzina 

nuklearna (rodzina mała), składająca się z rodziców (małżonków) i ich biologicznych dzieci. 

Przedmiotem tej części pracy były: rodziny otwarte, rodziny zamknięte oraz rodziny 

kompletne, dzietność i płodność małżeńska, czas oczekiwania na narodziny pierwszego 

dziecka, przerwy międzyurodzeniowe, poczęcia przedślubne, długość trwania małżeństwa, 

trwanie okresu wdowieństwa i ponowne ożenki oraz okołoporodowa umieralność kobiet. 

Po analizie najmniejszej komórki społecznej Kazimierza przyszedł czas na przedstawienie 

                                                           
 

271 O ile dla XIV–XVII w. przeprowadzono badania na temat liczby ludności Kazimierza, to XVIII stulecie jest 

pod tym względem zaniedbane; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 467. 
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życia mieszkańców miasta poza rodziną (urodzenia nieślubne i podrzutki oraz związki 

nieformalne), które przedstawiłem w piątym rozdziale. W ostatnim, szóstym rozdziale pracy, 

zająłem się migracjami, posługując się połączniem wielu typów źródeł o charakterze 

ilościowym i jakościowym272. Przemieszczenia podzieliłem na migracje czasowe (a te z kolei 

na cyrkulacje wahadłowe, czyli codzienne oraz sezonowe) oraz przemieszczenia o charakterze 

trwałego osiedlenia (przyjęcia do prawa miejskiego)273. Pracę zakończyłem aneksem, w którym 

zamieściłem dane obcych nupturientów, którzy zawarli ślub w kościele Bożego Ciała, mogące 

stanowić pomoc przy przyszłych badaniach. Nadto zamieściłem przykładowe, reprezentujące 

zróżnicowane komórki rodzinne, karty kazimierskich rodzin zrekonstruowanych, opracowane 

według wzoru francuskiej fiche de famille274. 

⁕ ⁕ ⁕ 

Praca powstała w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W tym miejscu pragnę 

serdecznie podziękować Panu Profesorowi Mateuszowi Wyżdze – promotorowi tej pracy – 

który nie tylko kilka lat temu skutecznie „zaraził” mnie pasją do demografii, ale przede 

wszystkim wspierał moje badania naukowe, służąc radą i wskazówkami. Dziękuję również 

Panu Profesorowi Zdzisławowi Nodze, który był moim pierwszym opiekunem naukowym 

i uczestnikom Jego seminarium doktorskiego w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych 

Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na 

których to spotkaniach trzykrotnie miałem możliwość zaprezentowania bieżących wyników 

swoich badań nad społeczeństwem Kazimierza oraz przedyskutowania moich zamierzeń 

i rezultatów badawczych. Dziękuję również Panu Profesorowi Cezaremu Kuklo, 

przewodniczącemu Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych 

Polskiej Akademii Nauk (obecna nazwa: Komisja Historii Struktur Demograficznych 

i Społecznych Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk) oraz członkom tej 

grupy za możliwość zaprezentowania w dniu 5 czerwca 2018 roku i życzliwe przyjęcie 

konspektu moich badań, jak i pierwszych ich wyników. Cennym doświadczeniem było 

zaprezentowanie tych rezultatów na szeregu konferencji naukowych275. Słowa podziękowania 

                                                           
 

272 M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów do miast polskich doby preindustrialnej. Z badań nad 

mikroregionem krakowskim, PDP, t. 37, nr 2, 2015, s. 126. 
273 Tenże, Mobilność i migracje chłopów…, s. 111. 
274 Zob. przypis 246. 
275 W dniu 3 VI 2017 r. wspólnie z mgr. Jakubem Pieczarą (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) 

wygłosiłem referat pt. Kazimierz i Wieliczka. Między gospodarką, demografią i migracjami ludności 

sąsiadujących miast preindustrialnych na konferencji „Migracje w miastach Królestwa Polskiego, Pomorza 
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kieruję również do Pana Doktora Bartosza Drzewieckiego, który podjął się trudu bycia 

promotorem pomocniczym mojej pracy. Dziękuję także tym wszystkim, których nie 

wymieniam tu z imienia i nazwiska, a którzy byli mi życzliwi i pomocni podczas powstawania 

tej pracy. Wreszcie pragnę podziękować najbliższej Rodzinie za okazaną mi wyrozumiałość 

i wiarę we mnie, kiedy sam w siebie wątpiłem. 

  

                                                           
 

i Śląska w epoce przedprzemysłowej na tle porównawczym” zorganizowanej we Wrocławiu przez Zespół 

(dawniej Komisję) Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, we współpracy z instytutami 

Historycznym i Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, zaś w dniu 24 VI 2019 r. wygłosiłem referat 

pt. Przyjęcia do prawa miejskiego w Kazimierzu pod Krakowem w drugiej połowie XVIII wieku na konferencji 

„Grupy społeczne w dawnych miastach polskich i europejskich” zorganizowanej w Krakowie przez Instytut 

Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Zespół (dawniej Komisję) Historii Miast przy 

Komitecie Nauk Historycznych PAN oraz Muzeum Krakowa. 
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Rozdział I. Miasto i społeczność miejska 

1. Topografia miasta 

Kazimierz znajdował się w granicach Rzeczypospolitej aż do drugiej połowy XVIII 

stulecia. W latach 17721776 wskutek interpretacji traktatu rozbiorowego, w myśl której za 

granicę uznano „starą” Wisłę, Kazimierz został uznany za własność monarchii Habsburgów276. 

5 stycznia 1796 roku miasto znalazło się ponownie, tym razem trwale, w granicach Austrii277.  

Status miasta posiadał Kazimierz nieprzerwanie od czasu lokacji w 1335 roku aż do 

1792 roku, kiedy na mocy postanowień Sejmu Czteroletniego na kilka miesięcy (kwiecień–

wrzesień) został zdegradowany do pozycji dzielnicy Krakowa (jako Cyrkuł II Kazimierski, 

obejmujący Kazimierz, Stradom, Podbrzezie i miasto żydowskie)278. Następnie na mocy 

uchwały targowickiej konfederacji wojskowej, która przywróciła stan sprzed 1792 roku, 

ponownie stał się miastem. Jednak w myśl rokazu Naczelnika powstania kościuszkowskiego 

ponownie Kazimierz na krótko został dzielnicą Krakowa (kwiecień–czerwiec 1794)279. 

Od wkroczenia wojsk pruskich w czerwcu 1794 roku aż do 1802 roku zachował status miasta. 

W 1800 roku wiedeńska Kancelaria Nadworna Galicyjska wydała dekret, w myśl którego 

przyłączono Kazimierz do Krakowa. Dekret wszedł w życie z chwilą wyboru nowych władz 

Krakowa w dniu 1 września 1802 roku – miasto Kazimierz stało się wówczas już na zawsze 

częścią Krakowa (jako dzielnica – Obwód II)280. 

Teren, na którym lokowano Kazimierz, nie był obszarem niezamieszkałym, bowiem 

istniało tam kilka osad wiejskich281. Przyszły obszar miasta stanowił tereny niekorzystne dla 

osadnictwa, podmokłe, stąd rozwinęło się tu ono znacznie skromniej niż na terenie Krakowa 

lokacyjnego282. Przez terytorium przyszłego miasta przebiegał szlak handlowy prowadzący 

z Krakowa na południe. Najstarsza z osad na tym terytorium powstała na Skałce w bliskości 

ówczesnej romańskiej rotundy wzniesionej z białego kamienia, początkami sięgającej być 

                                                           
 

276 Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 9–10. 
277 J. Bieniarzówna, Kraków w 1794 roku, s. 28. 
278 P. Jędrzejewski, Krakowski zespół miejski – zróżnicowanie społeczne i zmiany administracyjne w dobie sejmu 

wielkiego, „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”, t. 16, 2014, s. 88. 
279 Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 10. 
280 M. Starzyński, Urzędnicy miejscy Kazimierza…, s. VIII. 
281 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 136, 239, 261. 
282 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 383, 388; Tenże, Kazimierz, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 400. 
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może X wieku, gdzie później wybudowano kościół św. Michała283. W południowej części 

przyszłego obszaru lokacyjnego Kazimierza istniała niewielka osada skupiona wokół kościoła 

św. Jakuba Apostoła. Świątynia ta, będąca fundacją rycerską datowaną na XII wiek 

(aczkolwiek pierwsza wzmianka źródłowa pochodzi z 1312 roku), zlokalizowana była 

w rejonie dzisiejszej ulicy Skawińskiej284. Trzecią przedlokacyjną osadą była wieś Bawół, 

zlokalizowana we wschodniej części tego terenu, wzmiankowana pierwszy raz w 1198 roku 

w spisie uposażeń klasztoru Bożogrobców w Miechowie285. Farą wsi Bawół był kościół 

św. Wawrzyńca, wzmiankowany po raz pierwszy w 1322 roku286. W 1340 roku włączono 

w granice miasta centrum wsi Bawół, zaś tamtejszy kościół św. Wawrzyńca utracił status 

świątyni parafialnej na rzecz wzniesionego później kościoła Bożego Ciała, mającego stanowić 

główną farę miasta287. Od tego czasu był „pod sprawą zakonników Bożego Ciała”, podobnie 

zresztą jak przykościelny cmentarz288. Miasto, poza dawnymi rolami wsi Bawół, nie posiadało 

dużego areału gruntów uprawnych, toteż włączenie wsi do Kazimierza było zarazem 

pozyskaniem niezbędnego rolniczego zaplecza289. 

Miasto rozplanowano na terytorium otoczonym z dwóch stron rzekami: Wisłą (potem 

nazwaną „Starą”) oraz Wilgą od południa290. Miasto nie znajdowało się jednak na wyspie 

(jak w uproszczeniu podaje się w literaturze), ale na obszarze otoczonym korytami rzek z trzech 

stron. Połączenie koryt Wisły i Wilgi nastąpiło jednak jeszcze przed rokiem 1370. Rzekę tę 

w XVII–XIX wieku nazwano dla odróżnienia Nową Wisłą lub Zakazimierką291. Po połączeniu 

tych dwóch rzek miasto znalazło się niejako na wyspie. Coraz częstsze powodzie dawały się 

we znaki mieszańcom, np. w latach 1656 (zalane zostało przedmieście Stradom aż do bramy 

                                                           
 

283 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 136–137; B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 384–385; 

B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 2, Kraków 1999, s. 581. 
284 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 137–138; B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 386; W. Konieczna, 

Początki Kazimierza…, s. 12. 
285 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 386; S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 44; F. Sikora, Bawół, 

[w:] Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, cz. I, oprac. J. Laberschek, F. Sikora, 

Z. Leszczyńska-Skrętowa, J. Wiśniewski, Wrocław 1980–1986, s. 28. 
286 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 139–140; B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 387. 
287 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 244; J. Rajman, Kraków: zespół osadniczy, proces lokacji, 

mieszczanie do roku 1333, Kraków 2004, s. 119–122, 156, 353–354. 
288 Przewodnik abo Kościołów krakowskich krótkie opisanie wydany w 1603 z widokami Krakowa, którego już nie 

ma, oprac. J. Kiliańczyk-Zięba, Kraków 2002, s. 106. 
289 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 394–395; Tenże, Kazimierz, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 402. 
290 Starą Wisłą nazywano obecnie nieistniejące koryto rzeki pomiędzy Stradomiem a Kazimierzem. Od XIV do 

XVI w. stanowiła główny nurt rzeki na terenie miasta. Począwszy od drugej połowy XVII w. Stara Wisła zaczęła 

zanikać. Uległa ostatecznemu zamuleniu po powodzi w 1813 r.; Stara Wisła, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 920. 
291 Nowa Wisła, zwana Zakazimierką, powstała po połączeniu koryt Starej Wisły i rzeki Wilgi. Dzieliła Kazimierz 

i Podgórze; J. M. Małecki, Historia Krakowa dla każdego, Kraków 2007, s. 60. 
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Grodzkiej)292, 1662 (woda zerwała most Wielicki, mający już wówczas postać konstrukcji 

osadzonej na łodziach)293, 1663 (śmierć poniosło wielu mieszkańców)294 czy w 1670 roku, 

kiedy woda zniszczyła miejskie obwarowania w okolicach bramy Skawińskiej i kościoła 

św. Jakuba Apostoła295.  

Począwszy od XVII wieku koryto Wisły między Kazimierzem a Stradomiem zaczęło 

się zamulać i od połowy tego stulecia stare koryto odgrywało już rolę drugorzędną296. 

W 1675 roku Wisła w okolicach mostu Stradomskiego uległa zamuleniu, w efekcie czego 

głównym nurtem Wisły stała się tzw. Zakazimierka297. 

Wspomniany wyżej most Wielicki, zniszczony podczas „potopu”, nie został 

odbudowany w swojej pierwotnej postaci mającej charakter stałej przeprawy. Od tego czasu 

przeprawa miała postać mostu pływającego, osadzonego na tratwach (łodziach) 

przytwierdzonych do obydwu brzegów rzeki za pomocą lin298. Taka konstrukcja była jednak 

nietrwała, ale także pracochłonna i kosztowna w utrzymaniu (w aktach rachunkowych znajdują 

się informacje o chłopach zatrudnianych do konserwacji mostu, np. reperacji „tafli”, usuwaniu 

śniegu i lodu czy  „wiązania” mostu powrozami)299. Przykładowo w 1775 roku zimowy wylew 

Wisły spowodował zerwanie mostu, który w następnym roku odbudowano300. Na moście 

zdarzały się także wypadki301. Taka przeprawa nie mogła sprostać rosnącym potrzebom 

transportowym. Władze austriackie po zagarnięciu tych terenów wraz z rozbiorami dążyły do 

ich zespolenia z resztą państwa, czego wyrazem była budowa stałego mostu w 1802 roku, 

nazwanego na cześć arcyksięcia Karola Habsburga302. 

Określony w akcie lokacyjnym obszar, który podlegał jurysdykcji władz miejskich 

Kazimierza został niedługo po 1335 roku powiększony. W 1357 roku Kazimierz Wielki sprzedał 

radzie miejskiej część wsi Zabłocie, a w 1370 roku nadano miastu pozostałą część tej wsi – tym 

                                                           
 

292 S. Namaczyńska, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1648–1696, t. 1: 

Zjawiska meteorologiczne i pomory, Lwów 1937, s. 31, nr 158. 
293 Tamże, s. 46, nr 244, 246. 
294 Tamże, s. 52–53, nr 263–265. 
295 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 169, 241; Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, 19. 
296 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 49. 
297 Tenże, Lokacje i rozwój…, s. 410; S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 241. 
298 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 563. 
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300 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 557. 
301 ANK, AMK, Acta inquisitionum, sygn. 29/34/274, s. 61–65. 
302 J. Żmudziński, Mosty, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 631. 
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samym zaplecze rolnicze miasta uległo rozszerzeniu303. W 1370 roku Kazimierz Wielki zezwolił 

na lokowanie wsi Janowa Wola (Libertas Joannis), zwaną wcześniej Czyżową, którą poddano 

jurysdykcji kazimierskiej304. Obie miejscowości znajdowały się na południowy wschód od 

Kazimierza, oddzielone od miasta Wisłą. Zawiślańskie zaplecze zostało utracone przez miasto 

w 1772 roku wraz z pierwszym rozbiorem Polski (kamieniołom oraz cegielnia)305. W 1784 roku 

władze austriackie utworzyły na tym obszarze miasto Podgórze, które obdarowane licznymi 

przywilejami w postaci zwolnień podatkowych, miało stanowić konkurencję dla Krakowa306. 

W 1787 roku rada miejska Kazimierza zawarła ze skarbem austriackim kontrakt sprzedaży wsi 

Zabłocie dla poszerzenia tworzonego wówczas miasta Podgórza307. Sprzedaż dóbr miejskich 

leżących za kordonem miała „uzdrowić” finanse miasta w myśl zarządzeń Komisji Dobrego 

Porządku308. 

Jurydykcja władz miejskich Kazimierza sięgała również na jego zróżnicowane pod 

względem statusu prawnego i charakteru przedmieścia. Szczególnie ważną pozycję zajmowało 

największe, a zarazem najważniejsze przedmieście kazimierskie zlokalizowane na południe od 

miasta, pomiędzy „starym” korytem Wisły i wzgórzem wawelskim, zwane od 1376 roku 

Stradomiem309, a później także Mostem Królewskim (Pons Regalis)310. Terytorium to zostało 

poddane władzy Kazimierza w jego akcie lokacyjnym311. Władysław Jagiełło nadał 

w 1386 roku dziedziczne wójtostwo na Stradomiu swojemu podkoniuszemu Dobiesławowi, 

jednocześnie przyznając mu prawo sądownictwa w stosunku do ludności zamieszkującej owo 

terytorium312. Stradom, wyłączony spod jurysdykcji kazimierskiej w końcu XIV wieku, został 

już w 1419 roku ponownie jej poddany. Otrzymał jednak autonomię w postaci prawa 

reprezentacji we władzach miejskich Kazimierza (dwóch rajców, dwóch ławników oraz wójta 

stradomskiego)313. Przedmieście to aspirowało nawet do bycia samodzielnym miastem 

                                                           
 

303 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 400; K. Bąkowski, Historia miasta Kazimierza…, s. 19–20; 
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(zdarzało się, że w dokumentach było określane jako civitas)314. W 1424 roku król zabronił 

Stradomiowi odrywać się od Kazimierza. Zastrzeżono wówczas także, aby rajcy i ławnicy 

stradomscy zbierali się tylko w ratuszu kazimierskim, zabroniono zebrań pospólstwa 

stradomskiego i dokonywania uchwał przeciwko radzie i mieszczanom kazimierskim315. 

Odrębność tego przedmieścia była dodatkowo zaakcentowana jego przynależnością do parafii 

Wszystkich Świętych w Krakowie316. W 1505 roku miała miejsce nieudana próba likwidacji 

Stradomia przez Jana Olbrachta. Podczas spodziewanego najazdu turecko-tatarskiego istnienie 

nieobawrowanej osady – wedle doradców króla – mogło być groźne zarówno dla Krakowa, jak 

i dla Kazimierza. Tym samym król zarządził, aby ludność Stradomia przeniosła się do 

Kazimierza w ciągu dwóch lat. Stradomianie jednak dali temu odpór317. Wielokrotnie do 

XVIII wieku dochodziło do sporów między Kazimierzem a Stradomiem z powodu zajmowania 

się rzemiosłem przez partaczy (rzemieślników nienależących do cechów)318. 

Wzdłuż starego koryta Wisły, w bliskości dzisiejszych ulic Podbrzezie oraz Miodowej 

ukształtowało się pod koniec XIV wieku przedmieście zwane „Blechami” (nazwa pochodzi od 

bielenia płótna), od XV wieku określane jako Podbrzezie319. Krajobraz tego przedmieścia miał 

charakter drewnianej rozproszonej zabudowy zlokalizowanej w ogrodach320. Na Podbrzeziu 

znajdowały się liczne ogrody i grunty należące do mieszczan, szlachty i duchowieństwa321. 

Z kolei pomiędzy starym korytem Wisły a bramą Krakowską wykształciło się przedmieście 

Szewskie (określe jako Inter Sutores lub opisowo „za bramą Krakowską”), którego nazwa 

wzięła się od zawodu zamieszkującej tam ludności322. Przedmieście pod koniec XIV wieku 

rozwijało się szybko, bowiem został odnotowany znaczny wzrost liczby posesji323. Wisła 

dostarczała szewcom potrzebnej do wyprawiania skóry wody, a i zapach musiał być uciążliwy, 

                                                           
 

314 Dążenia separatystycznie Stradomia dobrze odzwierciedla powstały w 1715 r. kopiarz najstarszych przywilejów 
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322 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 395; Tenże, Kazimierz, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 401; Tenże, 
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323 Tenże, Lokacje i rozwój…, s. 396. 
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dlatego też rzemieślnicy tej profesji zamieszkiwali extra muros. Zabudowa przedmieścia 

Szewskiego stanowiła przedłużenie ówczesnej ulicy Krakowskiej. Z kolei od strony 

południowej Kazimierza znajdowało się przedmieście zwane opisowo „za bramą Wielicką”, 

stanowiące niewielkie skupisko domów zlokalizowanych pomiędzy murami miejskimi 

a Zakazimierką, w pobliżu mostu Wielickiego. 

Rezultatem lokacji Kazimierza na prawie magdeburskim było typowe założenie 

urbanistyczne zakładające regularnie rozplanowane ulice wychodzące z centralnego placu 

(rynku), którego fragmentem jest obecny Plac Wolnica ze zlokalizowanym nań ratuszem 

(obecny rynek kazimierski to zaledwie część dawnego placu)324. Kazimierski rynek niewiele 

ustępował centralnemu placowi Krakowa, jeśli chodzi o powierzchnię325. W program lokacyjny 

wpisano także budowę dwóch monumentalnych świątyń: parafialnej Bożego Ciała oraz 

kościoła śś. Katarzyny i Małgorzaty wraz z klasztorem augustianów, którzy zostali 

sprowadzeni z Czech przez Kazimierza Wielkiego w 1342 roku326. Rozplanowanie centrum 

Kazimierza uważane jest za jedno z najwybitniejszych realizacji idealnego miasta 

średniowiecznego w Małopolsce327. Oprócz rynku wytyczono wówczas także plac pomocniczy 

– tzw. Rynek Bydlęcy, od XV wieku zwany Psim Rynkiem (Forum Caninum) lub 

Przyrynkiem328. Z powodu częściowego zabudowania przedlokacyjnego obszaru miasta329, 

włączenia do terytorium miasta wsi Bawół330 oraz w efekcie prowadzenia żywiołowej 

zabudowy w najbardziej atrakcyjnych częściach miasta (ulice Krakowska i Wielicka) 

rozplanowanie ulic Kazimierza nie było do końca regularne331. Sieć uliczną tworzyły drogi 

o różnych funkcjach332. Główną osią miasta była droga przecinająca ośrodek na pół w kierunku 

północ-południe: prowadząca z rynku w kierunku południowym ulica Wielicka (obecnie 

Krakowska) oraz kierująca na północ ulica Krakowska333. Był to fragment starego traktu 

handlowego prowadzącego od Wawelu przez Wieliczkę i Bochnię na Węgry334. Ważniejsze 

kierunki dróg wychodzących z miasta potwierdzone były nazwami bram (Bocheńska, Wielicka, 

                                                           
 

324 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 388; 
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Skawińska)335. W dobie wojen XVII i XVIII wieku postępowała szybka destrukcja zabudowy 

miasta, a za tym układu lokacyjnego, który na początku XVIII stulecia był już słabo widoczny 

(np. zniknął Psi Rynek i znaczna część zabudowy Rynku)336. 

Niewiele wiadomo o zabudowie Kazimierza w początkach jego istnienia, ale można 

domyślać się, że już w XIV wieku istniały w Kazimierzu przy Rynku murowane kamienice337. 

Przy głównych ulicach najwcześniejsza zabudowa murowana mogła pojawić się w XV wieku, 

zaś domy przy drugorzędnych ulicach były w tym czasie niewątpliwie w zdecydowanej 

większości drewniane338. Od połowy XVI wieku w Kazimierzu zaczęły dominować budynki 

piętrowe339. Od czasów lokacji po połowę XVII wieku zabudowa miasta zagęszczała się, zaś 

liczba murowanych budynków systematycznie wzrastała340. Chociaż w czasach nowożytnych 

w Kazimierzu niewątpliwie dominowała już zabudowa murowana, to drewniana również 

odgrywała znaczcą rolę, nawet jeszcze w XVII wieku, szczególnie na mniej znaczących 

ulicach341. Dla drewnianej zabudowy groźne były jednak częste pożary (w latach 1504–1777 

odnotowano wzmianki o 37 pożogach jakie nawiedziły miasto)342. Można domniemywać, że 

ważniejsze ulice Kazimierza w końcu XVI wieku miały wybrukowaną nawierzchnię, być może 

wapieniem z pobliskich Krzemionek343. Warto zaznaczyć, że miasto Kazimierz nigdy nie było 

gęsto zabudowane, szczególnie jego południowa oraz południowo-wschodnia część344. Może 

dlatego przebywający na początku XVII wieku w Polsce nuncjusz papieski Klaudiusz Rangoni 

docenił Kazimierz, jeśli chodzi o świeżość powietrza345. 

Zabudowa przedmieść kazimierskich była zróżnicowana. Stradom posiadał 

w średniowieczu zabudowę skupioną przy głównej drodze pomiędzy Kazimierzem 

a Wawelem, domy były przeważnie drewniane i parterowe346. Co najmniej od połowy 
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336 Tenże, Lokacje i rozwój…, s. 411, 415. 
337 Tenże, Ulice i place…, s. 14. 
338 Tenże, Kazimierz, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 401; Tenże, Ulice i place…, s. 14. 
339 Tenże, Lokacje i rozwój…, s. 399; Tenże, Kazimierz, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 402. 
340 Tenże, Kazimierz, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 402. 
341 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 186; Inwentarz archiwum miasta 

Kazimierza…, s. 14. Zob. także Atlas historyczny miast polskich, red. R. Czaja, t. 5: Małopolska, red. Z. Noga, 

z. 1: Kraków, red. Z. Noga, Kraków 2007, mapa nr 3.18. 
342 A. Karpiński, Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne 

i kulturowe, Warszawa 2020, s. 74–75. 
343 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 168. 
344 Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 14; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–

XVIII, s. 186. 
345 T. Chynczewska-Hennel, Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemców, Warszawa 1994, s. 83–84. 
346 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 185; Tenże, Kazimierz, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 401. 
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XVI wieku na Stradomiu zaczęły dominować budynki piętrowe347. W XVII wieku występuje 

już okazała murowana zabudowa, np. wzniesiona około połowy XVII wieku rezydencja Jana 

Nepomucena Głowackiego, wojewody krakowskiego i kanclerza wielkiego koronnego348. 

Ulrich von Werdum opisujący w swoim pamiętniku podróż po Rzeczypospolitej w latach 1670–

1672 nazwał Stradom przedmieściem „wielkim i pięknym”349. W 1632 roku zabudowa 

Stradomia składała się z 20 kamienic, dworu nad Wisłą należącego do wojewodziny 

sandomierskiej oraz 50 domów i domków350. Odsetek budynków murowanych był na tym 

przedmieściu nieco wyższy niż w Kazimierzu351. Inny charakter miała z kolei zabudowa 

Podbrzezia, gdzie występowała rozproszona drewniana zabudowa – obok dworków szlachty 

i duchowieństwa występowały wiejskie chłupy352. W 1632 roku przedmieście Podbrzezie 

liczyło 59 domów i dworów353. Podobnie zabudowa wiejska dominowała w krajobrazie 

przedmieścia położonego za bramą Wielicką354. Na przedmieściu Szewskim (za bramą 

Krakowską) przeważała zdecydowanie zabudowa drewniana, występowały także pojedycze 

kamienice355. 

Około 1632 roku w Kazimierzu chrześcijańskim znajdowało się 90 kamienic, 

dwa dworki, 195 domów, 56 domków, cztery klasztory, siedem kościołów oraz jeden szpital356. 

W 1655 roku, w przededniu najazdu szwedzkiego, Kazimierz, Stradom oraz pozostałe 

przedmieścia liczyły już 430 domów (w tym 120 murowanych)357. Samo miasto miało 

110 kamienic358. Szczególnie druzgocąca dla substacji budowlanej była okupacja szwedzka 

i siedmiogrodzka (1655–1657). W wyniku działań wojennych ucierpiało wiele budynków, 

w tym obiekty komunalne (mosty, kanalizacja, łaźnia czy sukiennice)359. Zwarta zabudowa 

ostała się jedynie przy głównej osi miasta (czyli ulicach Krakowskiej i Wielickiej)360. Według 

rejestru kamienic i domów opustoszałych, sporządzonego przez komisję miejską, stan miasta 

                                                           
 

347 Tenże, Kazimierz, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 402. 
348 Tenże, Lokacje i rozwój…, s. 400. 
349 K. Pieradzka, Kraków w relacjach cudzoziemców X–XVII wieku, RK, t. 28, 1937, s. 220. 
350 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 185. 
351 Tamże, s. 185. 
352 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 400; Tenże, Z badań nad architekturą i urbanistyką…, s. 106. 
353 Podbrzezie, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 770. 
354 B. Krasnowolski, Z badań nad architekturą i urbanistyką…, s. 106. 
355 Tamże. 
356 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 197. 
357 Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 15. 
358 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 238. 
359 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 196; B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 409; Tenże, Kazimierz, [w:] 

Encyklopedia Krakowa, s. 402; Tenże, Ulice i place…, s. 18. 
360 B. Krasnowolski, Kazimierz, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 402. 
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był tragiczny, bowiem w Kazimierzu, po trzech latach działalności obcych wojsk, pozostało 

51 kamienic i 122 drewniane domy, zaś wiele z nich było opuszczonych361. Najbardziej 

ucierpiały przedmieścia – prawie całkowitej zagładzie uległa zabudowa Stradomia (w związku 

z próbą obrony Wawelu) oraz Podbrzezia362. Zniszczenia widoczne były jeszcze wiele lat po 

„potopie”, skoro w 1673 roku doliczono się 237 kamienic i domów, zaś 52 domy określono 

jako zrujnowane, a 110 placów w mieście dalej było pustych363. Pewne ożywienie budowlane, 

skutkujące przyrostem zabudowy murowanej, obserwujemy w drugiej połowie XVII wieku, 

kiedy w Kazimierzu osiadali liczni włoscy budowniczy364. Ostatnimi pracami budowlanymi 

przeprowadzonymi z większym rozmachem były inwestycje kościelne: budowy klasztorów 

misjonarzy na Stradomiu (prace ukończono w 1732 roku) oraz trynitarzy przy ówczesnej ulicy 

Wielickiej w Kazimierzu (1741–1758) czy rozbudowa zespołu paulińskiego „na Skałce” 

(w latach 1733–1751 przebudowano ten kościół w stylu barokowym)365.  

Rozwojowi i odbudowie miasta w XVIII stuleciu nie sprzyjały dalsze działania 

wojenne, połączone z uciskiem podatkowym mieszczan w postaci kotrybucji na rzecz 

oddziałów wojskowych czy stacjonowaniem wojsk w domach i klasztorach. Według lustracji 

z 1720 roku w mieście wiele budynków było w zupełnej ruinie, zaś wiele placów nigdyś 

zabudowanych stało pustych366. Według Regestru wybierania dymowey kontrybuciey… 

z 1733 roku w Kazimierzu znajdowało się 45 kamienic, 38 domków oraz 11 domów. 

Na przedmieściach było 10 domów, 5 domków, 3 dworki oraz 2 „chałupki”367. W 1776 roku 

liczba domów zwiększyła się, bowiem według Spisania dymow czyli kominow w miescie JKr 

Mci Kazimierzu w mieście były 134 budynki (m.in. 43 domy, 18 domków, 1 folwark, 

7 gorzelni, 39 kamienic, kapelania św. Jakuba, 6 klasztorów, 2 „kuchnie”, kościół św. Jakuba, 

probostwo św. Jakuba, 8 ruder, 5 „sklepików”, szkoła parafialna Bożego Ciała oraz wikaria 

parafii św. Jakuba). W mieście nieznacznie przeważała zabudowa murowana. 

Na przedmieściach było 38 budynków (11 domów, 3 dworki, 1 folwark, 3 gorzelnie, 

1 „kuchnia”, zaś w 18 przypadkach w spisie nie określono typu budynku, lecz wymieniono 

tylko właścicieli)368. W 1783 roku zapisano, iż „wiele pustych placów i rozwalin po dawnych 

                                                           
 

361 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 238; Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 15. 
362 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 409; Tenże, Ulice i place…, s. 18. 
363 Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 15. 
364 Z. Noga, Polacy, Niemcy, Włosi w nowożytnym Krakowie, RK, t. 80, 2014, s. 10–11. 
365 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 412–413. 
366 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 457. 
367 ANK, AMK, Regestr…, sygn. 29/34/802, s. 1–7. Do tej liczby budynków trzeba by doliczyć przynajmniej pięć 

klasztorów, kościół św. Jakuba Apostoła (wraz ze związnaymi z nimi budynkami) oraz ratusz. 
368 ANK, AMK, Spisanie…, sygn. 29/34/803. 
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rewolucjach i powietrzach pozostałych bez budowli stoi […]”. Niewielu też było chętnych „do 

nabywania pustych placów i rozwalin do budowania” domów i kamienic369. Relacje 

cudzoziemców odwiedzających krakowski zespół miejski w końcu XVIII wieku, Williama 

Coxe’a, Jana Józefa Kauscha czy Nathaniela Williama Wraxalla, podkreślają ogromne 

zaniedbanie w tym czasie nie tylko Kazimierza, ale i samego Krakowa370. W 1790 roku według 

Tabelli podatku dymowego dla m. Kazimierza y Stradomia w Kazimierzu znajdowały się 

64 domy, 24 domki, 35 kamienic, 5 klasztorów, 1 oficyny, 1 ogród, 2 puste place, 3 pustki, 

ratusz, 3 rudery, skład solny oraz szkoła parafialna. Na przedmieściach doliczono się 

21 domów, 10 kamienic, 6 domków, 2 folwarków, dworku, celbudy oraz „aubtwachu” 

(budynek pełniący funkcję wartowni i aresztu)371. Podobne dane przynoszą spisy Komisji 

Porządkowej Cywilno-Wojskowej372. W 1791 roku w Kazimierzu było 128 posesji, na których 

znajdowało się 128 budynków: m.in. 72 domy, 30 kamienic, 6 domków oraz 5 klasztorów. 

Na przedmieściach było 50 posesji na których znajdowało się 49 budynków: m.in. 28 domów 

oraz 11 kamienic.  

Po lokacji miasta na prawie magdeburskim zaczęły powstawać w mieście typowe 

obiekty użyteczności publicznej. Najważniejszym budynkiem komunalnym w miastach był 

ratusz, który oprócz siedziby władz miejskich, pełnił funkcje obronne oraz penitencjarne373. 

W mniejszych miastach pomieszczenia ratuszowe wynajmowano na wyszynk, a w podcieniach 

lokalizowano jatki kupieckie czy stoiska kramarskie. Pierwsza wzmianka o ratuszu 

kazimierskim, prawdopodobnie już budowli murowanej, pochodzi z 1369 roku374. Od strony 

południowej przylegały do budynku ratusza sukiennice wybudowane na wzór krakowskich 

w opraciu o przywilej Władysława Jagiełły z 1387 roku, liczące pod koniec XIV wieku 

25 kramów375. Uległy ruinie pod koniec XVIII wieku376. Kolejnym obiektem miejskim była 

postrzygalnia, wymieniona po raz pierwszy w 1375 roku, będąca także, oprócz swojej głównej 

                                                           
 

369 ANK, AMK, Inskrypcje, transakcje, oblaty, sygn. 29/34/216, s. 266–267. 
370 M. Poszalska, Kraków w czasach stanisławowskich w świetle wybranych relacji podróżniczych, „Almanach 

Historyczny”, t. 18, 2016, s. 63–72. 
371 ANK, AMK, Tabella…, sygn. 29/34/804. 
372 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 7–31. Spis z 1792 r. jest mniej reprezentatywny i przedstawia mniejszą wartość badawczą, 

bowiem zostały z niego wyłączone posesje przynależące do parafii śś. Michała i Stanisława. 
373 Zob. B. Drzewiecki, S. Stańczyk, Inwentarz z opisem ratusza Kazimierza pod Krakowem z 1792 r., KHKM, 

t. 67, nr 3, 2019, s. 337–357. 
374 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 391. 
375 Tenże, Kazimierz, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 401; S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 65, 82; 

K. Bąkowski, Historia miasta Kazimierza…, s. 53–54. 
376 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 170. 
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funkcji usługowej, „urzędem” kontrolującym jakość sukna377. Łaźnia miejska w Kazimierzu 

była zlokalizowana za bramą Krakowską, na przedmieściu Szewskim378. Pełniła zapewne 

niepoślednią rolę, skoro rada miejska uznała jej odbudowę po zniszczeniach „potopu” za ważne 

zadanie379. Pod koniec XVIII wieku została określona w źródłach jako „rudera” oraz 

„dawna”380. Drugi tego typu obiekt wspominany jest przy drodze do Wieliczki nad 

Zakazimierką, na terenie dzisiejszego Podgórza381. Jeśli chodzi o urządzenia komunalne, to na 

uwagę zasługuje także system zaopatrzenia miasta w wodę za pomocą rur poprowadzonych 

pod mostem Wielickim (głównie z potoku Bonarka, tj. Budnarka, ze wsi Janowa Wola)382, 

istniejący już od średniowiecza, rozwinięty i rozbudowany w XVI wieku383. Kazimierski 

wodociąg nie przetrwał wojny polsko-szwedzkiej z połowy XVII stulecia i nigdy nie został 

odbudowany384. Istniał także system odprowadzający wodę deszczową oraz nieczystości do 

Wisły za pomocą murowanych kanałów385.  

Jeszcze za życia Kazimierza Wielkiego powstały pierwsze obwarowania miasta386. 

W źródłach z XIV wieku pojawiają się również informacje o bramach: Krakowskiej (Glinianej 

lub Szewskiej), Solnej (potem Wielickiej), Bydlęcej (Bocheńskiej) oraz Skawińskiej387. Przy 

trzech narożnikach murów wzniesiono baszty (czwarty narożnik zabezpieczała ufortyfikowana 

Skałka), a całość fotyfikacji była otoczona fosą ukończoną w 1362 roku (miejscami tę rolę 

pełniło koryto Wisły)388. Kazimierskie obwarowania nie przedstawiały większej wartości 

militarnej: miały pojedynczy mur i zaledwie kilka baszt, były także dużo słabsze od murów 
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krakowskich389. Walorów obronnych musiało za to przydawać miastu położenie na wyspie 

między dwoma korytami Wisły390. Chociaż na przełomie XV i XVI wieku mury miejskie 

zostały znacząco zmodernizowane, to sprawy obronności miasta zostały definitywnie 

zaniedbane na rzecz często niewielkich, doraźnych remontów391. Stan fortyfikacji Kazimierza 

nie przedstawiał się najlepiej jeszcze przed „potopem” szwedzkim – w murach miejskich były 

liczne dziury, zaś wieże i baszty służyły za składy towarów392. Obwarowania były także często 

osłabiane i niszczone przez mieszkańców miasta żydowskiego, którzy przepuszczali pod 

murami kanały (sanitarne), zaś przy i na fortyfikacjach urządzali rozmaite przybudówki393. 

W 1638 roku burmistrz Kazimierza Wawrzyniec Toporski złożył oświadczenie o dezolacji 

kazimierskich murów i bram z powodu starości, powodzi oraz jeżdżenia tamtędy 

przeciążonymi solą wozami394. Zniszczone mury miejskie nie uchroniły miasta przed najazdem 

– podczas „potopu” szwedzkiego obwarowania kazimierskie zostały zniszczone395. Powołana 

już po wojnie polsko-szwedzkiej z połowy XVII wieku przez sejm komisja opracowała mało 

realny projekt modernizacji obwarowań, którego koszt przerzuciła na barki zubożonej 

zawieruchą wojenną ludności396. W XVIII wieku mury miejskie stanowiły już cień obwarowań 

kazimierzowskich, zaś materiały z ich rozbiórki służyły mieszczanom do budowy domów397. 

Nie można pominąć kazimierskiej społeczności żydowskiej398. Wiadomo, 

że pojedyncze rodziny żydowskie – wedle zmianek źródłowych – mogły mieszkać w mieście 

już nawet od drugiej połowy XIV wieku399. Jednakże Żydzi pojawili się w Kazimierzu jako 

jego stali mieszkańcy dopiero pod koniec XV stulecia400. Sytuacja krakowskiej społeczności 
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żydowskiej w drugiej połowie XV wieku uległa zauważalnemu pogorszeniu401. Wydarzeniem 

przełomowym dla krakowskich starozakonnych był wielki pożar jaki wybuchł w Krakowie 

w nocy z 29 na 30 czerwca 1494 roku, bowiem o jego spowodowanie oskarżono właśnie 

krakowskich Żydów402. Skutkiem tego było wydanie w 1495 roku przez króla Jana Olbrachta 

dekretu, w którym nakazał Żydom opuścić Kraków i przenieść się do wschodniej części 

Kazimierza403. Z chwilą osadzenia krakowskich Żydów w Kazimierza powstała nowa jednostka 

administracyjna – miasto żydowskie (Oppidum Iudaeorum)404. Terytorium to zawierało się 

w przybliżeniu między obecnymi ulicami Miodową, Dajwór i Józefa405. Miasto było niezależne 

od władz kazimierskich, bowiem podlegało wojewodzie krakowskiemu i mianowanemu przez 

niego sędziemu406. Żydzi mieli także swój urząd – kahał407. Kazimierska dzielnica żydowska 

stała się od tego czasu głównym miejscem zamieszkania Żydów w całym krakowskim zespole 

miejskim408. 

Kilka słów należy poświęcić topografii, zabudowie i liczbie ludności miasta 

żydowskiego, które od początku XVII wieku stanowiło około 1/5 Kazimierza409. Od przybycia 

Żydów krakowskich w mieście żydowskim panowała ciasnota, miasto szybko się rozwijało, 

a zabudowa zagęszczała410. Pierwotny układ zabudowy dzielnicy żydowskiej uległ szybkim 

przekształceniom z powodu maksymalnego wykorzystania miejsca pod zabudowę mieszkalną, 

która mogłaby pomieścić liczną społeczność żydowską411. Ciasnotę potęgowały zakazy 

królewskie zabraniające osiedlania się Żydów oraz nabywania nieruchomości poza miastem 

żydowskim, wydawane zresztą na wyraźną prośbę mieszczan kazimierskich (1543, 1546, 

                                                           
 

401 W 1453 r. niepokój wśród krakowskich Żydów wywołała wizyta kaznodziei Jana Kapistrana, którego kazania 

spowodowały wcześniej we Wrocławiu wielki pogrom Żydów. W Krakowie jednak nie doszło do żadnego 

tumultu. W 1462 r. doszło do zatargu między krakowską gminą żydowską a krakowską radą miejską. W 1469 r. 

Żydzi musieli opuścić swoje siedziby przy obecnej ulicy św. Anny, a w zamian otrzymali parcele za kościołem 

św. Szczepana.  W 1485 r. nałożono poważne ograniczenia na handel żydowski w Krakowie i okolicy. W 1492 r. 

miał miejsce pogrom Żydów; M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 1, s. 32–36, 47–50. 
402 K. Bąkowski, Historia miasta Kazimierza…, s. 36; M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 1, s. 52. 
403 B. Wyrozumska, Czy Jan Olbracht wygnał Żydów z Krakowa?, RK, t. 59, 1993, s. 5–11; Inwentarz archiwum 

miasta Kazimierza…, s. 14; J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 330; B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, 

s. 404; M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 1, s. 51–52. 
404 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 404. 
405 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 330; M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 1, s. 56. 
406 Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 14; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–

XVIII, s. 19, 219, 480. 
407 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 152. 
408 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 1, s. 55–56. 
409 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 152, 480. 
410 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 1, s. 74–75; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 187. 
411 B. Krasnowolski, Z badań nad architekturą i urbanistyką…, s. 110. 
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1566)412. Populację kazimierskich Żydów zwiększali także migranci, wypędzeni z innych 

krajów, głównie czescy, włoscy i niemieccy413. W 1578 roku w świetle ksiąg skarbowych 

miasto żydowskie zamieszkiwało 2 060 starozakonnych414, ale już w latach 1590–1640 według 

szacunków Majera Bałabana w dzielnicy żydowskiej mogło mieszkać nawet 4 500 wyznawców 

religii mojżeszowej415. Tak w 1642 roku opisano miasto żydowskie w relacji z podróży do 

Polski Marii Ludwiki Gonzagi: „[…] nigdyś Żydzi cząstkę jego [Kazimierza – przyp. KK] 

zamieszkiwali, lecz tak się odtąd rozmnożyli, że go dziś całkiem posiadają, w liczbie więcej 

dwudziestu tysięcy [sic!]. Widać ich ustawicznie biegających, zbłoconych w plugawych 

czarnych sukniach, w długich płaszczach z rękawami, z brudnym na szyi gałganem, nakształt 

[sic!] fryzy: aby co utargowali, czynią to z taką niespokojnością i troskliwością, iż zdaje się, że 

to nieszczęsne pokolenie skazane na wiekuiste udręczenie, znajduje całą swą rozrywkę 

w pracowitej czynności”416. Z późniejszej o kilkanaście lat relacji (1663) niejakiego Payena, 

francuskiego namiestnika królewskiego w Meaux, dowiadujemy się, że miasto żydowskie to 

„przedsionek piekła, tak jest brudne, cuchnące, zarażone; ulice bez bruku, domy jednopiętrowe, 

wyglądające raczej na stajnie, są pomieszczeniem ludzi śpiących częstokroć wraz ze 

zwierzętami”, zaś Żydzi „noszą włosy długie, nigdy nie uczesane, jak las stary, zamieszkany 

przez liczną zwierzynę […], są zawsze niechlujni, mimo znacznego nieraz majątku”417. 

W XVIII wieku populacja starozakonnych istotnie zmalała. Jednocześnie dane odnośnie 

wielkości populacji starozakonnych w tym czasie ulegają istotnym wahaniom. Upadek 

ekonomiczny Krakowa w XVIII wieku powodował emigrację z miasta żydowskiego, 

najczęściej do szybko rozwijającej się w tym czasie Warszawy418. Nie bez wpływu były także 

epidemie, np. w 1678 roku zapisano, że „Żydzi (kazimierscy) dwuletnym powietrzem większą 

częścią wymarli […]”419. Dane z 1748 roku donoszą o populacji żydowskiej liczącej 

około 3 500 głów420. W 1765 roku mieszkało w mieście żydowskim 3 457 osób421. Majer 

                                                           
 

412 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 1, s. 79, 86, 98. 
413 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 151. 
414 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 1, s. 102; Tenże, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 470; S. Świszczowski, Miasto 

Kazimierz…, s. 190. 
415 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 1, s. 103; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 223. 
416 Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze 

wydanych oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym, t. 4, wyd. J. U. Niemcewicz, 

Lipsk 1839, s. 190. 
417 K. Pieradzka, Kraków w relacjach…, s. 219. 
418 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 423. 
419 S. Namaczyńska, Kronika…, t. 1, s. 202–203, nr 1099, 1102. 
420 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 2, s. 592. 
421 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 475. 
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Bałaban oszacował także – na podstawie austriackiego spisu ludności żydowskiej – że 

w 1773 roku mogło mieszkać 3 500 Żydów w mieście żydowskim422. W 1787 roku było 

w mieście żydowskim 189 domów i 1 938 wyznawców religii mojżeszowej423. Pod koniec 

XVIII wieku (1789) mieszkało w żydowskiej części Kazimierza zaledwie 1 838 osób, ale 

jednocześnie miasto żydowskie liczyło więcej mieszkańców niż część chrześcijańska424. Rok 

później zanotowano 1 970 Żydów425. Według danych z 1791 roku było 1 714 głów 

żydowskich426. Dzięki spisowi ludności Krakowa dokonanego przez władze austriackie 

wiadomo, że w 1796 roku w mieście żydowskim mieszkało 3 992 Żydów w 1 049 rodzinach427. 

W 1800 roku, kiedy nakazano Żydom opuścić Kraków oraz chrześcijańską część Kazimierza 

i zamieszkać w mieście żydowskim, populacja tego ostatniego wzrosła znacząco, bo aż do 

4 300 mieszkańców428. Tzw. „rumacja”, czyli wysiedlenie wszystkich Żydów krakowskich do 

miasta żydowskiego przez władze austriackie przeprowadzone w latach 1801–1802 

spotęgowało ciasnotę panującą w tej dzielnicy429. 

Z powodu dużego przyrostu ludności miasto żydowskie było za zgodą rady 

kazimierskiej kilkukrotnie powiększane (1553, 1583, 1608)430. W granicach ustalonych 

w 1608 roku funkcjonowało aż do XIX wieku431. Granice dzielnicy wyznaczały parkany, 

decyzją prepozyta zakonu kanoników regularnych laterańskich księdza Marcina Kłoczyńskiego 

zastąpione w 1627 roku wysokim murem432. Ogrodzenie posiadało trzy bramy, zredukowane 

w 1608 roku do jednej433. Główną osią miasta, a zarazem arterią prowadzącą do bramy 

Kazimierza chrześcijańskiego, była ulica Żydowska (dziś ulica Józefa), zaś głównym placem 

                                                           
 

422 Tamże, s. 360. 
423 P. Jędrzejewski, Krakowski zespół miejski…, s. 85. 
424 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 467. 
425 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 192. 
426 Materiały do słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego 

1788–1792, red. W. Semkowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków [1939]-1960, s. 119–141; cyt. za J. Bieniarzówna, 

Kraków w 1794 roku, s. 8. 
427 H. Grossman, Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego na podstawie spisów ludności z 1808 

i 1810 r., „Kwartalnik Statystyczny”, r. 1925, t. 2, z. 1, 1926, s. 51; J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 68. 
428 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 579, 581; S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 214. Takie same dane 

podawane są w odniesieniu do liczby Żydów według spisu austriackiego z 1804 r. (wówczas starozakonni 

zamieszkiwali w 207 domach); H. Grossman, Struktura społeczna i gospodarcza…, s. 52. 
429 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 578–581. 
430 B. Krasnowolski, Z badań nad architekturą i urbanistyką…, s. 110; S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, 

s. 190; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 152. 
431 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 192; B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 17; M. Bałaban, Dzieje 

Żydów…, t. 1, s. 89. 
432 Miasto żydowskie graniczyło z nieruchomościami klasztoru Bożego Ciała, co często zakłócało spokój oraz 

powodowało tumulty i starcia z chrześcijanami; B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 17; S. Świszczowski, Miasto 

Kazimierz…, s. 191; M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 1, s. 89–90. 
433 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 405. 
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obecna ulica Szeroka, gdzie koncentrował się handel żydowski434. W mieście żydowskim 

dominowały budynki drewniane, zaś okazała, murowana zabudowa występowała głównie 

w jego najstarszej części (tj. w rejonie dzisiejszej ulicy Szerokiej)435. W 1653 roku w mieście 

żydowskim było 57 kamienic, 126 domów oraz domków (ponadto 4 bożnice, szpitale 

i drukarnie), więc budynki murowane stanowiły zaledwie około 1/3 wszystkich 

nieruchomości436. Drewniana zabudowa wyraźnie dominowała jeszcze pod koniec XVIII 

wieku, skoro w 1790 roku w mieście żydowskim było 207 domów, zaś tylko 62 były 

zbudowane z kamieni i cegieł, a jednocześnie aż 145 z drewna437. Drewniana, chaotyczna 

i gęsta zabudowa była narażona na częste pożary438. 

Czas do „potopu” szwedzkiego był okresem największego rozwoju kazimierskiej gminy. 

W mieście żydowskim powstały w tym czasie bożnice: Stara (w gotyckiej formie ukończona 

najpóźniej w 1495 roku, być może dużo wcześniejsza), Remuh (budowana w latach 1553–1558) 

oraz Wysoka (zbudowana po roku 1556, istniała na pewno już w 1563 roku)439. W XVII wieku 

miały miejsce kolejne budowy: synagogi prywatnej fundacji Wolfa Poppera (ok. 1620 roku) przy 

murze miejskim, synagogi Izaaka Jakubowicza (Ajzyka) (1638–1644), największej kazimierskiej 

świątyni żydowskiej440 oraz przeznaczonej dla najbiedniejszych członków gminy – Synagogi 

Kupa, biorącej nazwę od puszki ofiarnej kupat-cdaka (koniec pierwszej połowy XVII wieku)441. 

Kazimierscy starozakonni korzystający początkowo z krakowskiego cmentarza doczekali się 

własnej nekropolii, którą zlokalizowano za murem miejskim, na północny wschód od folwarku 

Dajwór, w rejonie dzisiejszej ulicy Szerokiej (pierwsza wzmianka pochodzi z 1513 roku)442. 

Z powodu małej powierzchni starej nekropolii powstała niebawem także i nowa (1551), 

                                                           
 

434 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 1, s. 56; Tenże, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 471; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, 

Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 187. 
435 B. Krasnowolski, Z badań nad architekturą i urbanistyką…, s. 110. 
436 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 187; B. Krasnowolski, Z badań nad 

architekturą i urbanistyką…, s. 110. 
437 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 475; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 480. 
438 Pożary miasta żydowskiego zanotowano w latach 1557, 1623, 1643 oraz 1773; A. Karpiński, Pożary…, s. 74–

75; S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 199; M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 1, s. 97–98; Tenże, Dzieje 

Żydów…, t. 2, s. 472–473; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 187. 
439 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 209. 
440 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 57. 
441 Tenże, Lokacje i rozwój…, s. 407–408; M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 1, s. 99–100. 
442 B. Krasnowolski, Z badań nad architekturą i urbanistyką…, s. 110; S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 208. 
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umiejscowiona przy bożnicy Remuh, która funkcjonowała do końca XVIII wieku443. 

W 1800 roku założono nowy cmentarz żydowski przy ulicy Miodowej444.  

Głównym zajęciem Żydów kazimierskich był handel445. W 1609, 1615 oraz 1645 roku 

zawarto układy rozszerzające żydowskie prawa handlowe w Kazimierzu446. Starania Żydów 

o ich dalsze poszerzanie trwały ze zmiennym szczęściem aż do upadku Rzeczypospolitej 

przedrozbiorowej. Żydzi kupczyli prawie wszystkimi artykułami, w tym wieloma towarami 

pochodzenia zagranicznego447. Prowadzili także ożywiony handel zagraniczny (np. w XVI 

wieku mieszkańcy miasta żydowskiego właściwie zmonopolizowali wymianę handlową 

pomiędzy Krakowem a Pragą)448. Na rynku żydowskim stały jatki rzeźnicze, sukiennicze oraz 

kramy z różnymi towarami449. Żydzi handlowali także solą, saletrą, tabaką i tytoniem, wyrobami 

szmuklerskimi i pasamonicznymi, cyną i ołowiem, swój handel prowadzili także „szejderzy” 

(przetapiacze złota i srebra oraz handlarze drogimi kamieniami)450. Statystyka austriacka 

przeprowadzona w mieście żydowskim w 1773 roku podaje, że 300 osób trudniło się handlem 

(w tym było 157 średnich przekupniów, 90 kupców i 7 wielkich kupców), zaś 95 Żydów 

zajmowało się lichwą i wekslarstwem451. Żydzi zwykle handlowali w Krakowie, a mieszkali 

oraz składowali towary w Kazimierzu, aby ominąć skład krakowski452. Z akt kazimierskiego 

sądu kryminalnego wiadomo również o paserstwie Żydów kazimierskich453. Żydzi działali także 

jako drobni wędrowni handlarze454. Widoczni są jako wahadłowi, codzienni dostawcy towarów 

do Kazimierza, chociaż ich udział wśród wszystkich dostawców nie był wielki, np. we wrześniu 

                                                           
 

443 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 408; Tenże, Z badań nad architekturą i urbanistyką…, s. 110; 

J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 152. Już w 1533 r. Żydzi zakupili pusty plac 

przy synagodze Remuh, zaś rada miejska Kazimierza w 1553 r. zgodziła się, aby przeznaczono go na cmentarz 

(Żydzi chowali tam swoich zmarłych już dwa lata wcześniej); M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 1, s. 79–81. 
444 P. Burchard, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990, s. 202–206. 
445 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 224. 
446 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 1, s. 91–97. 
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448 Tamże, s. 153. 
449 Tamże, s. 187. 
450 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 79–102. 
451 Tamże, s. 415. 
452 Tamże, s. 73. 
453 Kilka przykładów zawierają kazimierskie akta kryminalne: ANK, AMK, Acta criminalium, sygn. 29/34/275, 

s. 1–3, 5–7, 146–147; Tamże, Protokół spraw kryminalnych, sygn. 29/34/276, s. 108; Tamże, Protokuł kryminalny, 

sygn. 29/34/278, s. 85–86 (99–100). Zob. także Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1630–1633, 1679–1690, 

oprac. i wyd. W. Uruszczak, M. Mikuła, K. Fokt, Fontes Iuris Polonici, seria: Prawo Miejskie, t. 4, Kraków 2016, 

s. 12–13. 
454 J. M. Małecki, Studia nad rynkiem regionalnym Krakowa w XVI wieku, Warszawa 1963, s. 84–87. 
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i październiku 1658 roku stanowili zaledwie 0,6%455. Dostarczali wówczas zróżnicowany towar 

(kramarszycznę, ubrania, tkaniny, skóry, drewno czy ryby)456.  

Dużo skromniej przedstawiało się rzemiosło żydowskie. W XVI wieku Żydzi nie mieli 

jeszcze swojej organizacji cechowej457. Około połowy XVII wieku zanotowano 72 żydowskich 

rzemieśników458. Zajmowali się najczęściej rzeźnictwem, szynkarstwem, kuśnierstwem, 

mydlarstwem oraz złotnictwem (złotnicy tworzyli zresztą najbogatszy cech w mieście 

żydowskim)459. Statuty cechów krakowskich, kazimierskich i kleparskich zawierają wiele 

negatywnych opinii na temat żydowskiej konkurencji460. Niezadowolenie chrześcijan 

wywoływał fakt arendowania przez starozakonnych browarów poza murami Krakowa461. Na 

rzemiosło żydowskie nakładano więc pewne ograniczenia462. Popularnym zajęciem u Żydów 

było bankierstwo. Z ich usług finansowych korzystali nierzadko nawet magnaci oraz królowie463. 

Czasy „potopu” szwedzkiego były dla kazimierskich Żydów ciężkim doświadczeniem. 

Dzielnica została doszczętnie zniszczona przez wojska szwedzkie i siedmiogrodzkie464. 

Odbudowa ze zniszczeń trwała długo i musiało minąć wiele lat nim odżyły tam handel 

i rzemiosło465. Podobnie czasy wojny północnej na początku XVIII wieku oraz epidemii z lat 

1707–1708, a potem konfederacji barskiej wiązały się z wieloma obciążeniami dla ludności 

żydowskiej (obowiązek dostarczania żywności, organizowania kwater oraz pomocy militarnej 

dla obcych wojsk, co oczywiście stanowiło formalne powinności miast królewskich dla 

własnego wojska)466. Blokada Krakowa podczas konfederacji barskiej uniemożliwiła dostęp 

Żydom do ich krakowskich sklepów i składów467. Podobnie zajęcie Kazimierza w 1772 roku 

przez Cesarstwo Austriackie oznaczało dla Żydów kazimierskich przede wszystkim trudności 

w prowadzeniu handlu w Krakowie468. 

                                                           
 

455 M. Wyżga, Homo movens…, s. 220, tab. 15. 
456 Tamże, s. 261. 
457 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 153. 
458 Tamże, s. 224. 
459 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 79–102. 
460 Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa (1507–1795), wyd. F. Piekosiński, Kraków 1885–1909, t. 2, z. 3, 
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461 Tamże, s. 481. 
462 Przykładowo według układów z XVI i XVII w. mogli posiadać tylko 8 jatek rzeźniczych, zaś w myśl dekretu 

starosty krakowskiego wydanego dla cechu rzeźniczego krakowskiego z 1666 r. Żydzi nie mogli zakupić bydła 

póki należycie nie zaopatrzyli się w nie rzeźnicy chrześcijańscy; M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 1, s. 230. 
463 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 153. 
464 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 409, 471. 
465 Tamże, s. 252. 
466 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 229. 
467 Tamże, s. 333. 
468 Tamże, s. 358, 474, 
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Stan miasta żydowskiego w XVIII stuleciu był fatalny: w runie były szpitale, synagogi, 

szkoły, łaźnia oraz ulice469. Trzeci rozbiór Polski przyniósł pewne porządki w mieście 

żydowskim, których dokonały władze austriackie, działające poprzez powołaną specjalną 

instytucję dla kontroli czystości i porządku. Zaprowadzono ład na ulicach dzielnicy, zakazano 

wyrzucania śmieci na ulice, wprowadzono wywóz śmieci i błota, czyszczono studnie, nakazano 

zburzenie parkanu oraz wybrukowanie ulic i placów, a wreszcie w 1799 roku – w myśl nakazów 

państwowych – zamknięto cmentarz przy synagodze Remuh i założono nową nekropolię na 

gruncie zakupionym od augustianów (gdzie zaczęto chować zmarłych w 1804 roku)470. 

2. Ustrój i organizacja miasta 

Ustrój miasta Kazimierza był oparty na prawie magdeburskim i jak każde miasto, 

posiadał on swoje odrębności wynikające z warunków lokalnych oraz prawa zwyczajowego471. 

We wszystkich gremiach reprezentacji samorządowej znajdowali się mieszkańcy Kazimierza 

i Stradomia. Wynikało to z faktu, że Stradom wypracował sobie jako przedmieście 

kazimierskie mocną pozycję. 

Pierwsza wzmianka o radzie kazimierskiej pochodzi z 1357 roku472. Radę wybierano na 

kadencję jednoroczną, zaś wyboru jej członków dokonywał wielkorządca krakowski jako 

zastępca króla, ponieważ miasto było królewskie473. Od końca XV wieku obok rady urzędującej 

istniała rada stara, nieformalna instytucja, w skład której wchodzili rajcy już kiedyś w niej 

zasiadający474, zaś oba gremia obradujące wspólnie stanowiły senat475. W 1588 roku 

usankcjonowano przepis, wedle którego na rajcę mogła być powołana jedynie osoba, która 

piastowała wcześniej funkcję ławnika, zaś ławnikiem mógł zostać jedynie obywatel mający 

staż w kolegium dwunastu mężów (łac. duodecimvirat), tj. reprezentacji pospólstwa476. Typowa 

ścieżka kariery w samorządzie kazimierskim była więc określona. W 1670 roku król 

zatwierdził statut dopuszczający do grona radnych określone osoby, od których nie wymagano 

                                                           
 

469 Tamże, s. 473–474. 
470 Tamże, s. 575–576. 
471 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 58. 
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Kazimierza…, s. XII, XVII, XXV; J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo…, s. 70–71. 
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tego stażu, tj. doktorów, pisarzy i syndyków miejskich, jako ludzi wykształconych i obytych 

w prawie miejskim477. 

Kazimierska rada miejska liczyła początkowo sześciu rajców478. Z chwilą przyłączenia 

Stradomia (1419) ustalono, że do rady miało wchodzić czterech przedstawicieli Kazimierza 

oraz dwóch Stradomia479. Według przywileju Aleksandra Jagiellończyka z 1502 roku 

powiększono radę do ośmiu osób. Miało w niej zasiadać sześciu przedstawicieli Kazimierza 

oraz dwóch Stradomia480. W ciągu XVIII wieku liczba rajców zmieniała się, na co miała wpływ 

kondycja finansowa miasta. Zmniejszyła się także liczba ludności Kazimierza. Przykładowo 

w 1729 roku zanotowano tylko czterech rajców481. W 1787 roku Komisja Dobrego Porządku 

zmniejszyła liczbę rajców kazimierskich z ośmiu do czterech482. Rada miejska pełniła funkcje 

uchwałodawcze i sądowe – sprawowała sądownictwo karne i cywilne (w sprawach 

niespornych, jak i spornych)483. Na jej barkach spoczywał ogólny zarząd nad miastem (m.in. 

nadawała obywatelstwo, reprezentowała miasto, kontrolowała produkcję i handel miejski)484. 

Z uwagi na dużą liczbę spraw jakie leżały w kompetencji rady doszło do wykształcenia się w jej 

ramach dalszych funkcji, np. dwaj corocznie wybrani radni, zwani lonerami, zarządzali 

finansami miasta (wzmiankowani po raz pierwszy w 1525 roku)485. 

Na czele rady kazimierskiej stał burmistrz, odnotowany po raz pierwszy w 1415 roku486. 

Urząd ten pełnili na przemian rajcy urzędujący487. Początkowo burmistrz sprawował swoją 

funkcję – podobnie jak w Krakowie – jeden tydzień488. W 1576 roku jego kandecja została 

wydłużona do czterech tygodni (w efekcie każdy z sześciu wówczas rajców piastował ten urząd 

przez dwie czterytygodniowe kadencje. Czas pełnienia funkcji proconsula przez 

każdorazowego rajcę w swojej kadencji uzależniony był od wielkości rady489. Stanowisko 

burmistrza z czasem nabrało charakteru rzeczywistego zarządu miastem. Jak już nadmieniłem, 
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Komisja Dobrego Porządku dla Kazimierza, Kleparza i miast należących do wielkorządców 

krakowskich w 1787 roku zmniejszyła liczbę rajców kazimierskich z ośmiu do czterech, toteż 

każdy z nich pełnił funkcję burmistrza przez jeden kwartał490. 

Wójt i ławnicy wybierani byli corocznie przez radę i byli jej podlegli (potwierdził to 

jeszcze w 1566 roku Zygmunt Stary)491. Zasadę tę zmieniono w 1586 roku, bowiem radni po 

elekcji mieli wybierać ławników wraz z pospólstwem. Dwa lata później ustalono, że kandydat 

na ławnika musiał uprzednio zasiadać w kolegium dwunastu mężów492. Ławnicy, podobnie jak 

rajcy, sprawowali władzę sądowniczą, chociaż nigdy nie rozdzielono kompetencji między radę, 

wójta i ławę. Funkcję ławnika mogli pełnić ludzie „zdolni, katolicy i obywatele 

kazimierscy”493. Początkowo ława kazimierska składała się z siedmiu członków494. Po 

przyłączeniu Stradomia (1419) jej grono powiększono o jedną osobę, zastrzegając, że dwóch 

ławników ma reprezentować właśnie przedmieście Stradom495. Na czele ławy stał wójt, którego 

najważniejszym przywilejem był przywilej sądowy na podstawie którego rozsądzał sprawy 

cywilne i kryminalne na sądach zwyczajnych i nadzwyczajnych496. Biorąc pod uwagę 

specyficzny związek Kazimierza ze Stradomiem, powoływano dwóch wójtów: kazimierskiego 

i stradomskiego497.  

Pospólstwo walczyło o wpływ na rządy w mieście, i z powodzeniem w XV–XVI wieku 

uzyskało w niektórych miastach swoją reprezentację w postaci tzw. trzeciego ordynku, obok 

rady i ławy miejskiej zdominowanej zwykle przez bogaty patrycjat498. Także w Kazimierzu, 

najpewniej wzorem Krakowa, gdzie od 1521 roku istniała reprezentacja pospólstwa złożona 

z 40 mieszczan, utworzono w 1547 roku kolegium dwunastu mężów, mającego sprawować 

kontrolę nad władzami miejskimi499. Co już zaznaczyłem, kariera w samorządzie miejskim 

Kazimierza zaczynała się właśnie od pełnienia funkcji we wspomnianym kolegium, bowiem 
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pod koniec XVI wieku określono ściężkę osiągania kolejnych stanowisk miejskich – do rady 

miejskiej mógł być powołany jedynie obywatel, który zasiadał wcześniej w ławie miejskiej, zaś 

ławnikiem mógł zostać jedynie mieszczanin mający staż właśnie w reprezentacji pospólstwa500.  

Radzie miejskiej podlegali też niżsi urzędnicy i funkcjonariusze miejscy501. Personel 

administracyjno-pomocniczy był w większych miastach dość rozbudowany, w Kazimierzu 

ograniczał się natomiast do grona kilkunastu osób. Kancelaria miejska została uformowana 

w Kazimierzu zapewne w latach 60. XIV wieku502. Do grona jej wyższych pracowników 

zaliczyć można pisarzy i sekretarzy miejskich, syndyków (służących pomocą prawną oraz 

reprezentujących miasto na zewnątrz) oraz hutmana ratusznego, posiadającego dość rozległe 

kompetencje (zajmował się m.in. nadzorowaniem targowiska miejskiego, pojmowaniem 

przestępców, nadzorowaniem ratusza i więzienia). Grupę niższych pracowników magistratu 

stanowili woźni (dostarczali pozwy i wyroki), stróże (pilnujący ratusza i więzienia) oraz 

pachołkowie miejscy (zwani także „pachołkami prezydenckimi”, którzy doprowadzali do 

ratusza podejrzanych o popełnienie przestępstwa). 

3. Społeczeństwo miejskie 

W skład społeczeństwa miejskiego doby przedprzemysłowej wchodzili reprezentanci 

wszystkich stanów, ale najliczniej reprezentowany był oczywiście stan mieszczański. 

Mieszczaństwo podlegało silnej społecznej i majątkowej stratyfikacji. Wyróżnić można elitę 

władzy i elitę majątkową (rajcy, a z zawodu kupcy i przedstawiciele zamożniejszych rzemiosł), 

uboższe pospólstwo (pełnoprawni obywatele miejscy – rzemieślnicy oraz drobniejsi kupcy) 

oraz najniżej położony społecznie i ekonomicznie plebs (robotnicy sezonowi i dniówkowi, 

służba domowa, czeladź – czyli mieszkańcy miasta nie posiadający pełni praw obywatelskich). 

Poza tym podziałem można umieścić ludzie nienależących do żadnego stanu społecznego, ludzi 

marginesu, ale i stany odrębne – szlachtę, duchowieństwo i uczonych. 

Za przynależność do elity miasta można przyjąć różne kryteria. Jedną z grup stanowiła 

elita władzy. Według definicji amerykańskiego socjologa Charlsa Wrighta Millsa „w skład elity 

władzy wchodzą osoby zajmujące stanowiska, które umożliwiają im wzniesienie się ponad 

zwykłe środowisko zwyczajnych ludzi. Dzięki temu mogą one podejmować decyzje 
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pociągające za sobą doniosłe konsekwencje. To, czy podejmują one takie decyzje, czy też nie, 

jest mniej ważne niż sam fakt, że zajmują owe kluczowe stanowiska […]”503. O przynależności 

do elity władzy decydowało więc  instytucjonalne kryterium sprawowania urzędu504. Pod tym 

określeniem trzeba więc ująć przede wszystkim rajców miejskich i ich rodziny. To właśnie 

osoby zasiadające w radzie miejskiej posiadały uprawnienia do podejmowania istotnych 

decyzji, których konsekwencje dotyczyły wszystkich osób zamieszkujących gminę miejską. 

Nadto, rajcy mieli bezpośredni wpływ na politykę i funkcjonowanie miasta505. Słusznie, jak się 

wydaje, Henryk Samsonowicz objął pojęciem „elity władzy” także innych przedstawicieli 

władz miejskich, tj. ławników oraz wójtów (którzy często byli jednocześnie rajcami)506. Trzeba 

pamiętać, że w Kazimierzu kariera rajcy zaczynała się od zasiadania w gronie reprezentacji 

pospólstwa (czyli kolegium dwunastu mężów), a następnie w ławie miejskiej507. Trzeba 

jednakże dodać, że były od tej ustalonej odgórnie drogi kariery nieliczne wyjątki508. 

W Kazimierzu wśród osób piasujących najważniejsze godności miejskie 

w XVIII stuleciu pojawiało się po kilku przedstawicieli niektórych rodzin: Duniczów509, 
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Luteckich510, Okońskich511 czy Szwandrów512. Wiadomo wszak, że rady miejskie były często 

organami niejako zamkniętnymi, gronem ludzi związanych ze sobą pokrewieństwem lub 

wspólnymi interesami, toteż nepotymz był na porządku dziennym513. Skład społeczny 

i zawodowy rad miejskich przedstawiał się różnorodnie w zależności od specyfiki oraz 

wielkości danego ośrodka. W dużych miastach we władzach miejskich zasiadali zwykle wielcy 

kupcy, chociaż od XVII wieku w składach władz miejskich Krakowa, Gdańska czy Torunia 

widać coraz więcej osób dobrze wykształconych i posiadających dobra ziemskie, którzy nie 

wykonywali typowych zajęć mieszczańskich, jak handel czy rzemiosło514. W wielu 

przypadkach trudno ustalić jakie zawody zarobkowe wykonywali kazimierscy urzędnicy, więc 

zapewne łączyli kilka branż zarobkowania515. Trzon rady miejskiej Kazimierza, 

w przeciwieństwie do krakowskiej, gdzie do elity władzy należeli zwykle wielcy kupcy, 

stanowili głównie rzemieślnicy, tak jak przeważnie było w mniejszych miastach516. W opinii 

Mariana Friedberga w Kazimierzu nie było dużych różnic majątkowych pomiędzy urzędnikami 

a pospólstwem, czyli rzemieślnikami i drobniejszymi kupcami517. W XVII wieku górę w radzie 

                                                           
 

510 Mikołaj Lutecki w radzie zasiadał w latach 1657–1669, zaś do rady urzędującej był nominowany pięciokrotnie. 

Spokrewniony z Mikołajem był zapewne Jan Lutecki (?–1728), który do rady miejskiej został powołany w 1685 r. 

Do rady urzędującej nominowany był dwudziestokrotnie podczas pełniania godności rajcy przez niecałe 

czterdzieści trzy lata. Ponadto w roku 1693 oraz 1699 sprawował urząd lonera. Synem Jana był prawdopodobnie 

Wojciech Lutecki, który sprawował w latach 60. i 70. XVIII w. funkcję ławnika; ANK, MBC, Księga pogrzebów 

1712–1783 [mikrofilm], sygn. 5–78, s. 20; Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów…, s. 500, 513; karta rodziny 

zrekonstruowanej nr BC–364. 
511 Przykładem zasiedziałej, rozgałęzionej rodziny kazimierskiej byli Okońscy. Jan Okoński (ok. 1715–1792) 

w skład kazimierskiej rady wchodził w latach 1758–1792, zaś w skład rady urzędującej wchodził 

dwudziestodwukrotnie. Syn Jana, Karol (1760–?), ożeniony z córką kazimierskiego rajcy Jana Bekierskiego, 

notowany był jako notarius oficii advocatialis et scabinalis (pisarz wójtowski i ławniczy), zaś potem został 

prokuratorem prawa magdeburskiego. Starszy z synów, Marcin (1756–?) był ławnikiem. W XVIII w. notowani są 

także inni przedstawicele tej rodziny piastujący funkcje ławników: Wawrzyniec (ok. 1679–1754) oraz Wojciech. 

Ponadto Tomasz Okoński był pierwszym wójtem założonego w 1784 r. miasta Podgórza. Z kolei w 1786 oraz 

w 1789 r. jako wójt pobliskiej wsi Ludwinów występuje niejaki Jakub Okoński; Poczet sołtysów, wójtów 

i burmistrzów…, s. 528, 822; karty rodzin zrekonstruowanych nr BC–78, BC–182 oraz BC–349. 
512 W XVIII w. dwóch przedstawicieli rodziny Szwandrów pełniło funkcję rajcy: Jan oraz Stanisław. Ten ostatni 

(?–1723) został zanotowano jako ławnik w 1696 r. Funkcję rajcy pełnił w latach 1700–1723, zaś czternastokrotnie 

był rajcą urzędującym. Sprawował także urząd lonera. Z kolei Jan (ok. 1700–1758), zapisywany także pod 

imieniem Aleksander, piastował funkcję rajcy od 1730 r., zaś do rady urzędującej powoływany był 

dwunastokrotnie. Ponadto był lonerem w latach 1733, 1734 i 1758; ANK, MBC, Księga pogrzebów 1712–1783 

[mikrofilm], sygn. 5–78, s. 20; Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów…, s. 516, 524; karta rodziny 

zrekonstruowanej nr BC–109. 
513 J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo…, s. 79–82; Z. Noga, Krakowska rada miejska…, s. 10–11. Proces 

formowania się elity władzy nowożytnego Kazimierza mógłby stanowić odrębne studium, bowiem stan 

zachowanych źródeł sprzyja jego odtworzeniu. 
514 K. Mikulski, Pułapka niemożności… 
515 P. Miodunka, Społeczność małych miast południowej Małopolski…, s. 197–201. 
516 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 457. 
517 Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 18. 
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wzięli karczmarze, trudniący się również warzeniem piwa518. Przykładowo kazimierskie 

rejestry podatku czopowego (czyli daniny od wyrobu, importu oraz sprzedaży piwa, wódki, 

miodu i wina) z lat 1745–1756 jako płatników wymieniają najczęściej osoby piastujące urzędy 

miejskie: ławników i rajców519. Wskazuje to na znaczny zarobek mieszczaństwa z produkcji 

i dystrybucji wyrobów alkoholowych520. Rajcy stradomscy zwykle byli kupcami, aptekarzami, 

złotnikami czy mydlarzami521. 

Nie brakowało w kazimierskiej radzie osób posiadających wyższe wykształcenie. 

W XVI wieku swoje życie związał z Kazimierzem włoski architekt i rzeźbiarz Bartolommeo 

Berrecci, który przyjął tutejsze prawo miejskie (1528), a potem dwukrotnie ożenił się z córkami 

mieszczańskimi, a ponadto doszedł do godności ławnika (od 1533 roku wybierano go na tę 

funkcję corocznie aż do śmierci)522. Przez 35 lat w kazimierskiej ławie, a potem w radzie, 

zasiadał z kolei Marcin Goliński, karczmarz, słodownik i miodosytnik, ale przede wszystkim 

badacz i kronikarz, który pozostawił po sobie Kroniki będące niezastąpionym źródłem na temat 

życia społeczego i politycznego ówczesnego Kazimierza523. Wieloletnim rajcą w drugiej 

połowie XVII wieku był Marcin Treter, doktor obojga praw, sekretarz marszałka koronnego 

Jerzego Lubomirskiego oraz wychowawca jego dzieci. Dzięki protekcji tego ostatniego uzyskał 

nobilitację (jako jedyny rajca kazimierski) i w 1669 roku dopuszczono go do herbu 

Lubomirskich Szreniawa524. Przechodzenie do stanu szlacheckiego było wśród najbogatszych 

przedstawicieli mieszczaństwa bardzo częste525. W XVII wieku w skład kazimierskiej rady 

miejskiej wchodziły następujące osobistości wyróżniające się wysokim wykształceniem: 

Tomasz Różyc (prawnik), Sebastian Cichosowski (doktor filozofii) czy Krzysztof Kozicki 

                                                           
 

518 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 16, 220–221, 223. 
519 ANK, AMK, Percepta czopowego. Expensa, sygn. 29/34/735, s. 1–2, 6–7; Tamże, Percepta czopowego. 

Expensa, sygn. 29/34/736, s. 1–9, 11–12, 23–29;  Tamże, Percepta czopowego. Expensa, sygn. 29/34/737, s. 3–5, 

7–12, 21–26, 29, 69–73. 
520 Por. S. Dryja, S. Sławiński, Krakowskie słodownie przełomu wieku XVI i XVII, Kraków 2010; S. Dryja, Kobieta 

w krakowskim przemyśle słodowniczo-piwowarskim doby wczesnonowożytnej w świetle testamentów 

i dokumentów podatkowych, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. 4, 2012, s. 96–116. 
521 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 223. 
522 S. M. Komornicki, Berrecci Bartolommeo, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 1, red. W. Konopczyński, 

Kraków 1935, s. 467–469. 
523 Por. I. Pietrzkiewicz, Kronika…, s. 21–35. Cztery tomy zapisków Golińskiego przechowywane są w różnych 

instytucjach. Dwa z nich przechowuje Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Jeden znajduje się 

w kijowskim Instytucie Historii Akademii Nauk (przekazany przez Ossolineum). Kolejny znajduje się w zbiorach 

Biblioteki Czartoryskich w Krakowie; I. Pietrzkiewicz, Kronika…, s. 26.  
524 Tamże. 
525 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 143; Z. Noga, Krakowska rada miejska…, 

s. 12, 212–213, 227. 
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(bakałarz filozofii)526. W radzie miejskiej w latach 1785–1794 zasiadał z kolei doktor filozofii 

Marcin Bednarski527. 

Sprawowanie władzy w mieście było okazją do nadużyć. Wydaje się, że na porządku 

dziennym była korupcja czy uprzywilejowanie własnych rodzin podczas pobierania 

podatków528. Również kazimierscy włodarze niejednokrotnie wykorzystywali pełnione przez 

siebie funkcje do szybkiego wzbogacenia się. W 1606 roku pospólstwo, reprezentowane przez 

ławę i kolegium dwunastu mężów, oskarżyło rajców Marcina Gizowskiego i Szymona 

Mrzygłodka o nadużycia finansowe poczynione na szkodę miasta oraz zły zarząd jego 

majątkiem, natomiast w latach 1680–1685 toczył się spór pomiędzy kazimierską radą miejską 

a pospólstwem, bowiem wówczas zarzucono radzie złą gospodarkę dochodami miejskimi529. 

Z kolei w 1787 roku Komisja Dobrego Porządku dla Kazimierza, Kleparza i innych miast 

wielkorządowych ukarała grzywną rajcę Sebastiana Zakulskiego za nadużycia finansowe 

jakich dokonał w gospodarce miejskiej (zawłaszczył kamienicę celem przebudowania jej 

i oferowania tam mieszkań na wynajem)530.  Zakulski został w następnym roku oskarżony wraz 

z rajcami Janem Bekierskim, Szymonem Rotkiewiczem oraz Piotrem Wawrzyńcem Nowickim 

przez Komisję o zawłaszczanie nieruchomości miejskich w 1786 roku531. Ponadto ta sama 

Komisja rozliczyła z nadużyć innego rajcę kazmierskiego, Sebastiana Cerkiewicza532. 

W 1787 roku rajca kazimierski Marcin Bednarski został pozwany wraz z żoną przez członków 

Komisji Dobrego Porządku w sprawie przeciwko magistratowi kazimierskiemu, który sprzedał 

Bednarskim grunty miejskie zwane „Jaszowskie” z pominięciem licytacji oraz bez wymaganej 

zgody pospólstwa533. Z kolei Paweł Siwecki, zamożny mieszczanin kazimierski, wzniósł pod 

koniec XVIII wieku kamienicę w Kazimierzu, zagarniając przy tej okazji część gruntu 

należącego do miasta534. Kazimierski rajca Jan Okoński, łącząc swoje posiadłości, zawłaszczył 

grunty miejskie, przez które prowadziła droga publiczna535. Wreszcie niektórzy członkowie 

                                                           
 

526 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 221–223. 
527 Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów…, s. 539.  
528 P. Miodunka, Elity w małych miastach prywatnych Małopolski w XVII i XVIII wieku, RDSG, t. 77, 2016, s. 314. 
529 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 235, 428. 
530 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 54, 67–68. 
531 ANK, AMK, Akta Komisji Dobrego Porządku, sygn. 29/34/841, s. 1–2. 
532 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 104. 
533 Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów…, s. 538. 
534 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 106. 
535 Tamże, s. 182. 
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rady kazimierskiej rozkradli pod koniec XVIII stulecia będące od dawna w upadku 

kazimierskie sukiennice536. 

Istotną grupę w miastach stanowiła także elita majątkowa, zwana także patrycjatem. 

Jakkolwiek do elity majątkowej należeli właściwie wszyscy rajcy, to wśród niej można 

wyróżnić również wiele jednostek nie pełniących żadnych funkcji w miejskim samorządzie. 

Chociaż według Słownika Języka Polskiego PWN była to „w średniowieczu: najzamożniejsza 

grupa mieszczan, uprawniona do zasiadania w radzie miejskiej”537, to pojęcia „patrycjatu” nie 

można na równi stawiać z pojęciem „elity władzy”538. Przedstawiciele patrycjatu stanowili 

zwykle niewielki odsetek w społeczności miast (2–3%)539. Co więcej, wielu badaczy 

zanegowało istnienie patrycjatu w małych miastach ze względu na zbyt małe 

zdywersyfikowanie zamożności tamtejszych obywateli i postulowało używanie tego terminu 

w odniesieniu do największych ośrodków miejskich540. Bogaty wystrój kamienic i okazałość 

tych budowli, epitafia w miejscowym kościele, wystawne życie, wręcz wzorowane na bogatej 

magnaterii, podkreślały pozycję społeczną i potęgę gospodarczą najbogatszych rodzin 

mieszczańskich541. 

Najliczniejszą grupą było pospólstwo, które stanowiło zwykle 50–80% mieszczan542. 

Tworzyli je średniozamożni rzemieślnicy, drobni kupcy i przekupnie oraz kramarze. Chociaż 

w większości reprezentanci pospólstwa posiadali obywatelstwo miejskie mieli jednak niewielki 

wpływ na zarząd miastem543. Jak wspomniałem wyżej, pospólstwo od 1547 roku posiadało 

swoją reprezentację w Kazimierzu w postaci tzw. trzeciego ordynku – kolegium dwunastu 

mężów, mającego sprawować kontrolę nad władzami miejskimi. 

Plebs, czyli biedotę, najniżej położoną w drabinie społecznej miasta, tworzyli ludzie 

nieposiadający pełni praw obywatelskich: robotnicy najemni i dniówkowi, służba domowa, 

czeladnicy i terminatorzy oraz ludzie luźni544. Niejednokrotnie zdarzało się, że zubożali 

obywatele spadali do rzędu biedoty545. W większych miastach plebs w XVI–XVII wieku 

                                                           
 

536 Tamże, s. 170. 
537 Patrycjat, https://sjp.pwn.pl/slowniki/patrycjat.html [dostęp: 26 XI 2020 r.]. 
538 Z. Noga, Krakowska rada miejska…, s. 8. 
539 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 476. 
540 M. Bogucka, Miasto – społeczność, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, t. 1, 

red. A. Mączak, Warszawa 1981, s. 524; M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 484. 
541 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 476, 550. 
542 Tamże, s. 476. 
543 Tamże. 
544 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 477–478, 498. 
545 Tamże, s. 477. 
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stanowił nawet 30–40% mieszkańców546. W Kazimierzu pod koniec XVIII stulecia 

przedstawiciele służby domowej i czeladzi stanowili około 15–17% populacji, ale trzeba 

pamiętać, że w spisach nie odnotowano wszystkich przedstawicieli tej bardzo mobilnej grupy, 

toteż liczby te trzeba uznać za minimalne547. Nie sposób też ustalić na podstawie spisów 

ludności jaką część ówczesnego społeczeństwa Kazimierza stanowili ludzi luźni. Najniżej 

w miejskiej hierarchii znajdowali się przedstawiciele marginesu społecznego, np. żebracy, 

przestępcy i prostytutki. I tak na przykład w Krakowie szeroko pojęci ludzie marginesu 

gromadzili się zwykle w okolicach miejskich obwarowań, szpitali, kościołów czy klasztorów, 

licznych nie tylko w Krakowie, ale i w Kazimierzu. Znajdowali nocleg w pustostanach, 

gospodach, piwnicach, kramach czy nawet na cmentarzach548. Kazimierz cechował się mało 

zwartą i w dużej części drewnianą zabudową, zaś jego społeczność nie dorównywała 

zamożnością mieszczaństwu krakowskiemu, toteż spory odsetek ludności stanowiła biedota 

i podejrzany element, szczególnie w mieście żydowskim549. U schyłku Rzeczypospolitej 

problem włóczęgów i żebraków był już bardzo widoczny. Walką z żebractwem zajął się 

Departament Policji istniejący przy Radzie Nieustającej powołanej przez sejm w 1775 roku550. 

Za jego radą król Stanisław August Poniatowski wydał w 1786 roku uniwersał dotyczący 

żebraków „którzy największa część, luboby przywoitą pracą pożywienie sobie zarobić mogła, 

woli jednak na próżniackie życie udawać się, i wymierzoną jałmużną zwodząc niby nędznym 

swoim stanem prostych zwłaszcza ludzi, utrzymywać się […]551. Podjęto wówczas decyzję 

o spisaniu ludzi bez „sposobu do życia”, czyli żebraków i włóczęgów552. 

Kazimierz stanowił duże skupisko kleru, szczególnie zakonnego553. Mimo, że liczba 

ludności w krakowskim zespole miejskim w XVII–XVIII wieku stale zmniejszała się, 

przybywało domów zakonnych i kościołów554. W Kazimierzu począwszy od drugiej połowy 

XVIII wieku istniały cztery klasztory męskie: augustianów, kanoników regularnych 

laterańskich, paulinów oraz trynitarzy, zgromadzenie posiadające najmłodszą metrykę (budowę 

klasztoru ukończono w 1758 roku). W 1772/1773 roku w Kazimierzu było 67 duchownych: 

                                                           
 

546 Tamże, s. 478. 
547 Zob. także Rozdział II.4. 
548 M. Wyżga, Homo movens…, s. 337. 
549 J. Kracik, M. Rożek, Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie, Kraków 2012, s. 22. 
550 A. Zahorski, Centralne instytucje policyjne w Polsce w dobie rozbiorów, Warszawa 1959, s. 31–58. 
551 ANK, AMK, Inskrypcje…, sygn. 29/34/218, s. 310. 
552 B. Diakowska, Instytucje państwowe w Rzeczypospolitej w XVIII wieku a walka z żebractwem i włóczęgostwem, 

„Rocznik Warszawski”, t. 36, 2008, s. 399–401. 
553 Przestrzeń duchową miasta omówiłem w Rozdziale I.4. 
554 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 496. 
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28 augustianów, 17 paulinów, 15 kanoników regularnych laterańskich oraz 7 tryniatrzy555. 

Do tej liczby należałoby doliczyć zapewne skromną obsadę kościoła parafialnego św. Jakuba 

Apostoła. Nie dysponujemy danymi na temat liczebności zgromadzenia augustianek w tym 

czasie. Pod koniec XVIII wieku wśród populacji miasta intra muros zamieszkiwały 83 osoby 

duchowne (7,1% ówczesnej populacji miasta). Klasztor augustianów liczył 25 zakonników, 

kanoników regularnych laterańskich 16 zakonników, paulinów 13 zakonników, zaś trynitarzy 

liczył 11 zakonników oraz dwóch braci. Zgromadzenie sióstr augustianek liczyło 16 zakonnic. 

Z uwagi na funkcjonowanie licznych klasztorów męskich, grupa osób duchownych 

w Kazimierzu była silnie zmaskulinizowana (419M/100K). Niektórzy duchowni mieli 

miejscowy rodowód, byli synami kazimierskich mieszczan. Na przykład Jan Kanty Kalikst 

Chodani (1769–1823), który został zanotowany podczas spisu ludności Kazimierza w latach 

1791–1792 jako „kleryk” przebywający w klasztorze Bożego Ciała, był synem Dominika 

i Agnieszki, miejscowych mieszczan556. Pochodził z włoskiej rodziny osiadłej w Kazimierzu, 

w tym czasie już nieco zubożałej. Jego dziadek Jakub Chodani (ok. 1690–1760) zasiadał 

dwukrotnie w kazimierskiej radzie miasta557. Jan Kanty Kalikst Chodani został w wieku 12 lat 

oddany przez matkę do klasztoru Bożego Ciała. Już w młodym wieku zajmował się poezją, 

dokonywał także tłumaczeń. Na księdza wyświęony został w 1793 roku. Ukończył Akademię 

Krakowską. Przez kilka lat był kaznodzieją w katedrze krakowskiej. Wkrótce opuścił Kraków 

i został kaznodzieją w uniwersyteckim kościele św. Jana w Wilnie (1805). W 1808 roku 

otrzymał katedrę profesora teologii moralnej i pasterskiej na Uniwersytecie Wileńskim. 

W 1819 roku został kanonikiem katedralnym wileńskim. Zasłynął jako znakomity kaznodzieja, 

władał także kilkoma językami. Wydał ponadto drukiem wiele dzieł teologicznych558. 

Mieszczańskim synem był także Wincenty Floryd Mydlarski (1779–1836). Był dzieckiem 

piekarza Jana oraz Katarzyny z Jastrzębskich. Do zakonu Bożego Ciała wstąpił w 1793 roku, 

gdzie rozpoczął nowicjat, zaś święcenia otrzymał w 1802 roku. Potem posługiwał w różnych 

placówkach kanoników (w Kraśniku, Krakowie oraz Wolbromiu). Wreszcie w 1814 roku objął 

                                                           
 

555 Tamże, s. 497. 
556 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 70. 
557 Karta rodziny zrekonstruowanej nr BC–478. 
558 L. Rogalski, Historya literatury polskiej, t. 2, Warszawa 1871, s. 289; Chodani Jan Kanty, [w:] Encyklopedja 

powszechna, t. 5, Warszawa 1861, s. 383–384; Chodani Jan Kanty, [w:] Encyklopedja Kościelna podług 

teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami, t. 3, Warszawa 1874, s. 277–278. 
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funkcję administratora krakowskiego klasztoru, zaś niedługo potem został wybrany 

prepozytem generalnym zgromadzenia kanoników regularnych laterańskich559. 

 Do elity społecznej trzeba zaliczyć szlachtę, której przedstawiciele – zdarzało się – 

osiadali w mieście560. „Urodzeni” mieli zwykle obojętny, o ile nie pogardliwy stosunek do 

spraw miejskich. Chociaż przepisy zabraniały szlachcie zajmowania się podłymi w jej oczach 

zajęciami miejskimi, jak handel i rzemiosło czy przyjmowania prawa miejskiego, to mogli 

mieszkać w miastach i nabywać tam nieruchomości561. Zainteresowania szlachty miastem 

wyrażały się w okresowych migracjach, które później przeradzały się w migracje stałe, 

związane z nabywaniem tam siedzib i osiedleniem się562. „Urodzeni” przyjmowali jednak 

prawa obywatelskie (chociaż trzeba przyznać, że w ogólnej liczbie nowych cives stanowili 

niewielki odsetek), a z czasem uzyskiwali najwyższe godności miejskie563. Miejskie rezydencje 

szlachty w Polsce pojawiają się już w czasach średniowiecza564. Bliskość dworu monarszego, 

uniwersytetu oraz instytucji kościelnych była dla szlachty atrakcyjna, więc na przełomie XVI 

i XVII wieku nobiles stanowili już znaczy odsetek ludności Krakowa w postaci właścicieli 

nieruchomości, duchownych, profesorów uniwersytetu czy dworzan królewskich565. Stanisław 

Kutrzeba przyjął tezę, że do końca XIV wieku nie było w Kazimierzu szlachty, która wolała 

osiedlać się w bardziej atrakcyjnym dlań Krakowie566. Jednak już w XV wieku w Kazimierzu 

– jak twierdził Stefan Świszczowski – szlachta, a nawet magnateria, wzniosła liczne budynki567. 

W okresie pomyślności gospodarczej Kazimierza i Stradomia, który przypadł na drugą połowę 

XV wieku oraz na wiek XVI, wiele budynków posiadała tam szlachta568. Ośrodki miejskie były 

zatem często wybierane przez szlachtę na siedziby569. Liczebność szlachty w miastach rosła 

szybko począwszy od XVI wieku570. W 1550 roku „urodzeni” byli właścicielami sześciu 

                                                           
 

559 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 18; K. Łatak, Poczet rządców opactwa 

Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie, Kraków 2005, s. 153–156. 
560 S. Gierszewski, Obywatele…, s. 83. 
561 J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo…, s. 376. 
562 T. Zielińska, Szlacheccy właściciele…, s. 3. 
563 L. C. Belzyt, Szlachta w radzie miejskiej Krakowa w XVI i na początku XVII wieku, [w:] Szlachta europejska 

w struktura lokalnych w XVI–XVIII wieku, red. M. Konopnicka, J. Kuczer, W. Strzyżewski, Zielona Góra 2010, 

s. 61–84; S. Gierszewski, Obywatele…, s. 85–94; Szlachta, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 955–956. 
564 Z. Noga, Szlachta w miastach Królestwa Polskiego, Rzeczypospolitej, Pomorza i Śląska w XIII–XVIII wieku. 

Uwagi wstępne, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, t. 42 (3), 2017, s. 4.  
565 L. C. Belzyt, Szlachta w radzie miejskiej Krakowa…, s. 62–64. 
566 S. Kutrzeba, Ludność i majątek Kazimierza…, s. 190. 
567 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 104. 
568 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 205. 
569 J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo…, s. 376. 
570 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 478. 
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domów w Kazimierzu571. Według Stefana Ranatowicza, dopóki dwór królewski rezydował 

w Krakowie, wiele nieruchomości w Kazimierzu należało do szlachty (m.in. Rarowskich, 

Jordanów, Porębskich, Kawęskich czy Ogonowskich), jednak, gdy król przeniósł się do 

Warszawy, domy te zostały sprzedane mieszczanom572. Szczególnie popularne wśród szlachty 

były przedmieścia573. W czasach nowożytnych swoje liczne posiadłości „urodzeni” musieli 

posiadać na Podbrzeziu, skoro mieszczanie uskarżali się, że wiele nieruchomości miejskich 

dostało się tam w ręce nie tylko duchowieństwa, ale i właśnie szlachty574. Nie wymieniono 

w ówczesnym spisie szlachty mieszkającej na Stradomiu, lecz wiadomo, że „urodzeni” 

posiadali tam nieruchomości i je zamieszkiwali575.  

Jeśli chodzi o szlachetnie urodzonych właścicieli nieruchomości w Kazimierzu, byli to 

przykładowo m.in. Adam Józef Lubowiecki, starosta oświęcimski (swoją kamienicę przy ulicy 

Wielickiej ofiarował trynitarzom w 1689 roku), Jan Zebrzydowski, miecznik koronny (posiadał 

kamienicę przy ulicy Józefa w pierwszej połowie XVII wieku), Spytek Wawrzyniec Jordan, 

podskarbi wielki koronny oraz kasztelan sądecki (w 1551 roku królowa Bona sprzedała mu 

posiadłość zwaną „Januszkowską” na Podbrzeziu), marszałek koronny Zbigniew z Brzezia 

(w 1422 roku pozyskał od augustianów część ogrodu przy obecnej ulicy Skałecznej z zamiarem 

zbudowania tam swojego domu), Marcin Raciborowski herbu Jelita, wojski oświęcimski 

(w pierwszej połowie XVII wieku posiadał kamienicę przy obecnej ulicy Piekarskiej) czy 

Aleksander z Koniecpola Koniecpolski  (posiadał na Stradomiu wzmiankowany w 1626 roku 

renesansowy dwór określany jako „kamienice” z sadem, ogrodem oraz trzema „domkami” na 

zapleczu, który to kompleks uległ zniszczeniu podczas „potopu” szwedzkiego)576. W rejonie 

obecnego Placu Nowego w XVI wieku znajdował się zapewne gotycko-renesansowy dwór 

Jordanów, jedna z najokazalszych siedzib szlachty na terenie miasta (pojawia się ona po raz 

pierwszy we wzmiance z 1527 roku)577. Opisywana była przez Stefana Ranatowicza jako 

„kamienica […] na kształt kościoła murowana, z placem niemałym i sadem”578. W 1608 roku 

teren obecnego placu wraz z dworem został włączony w obręb miasta żydowskiego w ramach 

                                                           
 

571 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 145. 
572 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 186; S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, 

s. 158. 
573 J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo…, s. 376. 
574 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 127. 
575 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 232. 
576 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 71, 85, 112, 124, 133, 212. 
577 Tenże, Kazimierz, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 402; Tenże, Z badań nad architekturą i urbanistyką…, 

s. 107; Tenże, Ulice i place…, s. 17, 119. 
578 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 119. 
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kolejnego powiększenia jego terytorium. W XVIII wieku dwór już nie istniał. 

Bogusław Krasnowolski wymienia ponadto wiele innych nieruchomości w Kazimierzu i na jego 

przedmieściach należących w epoce staropolskiej do mniej znaczącej szlachty579. Po „potopie” 

szwedzkim i zniszczeniu miasta popularność Kazimierza jako miejsca wybieranego przez 

magnaterię na swoje siedziby istotnie spadła580. Według kronikarza i zakonnika Stefana 

Ranatowicza podczas wojny polsko-szwedzkiej z połowy XVII wieku „wiele kamienic 

i dworków szlacheckich […] Szwedzi zburzyli, mieszkając przez dwie lecie w Kazimierzu 

podczas inkursjej, a nie mieli w zimie czym palić, domy i dworki rozbierali”581. 

W ostatnim stuleciu istnienia Rzeczpospolitej szlacheckiej liczba „urodzonych” 

mieszkających w krakowskim zespole miejskim istotnie zmalała582. W XVIII wieku 

w Kazimierzu i na jego przedmieściach było niewiele nieruchomości należących do szlachty, 

chociaż zjawisko osiadania „urodzonych” w miastach było w tym czasie już w pełnym 

rozkwicie583. Według Teresy Zielińskiej w krakowskim zespole miejskim w XVIII wieku 

najmniejsze zainteresowanie wśród szlachty, jeśli chodzi o nabywanie siedzib, budził 

Kazimierz584. Według rejestru podatku podymnego z 1733 roku kamienicę przy ulicy 

Krakowskiej oraz dworek na Podbrzeziu posiadał Jan Antoni Łochocki z Łochocina herbu 

Junosza, starosta krzeczowski585. Tamże właścicielem dworku był także Jan Tomasz Morsztyn 

herbu Leliwa, starosta sieradzki586. Z kolei na Stradomiu w 1733 roku dworki posiadali: niejaki 

Szczepanowski, Karol Wielopolski, koniuszy koronny oraz bliżej nieznany Lewikowski587. 

Według rejestru podymnego z 1776 roku w Kazimierzu kamienice posiadali starosta 

oświęcimski Piotr Małachowski oraz niejaki Łączkowski588. Na przedmieściach dworki 

posiadali starosta oświęcimski oraz niejaki Piotr Dworzański589. Także według spisów ludności 

                                                           
 

579 Tamże, s. 28–29, 39, 41, 65–67, 70, 75, 92, 94–95, 97–98, 100, 106, 111, 134, 143, 166. Zob. także Atlas 

historyczny miast polskich, red. R. Czaja, t. 5: Małopolska, red. Z. Noga, z. 1: Kraków, red. Z. Noga, Kraków 

2007, mapa nr 3.18. 
580 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 98. 
581 Rękopis S. Ranatowicza pt. Casimiriae civitatis, urbi Cracoviensi confrontatae, origo. In eaque ecclesiarum 

erectiones et religiosorum fundationes, nec non series, vitae, res gestae praepositorum conventus Canonicorum 

Regularium Lateranensium s. Augustini ad Ecclesiam ss. Corporis Christi descriptae a Stephano Ranothowicz 

[...], znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej; cyt. za: S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 237. 
582 Szlachta, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 955–956. 
583 T. Zielińska, Szlacheccy właściciele…, s. 3. 
584 Tamże, s. 103. 
585 M. J. Minakowski, Jan Antoni Łochocki z Łochocina h. Junosza, http://www.sejm-wielki.pl/b/15.476.51 

[dostęp: 14 III 2021 r.]. 
586 Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI–XVIII wieku: spisy, oprac. E. Opaliński i H. Żerek-

Kleszcz, red. A. Gasiorowski, Kórnik 1993, s. 276. 
587 ANK, AMK, Regestr…, sygn. 29/34/802, s. 4–5. 
588 Tamże, s. 2–3. 
589 Tamże, s. 7. 
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parafii Bożego Ciała Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej z lat 1791–1792 szlachta 

bardzo nielicznie występowała jako właściciele nieruchomości590. Kamienica o numerze 

13 przy ulicy Wielickiej stanowiła własność niejakiego „Jaśnie Wielmożnego” Gieniego 

Szwayczara591. W tym miejscu warta omówienia jest działalność Józefa Chwaliboga herbu 

Strzemię (1737–1804), podkomorzego żarnowieckiego. Po sprzedaży odziedziczonych po ojcu 

wsi Zbigały i Ilkowice oraz kupionych później Drożejowic, za zezwoleniem władzy kościelnej 

nabył w 1787 roku tereny i zabudowania związane ze zlikwidowanym cztery lata wcześniej 

kościołem św. Jakuba Apostoła w Kazimierzu, a następnie założył w tym miejscu wapiennik 

oraz cegielnię592. Odtąd prawie stale rezydował w Kazimierzu, gdzie także zmarł 29 kwietnia 

1804 roku593. Dość spory kompleks stanowiły więc w latach 1791–1792 nieruchomości 

zakupione przez Chwaliboga (posesje nr 28, 29, 30, 31), położone przy ulicy św. Jakuba594. 

W skład tych własności wchodziły następujące nieruchomości: rudera mieszkalna (w 1792 roku 

nazwana „kamienicą”), cegielnia z ogrodem, domek oraz „officynki” z ogrodem. Ponadto 

Chwalibóg był właścicielem rozbranego „domu przy ogrodzie” (pod numerem 117) przy ulicy 

św. Wawrzyńca595 oraz domu na przedmieściu Podbrzezie (pod numerem 26)596. Dwie 

kamienice przy ulicy Krakowskiej (oznaczone numerami 61 oraz 62) posiadał „Wielmożny 

Pan” Antoni Łączkowski, pisarz komór celnych i podstoli halicki597. Z kolei właścicielem 

kamienicy przy ulicy Krakowskiej (oznaczonej według spisów z lat 1791–1792 numerem 64) 

był Ignacy Popiel, pisarz komory kazimierskiej598. Kamienicę numer 75 przy ulicy Krakowskiej 

                                                           
 

590 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 10, 20, 21, 27, 81, 82, 91, 92–93, 99. Dane pokrywają się ze spisem podatku podymnego z 1790 r.; 

Tamże, AMK, Tabella…, sygn. 29/34/804, s. 3–7. B. Krasnowolski wymienia wprawdzie więcej przykładów 

nieruchomości szlachty w Kazimierzu pod koniec XVIII w., np. Krzysztofa Peszkarego, Jana Dobrzańskiego, 

Marcina Hallera, Marcina Rzepeckiego, Jana Wisłockiego czy Karola Sobieniowskiego. W źródłe użyto w stosunku 

do nich predyktatów „szlachetny”, lecz w tym przypadku tytulatura ta była stosowana w odniesieniu do bogatych 

mieszczan, najczęściej rajców i kupców; B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 79, 88, 90, 99, 106. Na temat praktyki 

używania predykatów stanowych na przykładzie Wojnicza zob. K. Nabiałek, Dzieje Wojnicza od XVI do połowy 

XVII wieku, [w:] Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku, Wojnicz 2009, s. 133. 
591 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 8, 78. 
592 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 138, 143. 
593 A. Kamiński, Chwalibóg Józef Stefan Leon, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 4, red. W. Konopczyński, 

Kraków 1938, s. 6–7. 
594 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 11, 82. 
595 Tamże, s. 24, 96. Być może jest to nieruchomość nabyta od Akademii Krakowskiej w 1787 r.; B. Krasnowolski, 

Ulice i place…, s. 161. 
596 Tamże, s. 29, 101. 
597 Tamże, s. 15, 86; T. Zielińska, Szlacheccy właściciele…, s. 133. 
598 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 92. W maju 1797 r. „Gazeta Krakowska” donosiła, że w kamienicy Popiela 

przy ulicy Krakowskiej „zostały ciepłe i zimne kąpiele z wiślanej wody otwarte”; K. Bąkowski, Kronika 

krakowska 1796–1848, cz. I: od r. 1796 do 1815, Kraków 1905, s. 12 
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posiadał wojewoda krakowski Piotr Małachowski – była to jego rezydencja599. Małachowski 

posiadał także dworek na przedmieściu Podbrzezie (numer 16)600. Na przedmieściach 

kazimierskich, oprócz wcześniej wspomianych nieruchomości Piotra Małachowskiego i Józefa 

z Janowic Chwaliboga, dom posiadał wspomniany już wcześniej Piotr Dworzański601. Według 

spisów ludności z lat 1791–1792 żaden ze szlacheckich właścicieli nie mieszkał, przynajmniej 

w momencie dokonania spisu, na terenie swoich nieruchomości. Miejska nierochomość 

stanowiła dla nich źródło dochodu w postaci czynszów płaconych przez „najemników”602. Na 

pewno kamienica położona w mieście stanowiła dla szlacheckich właścicieli także miejsce 

noclegowe podczas załatwiania jakichś interesów w okolicy. Jedną z form osiadania nobiles 

w miastach były jurydyki szlacheckie, osady powstające obok miast królewskich, 

niepodlegające władzom miejskim, miejskiemu sądownictwu czy także organizacjom 

cechowym603. Właśnie jurydyki szlacheckie były najbardziej typowe na ziemiach polskich oraz 

stanowiły one wyraz siły ekonomicznej i politycznej tego stanu604. Warto dodać, że ekspansja 

własności szlacheckiej w miastach w ciągu XVII i XVIII wieku, czasem towarzysząca 

tworzeniu się właśnie szlacheckich jurydyk, przyczyniła się do spadku dochodów miejskich, 

ponieważ szlacheccy właściciele nie musieli uiszczać w mieście podatków605. Jurydyka mogła 

być poddana władzy miejskiej wskutek przyjęcia przez jej właściciela prawa miejskiego, do 

czego zachęcały magistraty miast zwalniając takie osoby z opłacenia „wpisowego”606. 

 Nie można ominąć szlachty przygodnie pojawiającej się w Kazimierzu, np. w interesach 

lub celach urzędowych. Ponadto na Stradomiu, przy kościele św. Jadwigi istniał od końca 

XVII wieku założony przez krakowską kapitułę katedralną szpital (przytułek) dla ubogiej 

szlachty607. Wreszcie nobiles pojawiali się w Kazimierzu jako osoby korzystające z usług 

duszpasterskich, szczególnie w kościołach św. Jakuba Apostoła oraz „na Skałce”608.  

                                                           
 

599 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 97. 
600 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 
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602 Por. T. Zielińska, Szlacheccy właściciele…, s. 49. 
603 Tamże, s. 12–20. 
604 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 563. 
605 J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo…, s. 376–377. 
606 Tamże, s. 302. 
607 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 408. 
608 Na temat pochówków szlachty w kościołach i na cmentarzach kazimierskich zob. Rozdział III.3.1. 



  

  94 

 

W Kazimierzu obecni byli także chłopi. Chłopska młodzież zatrudniała się na służbę 

w domach i kamienicach mieszczan. Kazimierz był dla okolicznej ludności wiejskiej przede 

wszystkim rynkiem zbytu towarów, płodów rolnych, nabiału czy zwierząt609. Były dni, kiedy 

chłopi masowo przywozili swoje towary do miasta. Okazją do handlu w mieście przez osoby 

spoza cechów były tzw. wolnice610. Najsłyniejszą wolnicą w krakowskim zespole miejskim 

była ta na mięso w Kazimierzu, z której korzystała ludność całego trójmiasta krakowskiego611. 

Targi w ramach wolnicy w Kazimierzu odbywały się w każdą sobotę od święta św. Bartłomieja 

(24 sierpnia) do święta Trzech Króli (6 stycznia) na rynku kazimierskim612. Licznie przybywali 

na te targi tzw. kijacy, wiejscy rzeźnicy nie zrzeszeni w cechu, którzy na długich kijach 

przynosili mięso do miasta na targ613. Szczególnie mieszkańcy Piasków, Łagiewnik, Płaszowa 

i Jugowic zajmowali się rzeźnictwem oraz produkcją mięsa i wędlin614. Na działalność kijaków 

z niezadowoleniem patrzyli rzeźnicy cechowi615. W statucie cechu rzeźniczego kazimierskiego 

czytamy: „A iż kiiacy zwykli bydła chore zapowietrzone dobiiać y odeszłych, albo raczey 

zdechłych bydląt mięsa na wolnicę przywozić y przedawać, tedy rzeźnicy kazimierscy, 

krakowscy i kleparscy przestrzegać powinni, aby kiiacy na wolnicy z bydląt chorych 

y zapowietrzonych, przez nich dobitych y odeszłych, nieprzywozili mięsa […]”616. Z drugiej 

strony chłopi kupowali w miastach niezbędne dla nich wybory rzemieślnicze u członków 

cechów (np. narzędzia). Kazimierz był wreszcie dla ludności wiejskiej, która podlegała 

parafiom św. Jakuba Apostoła oraz śś. Michała i Stanisława, centrum życia parafialnego 

i religijnego, miejscem zawierania ślubów, chrztów dzieci, a wreszcie miejscem ostatniego 

spoczynku przy ich parafialnych kościołach617. 

Jeśli chodzi o społeczeństwo kazimierskie, nie można pominąć ludności żydowskiej. 

Żydzi, chociaż posiadali osobną dzielnicę, to przenikali do chrześcijańskiej części Kazimierza, 

np. prowadzili sklepy. Chociaż poza miastem żydowskim nie było wolno mieszkać Żydom aż 

                                                           
 

609 J. M. Małecki, Studia nad rynkiem…, s. 84. Zagadnienie dotyczące chłopów w roli służących oraz dostawców 

poruszyłem w Rozdziale VI. 
610 J. M. Małecki, Studia nad rynkiem…, s. 84. 
611 M. Haubrichówna, Wolnice czyli wolne targi w miastach polskich do początków XVII wieku, RDSG, t. 4, 1935, 

s. 35. 
612 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 30; J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, 

s. 393–394. 
613 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 155. 
614 J. Bieniarzówna, Z dawnego Krakowa: szkice i obrazki z XVII wieku, Kraków 1957, s. 163–164; M. Jędo, 

F. Rusek, Piaski Wielkie: 1939–1945, Kraków 1995, s. 3.  
615 F. Rusek, Dzieje Kijaków piaszczańskich, Kraków 1998, s. 61–73. 
616 Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa (1507–1795), wyd. F. Piekosiński, Kraków 1885–1909, t. 2, z. 3, 

nr 1859 (1658 r.). 
617 Kwestię ludności chłopskiej w mieście omówiłem w Rozdziale III.3.4 oraz w Rozdziale VI. 
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do XIX wieku, to zakaz ten nie był respektowany i Żydzi zamieszkiwali w części 

chrześcijańskiej618. Z czasem Żydzi coraz bardziej licznie osiedlali się poza miastem 

żydowskim619. Odkąd pozwolono na handel żydowski w chrześcijańskiej części Kazimierza 

(1776), kilka rodzin zamieszkało wśród katolików. Według Majera Bałabana z grona 

258 Żydów, którzy na podstawie umowy o handlu otworzyli swoje sklepy i warsztaty 

w chrześcijańskiej części miasta, w Kazimierzu chrześcijańskim i Stradomiu zamieszkało 

45 Żydów z rodzinami oraz 12 starozakonnych bez rodzin620. W podobnym czasie magistrat 

przypominał, że mieszczanom nie wolno najmować Żydom mieszkań (1778)621. Udało mi się 

ustalić, że zakaz ten był jednak łamany (1779)622. 

Pod koniec XVIII wieku Żydzi właściwie nie posiadali nieruchomości 

w chrześcijańskiej części miasta. Jedynym żydowskim posesjonatem był Abraam Markowicz, 

który nabył w marcu 1782 roku dom zwany Ulrychowskim (wcześniej 

Szczepankiewiczowskim) znajdujący się za bramą Wielicką, przy drodze prowadzącej na 

Podgórze623. Wedle danych spisowych z lat 1791–1792 Markowicz wynajmował budynek 

zarówno chrześcijanom, jak i Żydom624. Gdy w mieście w XVIII wieku znacząco ubyło 

ludności, pojawiło się wielu starozakonnych625. Około 1792 roku doktor medycyny Szymon 

Samuelson, niemiecki Żyd, który w 1781 roku został zaangażowany na posadę lekarza dla 

mieszkańców miasta żydowskiego, wnioskował do magistratu kazimierskiego o zgodę na 

zakupienie nieruchomości na terenie miasta i osiedlenie się, wraz z prawem prowadzenia swojej 

praktyki. Z uwagi na brak medyka rada i burmistrz wyrazili zgodę pod warunkiem, że sam 

zamieszka w zakupionej nieruchomości, a po jego śmierci spadkobiercy sprzedadzą dom 

katolikowi626.  

W 1791 roku Kazimierz chrześcijański i przedmieścia zamieszkiwało 

43 starozakonnych na terenie 7 nieruchomości, przeważnie mieszczańskich, lecz wśród 

właścicieli budynków pojawia się również reprezentacja duchowieństwa w osobie księdza 

                                                           
 

618 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/274, s. 164–174; M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 397, 544; J. Bieniarzówna, 

J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 151, 186. 
619 Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 16. 
620 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 416. 
621 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/274, s. 167. 
622 Tamże, s. 164–174. 
623 ANK, AMK, Inskrypcje…, sygn. 29/34/216, s. 19–21. 
624 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 29, 103. 
625 Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 16. 
626 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 535–536. 
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kanonika Wacława Sierakowskiego (tabela 5)627. Według Maiera Bałabana właściciele tych 

nieruchomości wynajmowali je Żydom także w 1790 roku628. Bałaban podaje, że w 1796 roku 

w chrześcijańskiej części Kazimierza mieszkało 64 Żydów, a więc liczba starozakonnych po 

stronie „chrześcijańskiej” miasta rosła629. Ciekawe, że swoją kamienicę wynajmował Żydom 

katolicki duchowny, a jednocześnie był to budynek, w którym mieszkało najwięcej rodzin 

starozakonnych630. Także kamienica przy ulicy Żydowskiej w Kazimierzu (o numerze 86) była 

własnością księdza kanonika Wacława Sierakowskiego631. 

 

Tabela 5. Żydowskie gospodarstwa domowe w parafii Bożego Ciała w 1791 roku 

Nr 

domu 
Właściciel budynku 

Lokatorzy 

Imię Nazwisko Wiek 

Pozycja 

w gospodarstwie 

domowym 

Miasto 

41 Jan Kudasiewicz 

Eliasz Szlama 36 mąż 

Buile Szlama 25 żona 

Izaak Szlama 12 syn 

Icek Szlama 8 syn 

Buile Szlama 2 córka 

80 Sebastian Zakulski 

Icek Szlama 46 mąż 

Buile Szlama 32 żona 

Berek Szlama 10 syn 

Buile Szlama 9 córka 

86 
Ksiądz   

Wacław Sierakowski 

Eliasz Prachul 36 mąż 

Itale Prachul 35 żona 

Buile Prachul 6 córka 

Izaak Mędel 30 mąż 

Buile Mędel 41 żona 

Moyżesz Mędel 3 syn 

Izaak Mędel 1 syn 

Berek Skrzypek 50 mąż 

Moszka Skrzypek 51 żona 

Berek Skrzypek 10 syn 

Abraam Skrzypek 2 syn 

                                                           
 

627 Spis ludności parafii Bożego Ciała z 1792 r. nie zawiera zestawienia innowierców mieszkających na terenie 

parafii. 
628 M. Bałaban wymienia, opierając się na Taryfie mieszkających Żydów obojga płci w mieście Kazimierzu JKMości 

przy Krakowie u katolików dnia 5 czerwca 1790 r. przechowywanej w Archiwum Żydowskiej Gminy Wyznaniowej 

(obecnie znajduje się w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie), następujących posesjonatów 

wynajmujących nieruchomości Żydom w 1790 r.,: Zakulskiego, Wisłockiego, Siweckiego, Kluziewicza, 

Książkiewicza, Staszewskiego oraz Żyda Markowicza; M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 470. 
629 M. Bałaban, Dzieje Żydów w Galicyi i w Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772–1868, Lwów 1916, s. 6; Tenże, 

Dzieje Żydów…, t. 2, s. 470. 
630 Według spisu ludności z 1792 r. w skład posesji Sierakowskiego przy ulicy Żydowskiej, oznaczonej numerem 

86, składały się dwie kamienice. Budynek ten, zwany „Starą Szkołą”, pod koniec 1789 r. zakupił Sierakowski od 

kanoników regularnych laterańskich; ANK, AMK, Inskrypcje…, sygn. 29/34/221, s. 203–211; ANK, Akta Komisji 

Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, sygn. 29/30/40, s. 19, 90; 

T. Zielińska, Szlacheccy właściciele…, s. 141. 
631 Według spisu ludności z 1792 r. nieruchomość ta składała się z dwóch kamienic; ANK, Akta Komisji 

Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, sygn. 29/30/40, s. 19, 90. 
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86 
Ksiądz   

Wacław Sierakowski 

Buile Skrzypek 7 córka 

Izaak Zawel 47 mąż 

Itale Zawel 31 żona 

Izaak Zawel 5 syn 

Icek Zawel 3 syn 

Berek Zawel 1 syn 

Buile Zawel 16 córka 

93 Jan Wisłowski 
Abraam Moszko 43 mąż 

Rubina Moszko 39 żona 

113 Kazimierz Łukaszkiewicz 

Izaak Skrzypek 56 mąż 

Itale Skrzypek 36 żona 

Rubin Skrzypek 20 syn 

Icek Skrzypek 10 syn 

Buile Skrzypek 9 córka 

Buile Skrzypek 2 córka 

Przedmieścia 

8 Jan Okoński 
Izaak Mluder 52 mąż 

Moszka Mluder 35 żona 

36 Abraam Markowicz 

Izaak Mędel 36 mąż 

Buile Mędel 30 żona 

Izaak Mędel 12 syn 

Rubin Mędel 9 syn 

Buile Mędel 6 córka 

Itale Mędel 3 córka 

Źródło: ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 
sygn. 29/30/40, s. 33. 

 

Wiadomo, że starozakonny mógł być bardziej dochodowym najemcą od katolika. Jan 

Gembalski, mieszczanin i murarz kazimierski, zapytany podczas zeznania w ratuszu 

kazimierskim w marcu 1790 roku o powody wynajmowania kwatery w swoim domu bardziej 

ochoczo Żydom niż przedstawicielom wyznania katolickiego odpowiedział następująco: „bo 

się Katolik na najem nie trafił, a Żyd więcej zapłacił”. Z przytocznego protokołu przesłuchania 

wynika ponadto, że żona Gembalskiego była przechrztą632. Niemniej takie pytanie świadczy, 

że na bliższe kontakty z Żydami nie patrzono w mieście przychylnie, a może nawet nieco 

podejrzanie. Dobrą ilustracją tego zjawiska jest także przypadek dwóch kobiet, Agnieszki 

Piotrowszczanki oraz Katarzyny Sołtykiewiczówny, które zostały posądzone o bliskie relacje 

towarzyskie z Żydami i z tego powodu wzięte na ratusz kazimierski celem przesłuchania633. 

Sprawą wywołującą spory i konflikt pomiędzy Żydami a katolikami była kwestia handlu 

starozakonnych w Krakowie. Już w 1485 roku nałożono poważne ograniczenia na handel 

żydowski w Krakowie (starozakonni zrzekli się wówczas prawa do handlu i wykonywania 

rzemiosła na terenie miasta). Układ ten jednak nie był przestrzegany aż do końca istnienia 

Rzeczypospolitej szlacheckiej. Konflikt o prawa handlowe z Żydami został odnowiony 

                                                           
 

632 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 34–37 (49–52). 
633 Tamże, s. 96 (110), 115 (129). 
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w latach 40. XVIII wieku przez powołaną w Krakowie w 1742 roku Kongregację Kupiecką634. 

Przełomowy w stosunkach gospodarczych Krakowa i Kazimierza był wyrok sądu asesorskiego 

ze stycznia 1776 roku, który zakazał handlu żydowskiego w Krakowie. W konsekwencji setki 

kupców i rzemieślników żydowskich, za wyjątkiem wekslarzy, bankierów, tandeciarzy, 

właścicieli garkuchni oraz kilku szynkarzy, musiało opuścić miasto635. Żydzi postanowili 

przenieść swój handel do chrześcijańskiej części Kazimierza, gdzie wedle wcześniejszych 

umów mieli już zagwarantowaną swobodę takiej działalności636. Na taki pomysł ochoczo 

przystała kazimierska rada miejska, widząc w tym procederze zwiększone dochody dla miasta 

oraz właściciele nieruchomości, skuszeni wysokimi czynszami, jakie mogliby inkasować za 

wynajem swych kamienic i domów, które w tym czasie stały przeważnie puste lub zrujnowane. 

Dodać należy, że w Kazimierzu chrześcijańskim w tym czasie handel prowadziła mała liczba 

kupców-katolików637. Magistrat kazimierski zawarł 29 października 1776 roku z Żydami 

umowę regulującą sprawy handlu, w myśl której dopuszczono handel żydowski w całej 

chrześcijańskiej części Kazimierza, z jednoczesnym zakazem uprawiania niektórych gałęzi 

handlu (zabroniono szynkowania piwa, miodu i gorzałki, z wyjątkiem sprzedawania tych 

trunków w mieście żydowskim, ale piwo winni Żydzi sprowadzać z browarów kazimierskich). 

W opinii mieszczan kazimierskich dopuszczenie Żydów do zamieszkania w mieście i produkcji 

alkoholu zagroziłoby pozycji katolików, a wręcz doprowadziłoby do gospodarczej ruiny 

(1779)638. Umowa z 1776 roku spowodowała szybki rozwój handlu żydowskiego 

w Kazimierzu, bowiem starozakonni obsadzili prawie wszystkie sklepy i składy, a nawet całe 

domy położone przy ulicy Krakowskiej przenosząc z Krakowa swoje towary. Według Majera 

Bałabana w 1776 roku swoje sklepy i warsztaty prowadziło w chrześcijańskiej części 

Kazimierza 258 Żydów639. Kwerenda dokonana w księgach miejskich Kazimierza pozwoliła 

na ustalenie m.in. następujących żydowskich interesów w chrześcijańskiej części miasta: sklep 

tekstylny za bramą Krakowską (1780), sklep w kamienicy Kwiatkowskiego (1780), towary 

Żyda Mendla w kamienicy Emanuelowiczowej (1781), kramik Żydówki naprzeciwko austerii 

Rotkiewicza (1781), sklep w kamienicy Sobieniowskiego (1787), izba szynkowna Izaaka 

Salomonowicza, którą najmował w kamienicy Jana Bekierskiego (1793) czy szynk Izaaka 

                                                           
 

634 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 284. 
635 Tamże, s. 389, 415 
636 Tamże, s. 390. 
637 Tamże, s. 390. 
638 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/274, s. 164. 
639 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 395, 416. 
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Salomona w kamienicy Sztabika, zaś potem mieszczący się w domu Rorayjskiego przy ulicy 

Żydowskiej (1793)640. Taki obrót spraw wywołał niezadowolenie mieszczaństwa 

krakowskiego, bowiem ulokowanie konkurencyjnego handlu żydowskiego w niedaleko 

położonym ośrodku istotnie zagroziło interesom tamtejszych kupców. Usiłowali oni 

unieważnić tę umowę641. Także mieszczanie kazimierscy, początkowo bardzo przychylni 

żydowskim najemcom, po kilku latach poczęli zarzucać Żydom, że łamią umowę z 1776 roku 

i handlują towarami zastrzeżonymi dla chrześcijan – szczególnie głośno skarżyli się 

piwowarzy, korzennicy i żelaznicy642. O zakazie „palenia gorzałki” przez Żydów przypomniał 

magistrat już w lipcu 1778 roku643. Warty wspomnienia jest tutaj przykład Żyda Zamwella 

Berkowicza, który wbrew nakazom magistratu łamał zakaz mieszkania w chrześcijańskiej 

części Kazimierza, a ponadto produkował gorzałkę, najpierw w kamienicy Różańskiego, 

a potem w budynku należącym do niejakiej Piątkowskiej (1779)644. W 1782 roku burmistrz 

kazimierski Wawrzyniec Piotr Nowicki nie tylko wydał zakaz handlu dla Żydów w Kazimierzu, 

ale kazał także aresztować kilkudziesięciu żydowskich kupców, których wypuszczono dopiero 

po zapłacie odpowiedniej kwoty645. Sprawę skierowano do rozpatrzenia Komisji Dobrego 

Porządku, ale w praktyce nigdy jej nie załatwiono646. 

Osiemnastowieczne metryki parafii kazimierskich zawierają wpisy dotyczące konwersji 

z judaizmu na chrześcijaństwo. Powody przyjęcia chrztu przez Żydów były różne. Niektórzy 

włączani byli na łono Kościoła pod przymusem, najczęściej wmieszani w jakieś przestępstwo 

na tle religijnym (np. zbezczeszczenie hostii czy mord rytualny dziecka)647. Przechrzci byli źle 

postrzegani w środowisku swoich starych współwyznawców. Przykładowo grupa Żydów-

przemytników w akcie zemsty „wrobiła” jednego z przechrztów w kradzież towarów. Bali się, 

że jako katolik doniesie o ich przestępstwach648. Grupa Żydów, którzy przyjęli chrzest 

w kazimierskich kościołach parafialnych, była niewielka (tylko 22 osoby)649. Co ciekawe, byli 

to prawie wyłącznie mężczyźni (przechrzciła się tylko jedna kobieta). W kościele Bożego Ciała 

                                                           
 

640 ANK, AMK, Transactiones officii consularis Casmiriensis, sygn. 29/34/219, s. 7; Tamże, Acta…, sygn. 29/34/275, 

s. 50, 104–105; Tamże, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 120–121 (133–134), 137 (151). 
641 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 392–394, 399–402. 
642 Tamże, s. 395. 
643 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/274, s. 167. 
644 Tamże, s. 164–174. 
645 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 395. 
646 Tamże, s. 395–397. 
647 Tamże, s. 518. 
648 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 173. 
649 Być może konwertyci otrzymywali chrzest także w innych kościołach kazimierskich (zakonnych), które nie 

prowadziły metryk chrztów. 
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chrzest przyjęli następujący wyznawcy religii mojżeszowej: Tomasz Dubiński (1722), Gilbert 

Siedlecki (1731), Floridus Sądecki (1731), Józef Herkulan (1733)650, Jakub Dobrowolski 

(1754), Piotr Krzizanowski (1756), Józef Moleński (1767), Kajetan Jan Augustynowicz 

(1773)651, Józef Woliński (1777), Piotr Paweł Dąbrowski (1778), Jakub Dobrowolski (1781)652, 

Wincenty (1782), Franciszek (1784), Szczepan (1787)653, Wincenty Franciszek Sobolkiewicz 

(1788) oraz Piotr Gottlieb (1796)654. W kościele św. Jakuba Apotoła ochrzczono: Leonarda 

Michała (1718), Antoniego Jakuba Krzysztofa Romańskiego (1750) oraz Filipa (1781)655. 

W metrykach kościoła skałecznego zanotowano następujących konwertytów: Annę Magdalenę 

Teresę Czerwinską (1778), Andrzeja Grudzieńskiego (1791)656 oraz Augustyna 

Naborowskiego (1791)657. Wiadomo, że takie wydarzenie obchodzono bardzo uroczyście, 

zapraszając do roli rodziców chrzestnych ówczesne tuzy658. Trzeba dodać, że kazimierscy 

konwertyci byli „trzymani” do chrztu najczęściej przez miejscową elitę w osobach rajców lub 

ławników czy reprezentantów bogatego kupiectwa. 

W epoce staropolskiej Żydzi byli oskarżani przede wszystkim o przestępstwa natury 

religijnej: rytulane zabójstwa dzieci oraz kradzieże hostii czy naczyń liturgicznych. Procesy 

Żydów o przestępstwa przeciwko wierze katolickiej były bardzo częste w XVIII wieku659. 

Florian Skrobacz, oskarżony o żonobójstwo, podejrzewał, że jego żona, która często „bardzo 

pijała, wszystko trwoniła, zastawiała, pieniądze gubiła” chciała sprzedać ich półtoraczonego 

syna Żydom, najpewniej w celach rytualnych, o co cień podejrzenia rzuciła znajoma Żydówka 

                                                           
 

650 Drugie imię najprawdopodobniej otrzymał po księdzu Janie Herkulanie Matuszewiczu, ówczesnym prepozycie 

kościoła Bożego Ciała. 
651 Nazwisko pochodziło najpewniej od miesiąca przyjęcia chrztu (łac. august – sierpień). W latach 1791–1792 

zamieszkiwał wraz z żoną Katarzyną dom Wichrów na przedmieściu Podbrzezie (określono go jako „ubogiego”); 

ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, sygn. 29/30/40, 

s. 31, 105. 
652 W akcie chrztu zawarto dodatkową informację, iż konwersji z judaizmu dokonano za sprawą kazimierskich 

ojców trynitarzy. 
653 Warto dodać, że został pochowany w kościele Bożego Ciała; zob. Rodział III.3.4. 
654 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 5, 12, 32, 35, 52, 78, 81, 141, b.p. 
655 ANK, MJ, Księga chrztów 1717–1734 [mikrofilm], sygn. 5–93, s. 19; Tamże, Księga chrztów 1734–1757 

[mikrofilm], sygn. 5–94, s. 222; Tamże, Księga chrztów 1773–1783 [mikrofilm], sygn. 5–97, s. 289. Nazwisk 

dwóch konwertytów nie udało mi się odczytać z powodu uszkodzenia mikrofilmu. 
656 Nazwisko pochodziło najpewniej od miesiąca przyjęcia chrztu. 
657 ANK, MMS, Księga chrztów 1761–1832 [mikrofilm], sygn. 5–108, s. 124 (251), 147 (298), 147 (299).  
658 Antoni Wiśniowski sive Wyznański tak wspominał swój chrzest: „[…] chrzczono mnie w roku jedenastym wieku 

mojego […] chrzcił mnie ksiądz Majewski tamtejszy pleban czyli proboszcz razem z ojcem moim, matką i siostrą. 

Mnie trzymali do chrztu JW. Kasztelan Rokitnicki, z JW. Gurtatowską Pisarzową Michałowską, w drugą parę JPan 

Gull kupiec z Brodnicy z żoną, w trzecią parę W. Straszewski, który ma wieś dziedziczną Dzierżno blisko Rokitnicy 

z żoną swoją. Chrzczono mnie w sam dzień S. Trójcy […]”; ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 63. 
659 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 518. 
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(1790)660. Głośna sprawa dotycząca świętokradztwa, w które zamieszani byli Żydzi, pochodzi 

z 1738 roku, kiedy okradziono kilka kościołów i rozpuszczono plotkę, że złodziej sprzedał 

srebra kościelne jednemu z żydowskich złotników – w efekcie aresztowano wszystkich  Żydów 

tej profesji z Krakowa i Kazimierza661. Warto dodać, że ówczesny aparat policyjny wspierał się 

Żydami, których zadaniem było zapamiętywanie twarzy i nazwisk, zwłaszcza  ludzi 

nowoprzybyłych662. W poddanych kwerendzie kazimierskich aktach kryminalnych brak jest 

właściwie odnotowanych przypadków przestępstw przeciwko religii, jakich dopuściliby się 

Żydzi, ale wiadomo, że takowe wcześniej miały miejsce w mieście663. Takie oskarżenia były 

pretekstem do organizowania pogromów i tumultów starozakonnych oraz procesów rytualnych, 

o których głośno było w krakowskim zespole miejskim w okresie staropolskim664. 

Stosunki katolików z Żydami miały jeszcze inne odsłony. Wiele epizodów ujawniają 

zapisy akt kryminalnych. Katolicy chętnie zaciągali u Żydów pożyczki oraz zastawiali czy 

sprzedawali różne przedmioty665. Przykładowo Małgorzata Ślusarska wielokrotnie ukradła 

z pracy różne sprzęty, które to sprzedawała później u Żydów w Kazimierzu i Krakowie. Za 

pozyskane w ten sposób środki wykupiła przedmioty, które wcześniej zastawiła 

u starozakonnych, a następnie kupiła drewno na opał i jedzenie666. Wojciech Budzisław, który 

wybierał się w 1794 roku na flis, chciał sprzedać swój kożuch Żydowi, aby mieć środki na 

życie, ale do transakcji nie doszło, ponieważ oferowano mu zbyt małą kwotę667. Według akt 

kryminalnych żydowskie sklepy często padały ofiarą kradzieży668. Przykładowo Agnieszka 

Stroinionka służąca w szynku u Pani Emanuelowiczowej, wraz ze swoją wspólniczką Teresą 

Adamczykowną, kradły tkaniny z sąsiedniego sklepu żydowskiego. Uczyniły sobie z tego 

procederu stały zarobek. Potem sprzedawały towar, między innymi również Żydom669. Acta 

criminalia zawierają także opisy sytuacji odwrotnych, czyli kradzieży dokonanych przez 

Żydów na katolikach. Kilkukrotnie pojawiają się informacje wręcz o żydowskich szajkach 

                                                           
 

660 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 57–58 (71–72). 
661 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 176. 
662 M. Wyżga, Homo movens…, s. 332. 
663 W 1783 r. strażnicy przy moście Wielickim złapali Żyda ze srebrami kościelnymi; ANK, AMK, Acta…, 

sygn. 29/34/275, s. 153–158. M. Bałaban przytacza sprawę Żyda oskarżonego w 1662 r. o zabójstwo rytualne 

dziecka na Stradomiu; M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 24. W 1670 r. Żydzi dokonali kradzieży hostii w kościele 

Bożego Ciała; Tamże, s. 48. 
664 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 68. 
665 ANK, AMK, Inskrypcje…, sygn. 29/34/216, s. 21, 23; Tamże, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 120 (134). 
666 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 148–152. 
667 ANK, AMK, Protokoł examinow więzniow, sygn. 29/34/279, s. 3. 
668 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 22–27, 86; Tamże, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 121–123, 139, 151, 

167; Tamże, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 1–7. 
669 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 103–107. 
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złodziejskich670. W 1781 roku niejaki Tomasz przywłaszczył sobie kożuch pożyczony od 

swojego znajomego Jana Nowaczyka. Tenże Tomasz spieniężył to odzienie u Żydówki. Kiedy 

Nowaczyk zażądał zwrotu swojej właśności okazało się, że Żydówka pozbyła się już towaru. 

Tomasz chcąc spłacić wierzyciela podarował mu skardzioną wcześniej Żydom tkaninę. 

Mężczyzna twierdził także, że wraz z pięcioma Żydami należy do złodziejskiej szajki (napadali 

m.in. na młyny) i chciał namówić znajomego na przystępienie do tej grupy671. Inny przykład 

dotyczy dwójki Żydów, Gabriela Szaiowicza i Marka Lewkowicza, którzy już wcześniej za 

liczne kradzieże, których się dopuścili, zostali skazani na wygnanie z miasta672. Złodziejski 

duet po raz kolejny popełnił przestępstwo. Sąd Wielkorządowy wobec „niepoprawienia się 

onych” skazał w 1790 roku złodziei na dożytotnie więzienie i prace przymusowe w Kamieńcu 

Podolskim673. W 1791 roku magistrat krakowski żalił się na Żydów w następujący sposób: 

„[…] szynki prowadzą, nieochędóstwo mnożą, podejrzane osoby i rzeczy kradzione 

przechowują […]”674. Kilka przykładów paserstwa zawierają kazimierskie akta kryminalne675. 

Niejaki Tomasz Kirecki w 1777 roku z namowy Żydów okradł kościoły św. Agnieszki na 

Stradomiu oraz św. Krzyża w Krakowie, a następnie sprzedał łupy Żydom. Był z nimi 

w zmowie jeszcze przed dokonaniem kradzieży676. Niejaki Kazimierz Kamiński, który 

zatrzymał się na stancji u bernardynów na Stradomiu, ukradł z kuchni zakonników cynowe 

i miedziane narzędzia kuchenne, a następnie sprzedał je napotkanym na ulicy Żydom677. Ignacy 

Gądek, który ukradł ze sklepu zegarmistrza zegarek nie miał problemów ze spieniężeniem go 

u pewnego Żyda678. Warto dodać, że Żydzi-paserzy byli też wykorzystywani przez policję dla 

identyfikacji i schwytania świętokradców679. Pojawiały się także oskarżenia o trudnienie się 

przemytem. Wielu Żydów kazimierskich po 1772 roku przemycało przez kordon towary 

narażając tym samym na szwank skarb koronny680. Komisja Rzeczpospolitej Skarbu 

Koronnego przestrzegała przed wywozem z kraju monety i przywozem obcej, a „Żydów zaś 

i ludzi podejrzanych nawet po kieszeniach rewidowali […]”681. Pojawiały się również 

                                                           
 

670 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 97, 179–180. 
671 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 81–84. 
672 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 175–180. 
673 ANK, AMK, Inskrypcje, transkrypcje, oblaty, sygn. 29/34/221, s. 223–225. 
674 Cyt. za: M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 544. 
675 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 85–86 (99–100). 
676 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 1–3, 5–7. 
677 Tamże, s. 146–147. 
678 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 108. 
679 M. Wyżga, Homo movens…, s. 332. 
680 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 169–170, 172. 
681 ANK, AMK, Inskrypcje…, sygn. 29/34/216, s. 3. 
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formułowane pod adresem Żydów oskarżenia o fałszowanie monet682. Samuel Ossing, rodem 

ze śląskiej wsi Frydek, nie mający pieniędzy na jedzenie, sprzedał w Krakowie Żydowi swoje 

odzienie, za które, jak się potem okazało, otrzymał fałszywe monety. Nieświadomy, że płaci 

takimi pieniędzmi, został wzięty na ratusz683. 

4. Przestrzeń duchowa 

Z wykształconą w średniowieczu trzyparafialną organizacją kościelną miasto Kazimierz 

wkraczało w czasy nowożytne. Główna i zarazem najstarsza parafia miasta miała siedzibę przy 

kościele Bożego Ciała. Została utworzona wkrótce po lokacji miasta Kazimierza (pierwsza 

wzmianka o niej pochodzi z 1342/1343 roku)684. Od przełomu XIV i XV wieku była 

zawiadywana przez kanoników regularnych laterańskich sprowadzonych z Kłodzka za sprawą 

Władysława Jagiełły oraz Jadwigi Andegaweńskiej, którzy ufundowali także prepozyturę685. 

Obszar parafii do końca epoki staropolskiej zmieniał się kilkukrotnie. W XVIII wieku w skład 

tej parafii wchodziło wyłącznie miasto Kazimierz, a dokładniej jego wschodnia część – granicę 

wyznaczały ówczesne ulice Wielicka i Krakowska686. 

Kolejną wspólnotę stanowiła parafia śś. Michała i Stanisława, wzmiankowana 

w źródłach po raz pierwszy w 1325 roku (występuje z patrocinium św. Stanisława Biskupa)687. 

W 1472 roku Jan Długosz ufundował i osadził przy kościele na Skałce, warto dodać, że 

stanowiącej do tego czasu parafię zaniedbaną, eremitów reguły św. Augustyna imienia 

św. Pawła pustelnika, czyli paulinów688. Podczas wizytacji w 1599 roku zapisano, że do parafii 

należy „czwarta część miasta Kazimierza”689. Parafia obejmowała więc stosunkowo niewielki 

fragment Kazimierza, a dokładniej część północno-wschodnią miasta (granica południowa 

                                                           
 

682 M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 93. 
683 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 112–116. 
684 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 250; T. Gromnicki, Świętopietrze w Polsce, Kraków 1908, s. 322. 

Według legendy przekazanej przez Jana Długosza na bagnach w pobliżu wsi Bawół złodzieje porzucili monstrację 

z hostią, którą ukradli z kościoła Wszystkich Świętych w Krakowie. Parament liturgiczny cudownie odnaleziono, 

a król Kazimierz Wielki uznał to za szczególne wydarzenie i ufundował w tym miejscu kościół pod wezwaniem 

Bożego Ciała; K. Łatak, Kult eucharystyczny w parafii i w klasztorze Bożego Ciała w Krakowie na przestrzeni 

wieków. Zarys problematyki, [w:] Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej 

Polsce, red. K. Łatak, Kraków 2008, s. 218. 
685 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 490; K. Łatak, Kanonicy regularni w dawnej i współczesnej Polsce, 

[w:] Przemijanie i trwanie…, s. 26. Pierwszy drewniany kościół Bożego Ciała miał zostać wzniesiony według 

K. Łataka już w 1330 r.; por. Tenże, Kult eucharystyczny…, s. 219; Tenże, Kanonicy regularni laterańscy na 

Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku, Ełk 1999, s. 58. 
686 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 397. 
687 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 2, s. 581. 
688 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 490. 
689 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 2, s. 582. 
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przebiegała wzdłuż obecnej ulicy Piekarskiej)690. W skład parafii wchodziły również domy 

zlokalizowane przed bramą Skawińską, folwark nad Wilgą, część przedmieścia Podbrzezie, ale 

przede wszystkim parafia „na Skałce” obejmowała swoim zasięgiem zawiślańskie wsie 

Dębniki, Kobierzyn, Pychowice oraz Zakrzówek (wraz z tzw. Kapelanką – folwarkiem 

należącym do krakowskiej kapituły katedralnej)691. 

Siedzbą trzeciej parafii kazimierskiej był kościół św. Jakuba Apostoła. Pierwsza 

wzmianka o świątyni pochodzi z początku XIII wieku, jednak istnieć mogła już w wieku 

wcześniejszym jako kaplica dworska rycerskiego rodu herbu Strzemię, który w tym miejscu 

miał swoją osadę692. Po lokacji Kazimierza kościół znalazł się na terenie miasta. Parafia 

obejmowała swoim zasięgiem południowo-wschodnią część Kazimierza (według wizytacji 

z 1611 roku m.in. czwartą część rynku), przedmieście Podbrzezie, obszar za mostem Wielickim 

oraz wsie: Borek, Jugowice, Kurdwanów, Łagiewniki, Płaszów, Prokocim, Swoszowice, Wolę 

Duchacką oraz Wróblowice693.  

Tak wykształcona organizacja parafialna Kazimierza uległa istotnym zmianom 

począwszy od lat 80. XVIII wieku. Materialny upadek kościoła św. Jakuba Apostoła, 

wzmiankowany był od początku XVIII wieku, ale jej byt przypieczętował dopiero pierwszy 

rozbiór Polski. Wówczas parafia została odcięta przez kordon od niemal całego obszaru, który 

jej podlegał. W tej sytuacji w 1783 roku prymas Michał Poniatowski zlikwidował pozbawioną 

uposażenia parafię, a jej terytorium zostało włączone do parafii Bożego Ciała694. Na terenach 

odłączonych przez pierwszy rozbiór Polski od parafii św. Jakuba Apostoła oraz śś. Michała 

i Stanisława zaczęto rychło tworzyć nowe ośrodki parafialne695. 

Oprócz wspomnianych wcześniej dwóch klasztorów, kanoników regularnych 

laterańskich oraz paulinów, sprawujących władzę nad dwoma parafiami kazimierskimi, istniały 

w mieście domy innych zgromadzeń. Działalność augustianów w Kazimierzu wiąże się 

z fundacją Kazimierza Wielkiego, który wedle tradycji miał sprowadzić zakonników z Pragi 

                                                           
 

690 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 397–398. 
691 AKMK, Akta wizytacji biskupich, Acta visitationis ecclesiarum parachialium tum capellarum […], sygn. 

AV 28, s. 226; B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 2, s. 582. 
692 J. Rajman, Kraków…, s. 119. 
693 AKMK, Akta wizytacji kapitulnych, Visitatio ecclesiarum parochialium in decanatibus Leloviensi, Kijensi, 

Łukoviensi, Proszoviensi, Parczoviensi et Wrocimoviensi in annis 1609–1614 peracta, nec non visitatio ecclesiae 

parochialis s. Jacobi in Casimiria […], sygn. AV Cap 32, k. 38 (85); Tamże, Akta wizytacji biskupich, Acta 

visitationis ecclesiarum parachialium…, sygn. AV 28, s. 192; Podbrzezie, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 770; 

S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 44, 140–141; B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 126; Tenże, Lokacje 

i rozwój…, s. 398; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 267–268. 
694 M. Wolski, Nie istniejący kościół…, s. 24. 
695 K. Mik, Ruch naturalny i rozwój…, s. 126–127. 
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w 1342 roku696. W tym czasie rozpoczęła się również budowa kościoła św. Katarzyny, 

ukończona w XV stuleciu. W Kazimierzu istniał również klasztor augustianek, które zostały 

sprowadzone około 1583 roku i założyły wówczas dom zakonny w drewnianym budynku 

w rejonie dzisiejszej ulicy Piekarskiej697. W 1604 roku dom zakonny za sprawą fundacji Adama 

Boczkiewicza został przeniesony do dawnego dworu Rusieckich698. Siostry sprawowały służbę 

w kościele św. Katarzyny. Z kolei trynitarze, zajmujący się wykupem jeńców z niewoli 

tatarskiej i tureckiej, zostali sprowadzeni do Krakowa z Lwowa przez biskupa krakowskiego 

Jana Małachowskiego. W 1689 roku otrzymali od starosty oświęcimskiego Adama Józefa 

Lubowieckiego kamienicę przy ówczesnej ulicy Wielickiej w Kazimierzu, w której urządzili 

kaplicę699. Zgromadzenie w niedługim czasie pozyskało od fundatorów kolejne trzy 

kamienice700. W 1741 roku przy ówczesnej ulicy Wielickiej trynitarze rozpoczęli budowę 

kościoła z fundacji wojewodziny inflanckiej Heleny Morsztynowej, a konsekrację świątyni 

przeprowadzono w 1758 roku. Najmłodszy kazimierski klasztor został skasowany przez 

Austriaków w 1796 roku. Na mocy dekretu księcia warszawskiego z 1812 roku klasztor przejęli 

w niedługim czasie bonifratrzy701. 

Poza świątyniami parafialnymi i klasztornymi w Kazimierzu znajdowały się również 

inne kościoły. Zlokalizowany przy murze dzielącym Kazimierz chrześcijański od miasta 

żydowskiego kościół św. Wawrzyńca, źródłowo poświadczony w 1322 roku (a powstał być 

może już w XIII wieku), stanowił początkowo kościół parafialny zlokalizowanej tam wsi 

Bawół702. Od momentu wcielenia tej wsi w granice miasta Kazimierza w XIV wieku świątynia 

ta stała się kościołem filialnym parafii Bożego Ciała i niejako straciła na znaczeniu, bowiem 

od tego czasu cmentarz zlokalizowany przy tej świątyni stanowił miejsce pochówku topielców, 

ubogich i zapowietrzonych703. Kościół ostatecznie rozebrano w 1785 roku704. Z kolei funkcję 

świątyni przyszpitalnej pełnił wzniesiony około połowy XIV wieku kościół św. Leonarda, 

zlokalizowany poza murami miasta w pobliżu bramy Wielickiej, nad brzegiem Zakazimierki705. 

                                                           
 

696 J. Długosz, Roczniki czyli Kroniki Królestwa Polskiego, księga X, Warszawa 1981, s. 313–314. 
697 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 403; Tenże, Z badań nad architekturą i urbanistyką…, s. 104. 
698 Tenże, Z badań nad architekturą i urbanistyką…, s. 104–105. 
699 Tenże, Ulice i place…, s. 85. 
700 Tamże, s. 84–86. 
701 Tamże, s. 37. 
702 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 139–140; B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 32. 
703 M. Rożek, Nie istniejące kościoły Krakowa, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, t. 33, 1983, s. 117; 

J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 139–140. Zob. również Rozdział III.3.4. 
704 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 31. 
705 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 141. 
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Według przewodnika z 1603 roku, przy kościółku miały znajdować się dwa szpitale dla 

trędowatych, odpowiednio dla mężczyzn i dla kobiet706. W 1700 roku kościół został podmyty 

przez Wisłę, zaś jego pozostałości zostały rozebrane kilka lat później707. Z przewodnika 

z połowy XVIII wieku wprawdzie dowiadujemy się, że ów kościół „czasu swego ma bydź na 

inszym miejscu wystawiony”708. Świątyni jednak nigdy nie odbudowano. 

Wiele fundacji kościelnych miało miejsce na Stradomiu. Według Jana Długosza 

w 1360 roku Kazimierz Wielki ufundował na Stradomiu kościół św. Jadwigi wraz z klasztorem 

i szpitalem, zaś dzieło to miała kontynuować jego siostra Elżbieta Łokietkówna, królowa 

Węgier709. Zespół wzniesiono dla bożogrobców, których sprowadzono wówczas z Miechowa710. 

Po „potopie” szwedzkim szpital stał się przytułkiem dla „podeszłych w leciech 

i wypracowanych w Koronie polskiej szlachty”711. Stradomski klasztor bożogrobców został 

skasowany przez Austriaków w 1796 roku712. Rezultatem pobytu w Krakowie kaznodziei Jana 

Kapistrana, który przybył wówczas na zaproszenie króla Kazimierza Jagiellończyka i kardynała 

Zbigniewa Oleśnickiego, były fundacje klasztorów bernardynów i bernardynek na Stradomiu713. 

Klasztor bernardynów u stóp wzgórza wawelskiego ufundował w 1453 roku wspomniany 

kardynał Oleśnicki, zaś budowę tego zespołu kościelnego ukończono w latach 80. XV wieku714. 

W 1459 roku zostały ufundowane przez kasztelana sandomierskiego i administratora żup 

wielickich Hińczę z Rogowa klasztor sióstr bernardynek oraz kościół pod wezwaniem 

św. Agnieszki715. Klasztor został w 1788 roku skasowany przez prymasa Michała 

Poniatowskiego, chociaż jeszcze do 1823 roku część sióstr zajmowała budynek klasztorny716.  

Najpóźniejszą fundacją zakonną na przedmieściu Stradom była budowa kościoła 

pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła wraz z klasztorem misjonarzy, usytuowanego przy 

głównym trakcie łączącym Kazimierz z Krakowem. W 1682 roku ówczesny biskup krakowski 

Jan Małachowski sprowadził do Krakowa misjonarzy, aby powierzyć im nadzór nad 

kształceniem kleryków w diecezjalnym seminarium duchownym. Biskup w celu zapewnienia 

                                                           
 

706 Przewodnik abo Kościołów krakowskich krótkie opisanie…, s. 105. 
707 Tamże, s. 241. 
708 Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa, Albo Koscioły y co w nich iest widzenia godnego y znacznego, Kraków 

1745, s. 151. 
709 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 203. 
710 Tenże, Kazimierz, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 401. 
711 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 69–70, 219–221. 
712 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 203. 
713 Tenże, Lokacje i rozwój…, s. 402. 
714 B. Krasnowolski, Z badań nad architekturą i urbanistyką…, s. 104. 
715 Tenże, Lokacje i rozwój…, s. 402; S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 221–224. 
716 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 226; B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 190. 
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zakonnikom stałej siedzby sukcesywanie skupował budynki i grunty na Stradomiu, 

a nieruchomości równocześnie adaptowano na potrzeby klasztoru717. Kościół został zbudowany 

w latach 1719–1728 według projektu Kaspra Bażanki718. Całość prac została zakończona 

w 1732 roku – wówczas kościół konsekrował biskup krakowski Michał Kunicki719. 

Istotną rolę w systemie ówczesnego szkolnictwa zajmowały szkoły parafialne. Już 

źródła czternastowieczne (1369) poświadczają istnienie szkolnictwa na terenie Kazimierza 

w postaci szkoły w okolicy kościoła śś. Michała i Stanisława720. Szkoła ta działała również 

w XVIII stuleciu721. Również XIV stuleciu powstała szkoła przy parafii św. Jakuba Apostoła. 

Wzmiankowana jest także przez Jana Długosza w 1462 roku722. Z kolei szkołę parafialną przy 

kościele Bożego Ciała poświadczono już w XIV wieku723. Była ona utrzymywana przez miasto, 

które łożyło na jej budowę oraz konserwację. Placówka mogła poszczycić się opinią jednej 

z najlepszych szkół w krakowskim zespole miejskim724. Początkowo mieszcząca się 

w drewnianym budynku, została następnie w pierwszej połowie XVI wieku przeniesiona dla 

wygody uczniów do murowanego budynku przy obecnej ulicy Bożego Ciała725. 

Życie religijne kazimierzan koncentrowało się również w ramach bractw religijnych. 

Najwcześniej wspomniane w Kazimierzu Arcybractwo Najświętszego Sakramentu (z 1347 roku 

pochodzi papieska bulla odpustowa), funkcjonujące przy kościele Bożego Ciała, miało profil 

czysto eucharystyczny, który łączył się bezpośrednio z tytułem kościoła726. Bractwo od samego 

początku związane było z władzami miasta, bowiem wśród jego członków, a przede wszystkim 

w jego władzach, znajdowali się licznie rajcowie oraz inni urzędnicy miejscy727. Przy kościele 

Bożego Ciała działało także Bractwo Literackie, wprowadzone w 1651 roku do nowo 

wybudowanej kaplicy Zwiastowania728. Przy kościele skałecznym działało z kolei Bractwo 

                                                           
 

717 A. Małkiewicz, Niezrealizowany projekt krakowskiego kościoła Misjonarzy na Stradomiu i jego domniemany 

autor. Przyczynek do działalności architektów dyletantów w Krakowie w epoce baroku, RK, t. 75, 2009, s. 72 
718 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 227. 
719 A. Małkiewicz, Niezrealizowany projekt…, s. 72. 
720 J. Krukowski, Z dziejów szkolnictwa parafialnego Krakowa w okresie Odrodzenia, Kraków 1986, s. 33; 

J. Zbudniewek, Życie religijne między wzgórzem na Skałce a doliną kościoła Bożego Ciała do połowy XVII w., 

[w:] Przemijanie i trwanie…, s. 640; B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 2, s. 584. 
721 J. Ryś, Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku, Warszawa 1995, s. 118. 
722 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 2, s. 589; J. Krukowski, Z dziejów szkolnictwa…, s. 33. 
723 J. Krukowski, Z dziejów szkolnictwa…, s. 32; B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 70. 
724 J. Krukowski, Nauczyciele krakowskich szkół parafialnych w XVII wieku, [w:] Nauczanie w dawnych wiekach, 

red. W. Iwańczak, K. Bracha, Kielce 1997, s. 71–86; J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 299, 493. 
725 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 70. 
726 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 396, 460; K. Łatak, Kult eucharystyczny…, s. 230–231. 
727 H. Zaremska, Bractwa w średniowiecznym Krakowie: studium form społecznych życia religijnego, Wrocław 

i in. 1977, s. 85–86. 
728 B. Krasnowolski, Z badań nad architekturą i urbanistyką…, s. 109. 
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Rolników (Fraternitas Agricolarium), założone około pierwszej połowy XV wieku przez 

kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, określane także jako Bractwo św. Izydora (patrona 

rolników), skupiające ludność rolniczą zamieszkałą na obszarze parafii729. Ponadto w 1626 roku 

założono przy kościele „na Skałce” Bractwo Aniołów Stróżów, które posiadało swoją kaplicę730. 

Przy kościele skałecznym wzmiankowane jest również Bractwo św. Barbary731. Także przy 

kościele św. Jakuba Apostoła istniały konfraternie. Bractwo Ubogich, poświadczone przy tym 

kościele w 1484 roku i obsługiwane przez mansjonarzy, miało za zadanie, zgodnie z nakazami 

ewangelicznymi, otoczyć opieką najuboższych parafian732. Z kolei założone w 1629 roku 

Arcybractwo Niepokalanego Poczęcia NMP miało na celu propagowanie kultu Bogurodzicy. 

Posiadało ono ponadto własnego kapelana oraz kaplicę733. Życie brackie istniało również przy 

augustiańskim kościele św. Katarzyny. Działało przy nim mające czternastowieczną genezę 

bractwo zwane w źródłach Fraternitas Polonorum, posiadające charakter konfraterni 

maryjnej734. Kościół augustianów odgrywał od średniowiecza dużą rolę jako ośrodek kultu 

maryjnego, zaś świątynia była celem pielgrzymek735. Z innych stowarzyszeń religijnych przy 

tym kościele trzeba wymienić Bractwo Paskowe św. Augustyna i Moniki, Bractwo św. Józefa736 

oraz Bractwo Matki Bożej Pocieszenia737. 

Na koniec należy wspomnieć o działalności na terenie Kazimierza placówek pełniących 

ówcześnie funkcję opiekuńczą w stosunku do uboższych warstw społeczeństwa. Wspomniany 

już szpital św. Leonarda z czasem przestał pełnić funkcję szpitala dla trędowatych, bowiem 

w 1638 roku służył już jako schronienie dla ubogich738. Według wizytacji przeprowadzonej 

w 1748 roku przytułek ten znajdował się w zlokalizowanym poza murami miejskimi 

drewnianym domu, który zbudował w 1743 roku bliżej nieznany „szlachetny” Turski739. Na 

                                                           
 

729 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 2, s. 584; J. Zbudniewek, Życie religijne…, s. 640; H. Zaremska, 

Bractwa…, s. 87. 
730 AKMK, Akta wizytacji biskupich, Acta visitationis ecclesiarum parachialium…, sygn. AV 28, s. 226; 

E. Krynicki, Bractwo Aniołów Stróżów na Skałce, „Studia Claromonana”, t. 17, 1997, s. 417–442; M. Rożek, 

Skałka, Kraków 2011, s. 56; B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 2, s. 584. 
731 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 2, s. 584. 
732 H. Zaremska, Bractwa…, s. 87; J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 460; M. Wolski, Nie istniejący 

kościół…, s. 23; B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 2, s. 588. 
733 M. Wolski, Nie istniejący kościół…, s. 23; B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 2, s. 588. 
734 H. Zaremska, Bractwa…, s. 87–88, 176; J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 460. 
735 H. Zaremska, Bractwa…, s. 90. 
736 J. Zbudniewek, Życie religijne…, s. 635. 
737 Tamże. 
738 L. Wachholz, Szpitale krakowskie 1220–1920, t. 1, Kraków 1921, s. 5. 
739 Tamże. 
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Stradomiu zlokalizowano zespół szpitalny związany z klasztorem św. Jadwigi740. Jak 

wspomniano wcześniej, był to przytułek założony przez krakowską kapitułę katedralną, mający 

za zadanie otoczyć opieką ubogą szlachtę. 

5. Gospodarka 

Lokacja Kazimierza była ważnym elementem polityki gospodarczej Kazimierza 

Wielkiego741. Miasto zrazu po lokacji zostało obdarzone immunitetem i szeregiem uprawnień. 

Król nadał przywilej na cotygodniowy targ w czwartki, wolność handlu (dopuszczono wówczas 

wyroby rzemiosła kazimierskiego na rynek krakowski), budowę postrzygalni sukna i wagi 

metalu, spławianie drzewa oraz przewóz trunków742. Celem powstania miasta Kazimierza, tak 

samo jak i Kleparza, nie była potrzeba osłabienia Krakowa, a wręcz przeciwnie – ochrona od 

południa ówczesnej stolicy państwa, pełnienie roli jego „satelity” oraz wzajemne uzupełnianie 

się powiązanych gospodarczo miast743. 

W opinii Mariana Friedberga kazimierzanie zajmowali się więcej rzemiosłem niż 

handlem744. Położenie Kazimierza przy Krakowie sprawiło jednak, że miasto nigdy nie stało 

się znaczącym ośrodkiem rzemiosła745. Ówczesna działalność rzemieślnicza była skupiona 

w cechach. Kazimierz i Kleparz posiadały odrębne cechy od Krakowa i rzemieślnicy czujnie 

pilnowali ich niezależności746. Z zachowanych z końca XIV wieku rejestrów podatkowych 

szosu dowiadujemy się o następujących kategoriach rzemieślników mieszkających 

w Kazimierzu: garbarzach, garncarzach, kołodziejach, kusznikach, kuśnierzach, miecznikach, 

                                                           
 

740 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 396–397. 
741 Tenże, Kazimierz, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 400. 
742 Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 13; J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 263. 
743 J. Dąbrowski, Czy Kazimierz i Kleparz założono jako miasta konkurencyjne dla Krakowa, [w:] Prace z dziejów 

Polski feudalnej ofi arowane Romanowi Grodeckiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Z. Budkowa i in., Warszawa 1960, 

s. 180–187; J. Wyrozumski, Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992, s. 238–239; B. Krasnowolski, Ulice 

i place…, s. 12. 
744 Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 17. 
745 K. Bąkowski, Historia miasta Kazimierza…, s. 60. 
746 Tenże, Dawne cechy krakowskie (z rycinami), Kraków 1903, s. 22; Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, 

s. 17. W 1524 r. rzemieślnicy kazimierscy poskarżyli się na mistrzów cechów krakowskich, którzy uzurpowali 

sobie nad nimi władzę – karali ich członków, nie uznawali nauki u mistrzów kazimierskich i zakazywali swoim 

towarzyszom przyjmowania pracy w Kazimierzu. Król przyznał rację kazimierzanom i zakazał takich praktyk; 

K. Bąkowski, Dawne cechy krakowskie…, s. 17–18; ANK, AMK, Akta dotyczące ogólnie cechów kazimierskich 

oraz cechów: bednarzy, chirurgów, garncarzy i introligatorów, sygn. 29/34/842, s. 1–3. Podobnie w 1584 r. 

mydlarze krakowscy chcieli sobie podporządkować cech mydlarzy kazimierskich z powodu małej liczby 

rzemieślników tej profesji w Kazimierzu. Spór wygrali kazimierzanie; Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa 

(1507–1795), wyd. F. Piekosiński, Kraków 1885–1909, t. 1, z. 2, nr 714 (1584 r.). Zob. także J. Ptaśnik, Miasta 

i mieszczaństwo…, s. 155. 
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nożownikach, paśnikach, tkaczach lnu oraz torebkarzach747. W średniowieczu wiele nazw 

kazimierskich ulic odpowiadało zgrupowanym przy nich rzemieślnikom (np. Piekarska, 

Tkacza). Jak już wcześniej wspomniałem, pomocniczy rynek Kazimierza nazwany został 

Bydlęcym lub Bydlnym (od nazwy zwierząt, którymi tam handlowano), a potem Psim 

Rynkiem748. Przedmieście zlokalizowane za bramą Krakowską nazywane było Szewskim, od 

miejsca zamieszkania tych rzemieślników749. W XIV wieku najważniejszymi cechami były 

zrzeszenia rzeźników, szewców, sukiennicy oraz tkaczy750. Z kolei od XVI wieku 

najważniejszego znaczenia nabrał cech karczmarzy i piwowarów751. Wskazuje się, że jego 

przedstawiciele bardzo często pełnili urzędy miejskie752. 

W epoce przedprzemysłowej w Kazimierzu zostały poświadczone źródowo następujące 

cechy (większość sięgająca genezą średniowiecza): barchaników753, bednarzy754, cyruliczny755, 

czapników (kapeluszników) i foluszników756, garbarski757, garncarski758, karczmarski 

                                                           
 

747 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 102. 
748 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 390. 
749 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 186. 
750 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 355–359; S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 82. 
751 Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 17. 
752 Tamże. 
753 Początkowo barchanicy z Krakowa, Kazimierza i Kleparza byli zrzeszeni we wspólnym cechu; Prawa, 

przywileje i statuta miasta…, t. 1, z. 1, nr 405 (1539 r.). Barchanicy posiadali odrębny cech w Kazimierzu według 

przywileju z 1684 r.; ANK, ZDP, sygn. 29/657/819. 
754 ANK, AMK, Akta dotyczące ogólnie cechów kazimierskich oraz cechów: bednarzy, chirurgów, garncarzy 

i introligatorów, sygn. 29/34/842, s. 17. 
755 ANK, Cechy chirurgów i cyrulików w Krakowie, Kazimierzu i Kleparzu, sygn. 29/131; ANK, AMK, Akta 

dotyczące ogólnie cechów kazimierskich oraz cechów: bednarzy, chirurgów, garncarzy i introligatorów, 

sygn. 29/34/842, s. 21, 47. 
756 Prawa, przywileje i statuta miasta…, t. 1, z. 1, nr 449 (1546 r.). 
757 Tamże,  t. 1, z. 2, nr 556 (1566 r.). 
758 ANK, Cechy garncarzy i kaflarzy w Krakowie i Kazimierzu, [Zygmunt III, król polski, zatwierdza artykuły 

cechu garncarzy kazimierskich w r. 1509 przez rajców nadane], sygn. 29/138/9; Tamże, AMK, Inskrypcje…, 

sygn. 29/34/221, s. 202; Tamże, [Akta dotyczące ogólnie cechów kazimierskich oraz cechów: bednarzy, 

chirurgów, garncarzy i introligatorów], sygn. 29/34/842, s. 89. Garncarze mieli trzy odrębne cechy: w Krakowie, 

Kazimierzu oraz w jurydyce Garbary; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 25 
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i piwowarski759, krawiecki760, kuśnierski761, kotlarzy762, kowali i cieśli763, mieczników764, 

murarzy i kamieniarzy765, muzykantów (muzyków)766, mydlarzy767, paśników768, piekarski769, 

rybaków770, rzeźniczy771, stelmachów i kołodziejów772, sukienników773, szewski774, szyprów775, 

tkacki776 oraz złotniczy777. Duża część tych zgromadzeń nie przetrwała do XVIII wieku. 

Większość zawodów posiadało odrębne cechy, ale przedstawiciele niektórych musieli łączyć się 

                                                           
 

759 ANK, AMK, Regestrum fraternitatis braseatorie et braxatorie civitatis Kazimiriensis, sygn. 29/34/843; Tamże, 

Regestrum omnium proventuum perceptorum et distributorum contubernii brazeatorum et braxatorum civitatis 

Kazmiriensis, sygn. 29/34/844; Tamże, Rejestr dochodów i wydatków cechu karczmarskiego kazimierskiego, 

sygn. 29/34/845; Tamże, Rejestr składek cechu piwowarów kazimierskich. Wykazy podniat, sygn. 29/34/846; 

Tamże, Księga zgromadzeń cechu karczmarzy i piwowarów kazimierskich, sygn. 29/34/847; Tamże, Regestr 

percept y expens cechu karczmarskiego kazmierskiego ... r. P. 1769 miesiąca pazdziernika sprawiony, 

sygn. 29/34/848; Tamże, Akta dotyczące cechu karczmarzy i piwowarów kazimierskich, sygn. 29/34/851; ANK, 

ZDP, sygn. 29/657/502, 555, 623, 678, 742, 754, 757, 776, 792, 806, 820; Prawa, przywileje i statuta miasta…, 

t. 1, z. 2, nr 614 (1574 r.), 683 (1581 r.), 699 (1583 r.). W 1581 r. wspomniano przywilej cechu z 1566 r.; Prawa, 

przywileje i statuta miasta…, t. 1, z. 2, nr 683 (1581 r.).  
760 ANK, AMK, Inskrypcje…, sygn. 29/34/218, s. 4, 74–75; Tamże, Transactiones…, sygn. 29/34/219, s. 141; 

Tamże, Inskrypcje…, sygn. 29/34/221, s. 202; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, 

s. 22; Prawa, przywileje i statuta miasta…, t. 1, z. 1, nr 508 (1559 r.); Tamże, t. 1, z. 2, nr 737 (1586 r.); Tamże, 

t. 2, z. 3, nr 1877 (1661 r.). 
761 Statut dla cechu kuśnierzy kazimierskich i stradomskich został nadany w 1580 r.; ANK, ZDP, sygn. 29/657/674; 

Prawa, przywileje i statuta miasta…, t. 1, z. 2, nr 673 (1580 r.). 
762 Statut kotlarzom kazimierskim nadano w 1633 r.; ANK, ZDP, sygn. 29/657/755; Prawa, przywileje i statuta 

miasta…, t. 2, z. 2, nr 1745 (1633 r.). 
763 ANK, Cech kowali w Krakowie oraz kowali i cieśli na Kazimierzu, [Jan III, król polski, potwierdza statuta cechu 

kowali i cieśli kazimierskich], sygn. 29/149/1; Prawa, przywileje i statuta miasta…, t. 2, z. 3, nr 2003 (1684 r.). 

W 1562 r. do cechu kowali został przyłączony kazimierski cech stelmachów i kołodziejów; Prawa, przywileje 

i statuta miasta…, t. 1, z. 2, nr 521 (1562 r.). 
764 ANK, ZDP, sygn. 29/657/801 
765 Tamże, Cechy murarzy, kamieniarzy, cieśli i studniarzy w Krakowie i Kazimierzu, sygn. 29/158. 
766 Tamże, ZDP, sygn. 29/657/834. Cech muzyków powstał w Kazimierzu w 1642 r. Jego członkowie byli 

obowiązani uświetniać swoją grą nabożeństwa w kościele Bożego Ciała; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków 

w wiekach XVI–XVIII, s. 306; 
767 Prawa, przywileje i statuta miasta…, t. 1, z. 2, nr 714 (1584 r.). Od 1583 r. istniały dwa odrębne cechy mydlarzy 

– krakowski i kazimierski; J. M. Małecki, Studia nad rynkiem…, s. 100. 
768 Prawa, przywileje i statuta miasta…,, t. 1, z. 2, nr 536 (1563 r.). 
769 ANK, ZDP, sygn. 29/657/606, 682, 683, 697. 
770 ANK, Cechy rybaków w Krakowie i Kazimierzu, sygn. 29/173; M. Tobiasz, Cech krakowskich rybaków, 

Olsztyn 1962, s. 54, 60. 
771 ANK, ZDP, sygn. 29/657/672; Tamże, Cechy rzeźników w Krakowie, Kazimierzu i Kleparzu, sygn. 29/176; 

K. Bąkowski, Dawne cechy krakowskie…, s. 17; Prawa, przywileje i statuta miasta…, t. 1, z. 2, nr 603 (1574 r.), 

658 (1578 r.). Przywileje cechu rzeźniczego kazimierskiego odnowił Władysław IV w 1633 r.; Prawa, przywileje 

i statuta miasta…, t. 2, z. 2, nr 1759 (1633 r.); Tamże, t. 2, z. 3, nr 1859 (1658 r.), nr 1922 (1669 r.). 
772 W 1562 r. cech stelmachów i kołodziejów został przyłączony do cechu kowali; ANK, ZDP, sygn. 29/657/612; 

Prawa, przywileje i statuta miasta…, t. 1, z. 2, nr 521 (1562 r.). 
773 ANK, ZDP, sygn. 29/657/86, 563, 607; Prawa, przywileje i statuta miasta…, t. 1, z. 1, nr 449 (1546 r.). 
774 ANK, ZDP, sygn. 29/657/732, 1270; Tamże, Cechy szewców w Krakowie, Kazimierzu i Kleparzu, sygn. 29/184; 

Prawa, przywileje i statuta miasta…, t. 1, z. 2, nr 660 (1578 r.); tamże, t. 2, z. 3, nr 1878 (1661 r.). 
775 ANK, ZDP, sygn. 29/657/726, 781. 
776 ANK, ZDP, sygn. 29/657/513; K. Bąkowski, Dawne cechy krakowskie (z rycinami), Kraków 1903, s. 22; Prawa, 

przywileje i statuta miasta…, t. 1, z. 2, nr 715 (1584 r.). 
777 Statut złotnikom kazimierskim i stradomskim nadano w 1563 r.; Prawa, przywileje i statuta miasta…, t. 1, z. 2, 

nr 535 (1563 r.). 
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z rzemieślnikami innych profesji we wspólne zrzeszenia778. Przykładowo w 1562 roku wspólny 

kazimierski cech stelmachów i kołodziejów został włączony do cechu kowali (z powodu małej 

liczby uczniów w tym pierwszym cechu)779. Pewne korporacje zawodowe były wspólne dla 

mieszczan krakowskich i kazimierskich (np. cech rybaków czy cech rzeźników)780. Jeszcze inni 

rzemieślnicy kazimierscy, z uwagi na braku cechu ich profesji w mieście, musieli podlegać 

cechom krakowskim (np. złotnicy)781. W Rejestrze poborowym województwa krakowskiego 

z roku 1629 wymieniono 149 rzemieślników kazimierskich (łącznie ze stradomskimi). 

Najliczniejsza była reprezentacja rybaków (24), mniej było szewców (18), kuśnierzy (10), 

ślusarzy (7), bendarzy, cieśli, mieczników oraz płócienników (6)782. Wgląd na profesje 

rzemieślnicze uprawiane w Kazimierzu w połowie XVII wieku daje Wykaz rzemieślników 

zmarłych w Kazimierzu od zarazy w r. 1652. Według zestawienia wskutek czarnej śmierci 

zmarło wówczas 13 szewców, 12 rzeźników, 9 rybitwów, 7 cyrulików, 7 krawców, 7 kuśnierzy, 

7 płócienników, 7 ślusarzy, 4 stolarzy, 3 bednarzy, 3 garbarzy, 3 garncarzy, 3 mieczników, 

3 powroźników, 3 siodlarzy, 2 introligatorów, 2 kotlarzy, 2 piekarzy, 1 kołodziej, 1 kowal, 

1 paśnik, oraz 1 złotnik783. 

Istotne miejsce w gospodarce miejskiej zajmowała wolność produkcji i wyszynku 

alkoholu (piwa, miodu, gorzałki)784. W Krakowie i Kazimierzu gorzałka była na pewno 

pędzona już w połowie XVI wieku785. Zajęciem tym mogli trudnić się wszyscy pełnoprawni 

mieszczanie, lecz w praktyce browarnictwem i gorzelnictwem zajmowali się ci najlepiej 

sytuowani786. W 1776 roku „gorzelnie” znajdowały się w Kazimierzu na posesjach należących 

do następujących mieszczan: Michała Gorączkiewicza, Wawrzyńca Kudasiewicza, Michała 

Barańskiego, Ignacego Piątkowskiego, Szymona Rotkiewicza, Jana Okońskiego, Jana 

Goreckiego oraz Jana Kudasiewicza. Parcele na których produkowano alkohol znajdowały się 

również na przedmieściach – należały one do Jana Różańskiego, Tomasza Ratańskiego oraz 

                                                           
 

778 K. Bąkowski, Dawne cechy krakowskie…, s. 20. 
779 Prawa, przywileje i statuta miasta…, t. 1, z. 2, nr 521 (1562 r.). 
780 J. M. Małecki, Studia nad rynkiem…, s. 21; Prawa, przywileje i statuta miasta…, t. 1, z. 2, nr 658 (1578 r.). 
781 ANK, Cechy złotników i hafciarzy w Krakowie, Kazimierzu, Kleparzu i Stradomiu, sygn. 29/191. Wiadomo, 

że w 1563 r. było w Kazimierzu tylko czterech złotników; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach 

XVI–XVIII, s. 23. 
782 Rejestr pomija przedstawicieli cechów spożywczych: rzeźników, piekarzy i karczmarzy; M. Bogucka, 

H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 221. 
783 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 358. 
784 Tamże, s. 451 
785 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 50. 
786 Podobnie: P. Miodunka, Wojnicz w drugiej połowie XVII wieku i w wieku XVIII, [w:] Dzieje Wojnicza…, s. 357. 
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Marcina Różyckiego787. W 1790 roku budynki browarniane znajdowały się na posesjach 

należących do Jana Okońskiego, Szymona Rotkiewicza, niejakiego Wolfa, Jakuba 

Woycikiewicza, księdza kanonika Wacława Sierakowskiego, Bernarda Siweckiego, niejakiego 

Mączeńskiego, Pawła Siweckiego, kanoników regularnych laterańskich, Jana Różańskiego 

(za bramą Krakowską) oraz bliżej nieznanego Jakutkiewicza (na Stradomiu)788. W źródłach 

pojawiają się również punkty sprzedaży alkoholu, ale nie były to najczęściej „karczmy”, lecz 

„szynkowne izby”789. W 1788 roku szynki w Kazimierzu prowadziły 34 osoby (31 mieszczan 

oraz 3 Żydów) oraz konwent Bożego Ciała790. 

Położenie Kazimierza przy Krakowie sprawiło, że nigdy nie stał się on znaczącym 

ośrodkiem handlu, a w konsekwencji miał znaczenie tylko lokalne791. Nie było także 

w Kazimierzu bogatego kupiectwa792. Oprócz stale dostępnych kramów, handlu w podcieniach 

ratuszowych, na placach, z okien przez tzw. okienniczki, cotygodniowo ściągano na targi 

i kilkakrotnie w roku na jarmarki. Targi gromadziły ludność z najbliższej okolicy, przeważał 

tam handel drobny, zwłaszcza detaliczny. Handlowano m.in. zbożem, mięsem, owocami, 

warzywami oraz różnego rodzaju wyrobami rzemieślniczymi. Targ według przywileju 

lokacyjnego Kazimierza odbywał się w czwartki, zaś od 1406 roku w soboty. W nieustalonym 

czasie kazimierski targ został przeniosiony na poniedziałki (taki stan został zatwierdzony 

w 1558 roku)793. Oprócz tego w czasach Kazimierza Wielkiego miasto Kazimierz miało 

przywilej odbywania specjalnego targu na konie i bydło, który został skasowany pod koniec 

panowania tego króla, ale następnie przywrócony już w 1379 roku794. Szczególną rolę 

w Kazimierzu pełniła tzw. wolnica, czyli wolne targi. W każdą sobotę od święta 

św. Bartłomieja (24 sierpnia) do święta Trzech Króli (6 stycznia) na rynku kazimierskim 

w większych ilościach, poza rzeźnikami zreszonymi w cechach, mogli sprzedawać mięso także 

tzw. kijacy, czyli rzeźnicy nie cechowi (stąd współczesna nazwa rynku: Plac Wolnica)795. 

Szczególną rolę odgrywały ówcześnie jarmarki, podczas których przeważał handel hurtowy. 

Zgodnie z przywilem nadanym przez króla Władysława Jagiełłę w 1389 roku jarmark 

                                                           
 

787 ANK, AMK, Spisanie…, sygn. 29/34/803, s. 3–7. 
788 ANK, AMK, Tabella…, sygn. 29/34/804, s. 1, 3, 5–6, 8. 
789 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 451 
790 ANK, AMK, Regestr wprowadzonych, wysyconych y wyrobionych trunkow oraz y wypłacenie od tychze 

podatku czopowego do kassy mieyskiey JKMci miasta Kazimierza..., sygn. 29/34/741, s. 5. 
791 K. Bąkowski, Historia miasta Kazimierza…, s. 60; Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 17. 
792 Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 18. 
793 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 392. 
794 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 178. 
795 J. M. Małecki, Studia nad rynkiem…, s. 91–92, 95. 
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w Kazimierzu miał odbywać się od przedednia wspomnienia św. Marcina i trwać 8 dni. Miały 

miejsce także jarmarki, które odbywano bez zezwolenia: na św. Bartłomieja, na św. Jana 

Chrzciciela i na Wszystkich Świętych – zostały one usankcjonowane przez króla 

w 1558 roku796. Miejscem handlu były oczywiście kazimierskie sukiennice, które przylegały 

od strony południowej do budynku ratusza. Wybudowane zostały w XIV wieku w opraciu 

o przywilej Władysława Jagiełły z 1387 roku na wzór krakowskich. Pod koniec XIV wieku 

liczyły 25 kramów797. Uległy ruinie pod koniec XVIII wieku798. 

Duże znaczenie odgrywał ówcześnie w Kazimierzu handel solą. Nad brzegiem 

Zakazimierki (na prawym jej brzegu) na gruncie miasta Kazimierza znajdował się port 

załadunkowy soli wielickiej799. Żupa wielicka płaciła miastu Kazimierzowi za używanie tego 

terenu 10 beczek soli rocznie800. Na gruntach miejskich, w okolicy wspomnianych składów 

skarbowych, znajdował się także magazyn solny spółki warzelniczej Loissów, spławiającej sól 

stochmalową (czyli drobną, transportowaną w beczkach) do warzelni w Toruniu801. Od końca 

XVI wieku wszystkie zabudowania tego składu stanowiły już własność królewską802.  Około 

1782 roku swoje składy soli zbudowali Jan i Piotr Konopkowie prowadzący „kompanię solną 

komercjonalną cesarsko-zagraniczną”, które znajdowały się pomiędzy obecną ulicą 

Augustiańską a Placem Wolnica803. 

Zajęcia ludzi żyjących w mieście nie ograniczały się do handlu i rzemiosła. Mieszczanie 

kazimierscy prowadzili również gospodarkę rolną i hodowlaną, jednak takie zajęcia nie 

należały do podstawowych źrodeł ich utrzymania. W gospodarce miast polskich rolnictwo 

zawsze odgrywało ważną rolę. Większość ośrodków miejskich posiadała połacie ziemi, czasem 

całe wsie i folwarki, które najczęściej były oddawane w dzierżawę804. Niezbyt gęsta zabudowa 

Kazimierza, występująca szczególnie w jego południowej oraz południowo-wschodniej części, 

                                                           
 

796 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 390–391. 
797 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 391; Tenże, Kazimierz, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 401; 

S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 65, 82; K. Bąkowski, Historia miasta Kazimierza…, s. 53–54. 
798 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 170. 
799 Dla soli bocheńskiej wybrano położone nad rzeką Rabą miasto Uście Solne; M. Międzobrodzka, Kazimierski-

podgórski skład solny (XVI–XIX w.), „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. 31, 2016, s. 11; 

J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 220; B. Krasnowolski, Z badań nad architekturą 

i urbanistyką…, s. 106; 
800 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 220. 
801 M. Międzobrodzka, Kazimierski-podgórski skład solny…, s. 11; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków 

w wiekach XVI–XVIII, s. 220. 
802 M. Międzobrodzka, Kazimierski-podgórski skład solny…, s. 12. 
803 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 30; Tenże, Lokacje i rozwój…, s. 419. 
804 Tamże, s. 448. 



  

  115 

 

sprzyjała istnieniu użytków rolnych, ogródów i sadów należących do mieszczan805. 

Na tzw. Planie Kołłątajowskim wykonanym w latach 1783–1785 widać, że na zapleczach 

kamienic i domów znajdowały się obszerne, chociażby w zestawieniu z sąsiednim Krakowem, 

ogrody i sady należące do mieszczan806. Tym bardziej występowały one na przedmieściach, 

które cechowały się jeszcze bardziej luźną zabudową. Przedmieścia małych i średnich miast 

cechowały się wręcz wiejskim krajobrazem807. Niektórzy bardziej zasobni mieszczanie 

kupowali duże połacie ziemi i prowadzili na ich terenie produkcję rolno-hodowlaną808. 

W źródłach wymienione są ogrody mieszczan zajdujące się na zapleczach kamienic i domów, 

ale również ogrody i sady nie powiązane z budynkami mieszkalnymi809. 

Nawet w największych miastach, czasem mimo formalnych zakazów, trzymano 

zwierzęta hodowlane810. Także mieszczanie kazimierscy musieli trzymać bydło i trzodę intra 

muros, skoro w 1597 roku edykt królewski nakazywał, aby podjąć w mieście pewne prace 

porządkowe: „śmiecia, gnoje i insze plugastwa z domu, a mianowicie od świń, za miasto 

wynosić abo wywozić kazał, a nie na Rynek abo za domy to wyrzucał […]. Bydła i świnie, przed 

którymi bruki i cmentarze spokojnie być nie mogą, aby każdy w domach swych zawirał i chował, 

a na ulicę ich nie wypuszczał, pod winą”811. Był to w miastach problem powszechny i magistraty 

walczyły z podobnymi praktykami812. Chociaż więc zwierzęce odchody były źródłem 

problemów, to niemniej wykorzystawano je także jako nawóz do przydomowych ogródków813. 

Fakt istnienia na miejskich posesji stajenek, chlewików czy trzody odnotowano w źródłach814. 

 

                                                           
 

805 Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 14; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–

XVIII, s. 186, 563. 
806 Atlas historyczny miast polskich, red. R. Czaja, t. 5: Małopolska, red. Z. Noga, z. 1: Kraków, red. Z. Noga, 

Kraków 2007, mapa nr 1.13. 
807 P. Łozowski, Rodzina w Starej i Nowej Warszawie…, s. 37–38. 
808 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 448. 
809 ANK, AMK, Inskrypcje…, sygn. 29/34/218, s. 59, 69, 234–235; Tamże, Protokuł transakcyi urzędu radzieckiego 

miasta JKMci Kazimierz przy Krakowie, sygn. 29/34/222, s. 24, 167; Tamże, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 25; 

Tamże, Protokuł…, sygn. 29/34/277, s. 43 (49), 164 (170), 170–171 (176–177), 174 (180); Tamże, Protokuł 

tranzakcyi sądu woytowsko-ławniczego miasta wolnego Rzeczypospolitey Kazimierza, sygn. 29/34/481, s. 101; 

Tamże, Protokuł intromissyi, sygn. 29/34/495, s. 6–8. 
810 S. Tomkowicz, Domy i mieszkania w Krakowie w pierwszej połowie XVII wieku, Kraków 1922, s. 7; 

M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 449. 
811 Cyt. za: J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 186. 
812 M. Szmytka, Zanieczyszczenia nowożytnego Krakowa, [w:] Ekobiografia Krakowa, red. R. Szmytka, 

A. Izdebski, Kraków 2018, s. 217–219. 
813 Tamże, s. 215–216. 
814 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 94–95, 290; Tamże, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 38; Tamże, Protokuł 

inkwizycyi urzędu radzieckiego kazimierskiego, sygn. 29/34/277, s. 43 (49), 164 (170), 174 (180). 
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Przemysł kazimierski opierał się początkowo głównie na przedsiębiorstwach miejskich. 

Cegielnia miejska zlokalizowana na terenie wsi Bawół, została poświadczona w dokumentach 

w 1369 roku815. Na terenie przedmieścia Podbrzezie wydobywano glinę dla tejże cegielni816. 

Kazimierz posiadał zgodę królewską na budowę statków nad brzegami Wisły w opraciu 

o zalecenie króla Stefana Batorego z 1578 roku817. Miasto posiadało także swój kamieniołom 

(wzmiankowany od XIV wieku), zlokalizowany najprawdopodobniej na Wzgórzu Lasoty818. 

Cegielnia oraz kamieniołom prężenie działały w XVI wieku dzięki ożywieniu ruchu 

budowlanego w Krakowie, czego przejawem była m.in. rozbudowa zamku królewskiego819. 

Z innych przedsiębiorstw miejskich należy wymienić topnię tłuszczów (wziankowana po raz 

pierwszy w 1378 roku), zbudowaną według przywileju lokacyjnego postrzygalnię (pierwsza 

wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1375 roku) czy wagę miejską, służącą głównie do ważenia 

metali820. W Kazimierzu istniała także topnia złota złotników krakowskich, wspomniana po raz 

pierwszy w 1489 roku. Działała na tyłach posesji przy obecnej ulicy Józefa (pod murem 

miejskim)821. Ostatnia wzmianka o tejże hucie pochodzi z 1632 roku822. 

Wiele inicjatyw gospodarczych miało miejsce pod koniec XVIII stulecia. Wskutek 

pierwszego rozbioru Polski Kazimierz został odcięty od przedsiębiorstw zawiślańskich (granica 

rozbiorowa odcięła też Kraków od źródeł kamienia na Krzemionkach)823. W południowo-

zachodnim narożniku miasta, niedaleko nieczynnego już wówczas kościoła św. Jakuba 

Apostoła stojącego na wapiennej skale, na miejscu dawnego cmentarza parafialnego, 

Kazimierz Krajewski założył wapiennik. Działalność tego przedsiębiorstwa doprowadziła do 

zniszczenia nadbrzeżnej skały. Przedsiębiorstwo nie istniało jednak długo, nie wytrzymawszy 

konkurencji z podobnymi inicjatywami zlokalizowanymi za Wisłą824. Józef z Janowic 

Chwalibóg za zezwoleniem władzy kościelnej nabył w 1787 roku tereny i zabudowania 

związane ze zlikwidowanym wcześniej kościołem św. Jakuba Apostoła, a następnie urządził 

w tym miejscu wapiennik oraz cegielnię825. W 1786 roku ksiądz kanonik Wacław Sierakowski, 

                                                           
 

815 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 366, 430. 
816 B. Krasnowolski, Kazimierz, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 402. 
817 Tamże, Z badań nad architekturą i urbanistyką…, s. 106. 
818 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 366, 430. 
819 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 25. 
820 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 369–370, 391, 430. 
821 B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 402. 
822 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 186. 
823 K. Bąkowski, Historia miasta Kazimierza…, s. 22; B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój…, s. 415. 
824 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 255–256; B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 138. 
825 ANK, AMK, Transactiones…, sygn. 29/34/219, s. 72; B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 138, 143. 
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wykorzystując do pracy żebraków i włóczęgów, otworzył na Stradomiu, między kościołem 

św. Agnieszki a klasztorem koletek, manufakturę – fabrykę sukna połączoną z farbiarnią826. 

Zakład został zamknięty w 1792 roku z powodu małej wydajności pracy827.  

  

                                                           
 

826 W. Sierakowski, Rękodzieło Fabryki Sukienney które w Krakowie 1786 dla wielu pożytków i zatrudnienia 

ubogich pracą iest ustanowione przez WJX. Wacława hrabię Sierakowskiego proboszcza katedralnego 

krakowskiego, iako fabryki sukienney protektora, w trzech częściach zawarte pracą i kosztem Autora, cz. 2, Kraków 

1797, s. 36–38. 
827 M. Szymor-Rólczak, Konteksty inkulturacyjne w »Rękodziele fabryki sukiennej...« Wacława Sierakowskiego, 

„Prace Polonistyczne”, t. 72, 2017, s. 105; B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 72, 198; J. Bieniarzówna, 

J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 572–573. 
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Rozdział II. Ludność 

1. Rozwój zaludnienia 

Ustalenie liczby mieszkańców miast lub wsi, całego kraju lub niektórych jego dzielnic, 

wobec braku spisów ludności aż do końca XVIII wieku, zawsze przysparzało badaczom dużo 

trudności. Podobnie jest i w przypadku liczby ludności miasta Kazimierza. Dane spisowe – do 

kompletności których można mieć zastrzeżenia – istnieją w zasadzie dopiero dla schyłku XVIII 

stulecia. Dla wcześniejszych okresów szacunki zaludnienia są wykonywane najczęściej na 

podstawie źródeł proweniencji skarbowej828. Są to źródła pośrednie dla demografii, bowiem 

nie rejestrowano tam liczby ludności, lecz elementy podatkowe (dom, ziemia czy w przypadku 

rejestrów pogłównego osoby, które zapłaciły podatek)829. Początkowo do obliczenia wielkości 

populacji miast próbowano wykorzystać rejestry podatku szos (płaconego przez mieszczan od 

wartości majątku), ale z czasem historycy doszli do wniosku, że rejestry tej daniny nie nadają 

się do wyznaczenia jako punkt wyjścia dla wyprowadzenia szacunków830. Zdecydowanie 

lepsze szacunki liczby mieszkańców można sporządzić na podstawie spisów podatkowych 

podymnego i pogłównego831, chociaż i te źródła były często krytykowane przez badaczy jako 

dane mogące służyć za podstawę do obliczeń stanu ludności832. Źródła skarbowe w przypadku 

Kazimierza zachowały się licznie właśnie w postaci rejestrów podatków podymnego 

i pogłównego. Co oczywiste, nie powstały w celu przekazania informacji o stanie zaludnienia. 

Zapisano w nich odpowiednio liczbę opodatkowanych nieruchomości oraz liczbę osób, które 

uiściły podatek. W celu oszacowania liczby ludności należy więc opracować przelicznik osób 

przypadających na jeden dom (w przypadku podymnego) oraz osób nieobjętych podatkiem 

(w przypadku pogłównego)833. Opracowanie odpowiednich przeliczników jest dla historyka 

zadaniem najtrudniejszym. Z powodu natury źródeł fiskalnych – które z wielu względów 

                                                           
 

828 P. Miodunka, Demograficzny i gospodarczy potencjał małych miast południowej polski od końca XVI do 

początku XIX wieku, RDSG, t. 78, 2017, s. 136. 
829 J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 22; C. Kuklo, Demografia…, s. 89. 
830 Szos nakładano bowiem na miasta w zryczałtowanej postaci, zaś o należnościach naliczanych konkretnym 

mieszczanom decydowała rada miejska. Kwota płaconego szosu była także często zaniżona, toteż rejestry te mają 

niewielką wartość dla badań demograficznych; P. Guzowski, R. Poniat, Przeliczniki demograficzne…, s. 78–79; 

K. Nabiałek, Dzieje Wojnicza od XVI do połowy XVII wieku, s. 130; M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast 

i mieszczaństwa…, s. 330–331, 358. 
831 P. Guzowski, R. Poniat, Przeliczniki demograficzne…, s. 77. 
832 I. Gieysztorowa, Źródła i szacunki w badaniach osadnictwa i demografii Polski XVI i XVII w., KHKM, t. 10, 

1962, s. 575–593; Taż, Wstęp…, s. 145 nn. 
833 J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 22. 
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(będzie o tym mowa niżej) nie ujęły wszystkich podatników – szacunki takie będą obarczone 

dużym marginesem błędu i będą miały jedynie wartość wybitnie szacunkową834. Będzie to 

zawsze ogólna orientacja w liczbie ludności, tym bardziej, że rejestry podatkowe z XVIII wieku 

są mniej dokładnie niż te z końca XVII wieku835. Uzyskane liczby będą więc ukazywać 

prawdopodobny rząd wielkości zaludnienia. Dodam także – powtarzając za Cezarym Kuklo – 

że każde przeliczniki zawsze będą „wartością statystyczną i po części abstrakcyjną”, toteż na 

każdy szacunek ludności poczyniony na ich podstawie trzeba narzucić duży margines błędu 

i nigdy takich obliczeń nie można przyjąć jako pewnik836. Zbyt duże roczne skoki danych 

wykluczają także generalizacje, toteż wyniki badań są tu w pewnym stopniu umowne. Jednak, 

pomimo dużych różnic ze stanem faktycznym, ustalenia dają ogólny ogląd na stan zaludnienia 

czy stan gospodarczy danego ośrodka837. W przyjmowaniu odpowiednich współczynników 

i mnożników nie mogę odejść od arbitralności, ponieważ nie istnieją uniwersalne przeliczniki. 

W tym miejscu, tytułem wstępu do obliczeń osiemnastowiecznych stosunków 

ludnościowych, postanowiłem przytoczyć wyniki wcześniejszych ustaleń dotyczących 

zaludnienia miasta Kazimierza pomiędzy XIV a XVII stuleciem. Według szacunków Tadeusza 

Ładogórskiego, dokonanych na podstawie spisów świętopietrza, parafię Bożego Ciała 

w Kazimierzu w XIV wieku zamieszkiwało 750 osób, parafię św. Jakuba Apostoła 990 osób, 

zaś parafię śś. Michała i Stanisława 570 osób838. Wymienione szacunkowe liczby dotyczyły 

w przypadku dwóch ostatnich parafii, co oczywiste, także ludności zamieszkującej liczne wsie 

wchodzące w ich skład, toteż konieczne były dalsze szacunki oparte na tej liczbie. Na podstawie 

powyższych wyliczeń Ładogórskiego Jerzy Wyrozumski oszacował więc, że w Kazimierzu 

intra muros około 1340 roku zamieszkiwało około 1 500 osób839. Wraz z przedmieściami 

liczba mieszkańców sięgać mogła nawet 2 tys. osób840. Podobną liczbę mieszkańców 

                                                           
 

834 P. Guzowski, R. Poniat, Przeliczniki demograficzne…, s. 77; Historia Polski w liczbach: ludność, terytorium, 

oprac. A. Wyczański i in., Warszawa 1994, s. 4; K. Mikulski, Pułapka niemożności…, s. 18; P. Miodunka, 

Demograficzny…, s. 136. 
835 A. Laszczuk, Szlachta w województwie krakowskim w świetle rejestrów pogłównego z 1622 roku, „Przegląd 

Historyczny”, t. 79, nr 3, 1988, s. 431; Taż, Ludność województwa podlaskiego w drugiej połowie XVII wieku, 

Warszawa 1999, s. 28; C. Kuklo, Demografia…, s. 86–87. 
836 C. Kuklo, Demografia…, s. 86.  
837 K. Wróbel-Lipowa, Próba szacunku ludności Dubienki, Grabowca, Horodła i Tyszowiec oraz stratyfikacji 

zawodowej w drugiej połowie XVIII w., „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F”, vol. 28, 1973, 

s. 185. 
838 T. Ładogórski, Studia nad zaludnieniem Polski XIV wieku, Wrocław 1958, s. 196. 
839 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 315–316; T. Ładogórski, Studia nad zaludnieniem…; Tenże, Spór 

o ocenę rachunków świętopietrza i liczebność zaludnienia Polski w XIV w., KHKM, t. 10, 1962, s. 33–52; 

J. M. Małecki, Z. Noga, Ludność, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 561. 
840 B. Krasnowolski, Kazimierz, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 402. 
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Kazimierza w XIV wieku przyjął Józef Mitkowski841. Leszyk Belzyt, opowiadając się za 

metodą maksymalnych danych, stwierdził, że szacunki dla tego okresu należałoby podnieść aż 

do liczby 2 200–2 400 mieszkańców842. 

U schyłku XIX stulecia Stanisław Kutrzeba na wątłej podstawie rejestrów podatkowych 

szosu oraz podobnych rachunków przeprowadzonych dla Norymbergi z połowy XV wieku 

oszacował liczbę ludności miasta Kazimierza pod koniec XIV stulecia. Badacz ten ustalił, że 

w latach 1385–1387 miasto zamieszkiwało około 1 700–2 000 ludzi843. Równocześnie 

stwierdził jednak, że bliższa rzeczywistości jest raczej dolna granica tych szacunków844. 

W opinii Leszka Belzyta duży wzrost liczby mieszkańców Kazimierza pomiędzy rokiem 

1340 a 1390 (nawet o 900 osób) wskazywałby na szybki rozwój tego ośrodka w XIV wieku845. 

Według badań Stanisława Kutrzeby w latach 1369–1401 osiedliły się w Kazimierzu 

1 263 osoby846. Krzysztof Zamorski ocenił – biorąc za podstawę obliczeń szacunki Kutrzeby 

dla końca XIV wieku – że w Kazimierzu w XV wieku liczba mieszkańców mogła wynosić już 

około 3 250 osób847. 

W późniejszym okresie, w XVI wieku i w pierwszej połowie XVII stulecia, liczba 

mieszkańców miasta – wedle szacunków Mariana Friedberga – nie przekroczyła zapewne 

5 tys. osób848. Autor ten nie podał jednak podstawy i metody obliczeniowej849. Według Janiny 

Bieniarzówny, w świetle danych odnośnie stawienia się w 1648 roku w czasie przeglądu 

zbrojnych aż 1580 mieszczan z Kazimierza, wspomniane szacunki Friedberga mogły być 

bardzo ostrożne850. Jan M. Małecki podobnie szacował liczbę mieszkańców miasta w połowie 

XVI wieku (5 tys.), nie podał jednak czy zaliczył do tej liczby mieszkańców miasta 

żydowskiego851. Wiele w kwestii szacunków zaludnienia Kazimierza w XVI–XVII wieku 

wniosły badania Leszka Belzyta, który dokonał dokładniejszych szacunków zaludnienia dla 

                                                           
 

841 J. Mitkowski, Nationality Problems and Patterns in Medieval Polish Towns: The Example of Cracow, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, nr 39, 1978, s. 31–42. 
842 L. Belzyt, Ludność i domy w Kazimierzu…, s. 35–36; Tenże, Kraków i Praga około 1600 roku…, s. 90. 
843 S. Kutrzeba, Ludność i majątek Kazimierza…, s. 183–202; J. M. Małecki, Z. Noga, Ludność, s. 561. 
844 W 1385 r. – 1 647 osób, w 1386 r. – 1 988 osób, zaś w 1387 r. – 1 685 osób; S. Kutrzeba, Ludność i majątek 

Kazimierza…, s. 189–190. 
845 L. Belzyt, Kraków i Praga około 1600 roku…, s. 90. 
846 S. Kutrzeba, Ludność i majątek Kazimierza…, s. 194. 
847 K. Zamorski, Rozwój demograficzny…, s. 857. 
848 Inwentarz archiwum miasta Kazimierza…, s. 15; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–

XVIII, s. 219; J. M. Małecki, Z. Noga, Ludność, s. 561. 
849 Por. L. Belzyt, Ludność i domy w Kazimierzu…, s. 21. 
850 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 219. 
851 Tamże, s. 13. Dzięki badaniom M. Bałabana wiadomo, że w podobnym czasie w mieście żydowskim mogło 

mieszkać około 2 tys. Żydów. J. M. Małecki podał więc zapewne szacunek obejmujący także liczbę starozakonnych; 

zob. M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 1, s. 102–103. 
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podobnego okresu (1550–1576) na podstawie rejestrów podatkowych szosu. Doliczając do 

liczby mieszkańców szlachtę, duchowieństwo, biedaków czy ludzi luźnych otrzymał finalnie 

2 900–3 300 mieszkańców852. Według obliczeń Belzyta kazimierskie przedmieścia mogły 

liczyć w połowie XVI wieku około 950–1 300 mieszkańców853. 

Leszek Belzyt dokonał także, na podstawie trzech rejestrów podatkowych szosu z lat 

1605, 1607 oraz 1609, obliczeń dotyczących zaludnienia miasta na początku XVII wieku. 

Doliczając do wielkości populacji uzyskanej z obliczeń dokonanych na podstawie rejestrów 

podatkowych grupy obejmujące duchowieństwo, pensjonariuszy szpitala, szlachtę oraz ludzi 

luźnych uzyskał liczbę 3 400–3 800 mieszkańców chrześcijańskiego Kazimierza. 

Na przedmieściach kazimierskich na początku XVII wieku, wedle obliczeń tego badacza, 

mogło mieszkać około 1 350–1 600 osób854. Takie dane pokrywałby się z wyżej przytoczonymi 

obliczeniami Mariana Friedberga, który twierdził, że Kazimierz wraz z przedmieściami w dobie 

największego prosperity zamieszkiwało nie więcej niż 5 tys. ludzi855. W okresie rozwoju 

gospodarczego liczba mieszkańców krakowskiego zespołu miejskiego systematycznie 

wzrastała. Wśród trzech miast aglomeracji Kazimierz zajmował pod względem liczby ludności 

drugie po Krakowie miejsce. Biorąc pod uwagę przedstawione szacunki, Kazimierz na 

początku XVII wieku był miastem średniej wielkości. Znajdowałby się więc w dolnej części 

zestawienia obejmującego ok. 20 największych miast Korony, posiadając podobną liczbę 

ludności do Gniezna, Nowego Sącza, Olkusza, Przemyśla, Wieliczki czy Zamościa856. 

Przechodząc do szacunków ludności Kazimierza i jego przedmieść w XVIII wieku 

należy stwierdzić, że zasób ludnościowy krakowskiego zespołu miejskiego w omawianym 

w pracy okresie był już istotnie nadszarpnięty kryzysami demograficznymi wywołanymi 

działaniami wojennymi oraz epidemiami. W tym miejscu trzeba cofnąć się do początku drugiej 

połowy XVII wieku. Okres ten obfitował w wydarzenia, które miały wpływ na istotne 

zmniejszenie się liczby ludności krakowskiego zespołu miejskiego. Szczególny udział 

w depopulacji miały wybuchające często zarazy. W listopadzie i grudniu 1651 roku nawiedziła 

                                                           
 

852 L. Belzyt, Kraków i Praga około 1600 roku…, s. 95. 
853 Tamże, s. 97–98. 
854 Tamże, s. 126–127, 130. W swojej wcześniejszej pracy L. Belzyt podaje następujące szacunki dla tego okresu: 

3 500–3 700 osób w Kazimierzu, zaś na kazimierskich przedmieściach wraz ze Stradomiem 1 400–1 500 

mieszkańców. Łącznie dawałoby to liczbę 4 900–5 200 osób zamieszkujących ten teren; Tenże, Ludność i domy 

w Kazimierzu…, s. 28. 
855 Inwentarz…, s. 15; B. Krasnowolski, Kazimierz, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 402. 
856 C. Kuklo, Demografia…, s. 233, tab. 42; M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 374–

375. 
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miasto epidemia dżumy, wskutek której zmarło do maja 1652 roku 170 osób857. Zaraza 

rozgorzała na dobre wiosną 1652 roku, bowiem według dwóch kronikarzy, Marcina 

Golińskiego oraz Stefana Ranatowicza, od maja 1652 roku do drugiej połowy września 

1653 roku wskutek „czarnej śmierci” zmarło w Kazimierzu kolejne 2 578 osób858. 

W krakowskim zespole miejskim zaraza pochłonęła w tym czasie, wedle szacunków, ponad 

33 tys. ludzi859. Na ubytki ludnościowe spowodowane epidemią dżumy nałożyły się straty 

wywołane najazdem szwedzkim860. W 1655 roku Szwedzi wdarli się do Kazimierza. Wrogie 

oddziały złupiły miasto, zapewne przyczyniając się do śmierci znacznej liczby jego 

mieszkańców861. Obraz miasta według konstytucji sejmowej z 1659 roku przedstawiał się 

katastrofalnie, bowiem ubyło w Kazimierzu 3/4 zabudowań, zaś liczba ludności sięgała 

zaledwie 25% stanu sprzed wojny862. W rejestrze podatku pogłównego z 1662 roku 

wymieniono 1 796 osób. Waldemar Kowalski założył, że rejestr ten objął aż 75% ludności, 

toteż hipotetyczna liczba mieszkańców miasta mogła wynosić wówczas prawie 2 400 osób. 

Poddał on więc w wątpliwość informacje o ubytku w wyniku epidemii dżumy i „potopu” 

szwedzkiego aż 75% ludności Kazimierza863. Przychylam się do tej opinii, bowiem wielu 

mieszkańców miasta (np. pośledniejszych rzemieślników, pracowników sezonowych czy 

mieszczan posiadających wiejskie majątki) w chwili wybuchu epidemii musiało zapewne 

opuścić miasto i udać się na wieś, gdzie z racji niższej gęstości zaludnienia panowało większe 

bezpieczeństwo podczas „powietrza”864. Dalsze wyludnienie miasta nastąpiło wskutek 

III wojny północnej. Wojska szwedzkie kilkakrotnie zajmowały Kazimierz w latach 1702–

1709865. Kolejny kryzys demograficzny w przypadku krakowskiego zespołu miejskiego miał 

miejsce w latach 1707–1710, kiedy ziemie polskie nawiedziła ponownie epidemia dżumy866. 

W kronice klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem zapisano pod rokiem 1707: 

„lecieli ludzie trupem, jako prawie liście z drzewa w listopadzie, tak że z Krakowa, Kazimierza, 

                                                           
 

857 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 357–358. 
858 K. Zamorski, Rozwój demograficzny…, s. 862; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, 

s. 358, 362. 
859 K. Zamorski, Rozwój demograficzny…, s. 862. 
860 S. Hoszowski, Dynamika rozwoju zaludnienia Polski w epoce feudalnej (X–XVIII w.), RDSG, t. 13, 1951, s. 146. 
861 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 368. 
862 K. Zamorski, Rozwój demograficzny…, s. 864. 
863 W. Kowalski, Społeczeństwo parafii Bożego Ciała…, s. 12–13. 
864 M. Wyżga, Homo movens…, s. 328; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 358–

360, 364. 
865 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 452. 
866 E. Karpacz, »Opłakane czasy« – epidemia dżumy w Krakowie w latach 1707–1710. Przyczynek do badań nad 

upadkiem królewskiego miasta, „Folia Historica Cracoviensia”, vol. 18, 2012, s. 248. 
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Kleparza drabiniastemi wozami dniem i nocą trupów za miasto wywozili”867. Niestety z uwagi 

na brak rejestrów zgonów z Kazimierza z tego czasu nie można powiedzieć nic więcej o liczbie 

ofiar zarazy. Wiadomo jednakże ze źródła z 1711 roku, że kazimierskie cechy rzemieślnicze 

zostały wówczas istotnie przerzedzone wskutek tej epidemii868. 

W kontekście szacunkowych obliczeń liczby ludności Kazimierza w XVIII wieku warto 

przypomnieć, że jurysdykcja władz miejskich rozciągała się nie tylko nad terytorium miasta 

intra muros. Wykorzystane rejestry podatkowe obejmują także nieruchomości oraz ludność 

zamieszkującą przedmieścia (Stradom, Podbrzezie, Szewskie, „za bramą Wielicką”) oraz wsie 

Czyżowa Wola, Zabłocie oraz Beszcz. W poniższych szacunkach na podstawie spisów 

podatkowych podymnego i pogłównego obliczyłem, zgodnie z założeniami całej pracy, liczbę 

ludności Kazimierza w obrębie murów oraz najbliższych przedmieść (Podbrzezie, Szewskie 

oraz „za bramą Wielicką”)869. Motywuję to faktem, że zamieszkująca takie właśnie terytorium 

ludność została objęta spisami z końca XVIII wieku, tj. spisem prymasa Michała Jerzego 

Poniatowskiego z 1787 roku, spisem Fryderyka Józefa Moszyńskiego z 1789 roku oraz spisami 

Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej z lat 1791–1792870. Umożliwi to zestawienie liczb 

ludności podanych w wymienionych spisach z wielkością populacji oszacowaną na podstawie 

źródłach fiskalnych. Taki obszar był także w zainteresowaniu badaczy wymienionych na 

początku tego rozdziału, którzy szacowali stan zaludnienia Kazimierza. 

Podatek podymny (dymowy) został wprowadzony w 1629 roku i zastąpił podatek 

poradlny (należność od dóbr ziemskich wprowadzoną przez Kazimierza Wielkiego)871. 

Dymowe było płacone przez mieszczan, chłopów i szlachtę zagrodową. Danina ta została 

zlikwidowana stopniowo wraz z upadkiem Rzeczypospolitej872. Szacunków zaludnienia 

Kazimierza w XVIII wieku dokonałem na podstawie czterech zachowanych rejestrów tego 

podatku (z lat 1715, 1733, 1776 oraz 1790)873. Ich przypadkowe rozłożenie w czasie pozwoliło 

mi na ukazanie szacunków w szerszych ramach chronologicznych. 

                                                           
 

867 Tamże, s. 248. 
868 Pierwsze dwie karty rejestru podatku podymnego z 1711 r. zawierają porównanie liczby obecnych rzemieślników 

każdej profesji ze stanem z 1692 r.; ANK, AMK, Rejestry poborowe m. Kazimierza, sygn. 29/34/798, s. 1–2. 
869 „Z całą pewnością nie można natomiast zaliczyć do ludności miejskiej mieszkańców osad określanych jako 

przedmieścia, jeśli występują w nich kmiecie i zagrodnicy z typowymi powinnościami chłopskimi, nawet jeśli są 

one własnością miasta”; P. Miodunka, Demograficzny…, s. 137. Zob. także Wstęp.  
870 Stradom stanowił także osobną pozycję w zestawieniach liczby ludności według spisów austriackich (w 1796 oraz 

w 1804 r.), co podkreślało niejako jego odrębność; zob. H. Grossman, Struktura społeczna i gospodarcza…, s. 51–

52; J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 68. 
871 Historia Polski w liczbach…, s. 4. 
872 C. Kuklo, Demografia…, s. 76; Historia Polski w liczbach…, s. 4. 
873 ANK, AMK, Regestr…, sygn. 29/34/802; Tamże, Spisanie…, sygn. 29/34/803; Tamże, Tabella…, sygn. 29/34/804. 
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Znając liczbę budynków w mieście można uzyskać dosyć wiarygodne dane dotyczące 

liczby ludności. Obliczenia trzeba jednak oprzeć na przeciętnym zaludnieniu jednego domu 

(dymu). Określenie przeciętnej liczby osób zamieszkujących jeden dom nie jest łatwe, 

dysponując dostępnymi dla epoki prestatystycznej źródłami874. Wyjaśnienia wymaga również 

samo pojęcie „dym” i jego interpretacja. W wielu rejestrach określenie to nie musiało wcale 

oznaczać pojedynczego budynku, bowiem w większych miasta na jeden budynek przypadało 

często kilka czy kilkanaście „dymów”875. Jednak w Kazimierzu w XVIII wieku pojęcie domu 

i dymu było jednoznaczne, toteż będę używać ich zamiennie. Wziąłem pod uwagę budynek jako 

jednostkę, nawet gdy posiadał kilka opodatkowanych kominów876. Komentarza wymaga 

również kwestia nieruchomości duchownych i szlacheckich. Takie nieruchomości były zwykle 

zwolnione od należności podatkowych877. W większych ośrodkach posesje duchowieństwa 

i szlachty mogły stanowić pokaźną część zabudowy miasta. Pominięcie tych nieruchomości 

w szacunkach ludności równałoby się znacznemu obniżeniu wyników. W świetle 

zgromadzonych danych w przypadku badanego obszaru nie istnieje jednak takie ryzyko, 

bowiem w Kazimierzu niewiele było domów należących do reprezentantów tych stanów878. 

Jak wspomniałem wyżej, kluczową kwestię w szacunkach liczby ludności na podstawie 

podymnego stanowią mnożniki. Badacze przyjmowali różne przeliczniki osób przypadających 

na jeden dom879. Były to czasem propozycje zbyt wygórowane880 lub nader skromne, nie 

uwzględniające jakby całej rzeszy osób skupionych wokół miejskiej rodziny nuklearnej 

                                                           
 

874 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 331. 
875 C. Kuklo, Demografia…, s. 83–86; M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 331. 
876 Wyeliminowałem z badania nieruchomości opisywane jako „rudery”, budynki „puste” czy o przeznaczeniu 

gospodarczym (np. kuchnie, gorzelnie). Nie liczyłem także klasztorów czy plebanii, ponieważ ich ludność doliczę 

osobno do liczby ludności miasta. 
877 J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 83. 
878 Według T. Zielińskiej miasto Kazimierz budziło w XVIII w. niewielkie zainteresowanie szlachty, jeśli chodzi 

o nabywanie nieruchomości; T. Zielińska, Szlacheccy właściciele…, s. 103. Istotnie, w badanym w pracy okresie 

niewiele było w mieście kamienic i domów należących do „urodzonych”; zob. Rozdział I.3. Nieruchomości takie 

wymieniane są w omawianych rejestrach podatkowych. Podobnie rachmistrzowie spisowi nie pomijali 

w rejestrach nieruchomości duchownych. 
879 Przykładowo: J. Wojtowicz dla Torunia na początku XVIII w. przyjął w ten sposób 9 osób zamieszkujących 

1 dom; J. Wojtowicz, Studia nad kształtowaniem się układu kapitalistycznego w Toruniu: stosunki przemysłowe 

miasta Torunia w XVIII wieku, Toruń 1960, s. 24. W Opolu w 1787 r. na jeden dym śródmiejski oraz przedmiejski 

przypadało 8 mieszkańców (w miastach śląskich w XVIII było to 7,7 osoby); S. Golachowski, Opole w roku 1787, 

„Przegląd Zachodni”, nr 1–2, 1952, s. 116–117. Dla Wojnicza pod koniec XVII w. przyjęto dywersyfikację 

wielkości dymu w zależności od lokalizacji, tzw. dym miejski – 8 osób, dym przedmiejski – 6 osób; K. Nabiałek, 

Dzieje Wojnicza od XVI do połowy XVII wieku, s. 130. Zob. także M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast 

i mieszczaństwa…, s. 331, 364, 384–385; J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 82. 
880 P. Guzowski, R. Poniat, Przeliczniki demograficzne…, s. 79–80; T. Ślawski, Studia nad ludnością Biecza 

w wiekach XIV–XVII, „Małopolskie Studia Historyczne”, t. 1, 1958, z. 3–4, s. 21–66; C. Kuklo, Demografia…, s. 86. 
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(czeladników, służby, krewnych)881. Nie opracowano jednolitego przelicznika882. Twierdzę 

jednak, że nie jest to możliwe z uwagi na znaczne gospodarcze i funkcjonalne zróżnicowanie 

miast Rzeczypospolitej, co przekładało się na różne rozmiary gospodarstw domowych883. 

Przeliczniki zaproponowane przez badaczy w większości nie wykraczają niestety poza 

hipotezy, zwykle nie oparte na materiale źródłowym z powodu poważnych braków w tej 

materii, szczególnie dla początków epoki nowożytnej884. 

Dysponując materiałem źródłowym z końca XVIII stulecia w postaci spisów 

sporządzonych przez Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe, zdecydowałem się obliczyć 

na tej podstawie średnią liczbę domowników przypadających na jeden dym w mieście 

Kazimierz885. Wykorzystanie danych z końca XVIII wieku w odniesieniu do początku tego 

wieku może wydawać się dyskusyjne. Wychodzę jednak z założenia, że w ciągu niecałych 

80 lat nie doszło do istotnych zmian w formach życia miejskiego, wielkości gospodarstwa 

domowego czy strukturze ludnościowej886. Miasto w badanym okresie właściwie nie rozwijało 

się. Wręcz przeciwnie – Kazimierz był średnim ośrodkiem miejskim, znajdującym się 

począwszy od XVII wieku w okresie upadku gospodarczego887. Ze względu na niedostatki 

źródłowe zrezygnowałem z zaproponowanej w literaturze (skądinąd pożytecznej) propozycji 

dywersyfikacji średniego zaludnienia budynku ze względu na materiał jego wytworzenia 

(drewniane, murowane) oraz charakter (np. pałace, budynki instytucji)888. Średnia wielkość 

dymu w Kazimierzu wyniosła w 1791 roku 9,4 osoby, zaś rok później 9 osób. Budynki 

przedmiejskie były mniej zagęszczone, bowiem liczyły przeciętnie 7,5 osoby (1791) oraz 

7,6 osoby (1792). Średnia liczebność jednego domu w całej parafii Bożego Ciała wynosiła 

w 1791 roku 8,9 osoby, zaś rok później 8,5889. Zastosowałem więc w obliczeniach odrębne 

                                                           
 

881 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 365, 368; C. Kuklo, Demografia…, s. 86. 
882 C. Kuklo, Demografia…, s. 80. 
883 Por. C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 107, tab. 20. 
884 P. Guzowski, R. Poniat, Przeliczniki demograficzne…, s. 80. Por. P. Łozowski, Rodzina w Starej i Nowej 

Warszawie…, s. 59–60. 
885 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 7–31, 33, 37–66, 69–105. Oparcie się na spisach nominatywnych z końca XVIII lub początku 

XIX w. jest właściwą metodą badawczą; por. C. Kuklo, Demografia…, s. 86. 
886 Por. P. Guzowski, R. Poniat, Przeliczniki demograficzne…, s. 81. 
887 Zob. także Rozdział I. 
888 Por. P. Guzowski, R. Poniat, Przeliczniki demograficzne…, s. 83. 
889 Średnie zaludnienie jednego dymu obliczyłem dzieląc liczbę ludności przez liczbę budynków. Z obliczeń 

wyłączyłem klasztory męskie i żeńskie, ponieważ duża liczba osób zamieszkująca te budynki istotnie zawyżyłaby 

średnią, która przełożyłaby się z kolei na zawyżenie szacowanej liczby ludności. Pominąłem również pustostany, 

których uwzględnienie z kolei zaniżyłoby średnią; por. P. Guzowski, R. Poniat, Przeliczniki demograficzne…, 

s. 82, 84–86. 
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mnożniki dla budynków położonych w mieście oraz na przedmieściach890. Zaludnienie dymu 

zależało także od charakteru zajęć ludności, regionu, okresu dokonywania przeliczeń 

(szczególnie, jeśli przypadały zaraz po wojnie lub okresie zarazy) czy wielkości ośrodka891. 

Kazimierz charakteryzował się więc nieco większą średnią liczbą osób przypadających 

na jeden dym niż Miechów (8,6 osoby), ale zdecydowanie gęściej zaludnione były domy 

w Krakowie (15,1) czy w Warszawie (20,0)892. Biorąc pod uwagę wcześniej przytoczone dane 

na temat wielkości kazimierskiego dymu, zdecydowałem się wziąć pod uwagę dla czterech 

spisów podymnego maksymalne wyniki (tj. 9,4 osoby na dym miejski oraz 7,6 osoby na dym 

przedmiejski), chociaż nie zaleca się posługiwać uniwersalnym wskaźnikiem przeliczeniowym 

dla dłuższych okresów893. Dla weryfikacji tych przeliczników przytoczę dane pochodzące ze 

spisu austriackiego z 1804 roku, według których Kazimierz liczył wówczas 1 900 mieszkańców 

w 191 domach (liczba ludności zapewne została zaokrąglona do setek)894. Dawałoby to 

przeciętną liczbę 9,9 osoby na jeden budynek (więc nieznacznie wyższą niż uzyskałem dla całej 

parafii Bożego Ciała według spisów z końca XVIII wieku). Można sformułować zarzut, że 

zastosowanie dla roku 1715 – niedalekiego w czasie od III wojny północnej oraz epidemii – 

przeliczników opracowanych w oparciu o dane z końca wieku zawyży szacunek ludności. 

Uważam jednak, że przy jednoczesnej depopulacji mieszkańców Kazimierza w wyniku działań 

wojennych oraz epidemii na początku XVIII wieku równocześnie destrukcji uległo wiele 

domów i kamienic, toteż średnia liczba osób zamieszkująca jeden dym nie uległa znaczącej 

redukcji. Wręcz przeciwnie – mogło dojść do zagęszczenia zaludnienia jednego dymu895. 

Władysław Rusiński twierdził, że założenie mówiące o wzroście zagęszczenia domów 

niezniszczonych w czasie wojny jest błędne, bowiem przeczy temu znaczna liczba wprawdzie 

niezamieszkałych domów, ale nie zniszczonych podczas zawieruchy wojennej896. Za tym 

ostatnim głosem przyjmuję jednak konsekwentnie dla wszystkich lat takie same przeliczniki. 

                                                           
 

890 Por. M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 331, 364. 
891 Tamże, s. 331. 
892 Por. P. Guzowski, R. Poniat, Przeliczniki demograficzne…, s. 84, tab. 2. 
893 „Nie wydaje się słuszne posługiwanie się w całym okresie XVII–XVIII w. jakimś jednym uniwersalnym 

wskaźnikiem przeliczeniowym zaludnienia dymu […]”; por. C. Kuklo, Demografia…, s. 86. 
894 S. Bredetzky, Reisebemerkungen über Ungarn und Galizien, Wiedeń 1809, s. 38. Dane powtórzył m.in. 

S. Schnür-Pepłowski, Galiciana 1778–1812, Lwów 1896, s. 139 oraz J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 68. 

Podano osobno liczbę mieszkańców Stradomia, więc rachunek dla Kazimierza musiał obejmować miasto intra 

muros oraz przedmieścia Podbrzezie, Szewskie i „za bramą Wielicką”. 
895 Podobnie: J. Wojtowicz, Studia nad kształtowaniem…, s. 24. 
896 W. Rusiński, Straty i zniszczenia w czasie wojny szwedzkiej oraz jej skutki na obszarze Wielkopolski, [w:] 

Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655–1660, t. 2: Rozprawy, red. A. Przyboś, Warszawa 1957, s. 279. 
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Niestety, nie udało mi się uzyskać danych odnoszących się do zaludnienia i liczby domów 

w Kazimierzu w pierwszej połowie XVIII wieku, aby obliczyć bliski czasowo mnożnik. 

W przypadku ośrodka, gdzie zlokalizowanych było kilka zgromadzeń zakonnych, nie 

mogłem pominąć dodatkowego doliczenia liczby duchowieństwa. Do oszacowanej na 

podstawie liczby domów i mnożników liczby ludności trzeba więc jeszcze dodać mieszkańców 

męskich i żeńskich klasztorów kazimierskich oraz prepozytury kościoła św. Jakuba Apostoła. 

Według danych z 1772/1773 roku kazimierskie klasztory augustianów, kanoników regularnych 

laterańskich, paulinów oraz trynitarzy zamieszkiwało 67 osób (w tym spisie nie uwzględniono 

augustianek)897, zaś w 1791 roku 83 osoby (oraz 49 osób z grona służby)898. Można by więc 

przyjąć dla rejestru podatkowego z 1715 roku liczbę 75 osób zamieszkujących budynki 

klasztorne, dla następnego (1733) 100 osób (nie istniał wówczas jeszcze w Kazimierzu klasztor 

trynitarzy), dla kolejnego (1776) 115 osób, zaś dla ostatniego rejestru podymnego 130 osób 

(1790). Liczbę ludności związaną z kościołem św. Jakuba Apostoła (duchowieństwo, służba) 

szacować można ostrożnie, wobec braku źródeł do jej określenia, na około 10 osób dla spisów 

podatku dymowego z 1715, 1733 oraz 1776 roku (w roku 1790 parafia już nie istniała). Dla 

większej precyzji przeprowadzonych szacunków należy doliczyć także pensjonariuszy szpitala 

dla ubogich św. Leonarda. Ich liczbę szacuję na około 8 osób dla wszystkich czterech 

rejestrów899. Po dokonaniu opisanych wyżej obliczeń uzyskałem następujące szacunki liczby 

ludności Kazimierza wraz z przedmieściami (tabela 6). W świetle powyższych szacunków 

mogę stwierdzić, że populacja Kazimierza i jego przedmieść w ciągu XVIII wieku stale się 

zwiększała. Średnioroczny wzrost liczby ludności Kazimierza z przedmieściami w okresie 

1715–1790 wynosił 0,64%. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 

897 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 497. 
898 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 7–31, 33. 
899 Liczbę pensjonariuszy ustaliłem na podstawie akt szpitala: ANK, Regestr percepty spitala s. Leonarda…, 

sygn. 29/34/870, passim; Tamże, Regestr percepty z dochodow do szpitala sw. Leonarda należących, sygn. 29/34/871, 

passim; Tamże, Regestr percepty z dochodow do szpitala sw. Leonarda należących, sygn. 29/34/872, passim; Tamże, 

Visitatio Łopacciana ecclesiae hospitalis s. Leonardi, sygn. 29/34/868, passim. 
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Tabela 6. Zaludnienie Kazimierza według szacunków na podstawie rejestrów podatku podymnego 

w XVIII wieku 

Rok 

Liczba domów Liczba ludności 

Przyrost 

(1715=100) K.   P. a Razem K.   P. a Razem 

1715 87 14 101 868 105 973 – 

1733 98 20 118 985 150 1 135 117 

1776 108 35 143 1 087 263 1 349 139 

1790 120 50 170 1 198 375 1 573 162 

Źródło: ANK, AMK, Regestr wybierania contributiey dymowey drugiey raty dla woyska JKMci …, sygn. 29/34/801; 

Tamże, Regestr…, sygn. 29/34/802; Tamże, Spisanie…, sygn. 29/34/803; Tamże, Tabella…, sygn. 29/34/804. 

Objaśnienia: a – Podbrzezie, przedmieście Szewskie (Krakowskie lub „za bramą Krakowską”) oraz „za bramą 

Wielicką”; K. – Kazimierz; P. – przedmieścia. 

 

 

Dyskusyjne wydaje mi się natomiast doliczenie do otrzymanej szacunkowej liczby 

mieszkańców miasta jednostek stanowiących margines społeczny, które nie posiadały 

własnych domów900. Według Ireny Gieysztorowej w miastach grupa ta stanowiła 20–30% 

populacji901. Gdyby przyjąć takie założenie prezentowane szacunki trzeba by podwyższyć 

odpowiednio do 1 168–1 265 (dla roku 1715), 1 362–1 476 (1733), 1 619–1 754 (1776) oraz 

1 888–2 045 (1790) mieszkańców. Liczby te wydają mi się jednak zbytnio zawyżone, 

szczególnie w świetle danych ze spisów nominatywnych z lat 1791–1792 (o których będzie 

mowa niżej). Wiadomo bowiem, że w 1791 roku wymieniono imiennie prawie 1 600 

mieszkańców parafii Bożego Ciała oraz śś. Michała i Stanisława. W przypadku Kazimierza 

liczba osób nie posiadających własnych domów sięgająca 20–30% populacji wydaje mi się 

więc zawyżona. 

Zdaniem badaczy dużo bardziej wiarygodne – niż na podstawie podymnego – szacunki 

liczby ludności można uzyskać wykorzystując doń nominatywne rejestry podatku 

pogłównego902. W świetle badań nad ludnością Kazimierza nie mogę podzielić tego zdania, 

bowiem opracowanie mnożników dla rejestrów podatku pogłównego wydaje się bardziej 

problematyczne i złożone niż dla dymowego. Pogłówne zaczęto wybierać w 1662 roku903. 

                                                           
 

900 Uczyniono tak na przykładzie Wojnicza pod koniec XVII w.; K. Nabiałek, Dzieje Wojnicza od XVI do połowy 

XVII wieku, s. 130–131. 
901 I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 183–184. 
902 C. Kuklo, Demografia…, s. 86; I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 192 nn. 
903 W przypadku Kazimierza dla XVII w. zachowały się rejestry tego podatku z lat 1662, 1673, 1677, 1679, 1693–

1694, 1696 oraz 1699. 
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W 1717 roku Sejm Niemy zamienił je na stałą daninę przeznaczoną na utrzymanie wojska 

koronnego904. Z tego roku zachowany jest także pierwszy osiemnastowieczny rejestr tego 

podatku dla miasta Kazimierza. Ogólnie dla tego okresu w przypadku Kazimierza zachowało 

się 47 spisów z lat 1717–1757 w ramach dwóch jednostek archiwalnych905 oraz pojedynczy 

spis z września 1772 roku906. Podatek pobierano dwukrotnie w ciągu roku: wiosną (w marcu 

lub kwietniu) oraz jesienią (we wrześniu lub październiku). Brak jest na ogół przemieszczeń 

stron i luk wewnątrz tych jednostek, co szczególnie ważne jest w kontekście prezentowanych 

badań907. Podatników spisywano w obrębie ulic Kazimierza, przedmieść oraz wsi podległych 

jurysdykcji miejskiej. Kazimierskie spisy pogłównego różnią się sposobami prowadzenia 

rejestracji w przypadku konkretnych lat. Biorąc pod uwagę zakres podawanych w nich 

informacji, wyróżniłem trzy grupy. Pierwszą z nich stanowią spisy, gdzie podano wszystkich 

podatników według gospodarstw domowych (z funkcjami pełnionymi przez domowników) 

oraz ogólną stawkę podatku od danego gospodarstwa (spisy numer 1–8, 10–13, 17). Drugą, 

najliczniejszą grupę rejestrów, stanowią te, gdzie zostali wymienieni tylko kierownicy 

gospodarstw domowych wraz z ogólną stawką należności od danego gospodarstwa (spisy 

numer 16, 19–47). Trzecią grupę stanowią rejestry, gdzie nie trzymano się żadnej z powyższych 

reguł (spisy numer 9, 14–15, 18) i informacje, czasem w obrębie jednego spisu, zapisywano 

                                                           
 

904 Historia Polski w liczbach…, s. 4; J. Kleczyński, Pogłówne generalne w Polsce i oparte na niem popisy 

ludności, Kraków 1893, s. 3 [242]. 
905 Na potrzeby tej pracy nadałem kolejnym spisom numery porządkowe: spis nr 1 (24 III 1717), nr 2 (11 IX 1717), 

nr 3 (18 IX 1718), nr 4 (13 IV 1719), nr 5 (1 IX 1719), nr 6 (23 II 1722), nr 7 (VIII–IX 1722), nr 8 (6 III 1723), 

nr 9 (III 1724), nr 10 (IX 1724), nr 11 (1 III 1725), nr 12 (15 IX 1725), nr 13 (III 1726), nr 14 (IX 1726), nr 15 (1 IX 

1727), nr 16 (III 1728), nr 17 (1 IX 1728), nr 18 (1 III 1729), nr 19 (X 1730), nr 20 (III 1731), nr 21 (IX 1731), 

nr 22 (IX 1732), nr 23 (III 1733), nr 24 (III 1735), nr 25 (IX 1736), nr 26 (IX 1741), nr 27 (III–IV 1742), 

nr 28 (III 1743), nr 29 (IX–X 1743), nr 30 (III 1744), nr 31 (IX 1744), nr 32 (III 1745), nr 33 (IX 1745), nr 34 (III 

1746), nr 35 (IX 1746), nr 36 (IX 1747), nr 37 (IX 1749), nr 38 (III 1750), nr 39 (IX 1750), nr 40 (IX 1751), 

nr 41 (IX 1752), nr 42 (III 1753), nr 43 (IX 1753), nr 44 (IX 1754), nr 45 (III 1755), nr 46 (IX 1755) oraz 

nr 47 (III 1757); ANK, AMK, Rejestry poborów pogłównego, sygn. 29/34/812; Tamże, Rejestry poborów 

pogłównego, sygn. 29/34/813. W spisie nr 12 (IX 1725) brakuje dwóch kart, co dyskwalifikuje go do obliczeń; 

Tamże, Rejestry poborów pogłównego, sygn. 29/34/812, s. 291–305. Rejestry poboru podatku pogłównego z lat 

1758–1771 nie zachowały się. Odnalazłem ich ślad w jednostce zawierającej różne akta dotyczące poborów 

podatków (w postaci pokwitowań wpłaty kwoty tej daniny przez miasto Kazimierz w marcu 1759 r., w marcu 

1761 r., w październiku 1766 r. oraz w kwietniu 1767 r.); Tamże, Akta dotyczące poborów szosu, podymnego, 

pogłównego, czynszów i opłat, kwity, wykazy domów i osób, drobne fragmenty ksiąg poborowych, 

sygn. 29/34/815, s. 333, 335, 337, 339. 
906 ANK, AMK, Regestrum conscriptionis civium et incolarum pro contributione capitali rathae 112, 

sygn. 29/34/814. 
907 Dwie karty pochodzące z rejestru nr 40 (IX 1751) znalazłem w jednostce zbiorczej obejmujące różne akta 

dotyczące podatków i opłat miejskich z XVI–XVIII w.; ANK, AMK, Akta dotyczące poborów szosu, podymnego, 

pogłównego, czynszów i opłat, kwity, wykazy domów i osób, drobne fragmenty ksiąg poborowych, 

sygn. 29/34/815, s. 557–558. 
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dość swobodnie908. Ponadto, w spisie nr 15 podano liczbę opodatkowanych osób 

„podlegających” pod danego kierownika gospodarstwa domowego, jednak bez ich 

wymienienia. We wspomnianym wyżej osobnym spisie datowanym na wrzesień 1772 roku, 

oprócz stawek tej daniny płaconej od liczby domowników mieszkających w gospodarstwie, 

zapisano liczbę osób opodatkowanych.  

Spisy pogłównego nie objęły wszystkich mieszkańców danego ośrodka, bowiem 

istniały grupy zwolnione od płacenia tego podatku, ale i część ludności uchylała się od jego 

uiszczania. Z opłacenia tej daniny zwolnione były dzieci. W XVII wieku górną granicę wieku 

„dziecięcego” określono na 10 lat909, lecz w odniesieniu do XVIII stulecia nie wiadomo jaki 

wiek zwalniał z tego obowiązku. Nie musiały płacić podatku także osoby szeroko rozumiane 

jako ubogie (chorzy, pogorzelcy, wychodźcy ze wsi) oraz osoby starsze (nie sprecyzowano 

jednak konkretnego wieku)910. Badacze ogólnie twierdzą, że połowa społeczeństwa nie płaciła 

tego zobowiązania911. Spisy te nie zawierają więc informacji o wszystkich zamieszkałych 

w danym ośrodku osobach, a jedynie o tych, które były zobowiązane do uiszczenia podatku, 

i co ważniejsze, takowy zapłaciły. Punktem wyjścia do doszacowania ludności nie ujętej 

w rejestrach pogłównego jest więc określenie zarejestrowanej liczby podatników. Omówienia 

wymaga więc sama kwestia techniczna zastosowanych metod obliczeniowych. Należność 

z tytułu pogłównego płacona przez miasto było opłatą zryczałtowaną912. Jak wynika 

z dokumentów dotyczących podatku pogłównego z lat 1717–1767, miasto Kazimierz było 

zobowiązane  do  zapłacenia  należności w wysokości 1 585 złp, 24 gr oraz 12  szelągów913. 

Podstawą podatku pogłównego była jedna osoba, zaś jednostkowa danina wynosiła 2 złp, 11 gr 

                                                           
 

908 Przykładowo w spisie nr 15 (IX 1727) podano tylko kierowników gospodarstw domowych, zaś obok dopisano 

liczbę opodatkowanych osób. W spisie nr 10 (IX 1724) w przypadku niektórych gospodarstw podano dokładną  

specyfikację domowników, przy pozostałych zapisano tylko ile osób z danego gospodarstwa zapłaciło podatek. 

W spisie nr 19 (X 1730) zanotowano główne same głowy gospodarstw, sporadycznie zapisano pozostałych 

podatników. W spisach nr 9 (III 1724) oraz 16 (III 1728) położono nacisk na wymienienie ewentualnych małżonek 

gospodarzy, sporadycznie podano innych domowników. 
909 J. Kleczyński, Pogłówne generalne w Polsce…, s. 21 [260]. 
910 C. Kuklo, Demografia…, s. 87–88. 
911 P. Miodunka, Demograficzny…, s. 142; C. Kuklo, Demografia…, s. 88. I. Gieysztorowa twierdziła, że „ludność 

zwolniona od pogłównego wynosiła tyle, co i nim obciążona”; I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 196. 
912 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 474. 
913 Takiej kwoty nie udawało się jednorazowo uzbierać od mieszkańców, toteż przy wybieraniu pogłównego 

wielokrotnie obchodzono domy drugi raz (w nagłówku drugiego spisu widnieje informacja, że wykaz dotyczy 

suplement do podatku). Kilkukrotnie zaniechano szczegółowego spisu suplementu z podziałem na podatników 

i ograniczono się do podania ogólnej kwoty zebranej należności. Jednak drugi pobór daniny nie oznaczał zebrania 

wystarczającej kwoty i w efekcie brakującą sumę dopłacano z kasy miasta. Od jesieni 1730 r. obchodzono domy 

mieszczan jeden raz, a brakującą kwotę (zwykle ok. połowę wyznaczonej kwoty podatku) dopłacano z kasy miasta. 
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i 1 szeląg914. Nie wszyscy zarejestrowani płatnicy uiścili pełną stawkę za osobę. Niektóre 

kategorie osób płaciły więc obniżoną stawkę, np. wdowy czy kalecy915. Niestety nie jestem 

w stanie zróżnicować występujących stawek podatkowych ze względu na poziom zamożności 

mieszczan, pozycję społeczną, zawód czy fakt zasiadania we władzach miasta916. 

Uznałem, że rejestry z grupy pierwszej, w których wymieniono wszystkie 

opodatkowane osoby (spis nr 1–8, 11–13, 17), względnie liczbę takich osób (spis nr 14 z IX 

1726 oraz z 1772 roku)917 najlepiej nadają się do szacunków liczby zaludnienia. 

Za nieużyteczne w tej kwestii uważam spisy, w których wymieniono przy głowie każdego 

gospodarstwa sumę należności zapłaconą za wszystkich domowników. Sądzę, że szacunki 

liczby ludności opodatkowanej przeprowadzone na takiej podstawie źródłowej nie mogę być 

rzetelne. Jak już wspomniałem wyżej, nie wszyscy mieszkańcy płacili pełną stawkę daniny. 

W przypadku wielu gospodarstw domowych nie można ustalić ile osób objętych podatkiem 

zostało uwzględnionych w konkretnej kwocie918. Reasumując, szacunki zostały dokonane tylko 

na podstawie 13 spisów z 10 roczników (1717, 1718, 1719, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 

1728, 1772)919. Wzięcie pod uwagę, przy podjęciu próby szacunku ludności na bazie 

staropolskiego spisu podatkowego, rejestrów z kilku lat pozwala na większą kontrolę wyników 

i istotne zredukowanie ryzyka wyciągnięcia mylnych wniosków na podstawie jednego, być 

może akurat szczególnie niedokładnego rejestru920. 

W procesie sporządzania szacunków zaludnienia na podstawie rejestrów pogłównego, 

z uwagi na dość dużą grupę osób ustawowo zwolnioną z jego opłacania, konieczne jest 

oszacowanie wielkości grupy nie ujętej w rejestrach. Przyjęta w demografii historycznej 

metoda obliczeniowa nakazuje określenie procentowego udziału grup nie zobowiązanych do 

uiszczenia podatku921. Dominujący w nauce demografii pogląd, że do uiszczania pogłównego 

                                                           
 

914 W dokumentach spisowych z września 1725 r. zapisano na okładce rejestru ogólną stawkę podatku w zależności 

od liczby osób; ANK, AMK, Rejestry poborów pogłównego, sygn. 29/34/812, s. 11. 
915 Np. we wrześniu 1724 r. zapisano, że „Bartek kulawy” zapłacił 1 złp podatku; ANK, AMK, Rejestry poborów 

pogłównego, sygn. 29/34/812, s. 245. Niektóre wdowy płaciły normalną stawkę za osobę, zaś inne obniżoną. 
916 Wyszczególnienia w przypadku Torunia dokonał K. Mikulski; Tenże, Pułapka niemożności…, s. 13–15. 
917 Spis nr 12 (IX 1725) wyeliminowałem z badania ze względu na brak dwóch kart. 
918 Przykładowo: stawka podatkowa 4 złp 22 gr i 2 szelągi odpowiadała dwóm osobom czy 7 złp i 4 gr trzem 

osobom, ale nie wiadomo ile osób mieściło się w kwocie 6 złp i 10 gr, nie będącej wielokrotnością stawki osobowej 

(2 złp, 11 gr i 1 szeląga). 
919 Pobór podatku pogłównego w 1772 r. z punktu widzenia szacunków liczby ludności przypadł dość niefortunnie, 

bowiem nastąpiło to po wydarzeniach konfederacji barskiej, która spowodowała śmierć wielu ludzi – 

w konsekwencji liczba opodatkowanej ludności musiała być mniejsza niż ta sprzed konfederacji. Oprócz tego wielu 

ludzi w związku z wydarzeniami konferencji musiało popaść w nędzę – ci także nie zostali ujęci w rejestrach. 
920 C. Kuklo, Demografia…, s. 80. 
921 Tamże, s. 87–88. 
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była zobowiązana – po uwzględnieniu osób zwolnionych z tego obowiązku – połowa liczby 

ludności, obroniłoby się pod warunkiem, że faktycznie wszystkie osoby ustawowo objęte 

podatkiem takowy zapłaciły i uwzględniono je w rejestrze. Wydaje mi się, że dla każdego 

ośrodka należy zastosować inne przeliczniki doszacowania osób nie ujętych w rejestrach. 

Także w świetle dotychczasowych badań nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować wyższy 

odsetek doszacowanej ludności. Mieczysław Kędelski dla szacunków populacji Poznania 

w XVIII wieku przyjął, że podatnicy wymienieni w rejestrach pogłównego stanowili około 

35% ogólnej liczby ludności miasta922. Z kolei Jerzy Wojtowicz dla Torunia przyjął, że 

doszacować trzeba aż 70% ludności923. Dużo bardziej korzystne dla wartości spisów 

podatkowych wyniki uzyskał Cezary Kuklo po konfrontacji rejestrów pogłównego dla miasta 

Suraża z zapisami metrykalnymi, bowiem ustalił, że te pierwsze nie objęły około 43% ogółu 

ludności tego miasta924. 

Przechodząc do próby ustalenia udziału grup niepłacących podatku pogłównego 

w przypadku Kazimierza muszę wyraźnie zaznaczyć, że przyjęte odsetki będą przeważnie 

wartościami arbitralnymi. Jednocześnie staram się je uzasadniać i weryfikować z ustaleniami 

innych badawczy. Główną składową tego odsetka będzie liczba dzieci pozostającą pod dachem 

rodziców925. Jednocześnie jest to najbardziej problematyczna część szacunków ludności 

nieobjętej podatkiem. Przyjmuję więc – posiłkując się danymi obliczonymi na podstawie 

spisów ludności z końca XVIII wieku – że dzieci pozostające pod dachem rodziców mogły 

stanowić około 30% ludności miejskiej i przedmiejskiej926. Udział wynoszący około 30% 

przyjmowali także inni badacze927.  Z kolei Tadeusz Ładogórski twierdził, że dzieci do 14. roku 

                                                           
 

922 M. Kędelski, Rozwój demograficzny…, s. 60–61, tab. 13. 
923 J. Wojtowicz, Studia nad kształtowaniem…, s. 22–32. 
924 C. Kuklo, Próba obliczenia ludności Suraża według stanu na 1663 r., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Warszawskiego. Filia w Białymstoku. Prace Historyczne”, t. 19, 1977, s. 41–56. 
925 M. Kędelski na przykładzie Poznania w latach 1717–1764 oszacował liczbę dzieci w rodzinach w kolejnych latach 

za pomocą metody demograficznej postarzania według generacji (na podstawie tablic trwania życia). Oszacował 

również liczbę dzieci migrantów na podstawie liczb rocznych przyjęć do prawa miejskiego; M. Kędelski, Rozwój 

demograficzny…, s. 58–59. 
926 Według spisów Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej dla parafii Bożego Ciała dzieci do 10. roku życia 

stanowiły tam odpowiednio w 1791 r. 22,1% (w mieście – 21,0%, na przedmieściach – 25,9%), zaś rok później 

24,3% (w mieście – 24,4%, na przedmieściach – 23,9%). Pamiętać należy, że w powyższych spisach niedokładnie 

rejestrowano dzieci przed ukończeniem przez nie 1. roku życia, toteż przyjęcie ogółem udziału dzieci do 10. roku 

życia na poziomie 28% wydaje mi się zasadne. 
927 K. Mikulski dla osiemnastowiecznego Torunia przyjął w zależności od okresu 30 lub 35%; Tenże, Pułapka 

niemożności…, s. 25. Z kolei J. Wójtowicz w przypadku Torunia przyjął odsetek w wysokości 30%; Tenże, Studia 

nad kształtowaniem…, s. 30. M. Kędelski dla Poznania w podobnym okresie wyliczył około 26–28%; Tenże, 

Rozwój demograficzny…, s. 60–61, tab. 13. Zob. także A. Laszuk, Ludność województwa podlaskiego…, s. 21. 
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życia stanowiły w XVIII wieku około 33–35% ogółu ludności928. Przyjęcie dla poniższych 

szacunków udziału dzieci do 10. roku życia na poziomie 30% wydaje mi się więc uzasadnione. 

Tym samym muszę stwierdzić, że dolna granica wieku, od osiągnięcia którego dzieci były 

obowiązane do zapłaty podatku, nie wynosiła w badanym okresie 10 lat. W dużą wątpliwość 

muszę poddać liczbę zapisanych w rejestrach dzieci. Przykładowo w spisie nr 1 z 1717 roku – 

trzeba dodać, że nielicznym, gdzie zapisano poza głowami gospodarstw domowych także inne 

osoby – wymieniono jedynie 14 dzieci (sic!) za które zapłacono podatek929. Trudno taki stan 

rzeczy przyjąć za rzeczywisty, jeżeli byliby to wszyscy potomkowie miejscowych mieszczan 

powyżej 10. roku życia zamieszkujący pod ich dachem. Oczywiście duża część młodzieży 

mogła opuścić rodzinny dom i udać się na służbę bądź na naukę rzemiosła930, ale na pewno nie 

było to powodem tak znacznego pominięcia w omawianych rejestrach dzieci pozostających 

w domach rodzinnych. 

Grupa osób starszych zwolniona z obowiązku podatkowego nie powinna przekroczyć 

kilku procent. Konstytucja sejmowa nie precyzowała wieku, którego osiągnięcie zwalniało 

z opłacania pogłównego, więc wzorem innych badań przyjąłem za ten wiek 60 lat931. Osoby 

starsze mogły stanowić więc około 6% populacji932. Do grupy zwolnionej z płacenia tej daniny 

doliczam jeszcze chorych, inwalidów i pogorzelców – 2%. 

W ówczesnych miastach przebywali ludzie marginesu, którzy w największych 

ośrodkach Rzeczypospolitej mogli stanowić nawet do 30% mieszkańców933, a w dużych 

miastach zachodnich nawet 40% populacji934. W przypadku miasta Kazimierza ostrożnie 

proponuję, że przedstawiciele dołów społecznych i ówczesnego półświatka stanowili 15%935. 

                                                           
 

928 T. Ładogórski, Demograficzny obraz Górnego Śląska w epoce feudalnej, [w:] Górny Śląsk. Prace i Materiały 

Geograficzne, red. A. Wrzosek, Kraków 1955, s. 221. 
929 Podobne obserwacje poczynili: K. Mikulski, Pułapka niemożności…, s. 16 oraz M. Kędelski, Rozwój demograficzny…, 

s. 58. 
930 Podobnie: K. Mikulski, Pułapka niemożności…, s. 16–17. 
931 Przykładowo w Prusach zwolniono z podatku dopiero 90-latków; M. Kopczyński, Subsidium charitativum 1662. 

Uchwała i wykonanie, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 11, 2000, s. 264. 
932 Według spisów Komisji Cywilno-Wojskowej dla parafii Bożego Ciała osoby powyżej 60. roku stanowiły tam 

odpowiednio w 1791 r. 6,3% (w mieście – 6,2%, na przedmieściach – 6,4%), zaś rok później 6,1% (w mieście – 

5,6%, na przedmieściach – 7,4%). Pamiętać należy także o słabej orientacji większości ówczesnych co do 

własnego wieku, a co dopiero orientacji exactorów na temat wieku podatników. Niektórzy zapewne zachowywali 

aktywność zawodową nawet w wieku powyżej 60 lat, więc nie zostali zaliczeni do grupy ludności starczej. Należy 

wspomnieć również o pominięciu w spisach wielu starszych kobiet; zob. także Wstęp. J. Wojtowicz dla Torunia 

w pierwszej połowie XVIII w. przyjął 5%; Tenże, Studia nad kształtowaniem…, s. 27. 
933 K. Mikulski, Pułapka niemożności…, s. 17, 25. 
934 M. Kędelski, Rozwój demograficzny…, s. 59. 
935 Sądzę, że Kraków bardziej niż Kazimierz przyciągał wszelkiej maści ludzi luźnych oraz biedotę. 
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Muszę także wspomnieć – na co nie wszyscy badacze zwracają uwagę – że niektórzy 

podatnicy zobligowani do płacenia pogłównego uchylali się od jego uiszczania, co jeszcze 

bardziej powiększałoby różnicę pomiędzy faktyczną liczbą osób objętych podatkiem a liczbą 

ujętą w spisach (czyli tę część, która zapłaciła daninę)936. Niektórzy unikali zapłaty należności, 

np. ukrywając się lub uchodząc z miasta, zwłaszcza w latach kryzysów937. Mieszkańcy miasta 

mogli być nieobecni w trakcie wybierania podatku, przebywając np. u rodziny na wsi 

i dorabiając do domowego budżetu poprzez pracę sezonową. Nie należy więc ufać w uczciwość 

gospodarzy, którzy mieliby zapłacić należność za nieobecnych czasowo domowników. 

Przyjmuję więc, że było to 5% zobowiązanych do zapłacenia tegoż podatku. 

W wybranych 13 spisach pogłównego wymieniono osoby, które nie zapłaciły podatku, 

ale nie wiadomo czy były obowiązane do jego uiszczania czy nie uregulowały płatności 

z innych powodów. Jeśli wymieniono w spisie takie osoby, to przy obliczaniu liczby osób 

opodatkowanych zostały one pominięte, bowiem takie jednostki uchylające się od opłacenia 

należności czy nie zobligowanie do zapłaty, będą w badaniu przedmiotem doszacowania. 

W ten sposób odsetek ludności, która nie zapłaciła podatku, wynosiłby około 58%. 

Uważam, że jest to maksymalny odsetek ludności koniecznej do doszacowania, zaś większy 

mógłby dotyczyć znaczniejszych ośrodków miejskich (w których większa byłaby np. grupa 

biedoty)938. Do grupy ludności nie objętej podatkiem pogłównego należałoby jeszcze doliczyć 

zazwyczaj dwóch exactorów (wybierających należność) wraz z ich domownikami 

(ok. 10 osób). Doszacować należałoby również, podobnie jak postąpiono w przypadku obliczeń 

liczby ludności na podstawie rejestrów podatku dymowego, kazimierski kler klasztorny 

i parafialny wraz z służbą (dla lat 1717–1728 – 110 osób, zaś dla 1772 roku 123 osoby) oraz 

dużo mniejszą liczbę pensjonariuszy szpitala parafialnego (8 osób). Uzyskane wyniki 

przedstawiłem w tabeli 7939.  

 

 

 

 

 

                                                           
 

936 Przykładowo w rejestrze pogłównego nr 18 zapisano: „Gębarowski z żoną uszedł”; ANK, AMK, Rejestry 

poborów pogłównego, sygn. 29/34/812, s. 439. 
937 C. Kuklo, Demografia…, s. 87. Przykładowo J. Wojtowicz dla Torunia w pierwszej połowie XVIII w. przyjął, 

że aż 30% ludności celowo unikało płacenia podatku; Tenże, Studia nad kształtowaniem…, s. 26. 
938 C. Kuklo, Demografia…, s. 88. 
939 Zdecydowałem się wziąć także pod uwagę przytoczone wcześniej głosy badaczy mówiące o objęciu w rejestrach 

pogłównego około połowy populacji. W ten sposób obliczone dane uwzględniłem w zestawieniu jako wariantowe. 
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Tabela 7. Szacunki liczby ludności chrześcijańskiej w Kazimierzu w latach 1717–1772 na podstawie 

rejestrów podatku pogłównego 

Nr 

spisu 

Miesiąc i rok 

poboru podatku 

Liczba ludności a Przyrost 

(III 1717=100) miasto  przedmieścia b ogółem 

1 III 1717 849 (732) 134 (112) 983 (844) 100 

2 IX 1717 797 (688) 139 (116) 935 (804) 95 

3 IX 1718 711 (616) 117 (98) 828 (714) 84 

4 IV 1719 733 (634) 93 (78) 826 (712) 84 

5 IX 1719 735 (636) 105 (88) 840 (724) 85 

6 II 1722 735 (636) 143 (120) 878 (756) 89 

7 VIII–IX 1722 730 (632) 172 (144) 902 (776) 92 

8 III 1723 740 (640) 122 (102) 861 (742) 88 

10 IX 1724 761 (658) 146 (122) 907 (780) 92 

11 III 1725 778 (672) 153 (128) 930 (800) 95 

13 III 1726 766 (662) 146 (122) 911 (784) 93 

17 IX 1728 738 (638) 141 (118) 878 (756) 89 

48 IX 1772 707 (612) 146 (122) 852 (734) 87 
Źródło: ANK, AMK, Rejestry poborów pogłównego, sygn. 29/34/812; Tamże, Rejestry poborów pogłównego, 

sygn. 29/34/813; Tamże, Regestrum conscriptionis civium et incolarum pro contributione capitali rathae 112, 

sygn. 29/34/814. Objaśnienia: a – w nawisach podałem szacunek w którym przyjąłem, że odsetek ludności 

nieuwzględnionej w rejestrach stanowił 50% ludności; b – Podbrzezie, przedmieście Szewskie (Krakowskie lub 

„za bramą Krakowską”) oraz „za bramą Wielicką”. 

 

 

Poczynione obliczenia uwidaczniają przede wszystkim duże różnice w rocznych 

szacunkach ludności. Jest to po pierwsze niewątpliwy wpływ niskiej jakości użytych do 

obliczeń źródeł. Jak wspomniałem wcześniej, należy pamiętać, że pewne grupy ludności płaciły 

podatki niechętnie i nierzadko skutecznie unikały tych obciążeń. Szczególnie mogło do tego 

dochodzić w okresie regresów gospodarczych, kiedy zubożona ludność w ostatniej kolejności 

myślała o uregulowaniu zobowiązań podatkowych. Ponadto, miasta cechował nieustanny 

przepływ ludności. W okresie sianokosów (maj–czerwiec) lub żniw (sierpień–wrzesień) 

odbywał się zwykle odpływ pracowników z miast. Biedniejsza część ludności miejskiej, także 

mniej zasobni rzemieślnicy, znajdowali często lepiej płatną niż w mieście pracę sezonową na 

wsiach, zwykle u krewnych i znajomych940. Nie ulega jednak wątpliwości, że podatki pobierano 

w bardziej „spokojnych” pod tym względem miesiącach roku. To migranci decydowali 

ówcześnie o liczbie ludności w miastach, szczególnie po wyniszczających wojnach 

i epidemiach941, jednakże nie byli oni w stanie uzupełnić ubytków po kryzysach 

demograficznych XVII i początku XVIII wieku. Nie można powiedzieć, że osiemnastowieczny 

                                                           
 

940 M. Wyżga, Homo movens…, s. 112. 
941 A. Walaszek, Migracje Europejczyków: 1650–1914, Kraków 2007, s. 56; M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje 

miast i mieszczaństwa…, s. 385–386; W. Rusiński, Straty i zniszczenia…, s. 279–280. S. Golachowski obliczył, 

że w Opolu w 1787 r. tylko 1/3 ludności miasta była silnie z nim związana, zaś 2/3 stanowiła „ludność migrująca 

z miasta do miasta i napływająca ze wsi”; Tenże, Opole w roku 1787, s. 120. 
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Kazimierz był atrakcyjnym miejscem do osiedlenia. Co więcej, cały krakowski zespół miejski 

od XVII wieku wiele stracił na atrakcyjności dla potencjalnych migrantów942. Być może niższe 

szacunki uzyskane dla lat 1718–1728 niż dla 1717 roku są świadectwem niechęci 

społeczeństwa kazimierskiego do uiszczania dwa razy do roku podatku, który musiał być 

znacznym obciążeniem dla najmniej zasobnych mieszczan. 

Również księgi metrykalne chrztów lub ślubów (rzadziej zgonów)943 można 

spożytkować do szacunków zaludnienia parafii944. Obliczenia na podstawie zapisów z metryk 

kościelnych pozwalają na dość precyzyjne szacunki945. Zaletą metryk jest fakt, że w założeniu 

miały one objąć całą ludność podlegającą jurysdykcji danej parafii. Chociaż metryki nie są 

wolne od wad, to w przypadku parafii miejskiej wiele czynników przemawia za większym 

zaufaniem do tych zapisów niż w przypadku ksiąg parafii wiejskich946. Otrzymane na tej 

podstawie dane mogą być jednocześnie pomocne w weryfikacji obliczonych na podstawie 

źródeł podatkowych szacunkowych liczb ludności, do czego zachęcają zresztą badacze947. 

Szacunkowe liczby ludności z wykorzystaniem liczb rocznych chrztów można obliczyć 

w oparciu o współczynnik urodzeń (współczynnik rodności, stopa rodności)948. Informuje on 

o liczbie urodzeń żywych przypadających na tysiąc mieszkańców949. Obliczone 

i zaproponowane w licznych badaniach współczynniki urodzeń są istotnie zdywersyfikowane. 

Teoria zakładająca, że stopa urodzeń zależała od wielkości ośrodka miejskiego wydaje mi się 

                                                           
 

942 Przykładowo między XVI a XVIII w. zasięg geograficzny napływu nowych obywateli Krakowa uległ istotnemu 

zawężeniu; por. M. Wyżga, Homo movens…, s. 358. Zob. także M. Szmytka, Zanieczyszczenia…, s. 228. 
943 Zrezygnowałem z dokonania szacunków zaludnienia na podstawie rocznych liczb ślubów. O ile w przypadku 

parafii Bożego Ciała można przyjąć, że wszystkie metryki ślubów odnosiły się do ludności zamieszkującej badany 

obszar, o tyle nie może powiedzieć tego o zapisach parafii św. Jakuba Apostoła oraz parafii śś. Michała i Stanisława. 

Trudność sprawiłoby wyodrębnienie „miejskich” zapisów ślubów z ksiąg tych dwóch parafii, bowiem były to 

jednostki wielosiedliskowe; zob. również uwagi we Wstępie. 
944 J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 22; C. Kuklo, Staropolska rejestracja metrykalna ślubów, chrztów 

i pogrzebów w warsztacie badawczym historyka, [w:] Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze 

dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, red. B. Popiołek, 

Kraków 2010, s. 46; P. Miodunka, Demograficzny…, s. 137.  
945 P. Miodunka, Demograficzny…, s. 141, 143. 
946 Wskazuje się m.in. na wyższy poziom moralności i wykształcenia kleru w miastach oraz na lepszą dostępność 

do kościoła parafialnego; zob. także Wstęp. 
947 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 358, 365; C. Kuklo, Demografia…, s. 88–

89. Postępuje tak J. Wojtowicz, Studia nad kształtowaniem…, s. 30–31; P. Miodunka, Demograficzny…, s. 159. 
948 Przykładowo: K. Mik, Ruch naturalny i rozwój…, s. 132–136; J. Baszanowski, Przemiany demograficzne…, 

s. 133–134; K. Górny, Ze studiów…, s. 71–98. 
949 Współczynnik urodzeń (współczynnik rodności) obliczyłem dzieląc średnią liczbę urodzeń żywych w danym 

roku przez oszacowaną liczbę ludności w danym roku, a następnie mnożąc w ten sposób uzyskany wynik przez 

stałą równą 1 000; zob. J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 9, 207; C. Kuklo, Demografia…, s. 160. 

Podobnie: M. Kędelski, Rozwój demograficzny…, s. 61–62. 
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słuszna. W mniejszych ośrodkach współczynnik wynosił około 40–50‰950, ale duże miasta 

charakteryzowały się niską stopą rodności951. W dużych ośrodkach miejskich przebywały 

znaczne skupiska ludzi luźnych oraz biedoty, które niezbyt często zawierały związki 

małżeńskie i konsekwencji ludzie tacy nie posiadali zwykle potomstwa952. Na większe miasta 

oddziaływały również w dużym stopniu ruchy imigracyjne. Współczynnik w okresach wolnych 

od kryzysów demograficznych przybierał wartość około 40–50 urodzeń na 

1 000 mieszkańców, ale w czasie kryzysów demograficznych przybierał zdecydowanie 

mniejsze wartości (np. w czasie klęski żywnościowej z lat 1736–1737 wynosił ok. 40‰)953. 

Irena Gieysztorowa dla drugiej połowy XVIII wieku w przypadku ziem polskich podaje 

współczynnik urodzeń równy 50,0‰954. Wydaje się, że jest to propozycja dość wygórowana, 

biorąc pod uwagę liczne, wspomniane wcześniej dane. Dodatkowo dane opracowane na lepszej 

jakościowo podstawie (rejestracji zdarzeń demograficznych w XIX wieku, nad którą 

„patronowała” władza państwowa) ukazują skromniejszą wartość stopy rodności955. 

Współczynnik istotnie zmalał w XIX wieku w efekcie „rewolucji demograficznej”, kiedy 

                                                           
 

950 Przykładowo dla miasteczka Daleszyce liczącego około 1 100 mieszkańców stopa urodzeń wynosiła na 

przełomie XVIII i XX w. 47,9‰ (Rejestr ludności miasta Daleszyce z lat 1797–1804, wyd. A. Szczypiorski, 

KHKM, t. 11, 1963, s. 573), zaś dla Ujścia Solnego w r. 1770 było to 44,3‰ (Z. Daszyńska-Golińska, Uście Solne: 

przyczynki historyczno-statystyczne do dziejów nadwiślańskiego miasteczka: studyum archiwalne, Kraków 1906, 

s. 134). P. Miodunka dla szacunków ludności małych miast południowej Małopolski w XVII–XVIII w. przyjął 

współczynnik urodzeń równy 45/1 000; Tenże, Demograficzny…, s. 142. Natomiast dla szacunków liczby 

ludności Wojnicza w XVII i XVIII przyjęto 45‰; P. Miodunka, Wojnicz w drugiej połowie XVII wieku i w wieku 

XVIII, s. 325–327. We wsi Bochotnica Kościelna w XVIII w. współczynnik wynosił 47,6‰; M. Handelsman, 

Z. Nagórski, Wieś Bochotnica Kościelna pod względem ludnościowym, „Ekonomista”, t. 4, 1904, s. 44–68, 223–

234. W 77 parafiach ziemi lubelskiej w końcu XVIII w. najczęstszą wartością współczynnika było 47,5‰; 

Z. Sułkowski, O właściwą metodę wykorzystywania metryk kościelnych dla badań demograficznych, KHKM, 

t. 10, z. 1/2, 1962, s. 89–95. 
951 Według podsumowania badań A. Szczypiorskiego dokonanego w latach 60. XX w. w większych miastach 

(Warszawa, Kraków, Poznań) w XVI–XVIII w. współczynniki rodności wynosiły 35–38‰; Tenże, Badania ksiąg 

metrykalnych a obliczenia ludności Polski w wieku XVII–XVIII, KHKM, t. 10, z. 1/2, 1962, s. 68. K. Górny dla 

osiemnastowiecznego Torunia przyjął współczynniki urodzeń w granicach 36–39%; Tenże, Ze studiów…, s. 80–

81. S. Waszak dla ludności Poznania u schyłku XVII i na początku XVII w. przyjął stopę rodności na poziomie 30–

35‰; Tenże, Ludność i zabudowa…, s. 116. J. Wojtowicz dla Torunia w pierwszej połowie XVIII w. przyjął stopę 

rodności na poziomie 35‰; Tenże, Studia nad kształtowaniem…, s. 31. W. Z kolei W. Dziewulski w badaniach na 

ludnością Szczecina w drugiej połowie XVIII w. ustalił współczynnik równy 30‰; Tenże, Problem zaludnienia 

Szczecina na przełomie XVI i XVII wieku, „Zapiski Historyczne: poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich”, 

t. 21, nr 3–4, 1955, s. 218. W miastach śląskich w latach 1783–1792 średnia roczna stopa rodności wynosiła 35‰, 

zaś w Opolu w 1787 r. 39,4‰; S. Golachowski, Opole w roku 1787, s. 120. 
952 J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 213–214. 
953 M. Kędelski, Rozwój demograficzny…, s. 63. 
954 I. Gieysztorowa, Badania demograficzne…, s. 118. 
955 W krajach północno- i zachodnioeuropejskich współczynnik około połowy XVIII w. wynosił 35–45‰. 

W Prusach w drugiej, trzeciej i czwartej dekadzie XIX w. współczynnik wynosił odpowiednio 43,6‰, 42,1‰ 

oraz 39,6‰; J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 211. 
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w wyniku spadku umieralności, zwłaszcza niemowląt i dzieci, zmniejszyła się także liczba 

wydawanych na świat dzieci956. 

W badaniach nad konkretnym ośrodkiem należy jednak powstrzymać się od 

bezrefleksyjnego przyjmowania określonych współczynników957. Szczególną wartość w tym 

przypadku mają dane empiryczne, nie zaś szacunkowe. W tym miejscu przytoczę współczynnik 

obliczony przez Kazimierza Mika w oparciu o dane dla jedenastu parafii Krakowa, Kazimierza 

i Kleparza w 1787 oraz 1790/1791 roku – wyniósł on odpowiednio 50,0‰ oraz 54,7‰958. 

Z moich obliczeń wynika, że w Kazimierzu w roku 1790/1791 współczynnik rodności wynosił 

około 50‰959. Wiadomo jednak, że liczba ludności ujawniona w spisach ery prestatystycznej 

jest zaniżona960, toteż oznaczałoby to, że uzyskany wskaźnik jest wartością maksymalną, ale 

i mało realną (większa liczba ludności, przy tej samej liczbie chrztów oznacza mniejszy 

współczynnik rodności). Błędem byłoby przyjmować, że współczynnik rodności przybierał 

w całym analizowanym okresie jednakową wartość. W niniejszych szacunkach przyjąłem więc 

dwie skrajne wartości (40 oraz 50‰)961. Szacunki liczby ludności wykonanałem za pomocą 

współczynnika rodności dla Kazimierza w latach 1723–1795962, na podstawie liczb rocznych 

chrztów trzech parafii. Co ważne, wykorzystałem średnią chrztów z kilku lat (w tym przypadku 

11-letnią), co eliminuje roczne wahania istotnie zaburzające wyniki (wykres 2)963. Dla drugiej 

połowy XVIII wieku zestawiłem dodatkowo w celach porównawczych szacunki liczby 

ludności krakowskiego zespołu miejskiego wykonane na podstawie rejestrów metrykalnych 

jedenastu parafii Krakowa, Kazimierza i Kleparza przez wspomnianego Kazimierza Mika964. 

 

                                                           
 

956 Tamże, s. 209, 211. 
957 Tamże, s. 212. 
958 K. Mik, Ruch naturalny i rozwój…, s. 119–137. 
959 Dysponując danymi odnośnie liczby chrztów trzech parafii kazimierskich pod koniec XVIII w. oraz liczbą 

ludności obliczoną na podstawie spisów z lat 1787, 1791 oraz 1792 można ustalić współczynnik urodzeń dla tych 

lat. W ten sposób uzyskałem kolejno: 1787 – 48,8‰, 1791 – 51,2‰ oraz 1792 – 50‰. 
960 Zob. także niżej. 
961 Np. K. Górny dla szacunków ludności ewangelickiej Torunia w latach 1702–1793 przyjął zakres współczynnika 

36–39‰, obliczając tym samym wartości minimalne i maksymalne szacunków stanu zaludnienia; K. Górny, Ze 

studiów…, s. 80–81. 
962 Wykorzystałem zapisy chrztów odnoszące się do mieszkańców Kazimierza intra muros oraz najbliższych 

przedmieść (Podbrzezie, Szewskie, „za bramą Wielicką”). W przypadku każdej kazimierskiej parafii 

dysponowałem nieco innymi zakresami liczb rocznych chrztów (Bożego Ciała – 1718–1800, św. Jakuba 

Apostoła – 1717–1783, śś. Michała i Stanisława – 1728–1800); por. Wstęp. Zdecydowałem się wyznaczyć 

początkową cezurę obserwacji na r. 1718. Z powodu braku danych w przypadku parafii śś. Michała i Stanisława 

(dla lat 1718–1727) ustaliłem hipotetycznie roczną liczbę chrztów równą 1, biorąc za podstawę dane o niewielkiej 

liczbie chrztów dzieci mieszkańców miasta Kazimierza i najbliższych przedmieść w tej parafii w kolejnych latach. 

Po zastosowaniu średniej ruchomej 11-letniej uzyskałem dane dla lat 1723–1795, służące za podstawę szacunków. 
963 C. Kuklo, Staropolska rejestracja metrykalna…, s. 46; P. Miodunka, Demograficzny…, s. 141. 
964 K. Mik, Ruch naturalny i rozwój…, s. 132, tab. 6. 
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Wykres 2. Szacunki liczby ludności Kazimierza na podstawie współczynnika urodzeń (1723–1795) 

Źródło: księgi chrztów parafii kazimierskich; rozwój ludnościowy krakowskiego zespołu miejskiego opracowano 

na podstawie K. Mik, Ruch naturalny i rozwój…, s. 132, tab. 6. Uwaga: ludność krakowskiego zespołu miejskiego 

(na wykresie: KZM) podzielono przez 10 celem lepszej prezentacji na wykresie. 

 

 

W odniesieniu do XVIII wieku istnieją pojedyncze dane (dla kilku lat) nienominatywne 

proweniencji kościelnej dotyczące zaludnienia Kazimierza, jednak w odniesieniu do ich 

wartości badawczej mam poważne wątpliwości965. Dopiero wkroczenie Rzeczypospolitej w erę 

statystyczną pod koniec XVIII wieku pozwala na dokładniejsze przedstawienie liczby ludności. 

                                                           
 

965 Wedle szczegółowych danych z wizytacji parafii diecezji krakowskiej przeprowadzonej na polecenie biskupa 

Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego w 1748 r. miejska część kazimierskiej parafii śś. Michała i Stanisława 

liczyła 51 osób, natomiast parafię Bożego Ciała zamieszkiwało 1 709 katolików (657 mężczyzn, 598 kobiet, 

165 chłopców, 289 dziewcząt do 7. roku życia). Bolesław Kumor podaje także dane zapisane w Liber beneficiorum 

z 1786 r. – parafia „na Skałce” liczyła 54 osoby, zaś dane odnośnie zaludnienia parafii Bożego Ciała zostały 

powtórzone wedle danych z księgi beneficjów z 1748 r. (1 709 katolików). Zaskoczeniem jest fakt, że dane 

z 1786 r. przytaczane przez Kumora odnoszą się do zasobu ludnościowego podległego jurysdykcji parafii 

św. Jakuba Apostoła (1 709 katolików, 23 dysydentów oraz 60 Żydów poza miastem żydowskim), skoro 

pozbawiona uposażenia wraz z pierwszym rozbiorem jednostka została zniesiona trzy lata wcześniej (1783) 

decyzją prymasa Michała Poniatowskiego. Taką liczbę katolików podawał Kumor w odniesieniu do parafii 

Bożego Ciała w 1748 r.; B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 2, s. 583, 586, 592; Tenże, Spis ludności 

diecezji krakowskiej prymasa M. J. Poniatowskiego z 1787 roku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 35, 

1977, s. 258–259. Obszerna dokumentacja z wizytacji odbytej za rządów biskupa Andrzeja Stanisława Kostki 

Załuskiego zachowała się w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie; zob. J. Kracik, Zasoby Archiwum Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie, „Analecta Cracoviensia”, t. 9, 1977, s. 478. 
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W 1787 roku z polecenia prymasa księcia Michała Jerzego Poniatowskiego dokonano spisu 

ludności w diecezji krakowskiej966. Według Bolesława Kumora spis przedstawia stan ludności 

w trzech pierwszych miesiącach roku 1787967. Wyniki tego spisu dla Kazimierza (jak można 

mniemać – biorąc pod uwagę ogólną liczbę ludności – wraz z przedmieściami) prezentuję 

w tabeli 8968. Według wspomianego Bolesława Kumora wyniki ze spisu zarządzonego przez  

prymasa Poniatowskiego można uznać za bardzo wiarygodne969, chociaż nie brak było głosów 

krytycznych co do sumienności wówczas przeprowadzonych wyliczeń970. 

 

 

Tabela 8. Ludność parafii kazimierskich w 1787 roku według spisu ludności diecezji krakowskiej 

Parafia 
Wyznanie 

Razem 
katolicy protestanci Żydzi 

Bożego Ciała 1 730 23 60 1 813 

śś. Michała i Stanisława 52 – – 52 

Razem 1 782 23 60 1 865 

Źródło: Spis ludności diecezji krakowskiej z r. 1787, wyd. J. Kleczyński, Kraków 1894, s. 305. 

 

 
 

Pierwszy w dziejach państwa polsko-litewskiego krajowy spis ludności 

przeprowadzono w okresie od lata 1789 roku do pierwszych miesięcy roku 1790971. Jego 

inicjatorem był Fryderyk Józef Moszyński, poseł bracławski, który na sesji sejmowej w dniu 

9 marca 1789 roku uzasadnił przeprowadzenie tegoż spisu. Spis zarządzono na mocy 

konstytucji sejmowej z 22 czerwca 1789 roku pod nazwą „Lustracyja dymów i podanie 

ludności”972. Finalne wyniki opublikowano w druku pt. „Okazanie proporcyi między 

województwami, miast, wsiów, dymów i podatków...” i ogłoszono na sesji sejmowej w dniu 

19 kwietnia 1790 roku973. Według tego spisu Kazimierz chrześcijański liczył 

                                                           
 

966 Spis ludności diecezji krakowskiej z r. 1787, s. 269. Oryginalne arkusze spisowe przechowywane w Archiwum 

Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Według B. Kumora J. Kleczyński wydał spis po dokonaniu wielu „poważnych 

skrótów i podsumowań”; B. Kumor, Spis ludności…, s. 278. 
967 Tamże, s. 280. 
968 Dane ze spisu z 1787 r. są podobne do danych wizytacyjnych z r. 1748 oraz informacji z Liber beneficiorum 

z 1786 r.; zob. przyp. nr 965. 
969 B. Kumor, Spis ludności…, s. 280. 
970 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 357. 
971 C. Kuklo, Demografia…, s. 52. 
972 A. Rzepkowski, Spisy ludności na ziemiach polskich w latach 1789–1939, „Przegląd Nauk Historycznych”, 

r. IV, nr 2 (8), 2005, s. 102. 
973 J. Pociecha, Polska statystyka publiczna – od Sejmu Czteroletniego do współczesności, „Folia Oeconomica 

Cracoviensia”, vol. 58, 2017, s. 8. 
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1 685 mieszkańców974. Liczba ta musi obejmować – biorąc pod uwagę nieco wcześniejsze oraz 

także późniejsze dane z innych spisów – zarówno miasto, jak i ludność zamieszkującą 

najbliższe przedmieścia. Należy dodać, że spis ten miał charakter skarbowy i objął wyłącznie 

ludność zamożniejszą. Nie zarejestrowano także szlachty oraz duchowieństwa975. 

W kontekście spisów nienominatywnych nie sposób nie wspomnieć o wynikach spisu 

przeprowadzonego w 1796 roku przez władze austriackie na świeżo zdobytym terytorium. 

Według tegoż spisu chrześcijański Kazimierz liczył 1 569 mieszkańców oraz 274 rodzin976. 

W tym miejscu wspomnę jeszcze w celach porównawczych o szacunkach Nathaniela Williama 

Wraxalla, brytyjskiego dyplomaty i agenta handlowego. Brytyjczyk podczas swojej wizyty 

w Rzeczpospolitej (1778) oszacował zaludnienie chrześcijańskiego Kazimierza wraz 

z miastem żydowskim na 5 tys. osób. Dodał, że większość stanowili Żydzi977. Jeśli wiadomo 

z innych źródeł, że miasto żydowskie liczyło w podobnym czasie (1773) 3 500 

mieszkańców978, dawałoby to około 1 500 mieszkańców w części chrześcijańskiej. 

Inną perspektywę dla obliczenia liczby ludności w miastach preindustrialnych otwierają 

nominatywne spisy ludności wykonane na zlecenie Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej 

z końca XVIII wieku979. Liczbę ludności parafii Bożego Ciała w Kazimierzu według spisów 

ludności z lat 1791–1792 przedstawiłem w tabeli 9. 

 

 

 
Tabela 9. Liczba ludności miasta Kazimierza według spisów ludności Komisji Cywilno-Wojskowych 

z lat 1791–1792 

Rok 
Kazimierz Przedmieścia Razem 

K. L. Ż. Razem K. L. Ż. Razem K. L. Ż. Razem 

1791 1 169 7 35 1 211 344 – 8 352 1 513 7 43 1 563 

   1792 * 978 – – 978 351 – – 351 1 329 – – 1 329 

Źródło: ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 
sygn. 29/30/40, s. 7–31, 33, 37–66, 69–105. Objaśnienia: K. – katolicy, L. – luteranie, Ż. – Żydzi; * – w spisie 
pominięto nieruchomości podległe parafii śś. Michała i Stanisława. 
 

 

 

 

                                                           
 

974 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 467. 
975 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 357. 
976 H. Grossman, Struktura społeczna…, s. 51; J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 68. 
977 N. W. Wraxall, Wspomnienia z Polski, [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, s. 480. 
978 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 2, s. 360. 
979 Krytykę kazimierskich spisów przedstawiłem również we Wstępie. 
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Znaczny ubytek ludności (234 osoby) mieszkającej na terenie parafii Bożego Ciała 

pomiędzy dwoma kolejnymi spisami wynika z dwóch przyczyn. Spis z 1791 roku objął także 

domy należące do parafii śś. Michała i Stanisława („na Skałce”), w których mieszkało w sumie 

50 osób (domy oznaczone numerami od 45 do 52). W roku 1792 nie spisano także 

duchowieństwa czterech klasztorów kazimierskich (augustianek, trynitarzy, paulinów oraz 

augustianów) – w domach tych zgromadzeń (o numerach 58, 59, 60 oraz 65) zamieszkiwały 

podczas pierwszego spisu 92 osoby. Drugim powodem różnicy w odnotowanej liczbie ludności 

pomiędzy dwoma omawianymi rejestrami jest fakt, że podczas spisu w 1792 roku nie 

wyszczególniono nie-katolików (luteranów oraz Żydów), stanowiących w 1791 roku grupę 

50 osób. Pomimo świeckiego charakteru tych spisów duchowni, którzy de facto byli wówczas 

rachmistrzami, często nie uwzględniali innowierców980. Biorąc pod uwagę powyższe 

wyjaśnienia sądzę, że spis ludności datowany na rok 1792 nie objął około 190 osób. 

Przyjmując, że liczba osób zamieszkujących wspomniane pominięte w spisie z 1792 roku 

nieruchomości nie uległa większej zmianie, ludność Kazimierza wraz z przedmieściami można 

oszacować na 1 521 osób. Po uwzględnieniu tych uwag ubytek 42 osób między dwoma spisami 

nie wydaje się znaczącą liczbą i wynika z salda odpływu i przypływu migrantów. 

Spisy Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej nie są oczywiście wolne od licznych 

pominięć981. Tadeusz Ładogórski szacuje, że nie objęły one 22–27% ludności982, zaś Alicja 

Falniowska-Gradowska twierdzi, że w 155 parafiach północnej Małopolski w latach 1790–

1792 w spisach ujęto ponad 83%, a w niektórych przypadkach ponad 95% mieszkańców983. 

Mam podstawy sądzić, że kazimierskie spisy z lat 1791–1792 również nie są pod tym względem 

doskonałe984. Wzorem obliczeń dokonanych przez Kazimierza Mika w latach 60. XX wieku 

liczbę spisanych osób można powiększyć o około 4%985. Tym sposobem szacunkowa liczba 

ludności wynosiłaby dla 1791 roku 1 626 osób, zaś dla roku 1792 – 1 582 osób986. Nie można 

także zapominać, że chociaż spis nie miał charakteru podatkowego, wiele osób mogło wówczas 

                                                           
 

980 Por. M. Kopczyński, Studia…, s. 67. 
981 E. Kaźmierczyk, Spisy Komisji Porządkowej…, s. 85. 
982 T. Ładogórski, Próba oceny rejestrów ludności okręgu siewierskiego-pileckiego z lat 1787–1806, PDP, t. 1, 

1967, s. 15. 
983 A. Falniowska-Gradowska, Szlachta województwa krakowskiego w świetle spisów parafialnych z lat 1790–

1792, [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza: studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę 

urodzin, red. J. Chrobaczyński, A. Jureczko, M. Śliwa, Kraków 1993, s. 500. 
984 Zob. Wstęp. 
985 K. Mik, Ruch naturalny i rozwój…, s. 128. Według I. Gieysztorowej niemowlęta winny stanowić około 4% 

ogółu ludności; por. Taż, Wstęp..., s. 99. Zob. także Wstęp na temat krytyki spisów ludności z końca XVIII w. 
986 K. Mik dokonał obliczeń nie uwzględniając wymienionych w spisie z 1791 r. innowierców; Tenże, Ruch 

naturalny i rozwój…, s. 130. 
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uniknąć spotkania z rachmistrzami, np. młodzi mężczyźni w obawie przed poborem do wojska 

czy ludzie zajmujący się handlem i transportem będący aktualnie w drodze987. 

 

⁕ ⁕ ⁕ 

 

Podsumowując tę część pracy mogę sformułować szereg wniosków na temat liczby 

ludności miasta Kazimierza w XVIII stuleciu, jak i metod obliczenia jej szacunków. Szacunki 

wykonane na podstawie źródeł fiskalnych czy metryk parafialnych zawsze będą niedokładne, 

obarczone marginesem błędu. Na niekorzyść badań nad ludnością Kazimierza przemawia 

przede wszystkim mały rozmiar badanej populacji, w przypadku której nawet niewielkie 

obniżenie lub podwyższenie liczb rocznych służących do szacunków (np. liczby domów), 

istotnie wpływa na finalny wynik. Jednocześnie spożytkowanie różnorakich źródeł dla 

szacunków ludności w badanym okresie pozwoliło na wzajemną kontrolę wyników 

i zredukowało możliwość mylnego wnioskowania na podstawie rezultatów otrzymanych na 

podstawie jednego źródła988. 

Nie można zapominać, że pewne grupy ludności niechętnie płaciły podatki i nierzadko 

skutecznie unikały tych obciążeń. Przede wszystkim muszę stwierdzić, że na podstawie 

dokonanych szacunków zanotowałem niewątpliwy trend rozwojowy liczby ludności 

Kazimierza i jego przedmieść w ciągu XVIII stulecia. Wyniszczona III wojną północną 

i epidemią dżumy kazimierska populacja intra i extra muros w drugiej i trzeciej dekadzie XVIII 

wieku liczyła nie więcej niż 800 osób. Nie wydaje się możliwe, aby miasto było w stanie 

całkowicie odbudować swój zasób ludnościowy w przeciągu dwóch dekad od poważnego 

kryzysu demograficznego. Wynika to z fakt, że zasób ludnościowy już na początku XVIII 

wieku musiał być poważnie nadszarpnięty wydarzeniami z połowy XVII stulecia (II wojna 

północna)989. Z dokumentu z 1722 roku, gdzie mowa o zapłacie przez miasto Kazimierz 

jedenastej raty podatku pogłównego (lutowej), wiadomo, że miasto liczyło 11 rajców, 1 wójta 

oraz 571 „personas plebis” wewnątrz murów. Ponadto na Stradomiu, w Podbrzeziu, w Zabłociu 

oraz na innych przedmieściach („aliis circumferenciis”), zapewne na przedmieściu Szewskim 

                                                           
 

987 B. Baranowski, Ludzie gościńca XVII–XVIII w., Łódź 1986, s. 178–187; M. Kopczyński, Źródła do rekonstrukcji 

struktury chłopskich i szlacheckich gospodarstw domowych na ziemiach polskich w XVII i XVIII wieku, [w:] 

Wielowymiarowość badań biodemograficznych i związki z innymi naukami, red. S. Kozieł, Łódź 2016, s. 38; 

M. Wyżga, Homo movens…, s. 112, 118. 
988 Por. P. Miodunka, Demograficzny…, s. 137, 142. 
989 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 357–358, 361, 362–363, 368, 391. 
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oraz „za bramą Wielicką”, mieszkało 221 osób990. Odliczając ludność Stradomia i Zabłocia 

(hipotetycznie ok. 100 osób) przedmieścia mogły liczyć około 120 osób. Podsumowując, 

Kazimierz z najbliższymi przedmieściami mogło zamieszkiwać w 1722 roku około 700 osób. 

Taka informacja niejako potwierdzałaby moje szacunki. 

Cofnięcie się, począwszy od około 1720 roku, większych epidemii nękających ziemie 

polskie musiało spowodować wzrost liczby ludności, który dostrzegalny mógł być już od 

okolo 1730 roku, zaś szczególnie widoczny był w drugiej połowie stulecia991. Tym samym 

zaczęły się wyrównywać straty ludnościowe poniesione w drugiej połowie XVII i na początku 

XVIII wieku992. Wzrost liczby ludności miał związek z odbudową miasta i ożywieniem życia 

gospodarczego993.  

Sądzę, że liczba ludności Kazimierza od końca III wojny północnej do końca lat 20. 

XVIII istotnie nie wzrosła. Według sporządzonych przeze mnie szacunków, dopiero na początku 

czwartej dekady XVIII stulecia liczba mieszkańców wzrastała i wówczas Kazimierz 

z przedmieściami mogło zamieszkiwać nieco ponad 1 000 osób. Kolejnym poważnym 

kryzysem były lata 1736–1737, kiedy wystąpiła ogólnokrajowa klęska głodowa. Ten przypadek 

na jakiś czas znacząco spowolnił rozwój liczebny kazimierskiej populacji. Dopiero od około 

1745 roku liczba ludności mogła wzrastać. Następny kryzys demograficzny został odnotowany 

na początku lat 70. i związany był z konfederacją barską994. Ludność miasta i przedmieść mogła 

wówczas obniżyć się do poziomu około 900 osób. Następnie wzrost liczby ludności musiał być 

szczególnie silny od lat 80., bowiem na początku lat 90. XVIII stulecia liczba ludności 

Kazimierza wraz z Podbrzeziem, przedmieściem Wielickim oraz Szewskim wynosiła mniej 

więcej około 1 700 mieszkańców995. Liczba ludności według spisów ludności z lat 1791–1792 

jest niewątpliwie zaniżona w stosunku do spisów nienominatywnych z 1787 oraz 1789 roku. 

U progu XIX wieku Kazimierz wraz z przedmieściami mogło zamieszkiwać prawie 2 tys. 

mieszkańców. 

                                                           
 

990 ANK, AMK, Pisma (ogłoszenia, wezwania) urzędu radzieckiego (magistratu) m. Kazimierza i innych urzędów 

do mieszkańców Kazimierza, sygn. 29/34/815, s. 131. 
991 Podobnie: P. Miodunka, Demograficzny…, s. 143. 
992 Z. Kuchowicz, Z badań nad kondycją…, s. 27; K. Zamorski, Rozwój demograficzny…, s. 864. 
993 Podobnie: J. Wojtowicz, Studia nad kształtowaniem…, s. 32. 
994 Podobnie: P. Miodunka, Wojnicz w drugiej połowie XVII wieku i w wieku XVIII, s. 327. 
995 Podobną konstatację na temat rozwoju ludności miast w XVIII w. przekazuje M. Bogucka: „Spis dymów 

z 1789 r., a także inne obliczenia dotyczące poszczególnych miast, wskazują, że ludność miejska rosła w drugiej 

połowie XVIII w. nie na tyle szybko, aby nadążyć z uzupełnieniem luk powstałych w drugiej połowie XVII 

i w początkach XVIII w.”; M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 369. 
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2. Struktura ludności według płci, wieku i stanu cywilnego pod koniec XVIII wieku 

Dla badań demograficznych podstawowe znaczenie mają spisy ludności. 

Wykorzystywane są przede wszystkim w badaniach nad stanem zaludnienia oraz strukturą 

ludności, zwłaszcza według płci, wieku i stanu cywilnego996. W warunkach polskich dobrym 

źródłem są spisy ludności sporządzone pod koniec XVIII wieku na polecenie Komisji 

Porządkowych Cywilno-Wojskowych, organów powołanych w wyniku prac Sejmu Wielkiego. 

Co więcej, rejestry te to pierwsze nominatywne spisy sporządzone przez władze państwowe na 

ziemiach polskich997.  

 
Tabela 10. Struktura ludności według płci i wieku w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1791–1792 

Wiek 
Ogółem M. K. Ogółem M. K. 

K/100M 
liczba % 

1791 
   1 * 31 16 15 2,0 2,3 1,8 94 
1–4 172 93 79 11,4 13,3 9,7 85 
5–9 129 61 68 8,5 8,8 8,3 111 

10–14 119 53 66 7,9 7,6 8,1 125 
1–14 420 223 228 27,8 32,0 27,9 102 
15–24 286 98 188 18,9 14,1 23,0 192 
25–34 288 120 168 19,0 17,2 20,6 140 
35–44 259 147 112 17,1 21,1 13,7 76 
45–54 136 65 71 9,0 9,3 8,7 109 
55–64 76 34 42 5,0 4,9 5,1 124 

65– 48 26 22 3,2 3,7 2,7 85 
nieoznaczony – – – – – – – 

Ogółem 1 513 697 816 100,0 100,0 100,0 117 

1792 
   1 * 62 36 26 4,7 5,8 3,7 72 
1–4 178 104 74 13,4 16,8 10,4 71 
5–9 123 59 64 9,3 9,5 9,0 108 

10–14 98 42 56 7,4 6,8 7,9 133 
1–14 399 241 220 30,0 39,0 30,9 91 
15–24 188 70 118 14,1 11,3 16,6 169 
25–34 286 108 178 21,5 17,5 25,0 165 
35–44 227 127 100 17,1 20,6 14,1 79 
45–54 126 63 63 9,5 10,2 8,9 100 
55–64 60 21 39 4,5 3,4 5,5 186 

65– 43 24 19 3,2 3,9 2,7 79 
nieoznaczony – – – – – – – 

Ogółem 1 329 618 711 100,0 100,0 100,0 115 

Źródło: ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 7–31, 37–66; wzór tabeli: C. Kuklo, Demografia…, s. 131. Objaśnienia: * – nie zanotowano 

niższego wieku niż jeden rok; M. – mężczyźni; K. – kobiety; K/100M – liczba kobiet na 100 mężczyzn. 

                                                           
 

996 E. Rosset, Demografia Polski, t. 1, s. 56. 
997 Z. Strzelecki, Spisy powszechne ludności w Polsce a potrzeby informacyjne administracji państwowej, 

„Wiadomości Statystyczne”, nr 8 (579), 2009, s. 3. 
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W tabeli 10 ukazałem strukturę ludności parafii Bożego Ciała w Kazimierzu według 

płci i wieku (osobno dla lat 1791 oraz 1792). Z zestawienia wynika, że w przeliczeniu na 

100  mężczyzn zamieszkiwało w parafii 115–117 kobiet. Podobnie było w innych ośrodkach, 

bowiem w tym okresie można zaobserwować demaskulinizację miast Europy 

przedprzemysłowej998. To migranci decydowali ówcześnie o liczbie ludności w miastach999. 

Owa przewaga płci żeńskiej miała związek z typem funkcjonalnym danego ośrodka miejskiego. 

Krakowski zespół miejski był miejscem w którym kobiety łatwiej znajdowały zatrudnienie 

i były w stanie utrzymać się dzięki godziwym zarobkom, stąd ich liczna obecność powodowała 

feminizację ludności miast1000. 

W kontekście określenia rozmiaru niedoborów rejestracji ludności istotny jest udział 

jednostek w konkretnych kategoriach wiekowych oraz proporcje między płciami1001. Przy 

analizach spisów ludności epoki prestatystycznej największe trudności napotykano dotychczas 

przy określeniu rzeczywistych rozmiarów występowania niemowląt w całej populacji1002. Co 

ciekawe, w kazimierskich spisach nie zarejestrowano żadnego dziecka przed ukończeniem 

pierwszego roku życia (niemowlęcia), czyli tzw. rocznika zerowego1003. Być może w tym 

przypadku zaokrąglano wiek dzieci do jednego roku1004. Jeśli przyjąć taką hipotezę to 

niemowlęta w parafii Bożego Ciała stanowiły w 1791 roku 2,0%, zaś rok później już 4,7% 

ogółu ludności. Według Ireny Gieysztorowej niemowlęta winny stanowić około 4% 

populacji1005, więc można uznać, że spis kazimierski z 1791 roku jest dalece niedoskonały pod 

względem rejestracji najmłodszych dzieci. Odkryłem również niedostatki w liczbie 

zarejestrowanych niemowląt płci żeńskiej. Wiadomo, że na 100 urodzeń dziewczynek powinno 

przypadać 105–107 urodzeń chłopców. Co więcej, umieralność chłopców w wieku 

niemowlęcym była ówcześnie większa niż dziewczynek, co powodowało zmniejszanie się 

                                                           
 

998 Przykładowo w warszawskiej parafii św. Krzyża w Warszawie obliczono 114 kobiet na 100 mężczyzn; zob. 

C. Kuklo, Demografia…, s. 131. W podkrakowskiej Wieliczce pod koniec XVIII w. na 100 mężczyzn przypadało 

105 kobiet; J. Pieczara, Population of Wieliczka…, s. 91. Inne przykłady miast europejskich zob. C. Kuklo, Kobieta 

samotna…, s. 52 nn. Miasta i miasteczka powiatu proszowickiego również były sfeminizowane; E. Kaźmierczyk, 

Struktura demograficzna ludności…, s. 120–121. Podobnie sytuacja wyglądała w Dobrym Mieście pod koniec 

XVII w. – na 100 mężczyzn przypadało 112 kobiet; S. Borowski, Próba odtworzenia…, s. 131. 
999 A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 56. 
1000 C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 91; Tenże, Kobieta samotna…, s. 52; E. Kaźmierczyk, 

Struktura demograficzna ludności…, s. 120. 
1001 C. Kuklo, Demografia…, s. 133. 
1002 S. Borowski, Próba odtworzenia…, s. 127; C. Kuklo, Rodzina…, s. 70. 
1003 Przykładowo w spisach powiatu proszowickiego w niespełna 1/3 parafii uwzględniono dzieci do 1. roku życia; 

E. Kaźmierczyk, Spisy Komisji Porządkowej…, s. 85. 
1004 S. Borowski, Próba odtworzenia…, s. 127; C. Kuklo, Rodzina…, s. 70 oraz przyp. 100; E. Kaźmierczyk, Spisy 

Komisji Porządkowej…, s. 85. 
1005 I. Gieysztorowa, Wstęp..., s. 99; C. Kuklo, Rodzina…, s. 70. 
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widocznej przewagi płci męskiej wśród dzieci w kolejnych rocznikach1006. Widoczna winna 

być więc przewaga płci żeńskiej, lecz w kazimierskich spisach ujawniłem brak dziewczynek 

(w 1791 roku – 94K/100M, zaś w 1792 roku – 72K/100M). Odnotowana wysoka 

maskulinizacja niemowląt spowodowana jest najpewniej usterkami w spisie w postaci 

pominięcia sporej liczby dziewczynek. 

Niedostatki w rejestracji występują również w kolejnych rocznikach. Udział dzieci 

w wieku do 14 lat wynosił w parafii Bożego Ciała, w zależności od roku spisu, 29,8 lub 34,7%, 

tymczasem ogólnie przyjęta przez badaczy norma wynosi w tym przypadku około 40%1007. 

Z kolei w przedziałach wieku 15–24 oraz 25–34 lat w obu spisach występuje spora przewaga 

kobiet nad mężczyznami (w spisie z 1791 roku w przedziale 15–24 lat prawie dwukrotna). Dane 

takie mogą wskazywać na duże skłonności migracyjne wśród kobiet1008. Miasto stwarzało dla 

wielu z nich, które najczęściej nie posiadały zawodu i kwalifikacji, możliwość znalazienia 

pracy, zwykle w charakterze służby domowej. Taka przewaga kobiet mogła być także 

spowodowana niestawieniem się do spisu mężczyzn w tym okresie życia w obawie przed 

poborem do wojska, który skłaniał mężczyzn do ukrywania się1009 lub ich migracją 

zarobkową1010. Podobne obserwacje poczyniono na przykładzie spisów z innych parafii1011. 

Liczebna przewaga mężczyzn w grupie wieku 35–44 lat mogła być spowodowana 

większą w tym wieku umieralnością kobiet, związaną z komplikacjami okołoporodowymi1012. 

Z kolei w przedziałach wieku 45–54 oraz 55–64 lat ponownie dominowały kobiety1013. Ludzie 

                                                           
 

1006 C. Kuklo, Demografia…, s. 133. 
1007 Tenże, Rodzina…, s. 71. 
1008 Tamże, s. 73. W Krakowie w 1880 r. zaobserwowano w kategorii wiekowej 15–24 lata dużą nadwyżkę wśród 

kobiet, spowodowaną zapewne napływem do miasta kandydatek na służące. Wiadomo, że kobiety dominowały 

w Krakowie w tym czasie w kategorii zawodowej służby; zob. L. A. Zyblikiewicz, Kobieta w Krakowie w 1880 r. 

Studium demograficzne, Kraków 1999, s. 57–58. Wiadomo z innych badań, że przejście od dzieciństwa do 

pierwszej płatnej pracy w charakterze służącego oznaczało w prawie 80% przypadków zmianę miejsca 

zamieszkania. Zwykle gros służących było imigrantami, nie zaś dziećmi miejscowych obywateli; zob. R. Poniat, 

Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku, Warszawa 2014, s. 142, 

169–170. 
1009 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 119; B. Baranowski, Ludzie gościńca…., s. 178–187; M. Kopczyński, 

Źródła do rekonstrukcji…, s. 38; J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 88. Warto pamiętać, że spisy nie 

powstały w celach podatkowych czy wojskowych, więc nie istniały racjonalne przesłanki do ukrywania się przed 

rachmistrzami. 
1010 Wstępnie wykluczyć można migracje sezonowe za pracą (np. na żniwa), bowiem oba kazimierskie spisy 

datowane są na miesiące zimowe. W dalszej części wywodu staram się jednak dowieść, że spisów dokonano 

najpewniej w okresie letnio-jesiennym. Wówczas dokonywano na wsi zbiorów owoców i warzyw, co mogło być 

okazją dla mieszkańców miast do dorobienia do budżetu domowego. Podobnie mogli oni zatrudniać się wówczas 

na budowach, w kopalniach i w hutach; zob. M. Wyżga, Homo movens…, s. 112, 118. 
1011 C. Kuklo, Demografia…, s. 134; I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 101–133; M. Kopczyński, Studia…, s. 75–76. 
1012 S. Borowski, Próba odtworzenia…, s. 157; C. Kuklo, Demografia…, s. 134. Zob. także Rozdział IV.7. 
1013 Podobnie: C. Kuklo, Rodzina…, s. 73. 
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w wieku starczym (ustalonym w tym przypadku na 65 lat i więcej), stanowili 3,2% badanej 

populacji, co mieści się w przyjętych normach (3–3,5%)1014. Warto zauważyć, że w obu spisach 

kazimierskich zarejestrowano w kilku przypadkach ludzi bardzo sędziwych jak na tamte 

czasy1015. Wiadomo, że ich wiek mógł zostać zawyżony1016. Najstarszą zapisaną osobą 

w kazimierskich spisach była 101-letnia Agnieszka, matka 82-letniej Agnieszki 

Szelągowskiej1017. Występuje ona w spisie z 1791 roku, zaś w następnym roku nie zapisano jej 

w gospodarstwie 83-letniej już córki Agnieszki i jej męża Walentego, bowiem zmarła 6 lutego 

1791 roku (zapisano w metryce pogrzebu, że dożyła wieku 105 lat)1018. Okazało się również, 

że w najstarszej kategorii wiekowej (ponad 65 lat) było więcej mężczyzn niż kobiet (85K/100M 

w 1791 roku oraz 79K/100M w 1792 roku), co stoi w sprzeczności z  dotychczasowymi 

ustaleniami1019. Być może wynika to z pominięcia w spisach wielu starszych kobiet, które 

w większości nie pełniły w ówczesnych gospodarstwach domowych ważnej roli1020. 

Niedowierzanie budzi również fakt, że najbardziej sędziwymi parafianami, oprócz 

wspomnianej wcześniej 101-latki, okazali się według obu spisów jedynie mężczyźni. 

Podczas analizy spisów ludności parafii Bożego Ciała warto przyjrzeć się 

opracowanemu przez Louisa Henry’ego ogólnemu podziałowi ludności stosowanemu 

w demografii, czyli według grup typu biologicznego i ekonomicznego1021. Według tego 

pierwszego udział ludzi młodych (1–19 lat) w populacji badanej parafii w 1791 roku wynosił 

38,1%, zaś rok później 36,8% (tabela 11). Odsetek ludzi dorosłych (20–59 lat) przekraczał 

połowę populacji (55,6%), zaś ludzi starych było najmniej (nieco ponad 6%). Według 

                                                           
 

1014 Tenże, Demografia…, s. 133. 
1015 Za takie osoby można uznać te, które ukończyły 80. rok życia. W spisie z 1791 r. wymieniono 12 osób powyżej 

tego wieku, zaś w spisie z następnego roku 13 osób. 
1016 C. Kuklo, Demografia…, s. 135; I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 96. 
1017 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 28. 
1018 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1784–1797 [mikrofilm], sygn. 5–79, s. 42. Niestety, weryfikacja tych danych 

na podstawie metryk chrztów czy ślubów nie przyniosła rezultatów. O weryfikacji takich informacji zob. 

R. Gaziński, Z dziejów długowieczności: rejestracja osób zmarłych powyżej 90. roku życia na Pomorzu w XVIII 

wieku, „Wykłady na Posiedzeniach Publicznych Walnego Zebrania Członków STN”, z. 1, 2004 oraz P. Miodunka, 

Wojnicz w drugiej połowie XVII wieku i w wieku XVIII, s. 377. 
1019 Powszechnie więcej było starszych kobiet niż mężczyzn. Spowodowane było to większą umieralnością tych 

ostatnich w starszym wieku; zob. C. Kuklo, Demografia…, s. 408; Tenże, Ludność parafii Trzcianne w świetle 

spisu wiernych z 1843 roku, PDP, t. 38, nr 3, 2016, s. 90. Przewagę zgonów kobiet w starszych rocznikach notowano 

w metrykach pogrzebów wielu parafii, np. w Warszawie w XVIII w.; zob. C. Kuklo, Rodzina…, s. 166. 

Przykładowo w kazimierskim szpitalu św. Leonarda większość pensjonariuszy stanowiły kobiety; ANK, AMK, 

Regestr…, sygn. 29/34/870, passim; Tamże, Regestr…, sygn. 29/34/871, passim; Tamże, Regestr…, 

sygn. 29/34/872, passim; Tamże, Visitatio…, sygn. 29/34/868, s. 53. 
1020 C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 99. 
1021 Według kryterium biologicznego wyróżniono grupy: 0–19, 20–59 oraz 60 i więcej lat, zaś według typu 

ekonomicznego przyjęto przedziały wieku 0–14, 15–64 i 65 i więcej lat; zob. C. Kuklo, Demografia…, s. 139. 
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ekonomicznej klasyfikacji ludności dzieci do lat 14 (osoby w wieku przedprodukcyjnym) 

stanowiły w Kazimierzu na ogół około 30%, osoby zdolne do pracy (w wieku produkcyjnym) 

blisko 70%, zaś starość (wiek poprodukcyjny) była doświadczeniem nielicznych katolików 

kazimierskich (w obu spisach 3,2%). Duża reprezentacja populacji w grupach ludności w wieku 

produkcyjnym może wynikać ze zjawiska migracji, które prowadziłoby do zwiększenia liczby 

ludności właśnie w tym przedziale wiekowym. Duża grupa ludności będąca w wieku 

produkcyjnym wynikała ponadto zapewne z powodu niedokładnej liczby najstarszych 

mieszkańców. Podsumowując, wysoki odsetek ludzi młodych wskazuje, że społeczność parafii 

Bożego Ciała nie miała problemów z zastąpieniem starszego pokolenia w przyszłości1022. 

 

Tabela 11. Struktura ludności według biologicznych i ekonomicznych grup wiekowych w parafii 

Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1791–1792 

Typ biologiczny Typ ekonomiczny 

Wiek 
1791 1792 

Wiek 
1791 1792 

liczba % liczba % liczba % liczba % 

1–19 577 38,1 489 36,8 1–14 420 27,8 399 30,0 

20–59 841 55,6 759 57,1 15–64 1 045 69,1 887 66,7 

60– 95 6,3 81 6,1 65– 48 3,2 43 3,2 

Ogółem 1 513 100,0 1 329 100,0 Ogółem 1 513 100,0 1 329 100,0 

Źródło: j.w. 

 

Analiza ludności według płci i wieku pozwala na orientację w przedmiocie jej 

struktury1023. Charakterystykę demograficzną ludności Kazimierza (parafii Bożego Ciała) 

w latach 1791–1792 ilustrują piramidy wieku (wykres 3)1024. Według klasyfikacji Gustawa 

Sundbärga piramida o szerokiej podstawie, zbliżona do trójkąta równoramiennego, świadczy, 

że społeczeństwo Kazimierza u schyłku XVIII wieku zaliczyć można do typu progresywnego. 

Oznacza to, że społeczeństwo Kazimierza stanowiła ludność rozwijająca się, demograficznie 

młoda. Taki typ ludności charakteryzuje się zdecydowaną przewagą urodzeń nad zgonami 

i stałym przyrostem ludności1025. Z pewnością elementem szerszej podstawy obu piramid 

ludności według wieku i płci był element migracyjny w postaci młodych ludzi poszukujących 

zatrudnienia, szczególnie kobiet. Średnia arytmetyczna wieku mieszkańców parafii Bożego 

                                                           
 

1022 E. Kaźmierczyk, Struktura demograficzna ludności…, s. 123. 
1023 J. Z. Holzer, Demografia, s. 144; C. Kuklo, Demografia…, s. 134–137. 
1024 J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 94. 
1025 C. Kuklo, Demografia…, s. 136; J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 95. 
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Ciała według pierwszego spisu (1791) wyniosła 27,1 roku (mediana: 26 lat), a wedle 

następnego (1792) nieco więcej, bo 27,3 roku (mediana: 27 lat)1026. 

 

 

Wykres 3. Ludność parafii Bożego Ciała w Kazimierzu pod koniec XVIII wieku 

 
A. 1791 rok 

 
 
B. 1792 rok 

 
Źródło: j.w. 

                                                           
 

1026 Nieco mniejszy średni wiek obliczono dla mieszkańców Wieliczka (prawie 25 lat); J. Pieczara, Population of 

Wieliczka…, s. 91. 
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Wspomniałem już przy okazji omawiania grupy ludzi sędziwych w Kazimierzu, że wiek 

parafian rejestrowany w spisach ludności na pewno nie był precyzyjny. Ten najpewniej 

podawany był, jeśli nie przez samego zainteresowanego, to przez kierownika danego 

gospodarstwa domowego, który z pewnością nie miał orientacji co do wieku wszystkich osób 

(krewni, służba, ubodzy) zamieszkujących pod jego dachem. Świadczy to niewątpliwie 

o niewiedzy ówczesnych ludzi co do liczby przeżytych lat1027. Nie sądzę, aby ówcześnie 

duchowni trudnili się podczas dokonywania spisu ustalaniem rzeczywistego wieku swoich 

parafian za pomocą ksiąg chrztów1028. Wiek poszczególnych mieszkańców parafii Bożego 

Ciała niejednokrotnie różnił się w dwóch kolejnych spisach, czasem nawet o kilkanaście lat1029. 

Dysponując metrykami chrztów z trzech kazimierskich parafii dokonałem porównania 

wieku podanego w spisach z wiekiem rzeczywistym (tabela 12)1030. Odnalazłem metryki 

chrztów w przypadku 404 osób (27,2% spisanych). Zaledwie dla 24% tej grupy podano wiek 

zgodny z metryką (26% mężczyzn i 22% kobiet)1031. Wiek parafian był tak samo często 

zawyżany, jak i obniżany. Przeciętnie wiek podany w spisie był niedokładny o 3 lata, ale mniej 

precyzyjny był w przypadku kobiet. Najbardziej zgodny z rzeczywistością wiek podawano 

w przypadku dzieci do 9. roku życia, zaś w późniejszych rocznikach wiek osób przeważnie nie 

był podawany w sposób dokładny1032. 

 
Tabela 12. Różnice pomiędzy wiekiem deklarowanym w spisie ludności a rzeczywistym w parafii 

Bożego Ciała z 1791 roku 

                                                           
 

1027 C. Kuklo, Demografia…, s. 136; T. Wiślicz, Starość i inne okresy życia w konceptualizacjach historyków epoki 

przednowoczesnej, [w:] Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku, t. 1, red. A. Janiak-

Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2016, s. 45; C. Kuklo, Ludność parafii Trzcianne…, s. 86–89. 
1028 Por. C. Kuklo, Rodzina…, s. 69. 
1029 Przykładowo wdowa Katarzyna Waligurska została „postarzona” pomiędzy dwoma kolejnymi spisami 

o 20 lat. Podobnie żołnierce Reginie Januszowej dodano 10 lat. Podobnych przypadków nie brakuje; ANK, Akta 

Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, sygn. 29/30/40, s. 20, 

29, 55, 90. 
1030 Podobnie: C. Kuklo, Rodzina…, s. 70. Z uwagi na duży nakład pracy związany z takim badaniem zdecydowałem 

się poddać analizie tylko pierwszy kazimierski spis (1791). 
1031 W parafii św. Krzyża w Warszawie w XVIII w. ten odsetek był mniejszy – odpowiednio 20 i 18%; zob. C. Kuklo, 

Rodzina…, s. 70. 
1032 Największa różnica wieku dotyczyła Małgorzaty Bukowskiej, której deklarowany wiek okazał się obniżony 

aż o 34 lata (sic!). Według metryki chrztu urodziła się 1721 r. Pierwszy ślub zawarła w 1749 r., zaś powtórny 

w r. 1765; ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 25, 96; karty rodzin zrekonstruowanych nr J–653 oraz BC–151. 

Wiek 

deklarowany 

(w latach) 

liczba 

Wiek (%) Średnia (w latach) 

Ogółem zaniżony równy zawyżony zaniżenia zawyżenia razem 

Ogółem 

1–9 207 100 35 34 31 2,2 1,8 2,0 

10–19 91 100 41 15 44 2,5 2,2 2,4 
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Źródło: ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 7–31. 

 

 

W omawianych spisach występują tzw. skupienia wieku, spowodowane brakiem 

wiedzy rejestratorów, ale i mieszkańców, co do liczby faktycznie przeżytych lat1033. Wiek 

podawany w kazimierskim spisie z 1791 roku kończył się najczęściej cyframi 0 oraz 6, zaś 

w spisie przeprowadzonym w następnym roku cyframi 1 oraz 7 (tabela 13)1034. Mogę 

                                                           
 

1033 J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 92. Przykład skupień wieku w innych spisach zob. M. Wyżga, 

Parafia Raciborowice…, s. 120–123; E. Kaźmierczyk, Struktura demograficzna ludności…, s. 86–89; C. Kuklo, 

Rodzina…, s. 70, 72; M. Kopczyński, Studia…, s. 69–74. 
1034 Wynika to z dodania każdej osobie, którą odnotowano w spisie z 1792 r., jednego roku życia. Można 

domniemać, że gdyby analogiczny spis przeprowadzono także w 1793 r. to zapisane liczby dotyczące wieku 

najczęściej kończyłby się cyframi 2 oraz 8. 

20–29 40 100 50 18 33 4,8 2,7 4,0 

30–39 38 100 50 13 37 7,3 4,1 5,9 

40–49 20 100 60 5 35 3,3 5,0 3,9 

50–59 9 100 56 11 33 6,8 7,3 7,0 

60–69 6 100 – – 100 – 5,2 5,2 

70–79 1 100 100 – – 1,0 – 1,0 

80–89 – – – – – – – – 

90– – – – – – – – – 

Razem 412 100 40 24 36 3,4 2,6 3,0 

Mężczyźni 

1–9 106 100 33 38 29 1,8 1,9 1,8 

10–19 43 100 37 19 44 2,8 2,2 2,5 

20–29 13 100 62 15 23 6,4 3,0 5,5 

30–39 20 100 55 10 35 5,3 3,7 4,7 

40–49 12 100 67 – 33 3,0 6,0 4,0 

50–59 3 100 67 – 33 10,0 3,0 7,7 

60–69 3 100 – – 100 – 6,0 6,0 

70–79 1 100 100 – – 1,0 – 1,0 

80–89 – – – – – – – – 

90– – – – – – – – – 

Razem 201 100 40 26 34 3,2 2,7 3,0 

Kobiety 

1–9 101 100 37 31 33 2,5 1,8 2,2 

10–19 48 100 44 13 44 2,3 2,2 2,3 

20–29 27 100 44 19 37 3,8 2,6 3,2 

30–39 18 100 44 17 39 10,1 4,4 7,5 

40–49 8 100 50 13 38 4,0 3,7 3,9 

50–59 6 100 50 17 33 4,7 9,5 6,6 

60–69 3 100 – – 100 – 4,3 4,3 

70–79 – – – – – – – – 

80–89 – – – – – – – – 

90– – – – – – – – – 

Razem 211 100 40 22 37 3,5 2,6 3,1 
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stwierdzić, że im starszy był człowiek, tym jego zapisany wiek był mniej precyzyjny, a co za 

tym idzie, im starsze roczniki, tym skupienia wieku są bardziej zauważalne1035. 

 

 

Tabela 13. Wiek deklarowany ludności parafii Bożego Ciała w 1791 oraz 1792 roku (osoby w wieku 

do 70 lat włącznie) 

Wiek 

Rok spisu 

Wiek 

Rok spisu 

1791 1792 1791 1792 

M. K. M. K. M. K. M. K. 

1 16 15 36 26 36 40 43 17 16 

2 29 26 20 8 37 5 2 26 30 

3 35 26 21 17 38 14 4 9 2 

4 13 12 27 23 39 12 9 9 6 

5 16 14 10 15 40 44 32 12 9 

6 18 22 12 12 41 4 4 35 18 

7 11 12 18 16 42 8 3 5 5 

8 10 8 11 9 43 1 4 7 2 

9 6 12 8 12 44 4 1 1 6 

10 20 13 11 11 45 8 6 4 2 

11 6 5 10 10 46 17 6 7 8 

12 11 29 8 7 47 5 2 9 4 

13 9 7 6 18 48 2 3 5 4 

14 7 12 7 10 49 2 3 6 1 

15 13 16 12 7 50 26 39 2 6 

16 21 37 11 6 51 1 3 22 21 

17 5 4 8 16 52 3 5 2 4 

18 7 22 6 8 53 – 1 5 3 

19 7 25 3 13 54 1 3 1 10 

20 11 55 6 16 55 3 2 1 3 

21 8 4 5 28 56 4 6 2 1 

22 5 9 9 7 57 1 1 3 7 

23 11 6 5 9 58 2 1 2 2 

24 10 10 5 8 59 1 8 – 1 

25 4 22 6 11 60 16 19 2 6 

26 24 42 8 24 61 4 2 7 17 

27 7 6 17 29 62 – 3 2 1 

28 10 9 8 6 63 2 – 1 1 

29 7 14 12 21 64 1 – 1 – 

30 46 50 10 28 65 1 2 2 1 

31 5 8 24 37 66 1 2 – 1 

32 7 10 8 7 67 2 2 1 1 

33 4 1 7 8 68 1 – 2 1 

34 6 6 8 7 69 1 1 1 1 

35 15 10 6 6 70 6 3 1 2 
Źródło: ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 7–31, 37–66. Objaśnienia: w zacienionych polach wystąpiły skupienia wieku; M. – mężczyźni; 

K. – kobiety. 

                                                           
 

1035 C. Kuklo, Demografia…, s. 137; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 121–122; M. Kopczyński, Studia…, 

s. 71. 
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Ciekawe obserwacje, jeśli chodzi o zjawisko skupień wieku, przynosi podzielenie liczby 

osób w wieku zakończonym na cyfrze „0” i w wieku zakończonym na cyfrze „9” oraz w wieku 

zakończonym na cyfrze „1” i w wieku zakończonym na cyfrze „0” (tabela 14)1036. Okazuje się, 

że największe skupienia wieku w przypadku mieszkańców parafii Bożego Ciała występowały 

u mężczyzn w wieku 59–60 lat (1791) oraz 50–51 lat (1792), zaś w przypadku kobiet u tych 

w wieku 50–51 lat (spisy z lat 1791 oraz 1792)1037. Tym samym potwierdziłem wcześniejszą 

hipotezę, zakładającą, że prawdopodobieństwo zapisania mniej dokładnego wieku wzrastało 

wraz z większą liczbą przeżytych lat. 

 

 
Tabela 14. Skupienia wieku w spisach ludności parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w 1791 oraz 

1792 roku 

   Wiek * 
1791 

   Wiek ** 
1792 

M. K. M. K. 

9–10 2,2 0,9 10–11 0,9 0,9 

19–20 1,7 2,1 20–21 0,8 1,8 

29–30 7,2 3,8 30–31 2,4 1,3 

39–40 3,9 3,6 40–41 2,9 2,0 

49–50 10,0 8,7 50–51 11,0 3,5 

59–60 12,0 3,0 60–61 3,5 2,8 

69–70 3,0 3,0 70–71 6,0 1,0 

79–80 0,3 – 80–81 – – 
Źródło: j.w. Objaśnienia: * – iloraz liczby osób w wieku zakończonym na cyfrze „0” i w wieku zakończonym na 

cyfrze „9”; ** – iloraz liczby osób w wieku zakończonym na cyfrze „1” i w wieku zakończonym na cyfrze „0”; 

M. – mężczyźni; K. – kobiety; 

 

 
Narzędziem stosowanym w demografii historycznej służącym do zobrazowania skali 

zniekształceń wywołanych skupieniami wieku deklarowanego są dwa indeksy: Whipple’a 

i Myersa. W tym miejscu posłużyłem się tym ostatnim (tabela 15)1038. Tym samym 

potwierdziłem poprzednie obserwacje: największe skupienia wieku w 1791 roku dotyczyły 

wieku zakończonego cyframi 0 oraz 6, zaś w następnym roku cyframi 1 oraz 7. 

 

 

 

                                                           
 

1036 Podobnie: M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 122–123 oraz M. Kopczyński, Studia…, s. 71. 
1037 Podobnie w parafii Raciborowice; zob. M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 122–123. 
1038 Drugi z nich, indeks Whipple’a, bada siłę skupień wyłącznie na cyfrach „0” oraz „5”, czyli tych, które nie wystąpiły 

w spisach badanej parafii; M. Kopczyński, Studia…, s. 72 oraz E. Kaźmierczyk, Struktura demograficzna ludności…, 

s. 87, przyp. 56. 
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Tabela 15. Indeks Myersa obliczony dla spisów ludności parafii Bożego Ciała w Kazimierzu pod 

koniec XVIII wieku 

Spis (rok) 
Skupienia na poszczególnych cyfrach według indeksu Myersa 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kazimierz (1791) 22,46 –5,27 –3,62 –6,45 –5,15 –1,37 10,94 –6,19 –3,25 –2,10 

Kazimierz (1792) 1,28 14,24 –3,51 –3,50 –3,83 –4,27 0,50 5,79 –3,93 –2,76 

Źródło: j.w. 

 

 

Spisy ludności Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych, oprócz możliwości 

poznania wieku ludności, pozwalają taże na ogół określić stan cywilny spisanych osób. W celu 

analizy struktury ludności pod względem stanu cywilnego zgromadziłem dane dotyczące 

mężczyzn od 15. roku życia oraz kobiet od 10. roku życia (tabela 16)1039. Niestety, stan cywilny 

dużej części osób przeważnie nie został odnotowywany przez spisujących1040. W spisach 

ludności parafii Bożego Ciała z początku ostatniej dekady XVIII wieku szczególnie rzadko 

zapisywano stan cywilny służby i czeladzi, samotnych matek z dziećmi (nie wiadomo, czy były 

to panny czy wdowy), osób starszych, ubogich oraz komorników (najemników). 

Niedoskonałości w określaniu stanu cywilnego mieszkańców były typowe dla innych spisów 

Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych1041. Przykładowo w kazimierskim spisie 

z 1791 roku odnotowano stan cywilny w przypadku 51,3% osób z grupy mężczyzn powyżej 

15. roku życia oraz kobiet powyżej 10. roku życia. Wobec tego informacje o stanie cywilnym, 

w miarę możliwości, arbitralnie uzupełniłem w oparciu o źródła metrykalne oraz sporządzoną 

na ich podstawie bazę kazimierskich rodzin zrekonstruowanych1042. 

 

Tabela 16. Struktura ludności według stanu cywilnego w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 

1791–1792 

Grupy wieku 

(w latach) 

1791 1792 

Razem 
Stan cywilny 

Razem 
Stan cywilny 

W. M. Wd. nn W. M. Wd. nn 

Mężczyźni  

15–19 51 51 – – – 40 39 1 – – 

20–24 31 22 6 – 3 28 18 7 – 3 

25–29 39 10 22 – 7 44 18 19 – 7 

30–34 64 7 47 1 9 56 6 47 – 3 

35–39 75 1 65 1 8 62 4 52 1 5 

40–44 55 3 51 1 – 60 2 53 – 5 

45–49 28 1 24 – 3 27 – 25 1 1 

                                                           
 

1039 Podobnie: C. Kuklo, Demografia…, s. 141, tab. 5. 
1040 Por. E. Kaźmierczyk, Struktura demograficzna ludności…, s. 126. 
1041 Zob. M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 124. 
1042 Dzieci mieszkające z rodzicami w jednym gospodarstwie i noszące ich nazwisko uznałem za osoby stanu 

wolnego. 
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50–54 30 1 22 2 5 28 1 20 1 6 

55–59 7 – 6 – 1 6 – 6 – – 

60–64 21 – 17 1 3 13 – 13 – – 

65– 22 – 15 4 3 21 – 13 3 5 

Kobiety 

10–14 66 66 – – – 56 56 – – – 

15–19 104 100 3 1 – 50 49 – 1 – 

20–24 84 55 27 2 – 67 45 17 2 3 

25–29 93 17 62 3 11 91 25 55 1 10 

30–34 73 8 49 5 11 87 17 51 7 12 

35–39 68 3 46 3 16 60 10 43 3 4 

40–44 43 – 31 6 6 40 1 31 2 6 

45–49 16 2 13 1 – 19 1 11 3 4 

50–54 50 1 27 9 13 44 1 27 6 10 

55–59 14 1 6 2 5 14 – 4 7 3 

60–64 24 1 9 9 5 25 – 9 8 8 

65– 18 1 6 8 3 19 1 3 7 8 
Źródło: j.w.; wzór tabeli: C. Kuklo, Demografia…, s. 140. Objaśnienia: W. – wolny; M. – małżeński; 

Wd. – wdowi; nn. – nieznany. 

 

 

Wśród mieszkańców Kazimierza niewielu dorosłych żyło w stanie wolnym, zarówno 

mężczyzn, jak i kobiet. Uważa się, że kawalerom i pannom, którzy osiągnęli wiek 50 lat trudno 

było zawrzeć małżeństwo i takie osoby przeszły przez życie w stanie wolnym1043. Z punktu 

widzenia demografii taką grupę osób bierze się za podstawę obliczenia skali celibatu 

definitywnego1044. Powody niezawarcia małżeństwa mogły być różne, jednak najczęściej była 

to choroba lub widoczne kalectwo. Do głosu dochodzą jeszcze czynniki ekonomiczne: nie 

każdego było stać na ślub, a w bliższej perspektywie na utrzymanie rodziny, np. przedstawicieli 

nisko opłacanej służby, biedaków czy luźnych1045. Należy jednak pamiętać, że niezawarcie 

przez daną osobę małżeństwa wcale nie oznaczało, że ta nie żyła w związku nieformalnym 

(konkubinacie)1046. Warto w tym miejscu wspomnieć o promałżeńskiej polityce władzy 

państwowej i kościelnej w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Dopiero zawarcie małżeństwa 

czyniło człowieka pełnoprawnym członkiem wspólnoty, a w rozpatrywanych tu warunkach 

miejskich często było stawiane za wymóg otrzymania praw obywatelskich1047. 

                                                           
 

1043 Zob. E. Rosset, Demografia Polski, t. 1, s. 329–330. W grupie kazimierskich rodzin zrekonstruowanych w wieku 

powyżej 50 lat małżeństwa pierwsze zawarło jedynie dwóch mężczyzn oraz cztery kobiety. 
1044 C. Kuklo, Demografia…, s. 141. Z grupy tej wyłączyłem osoby duchowne jako jednostki z definicji bezżenne. 
1045 C. Kuklo, Demografia…, s. 277. 
1046 Zob. także Rozdział V.2. 
1047 C. Kuklo, Kobieta samotna w miastach Europy przedprzemysłowej jako przedmiot badań historycznych, [w:] 

Miasto–Region–Społeczeństwo. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Wyrobiszowi w sześćdziesiątą rocznicę 

Jego urodzin, red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, Białystok 1992, s. 281–289. 
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Wśród społeczności kazimierskiej zarejestrowanej podczas pierwszego spisu ludności 

z 1791 roku wyszczególniono 0,24% osób stanu wolnego powyżej 50. roku życia, zaś rok 

później nieco mniej (0,22%). Doliczyłem jednak do tego odsetka, zgodnie z praktyką badawczą, 

osoby, których stanu cywilnego nie udało mi się ustalić. Ostatecznie otrzymałem dla roku 

1791 – 4,00% osób w stanie wolnym, zaś dla roku 1792 – 4,28%. Wyniki otrzymane dla parafii 

Bożego Ciała zestawiłem z odsetkami obliczonymi dla innych ośrodków (tabela 17)1048. Trwała 

bezżenność dotyczyła w większym stopniu kobiet niż mężczyzn1049. Skala celibatu 

definitywnego w świetle prezentowanych wyników badań była najwyższa w dużych miastach 

(Warszawa, Kraków), niższa w mniejszych ośrodkach (Kazimierz, Olkusz), a zjawisko to było 

prawie niewidoczne na wsi (Raciborowice). Trwanie w stanie wolnym w realiach małej 

społeczności nie mogło zapewne cieszyć się aprobatą współmieszkańców1050. Z drugiej strony 

warunki miejskie umożliwiały jednostkom bezżennym łatwiejsze warunki egzystencji 

(np. dzięki dużemu popytowi na służbę domową, a więc większej możliwości znalezienia 

zatrudnienia)1051. 

 

Tabela 17. Skala celibatu definitywnego (odsetek osób w stanie wolnym po 50. roku życia) 

w wybranych ośrodkach Rzeczypospolitej pod koniec XVIII wieku 

Ośrodek 
% osób w stanie wolnym po 50. roku życia 

mężczyźni kobiety Ogółem 

Kazimierz (1791) 3,07 4,59 4,00 

Kazimierz (1792) 2,86 5,24 4,28 

Kraków (1791) 21,5 41,3 – 

Olkusz (1791) 2,9 – – 

Praszka (1791) 7,1 2,6 – 

Raciborowice (1791) 0,52 3,32 1,98 

Radziejów (1792) 14,1 20,7 – 

Warszawa (1791) 19,5 18,6 – 

Wieluń (1791) 14,3 34,9 – 
Źródło: j.w.; C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 61, tab. 8; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 125. 

                                                           
 

1048 Uzyskany odsetek osób w stanie wolnym, które ukończyły 50. rok życia w przypadku Kazimierza, jak i innych 

miejscowości i parafii, trzeba uznać za minimalny i wybitnie szacunkowy w świetle jakości źródeł wykorzystanych 

do jego obliczenia; por. C. Kuklo, Demografia…, s. 139. Również w metrykach pogrzebów informacje o stanie 

cywilnym osób zmarłych pojawiały się rzadko. Niestety, odsetek zmarłych o nieustalonym stanie cywilnym, 

w zależności od parafii, nawet po uzupełnieniu informacji w oparciu o inne źródła, sięgał najwyżej połowy badanej 

grupy. Z tego względu postanowiłem poprzestać na obliczeniu skali badanego zjawiska w oparciu o spisy ludności. 

Na temat obliczania skali celibatu definitywnego na podstawie metryk pogrzebów zob. C. Kuklo, Rodzina…, 

s. 168–173 oraz Tenże, Kobieta samotna…, s. 60. 
1049 Tenże, Demografia…, s. 277. 
1050 Tenże, Ludność parafii Trzcianne…, s. 92; M. Wyżga, Raciborowice…, s. 125. 
1051 C. Kuklo, Rodzina…, s. 169. 
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3. Rozmiar rodzinnego gospodarstwa domowego 

Badając rodzinę staropolską najczęściej zwracano uwagę na małżeństwo i jego 

potomstwo (rodzina nuklearna). Rodzina w epoce wczesnonowożytnej – obok pełnienia funkcji 

prokreacyjnej, ekonomicznej, edukacyjnej czy ochronnej – była także przedsiębiorstwem 

gospodarczym, skupionym wokół warsztatu rzemieślniczego czy domu handlowego1052. 

Nierzadko funkcjonowała ona jednak w innym kształcie, gdyż obok rodziny podstawowej 

występowali także krewni gospodarzy – przedstawiciele starszego pokolenia (najczęściej 

rodzice), młodszego (rodzeństwo jednego z małżonków) oraz służba1053. Gospodarstwo 

domowe było więc jednostką mieszkalną o charakterze rodzinnym, zespołem osób razem 

zamieszkujących i wspólnie utrzymujących się, a co więcej, stymulujących wiele decyzji 

i działań gospodarczych1054. Dotychczasowe badania potwierdzają małe rozmiary gospodarstw 

miejskich w epoce staropolskiej, w przeciwieństwie do gospodarstw chłopskich czy 

szlacheckich1055. Niełatwe warunki panujące w ówczesnych miastach musiały wpływać na 

niewykorzystanie w pełni potencjału rozrodczego1056. Mniejszym rozmiarom gospodarstw 

miejskich „sprzyjały” także – co podkreślają badacze – klęski elementarne czy drożyzna 

wywołana niekorzystną pogodą i małymi zbiorami, co tak bardzo nie odznaczało się na terenach 

wiejskich1057. Niski poziom higieny powodował dużą śmiertelność małych dzieci, nawet 

w okresach wolnych od epidemii1058. 

Badania nad wielkością miejskich gospodarstw domowych w końcu XVIII wieku są 

możliwe dzięki spisom ludności Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych, które jako 

źródła nominatywne pozwalają wyodrębnić poszczególne gospodarstwa domowe. 

Zdecydowałem się porównać wielkość gospodarstwa rodzinnego w parafii Bożego Ciała 

z gospodarstwami w wybranych ośrodkach, wykazując przy tym różnice i podobieństwa1059. 

Obliczenia potwierdzają niewielkie rozmiary gospodarstw domowych w parafii Bożego Ciała. 

Gospodarstwa najczęściej liczyły od 1 do 4 osób. Na jedno gospodarstwo przypadało średnio 

w 1791 roku 3,4 osoby, zaś w 1792 roku 3,5 osoby. Podobna wielkość charakteryzowała 

                                                           
 

1052 Tenże, Demografia…, s. 142, 149; A. Wyczański, A. Wyrobisz, La famille…, s. 45 nn. 
1053 C. Kuklo, Wielkość i struktura…, s. 168. 
1054 Tenże, Demografia…, s. 149–150; J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 192. 
1055 C. Kuklo, Wielkość i struktura…, s. 168–171; P. Guzowski, Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej. 

Studium demograficzne, Białystok 2019, s. 159–164; P. Łozowski, Rodzina w Starej i Nowej Warszawie…, s. 60–68. 
1056 C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 106; Tenże, Wielkość i struktura…, s. 170. 
1057 Tenże, Kobieta samotna…, s. 105. 
1058 Tenże; Wielkość i struktura…, s. 170. 
1059 Podobnie: M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 127–128. 
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gospodarstwo w Warszawie w 1791 roku. Dużo większe były te w Krakowie (liczyły aż 

4,5 osoby) oraz w Wieliczce (4,7 osoby)1060. Wiadomo też, że gospodarstwa domowe były na 

ogół mniejsze w miastach niż na wsiach (tabela 18). Przykładowo w wiejskiej parafii 

Raciborowice aż ponad 20% gospodarstw stanowiły komórki pięcioosobowe, podczas, gdy 

w miastach na ogół najczęściej występowały gospodarstwa dwuosobowe. Takie też 

dominowały w kazimierskiej parafii Bożego Ciała, bowiem w 1792 roku stanowiły prawie 

1/4 wszystkich gospodarstw (w 1791 roku 23,8%, zaś rok później – 24,5%). Środowisko 

miejskie ułatwiało samodzielne funkcjonowanie jednostek, stąd też prawie 1/5 gospodarstw 

kazimierskich (17–18%) składała się z jednej osoby (analogicznie w Warszawie było to aż 

21%)1061. Zgoła inaczej było na wsi, gdzie takie gospodarstwa były rzadkością, co miało 

związek z niewątpliwą trudnością prowadzenia wiejskiego gospodarstwa jednoosobowo1062. 

 

Tabela 18. Rozmiary gospodarstw domowych w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu pod koniec 

XVIII wieku oraz w wybranych miastach i wsiach Rzeczypospolitej przedrozbiorowej (%) 

Liczba osób w 
gospodarstwie 

Parafia Bożego Ciała Miasta Wsie 

1791 1792 
Kraków 
(1791) 

Warszawa 
(1791) 

Raciborowice 
(1791) 

Ziemia   
   wieluńska * 
(1791–1792) 

1 17,9 17,0 10,9 21,0 1,3 6,6 
2 23,8 24,5 19,0 23,1 12,9 10,3 
3 18,9 15,1 17,5 18,0 14,5 11 
4 16,2 17,3 13,6 13,9 16,8 16,2 
5 9,6 11,5 11,4 8,9 21,8 17,7 
6 5,6 5,8 9,2 5,5 11,9 14,7 
7 2,9 3,0 4,3 3,0 8,9 9,3 
8 2,7 2,2 4,2 1,9 5,8 7,6 
9 1,2 2,2 2,8 1,4 3,3 3,3 
10 – – 2,0 0,7 1,0 1,9 
11 0,5 – 1,3 0,6 1,0 0,8 
12 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 
13 – 0,5 0,9 0,3 0,3 0,1 
14 0,2 0,3 0,7 0,2 – – 

15 i więcej – – 1,6 1,1 – 0,1 
Ogółem (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ogółem (l.b.) 408 364 1 161 4 123 394 1 021 

Średnia 3,4 3,5 4,5 3,5 4,9 5 
Mediana 3 3 6 4 4 b.d. 

Źródło: ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 
sygn. 29/30/40, s. 7–31, 37–66; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 128, tab. 26; C. Kuklo, Kobieta samotna…, 
s. 107, tab. 20; J. K. Janczak, Dom, gospodarstwo i rodzina wiejska w Wieluńskiem  u schyłku XVIII stulecia, [w:] 
Celem nauki jest człowiek... Studia z historii społecznej i gospodarczej ofiarowane Helenie Madurowicz-
Urbańskiej, red. P. Franaszek, Kraków 2000, s. 128, rys. 4. Uwagi: dane dla ziemi wieluńskiej zostały odczytane 
z wykresu, toteż możliwy jest pewien margines błędu. Objaśnienia: * – parafie Dzietrzniki, Kadłub, Kłomnice, 
Kotłów i Krzyworzeka; b.d. – brak danych; l.b. – liczba bieżąca. 

                                                           
 

1060 C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 105; J. Pieczara, Population of Wieliczka…, s. 97. 
1061 C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 105. 
1062 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 128, tab. 26. 
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Ciekawe obserwacje umożliwia zestawienie rozmiarów gospodarstw według płci 

i wieku głowy gospodarstwa (tabela 19). Wiadomo z podobnych badań, że gospodarstwa 

miejskie kobiet były mniejsze niż gospodarstwa mężczyzn1063. Tak też było w parafii Bożego 

Ciała w Kazimierzu, gdzie gospodarstwo kobiece w 1791 roku było prawie dwukrotnie mniejsze 

od męskiego (liczyły odpowiednio 2,0 oraz 3,8 osoby), zaś rok później ponad dwukrotnie 

mniejsze (odpowiednio 1,9 oraz 4,0 osoby)1064. Gospodarstwa kobiece przybierały w parafii 

Bożego Ciała największe rozmiary w przypadku kobiet młodszych (do 39. roku życia), a więc 

podobnie jak w Praszce czy w Warszawie w 1791 roku, a odmiennie niż w Radziejowie oraz 

w Wieluniu, gdzie największymi gospodarstwami zarządzały kobiety po 60. roku życia. Jeszcze 

inaczej było w Krakowie w tym samym czasie, bowiem tamtejsze kobiety między 40. a 59. 

rokiem życia posiadały największe gospodarstwa1065. Kobiece gospodarstwo w żadnej kategorii 

wiekowej w badanej parafii nie przybrało nigdy większego rozmiaru niż posiadały te 

prowadzone przez mężczyzn1066. 

 

Tabela 19. Rozmiary gospodarstw domowych w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1791–

1792 według płci i wieku gospodarza 

Rozmiar 

gospodarstwa 

1791 1792 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 
–39 40–59 60– –39 40–59 60– –39 40–59 60– –39 40–59 60– 

1 11 8 7 18 17 12 12 4 5 13 13 15 

2–3 64 42 21 22 18 7 49 39 14 20 16 6 

4–5 54 32 11 6 2 – 52 37 9 2 4 1 

6–7 15 20 – – – – 14 16 2 – – – 

8– 10 8 2 – – 1 12 8 2 – – – 

Razem 154 110 41 46 37 20 139 104 32 35 33 22 

Średnio osób 3,9 4,1 3,0 2,1 1,8 1,9 4,1 4,3 3,4 2,0 2,0 1,5 

Średnia (razem) 3,8 2,0 4,1 1,9 

Średnia (M+K) 3,4 3,5 
Źródło: ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 
sygn. 29/30/40, s. 7–31, 37–66; wzór tabeli: C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 110, tab. 21. Objaśnienia: 
M+K – mężczyźni oraz kobiety. 

 

Jeszcze inne obserwacje wydobywa zestawienie rozmiarów gospodarstw domowych 

wedle płci i wieku gospodarza oraz lokalizacji w przestrzeni miasta (tabela 20). Gospodarstwa 

                                                           
 

1063 C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 110–113; J. Pieczara, Population of Wieliczka…, s. 99; J. Schmidt, Wielkość 

i struktura gospodarstw domowych w Siemiatyczach w 1807 roku, PDP, t. 39, 2017, s. 151, tab. 2; M. Szukała, 

Starość i samotność w Piasecznie w połowie XIX wieku, [w:] Ludzie starzy i starość…, t. 1, s. 175. 
1064 Podobnie: C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 112; A. Karpiński, Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie 

XVI i w XVII wieku, Warszawa 1995, s. 58 nn; A. Fauve-Chamoux, The importance of women…, s. 460. 
1065 Por. C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 110–111. 
1066 Por. Tamże, s. 112. 
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domowe w mieście w 1792 roku posiadały większe rozmiary niż te położone poza jego murami 

(odpowiednio 3,6 oraz 3,2 osoby), zaś rok wcześniej ich rozmiary były takie same (średnio 

3,4 osoby). Zarówno w przypadku gospodarstw w mieście, jak i tych na jego przedmieściach, 

gospodarstwa mężczyzn zawsze były większe niż te prowadzone przez kobiety, co 

potwierdzają także inne badania. Gospodarstwa kobiece w Rzeczypospolitej szlacheckiej pod 

koniec XVIII wieku liczyły zwykle 2–3 domowników1067. W Kazimierzu gospodarstwa męskie 

były ponad dwukrotnie większe niż kobiece, ale poza murami miasta już niekoniecznie tak 

było. Okazuje się także, że gospodarstwa domowe prowadzone przez mężczyzn zawsze były 

mniejsze na przedmieściach Kazimierza niż w mieście. Zgoła inaczej było w przypadku tych 

prowadzonych przez kobiety, bowiem gospodarstwa extra muros były liczniejsze niż intra 

muros1068. Największy rozmiar gospodarstwa dotyczył zawsze mężczyzn w wieku 40–59 lat. 

W przypadku kobiet prowadzących gospodarstwa w mieście najliczniejsze były te prowadzone 

przez kobiety w wieku do 39 lat. W liczebności gospodarstw kobiecych poza murami miasta 

trudno szukać jakichś prawidłowości1069. 

 

 

 

 

Tabela 20. Rozmiary gospodarstw domowych w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1791–

1792 według płci, wieku gospodarza oraz terytorium 
 

A. 1791 rok 

Rozmiar 

gospodarstwa 

Kazimierz Przedmieścia 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

Wiek  

–39 40–59 60– –39 40–59 60– –39 40–59 60– –39 40–59 60– 

1 11 5 5 16 15 9 – 3 2 2 2 3 

2–3 43 28 16 17 11 6 52 34 11 13 17 3 

4–5 37 27 8 5 – – 74 24 13 4 9 – 

6–7 12 17 – – – – 20 20 – – – – 

8– 9 6 2 – – – 9 20 – – – 8 

Razem 112 83 31 38 26 15 42 27 10 8 11 5 

Średnio osób 3,9 4,2 3,1 2,0 1,5 1,5 3,7 3,7 2,6 2,4 2,5 2,8 

Średnia (razem) 3,9 1,8 3,6 2,5 

Średnia (M+K) 3,4 3,3 

 

                                                           
 

1067 C. Kuklo, Wielkość i struktura…, s. 175. Podobnie w miastach zachodnioeuropejskich – np. w Reims, 

zob. A. Fauve-Chamoux, The importance of women…, s. 460. Na początku XIX w. w Siemiatyczach było to 

2,5 osoby na jedno gospodarstwo kobiece, zob. J. Schmidt, Wielkość i struktura…, s. 151, tab. 2. 
1068 Inaczej było np. we Lwowie; zob. C. Kuklo, Wielkość i struktura…, s. 175. 
1069 Zob. także C. Kuklo, Wielkość i struktura…, s. 175. 
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B. 1792 rok 

Rozmiar 

gospodarstwa 

Kazimierz Przedmieścia 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

Wiek  

–39 40–59 60– –39 40–59 60– –39 40–59 60– –39 40–59 60– 

1 11 4 3 7 12 8 1 – 2 6 1 7 

2–3 31 23 11 12 11 4 42 40 7 17 12 4 

4–5 39 29 5 2 – 1 55 34 17 – 18 – 

6–7 12 13 1 – – – 12 21 7 – – – 

8– 9 6 2 – – – 24 21 – – – – 

Razem 102 75 22 21 23 13 37 29 10 14 10 9 

Średnio osób 4,2 4,4 3,5 2,2 1,5 1,7 3,6 4,0 3,3 1,6 3,1 1,2 

Średnia (razem) 4,2 1,8 3,7 2,0 

Średnia (M+K) 3,7 3,2 

Źródło: j.w. Objaśnienia: M+K – mężczyźni oraz kobiety. 

 

Prowadzenie samodzielnych gospodarstw przez kobiety było zjawiskiem typowym dla 

ówczesnych miast1070. Już badania dotyczące wcześniejszych okresów ujawniły wcale nie mały 

odsetek takich gospodarstw miejskich1071. Badania pokazują, że żeńskie gospodarstwo domowe 

nie pozostawało na marginesie życia społeczno-gospodarczego polskiego miasta 

przedprzemysłowego. Co czwartym gospodarstwem w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu 

(25,1% w 1791 roku oraz 24,9% w 1792 roku) kierowała kobieta. Podobne zjawisko 

występowało w większych ośrodkach miejskich Rzeczypospolitej jak Warszawa czy Kraków, 

gdzie kobiety zarządzały odpowiednio 22,7% oraz 24,8% tamtejszych gospodarstw domowych, 

ale już w mniejszych miastach samodzielnych kierowniczek gospodarstw było dużo mniej 

(np. w Praszce 4,3%)1072. Nie było to jednak regułą skoro w podkrakowskiej Wieliczce (liczącej 

ok. 3 500 mieszkańców) gospodarstw kierowanych przez kobiety było aż 11%1073. 

Wielkość gospodarstwa domowego zależała ówcześnie nie tylko od płci jego 

kierownika, ale także od miejsca osoby nim zarządzającej w miejskiej hierarchii społecznej. Im 

status społeczny gospodarza był wyższy (a co za tym idzie jego pozycja majątkowa także była 

lepsza), tym większe było jego gospodarstwo. Obserwacje takie w przypadku gospodarstw 

miejskich poczyniono m.in. dla Dobrego Miasta w końcu XVII stulecia czy Warszawy oraz 

Opola końca XVIII wieku1074. Nie inaczej było także w przypadku terenów wiejskich, gdzie 

bogatsze gospodarstwa kmiece były wyraźnie ludniejsza niż biedniejsze komornicze czy 

                                                           
 

1070 C. Kuklo, Wielkość i struktura…, s. 174, 180. 
1071 S. Waszak, Dzietność rodziny…, s. 316 nn; M. Bogucka, Rodzina w polskim mieście…, s. 497; A. Karpiński, 

Kobieta..., s. 58–62. 
1072 C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 97. 
1073 J. Pieczara, Population of Wieliczka…, s. 98. 
1074 S. Borowski, Próba odtworzenia…, s. 146 nn; C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 113, tab. 22; S. Golachowski, 

Opole w roku 1787, s. 133, tab. 9. 
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zagrodnicze1075. W przypadku badanej parafii dla usytuowania gospodarstw w drabinie 

społeczno-ekonomicznej posłużyłem się kryterium posiadania nieruchomości – podzieliłem 

rodzinne gospodarstwa domowe na te prowadzone przez posesjonatów oraz te, które były 

zarządzane przez najemników (komorników)1076. Wiadomo, że takie kryterium nie zapewnia 

ostrego podziału i wyniki otrzymane w oparciu o takie dane obarczone są pewnym marginesem 

błędu (bogaci gospodarze także mogli być najemcami mieszkań!), lecz przeważnie status 

mieszkaniowy – jak wynika z podobnych badań – miał związek z położeniem ekonomicznym 

gospodarstwa. Dane uzyskane dla parafii Bożego Ciała jednoznacznie dowodzą, że 

gospodarstwa właścicieli nieruchomości były większe niż najemców mieszkań (tabela 21). 

Gospodarstwa tych pierwszych liczyły przeciętnie ponad 5 osób, zaś rozmiary gospodarstw 

osób nie posiadających własnej nieruchomości rzadko przekraczały 3 osoby. Gospodarstwa 

posesjonatów i nieposesjonatów intra muros były średnio większe od tych extra muros. 

Również rozkład liczby domowników w gospodarstwach przynosi ciekawe obserwacje. 

Posesjonaci bardzo rzadko prowadzili gospodarstwa jednoosobowe, w przeciwieństwie do 

nieposesjonatów – co piąty z nich prowadził gospodarstwo samodzielnie. Prawie 20% 

gospodarstw właścicieli nieruchomości liczyło 8 osób i więcej. 

 

Tabela 21. Rozmiary gospodarstw domowych w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1791–

1792 według kryterium posiadania nieruchomości (%) 

Rozmiar 

gospodarstwa 

1791 1792 

Kazimierz Przedmieścia Razem Kazimierz Przedmieścia Razem 

P NP P NP P NP P NP P NP P NP 

1 5,7 23,2 – 15,0 3,9 21,2 3,6 21,7 – 19,8 2,6 21,1 

2–3 24,5 42,8 34,8 55,0 27,6 45,8 18,2 40,4 26,1 53,5 20,5 44,4 

4–5 30,2 24,4 30,4 26,3 30,3 24,8 32,7 29,3 43,5 22,1 35,9 27,1 

6–7 17,0 7,6 21,7 2,5 18,4 6,4 25,5 6,1 17,4 2,3 23,1 4,9 

8– 22,6 2,0 13,0 1,3 19,7 1,8 20,0 2,5 13,0 2,3 17,9 2,5 

Razem (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Razem (G) 53 251 23 80 76 331 55 200 23 86 78 286 

Razem (O) 278 745 116 227 392 976 303 619 116 232 419 851 

O/G 5,2 3,0 5,0 2,8 5,2 2,9 5,5 3,1 5,0 2,7 5,4 3,0 

Średnia 

(razem) 
3,4 3,3 3,4 3,6 3,2 3,5 

Źródło: j.w. Objaśnienia: P – gospodarstwa posesjonatów; NP – gospodarstwa nieposesjonatów; O – osoby; 

G – gospodarstwa domowe; O/G – liczba osób podzielona przez liczbę gospodarstw domowych. 

                                                           
 

1075 M. Kopczyński, Studia…, s. 94, tab. 20. 
1076 Taką możliwość stworzyło każdorazowe odnotowywanie przy numerze nieruchomości nazwiska jej właściciela. 
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Odpowiedź na pytanie dotyczące przyczyn zróżnicowania rozmiarów gospodarstw 

prowadzonych przez posesjonatów oraz nieposesjonatów może ułatwić zestawienie ukazujące 

przeciętną liczbę osób w gospodarstwach domowych w rozbiciu na części składowe (średnią 

liczbę zamieszkujących dane gospodarstwo osób danej kategorii, tj. gospodarzy, ich dzieci, 

krewnych oraz służących); zob. tabela 221077. Różnice wynikają przede wszystkim z liczby 

dzieci oraz służby. Podczas gdy posesjonaci posiadali średnio ponad dwoje dzieci, to 

nieposesjonaci mieli przeciętnie najwyżej jednego potomka1078. Może to świadczyć o wyższej 

ich śmiertelności w gospodarstwach biedniejszych nieposesjonatów oraz o niższej płodności 

wśród uboższych mieszczan (być może przez niedożywienie), ale także o gorszej sytuacji 

mieszkaniowej1079. Uważam także, że dużą liczbę potomków z biedniejszych gospodarstw 

domowych wysyłano po prostu na służbę – co rzadziej zdarzało się w przypadku bardziej 

zasobnych posesjonatów. Większa przeciętna liczba służby wśród właścicieli nieruchomości 

świadczy z pewnością o ich lepszej sytuacji finansowej. W parze za posiadaniem większej 

liczby dzieci szło także zapotrzebowanie na ich opiekę w postaci np. mamek. Mniejszy wpływ 

na rozmiary gospodarstw miała obecność krewnych, właściwie nieobecnych w gospodarstwach 

nieposesjonatów. 

 

 

Tabela 22. Przeciętna liczba osób w gospodarstw domowych w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu 

w latach 1791–1792 według kategorii domowników 

Kategorie osób 

1791 1792 

Kazimierz Przedmieścia Razem Kazimierz Przedmieścia Razem 

Średnia liczba osób w gospodarstwach domowych 

P NP P NP P NP P NP P NP P NP 

Gospodarze 1,9 1,6 1,8 1,7 1,9 1,6 1,9 1,6 1,7 1,7 1,9 1,6 

Dzieci 2,0 0,9 2,3 0,9 2,1 0,9 2,1 1,0 2,4 0,8 2,2 1,0 

Krewni 0,1 – 0,3 – 0,2 – 0,2 0,1 0,1 – 0,1 – 

Służba 1,2 0,4 0,6 0,2 1,0 0,4 1,3 0,4 0,8 0,2 1,2 0,4 

Razem 5,2 3,0 5,0 2,8 5,2 2,9 5,5 3,1 5,0 2,7 5,4 3,0 

Razem osób (liczba) 278 745 116 227 394 972 303 619 116 232 419 851 

Źródło: j.w. Objaśnienia: P – gospodarstwa posesjonatów; NP – gospodarstwa nieposesjonatów. 

                                                           
 

1077 Podobnie: M. Kopczyński, Studia…, s. 95–96. 
1078 Podobnie było w przypadku rolniczego miasteczka Daleszyce; Rejestr ludności miasta Daleszyce z lat 1797–

1804, wyd. A. Szczypiorski, KHKM, r. 11, nr 3–4, 1963, s. 568. 
1079 Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego od schyłku XVI do końca XVIII 

wieku, Łódź 1972, s. 84. 
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4. Cykl życia jednostki 

Od lat 70. XX wieku demografia historyczna rozpoczęła i rozwinęła kierunek badań 

bazujący na koncepcji cyklu rozwojowego rodziny w przeszłości (life-cycle approach)1080. 

Koncepcja badań zakłada, że rodzina – tak jak każda inna grupa społeczna – ma swoją historię 

życia i ciągłość związaną z przechodzeniem przez różne fazy. Rodzina powstaje z chwilą 

zawarcia małżeństwa i powiększa się wraz z urodzeniami kolejnych dzieci, a kurczy się poprzez 

opuszczanie gniazda rodzinnego przez potomstwo, aż do pozostania w nim dwóch małżonków. 

W końcu rodzina ulega rozpadowi wraz ze śmiercią jednego z małżonków1081.  

Obok zagadnień dotyczących cyklu rozwojowego rodziny w przeszłości demografia 

historyczna zajmuje się również cyklem życia pojedynczego człowieka (life-course approach). 

Cyklem takim określa się „proces, którego doświadcza jednostka od urodzenia do zgonu”1082. 

Obejmuje więc wszystkie zdarzenia, których doświadcza człowiek w ciągu swojego życia. 

Postanowiłem więc ukazać drogę przejścia przez jednostkę kolejnych etapów życia od 

dzieciństwa do starości, z uwzględnieniem czasu spędzonego przez człowieka w każdej fazie 

życia1083. Stosowana w tego typu badaniach technika obserwacji umiejscawia jednostkę 

w hierarchii społecznej w powiązaniu z zajmowaną przezeń pozycją lub funkcją pełnioną 

w gospodarstwie domowym (np. gospodarz, dziecko, służący, krewny)1084. Ukazałem także 

udział poszczególnych grup mieszkańców gospodarstw domowych w całej populacji badanego 

ośrodka. Celem tej części pracy jest więc ukazanie typowego cyklu życiowego człowieka 

w mieście preindustrialnym u schyłku XVIII wieku. 

Dane opracowane na podstawie spisów ludności parafii Bożego Ciała w Kazimierzu 

sporządzonych przez Komisję Porządkową Cywilno-Wojskową ukazują, poprzez zmiany 

proporcji w poszczególnych kolumnach (odpowiadających pozycji w gospodarstwie 

domowym), zależność pomiędzy wiekiem a pozycją człowieka w miejskim gospodarstwie 

domowym (tabela 23). Ująłem w nich następujące grupy: dzieci, służbę, gospodarzy 

(gospodynie) oraz krewnych (osoby spoza rodziny nuklearnej gospodarza). Do pierwszej grupy 

zaliczyłem dzieci stanu wolnego, czyli te, które nie założyły jeszcze własnych rodzin 

i zamieszkiwały w gospodarstwie obojga rodziców, jednego z nich lub bez rodziców 

                                                           
 

1080 Zob. P. Laslett, The World…; C. Kuklo, Demografia…, s. 142–147. 
1081 Tenże, Demografia…, s. 143; M. Kędelski, J. Paradysz, Demografia, Poznań 2006, s. 15. 
1082 C. Kuklo, Demografia…, s. 147. 
1083 Tenże, Społeczno-demograficzny…, s. 87. 
1084 C. Kuklo, Demografia…, s. 149. 
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(wychowańcy, wnuki). Kolejna grupa objęła osoby zajmujące się płatną służbą domową1085. 

Grupę obejmującą gospodarzy stanowiły osoby stojące na czele danego gospodarstwa 

domowego (mężczyźni i kobiety). Dodatkowo wyszczególniłem odsetek kobiet, które 

gospodarowały samodzielnie, bowiem z dotychczasowych badań wiadomo o dużym znaczeniu 

demograficznym i gospodarczym kobiet samotnych w życiu miast1086. Zestawienie zamyka 

grupa krewnych, do której zaliczyłem dzieci po ślubie1087, rodzeństwo jednego z gospodarzy 

(wraz z ewentualnymi partnerami), ich rodziców lub teściów oraz dalszych krewnych, 

np. siostrzeńców lub bratanków (o ile mieszkali bez swoich rodziców). Wielu osób nie udało 

mi się dopasować do żadnej z czterech kategorii i takie jednostki pominąłem1088. Do badania 

zakwalifikowałem w sumie 1 410 osób ze spisu przeprowadzonego w 1791 roku oraz 

1 281 osób zapisanych rok później. 

 

 

Tabela 23. Ludność wedle wieku i pozycji w gospodarstwie domowym w parafii Bożego Ciała 

w Kazimierzu w latach 1791–1792 (%) 

 

A. Mężczyźni 

Wiek 

Pozycja w gospodarstwie domowym (%) 

1791 1792 

D. S. G. K. R. D. S. G. K. R. 

1–4 100 – – – 100 100 – – – 100 

5–9 100 – – – 100 100 – – – 100 

10–14 90 10 – – 100 89 8 – 3 100 

15–19 31 67 – 2 100 41 56 3 – 100 

20–24 10 64 23 3 100 4 58 34 4 100 

25–34 4 20 74 2 100 4 21 73 2 100 

35–44 – 4 95 1 100 – 9 91 – 100 

45–54 – 10 86 4 100 – 15 80 5 100 

55–64 – – 100 – 100 – – 100 – 100 

65– – – 100 – 100 – – 100 – 100 

Razem (liczba) 224 90 303 7 624 220 80 274 7 581 

Razem % 36 14 49 1 100 38 14 47 1 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1085 Do tej grupy zaliczono także chłopców "w terminie", młodszych służących określanych jako „chłopcy”, 

parobków oraz „czeladź”; C. Kuklo, Czy w Polsce przedrozbiorowej…, s. 206–207. 
1086 Tenże, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 91; Tenże, Kobieta samotna…, s. 91–143. 
1087 Por. M. Kopczyński, Studia…, s. 115. 
1088 Były to m.in. osoby duchowne, ubodzy, przechodnie oraz ludzie luźni. 
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B. Kobiety 

Wiek 

Pozycja w gospodarstwie domowym (%) 

1791 1792 

D. S. 
G. 

K. R. D. S. 
G. 

K. R. 
R. % s. k. R. % s. k. 

1–4 100 – – – – 100 100 – – – – 100 

5–9 100 – – – – 100 98 2 – – – 100 

10–14 73 25 – – 2 100 81 15 2 – 2 100 

15–19 31 62 7 43 – 100 40 54 4 50 2 100 

20–24 7 52 39 16 2 100 21 48 30 15 1 100 

25–34 4 15 78 16 3 100 5 24 69 18 2 100 

35–44 2 3 94 27 1 100 – 9 91 21 – 100 

45–54 – 3 88 33 9 100 – 5 85 31 10 100 

55–64 – 5 92 56 3 100 – 10 85 61 5 100 

65– – – 82 57 18 100 – 7 80 75 13 100 

Razem 

(liczba) 
237 153 375 102 18 783 225 128 334 90 17 704 

Razem 

% 
30 20 48 27 2 100 32 19 47 27 2 100 

Źródło: j.w.; wzór tabeli na podstawie: C. Kuklo, Społeczno-demograficzny…, s. 104, tab. 3. Objaśnienia: 

D. – dzieci, S. – służba, G. – gospodarze, K. – krewni; R. – razem; Razem % – razem (procent); % s. k. – odsetek 

samodzielnych kierowniczek gospodarstw domowych. 

 

W 1791 roku w parafii Bożego Ciała zamieszkiwało 461 dzieci (335 w Kazimierzu oraz 

126 za murami miejskimi), które stanowiły 32,7% populacji. Rok później udział dzieci 

w ludności parafii wynosił 34,7% (445 dzieci, z czego 318 mieszkało w Kazimierzu, a 127 na 

przedmieściu)1089. Ogólnie dzieci stanowiły zawsze największą grupę w ówczesnych 

społecznościach, zwłaszcza w małych miastach (ok. 40% w Olkuszu, Proszowicach, Praszce, 

Wieluniu i Radziejowie), mniej w większych ośrodkach (przykładowo 25,7% w Krakowie)1090. 

Można przypuszczać, że skala ta jest zaniżona, bowiem jak wspomniałem wcześniej, spisy 

ludności z końca XVIII wieku w niepełny sposób rejestrowały najmłodsze dzieci1091. 

Dzieciństwo w rodzinach mniej zamożnej części mieszczaństwa staropolskiego trwało krótko, 

a koniec tego etapu życia był wyznaczony przez moment włączenia potomstwa do pomocy 

dorosłym domownikom w zajęciach gospodarskich lub przez opuszczenie przez nich domu 

rodzinnego i udanie się na płatną służbę1092. Można to dostrzec w tabeli 231093. W grupie 

                                                           
 

1089 Przeciętną liczbę dzieci w gospodarstwach domowych omówiłem w części pracy poświęconej analizie 

wielkości gospodarstw domowych; zob. Rozdział II.3. W tym miejscu zająłem się przede wszystkim strukturą 

dzieci według wieku i płci. 
1090 C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 92 oraz s. 102, tab. 1. 
1091 Podobnie: M. Kopczyński, Studia…, s. 115. 
1092 C. Kuklo, Demografia…, s. 372–373; A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 43. Kwestię mobilności 

służby domowej omówiłem w Rozdziale VI.2. 
1093 Podobnie: C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 92. 
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wiekowej 15–19 lat osoby określone jako „dzieci” (tj. nie stanowiące służby, krewnych czy 

gospodarzy) stanowiły już jedynie, w zależności od roku spisu, około 30–40% tej grupy 

wiekowej. Z kolei w grupie wiekowej 10–14 lat osoby tak określone stanowiły nawet 90% ogółu. 

Aktualne pozostaje pytanie o tempo opuszczania domu rodzinnego przez dzieci 

i młodzież w miastach staropolskich, zwłaszcza w kontekście płci1094. W celu analizy tego 

zjawiska posłużyłem się metodą zaproponowaną przez Richarda Walla, która polega na 

porównaniu liczby potomstwa w wieku 15 lat i więcej z liczbą osób w wieku między 10. a 14. 

rokiem życia (tabela 24)1095. Z danych opracowanych na podstawie spisu z 1791 roku wynika, 

że to chłopcy szybciej wychodzili z rodzinnego domu w młodszym wieku niż dziewczynki, zaś 

biorąc pod uwagę dane ze spisu z następnego roku różnic między płciami nie było. Dopiero 

punkty indeksowe w wieku 20–24 lat dowodzą, że to chłopcy według obu spisów szybciej 

odchodzili na służbę z rodzinnego domu. W przypadku córek proces ten przebiegał wolniej. 

Być może świadczy to o mniejszym zapotrzebowaniu na pracę kobiet, chociaż wiadomo, że 

w miastach większość służby stanowiły właśnie one1096. Ważne zjawisko można dostrzec 

w przypadku mężczyzn w wieku powyżej 25 lat. Wskaźnik indeksowy wzrósł w 1791 roku o 3, 

zaś rok później o 8 punktów, co dowodzi niewątpliwie powrotów mężczyzn do gospodarstw 

domowych ojców lub matek, aby w perspektywie przejąć po jednym z nich rolę głowy 

gospodarstwa1097. 

 

 

Tabela 24. Tempo opuszczania gospodarstw domowych przez dzieci w parafii Bożego Ciała 

w Kazimierzu pod koniec XVIII wieku 

Wiek 

(w latach) 

1791 1792 

mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety razem 

10–14 100 100 100 100 100 100 

15–19 34 69 51 44 43 44 

20–24 6 13 10 3 30 18 

25– 9 18 13 11 17 15 
Źródło: j.w.; wzór tabeli: C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia człowieka w mieście staropolskim u schyłku 

XVIII wieku, RDSG, t. 62, 2002, s. 105, tab. 4. Uwaga: indeks prosty jednopodstawowy (wiek 10–14 lat = 100). 

                                                           
 

1094 M. Kopczyński, Studia…, s. 116; C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 93. 
1095 R. Wall, Leaving home and the process of household formation in pre-industrial England, „Continuity and 

Change”, vol. 2 (1), 1987, s. 77–101; C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 93; M. Kopczyński, 

Studia…, s. 116. 
1096 C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 94. W Warszawie nie widać większych różnic w tym 

względzie między kobietami i mężczyznami; Tamże, s. 93; R. Poniat, Służba domowa…, s. 185. 
1097 C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 94. 
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W tym miejscu postaram się wskazać, kto wychodził z domu rodzinnego, a kto w nim 

pozostawał. W tym celu posłużyłem się wskaźnikiem maskulinizacji1098. Uzyskane dla parafii 

Bożego Ciała w Kazimierzu wyniki okazały się diametralnie inne niż te opracowane przez 

Cezarego Kuklo dla małych miast, Krakowa oraz Warszawy na podstawie tego samego rodzaju 

spisów ludności (tabela 25)1099. Najsilniejszy exodus synów (niski wskaźnik maskulinizacji) 

można zaobserwować w parafii Bożego Ciała w grupie wieku powyżej 20 lat, nie zaś jak 

w przypadku wspomnianych miast w grupie lat 15–19. Być może kazimierskie rodziny 

zapewniały lepsze zdolności ochronne synom, którzy także częściej byli wykorzystywani 

w pracy w gospodarstwie rodzinnym. Liczba synów w wieku lat 20 i więcej nie była większa 

od liczby córek w tej kategorii – we wspomnianych badaniach ich duża liczba miała świadczyć 

o powrocie do rodzinnego domu w oczekiwaniu na ożenek1100. Niemniej potwierdziłem 

bardziej powszechne odchodzenie z rodzinnych domów synów niż córek w przypadku parafii 

Bożego Ciała. 

 

Tabela 25. Wskaźnik maskulinizacji dzieci w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu według spisów 

ludności z lat 1791–1792 

Wiek 

Spis ludności 

1791 1792 

Kazimierz Przedmieścia Razem Kazimierz Przedmieścia Razem 

10+ 75 85 78 73 52 65 

10–14 100 120 104 74 92 78 

15–19 42 67 52 109 44 80 

20– 44 60 50 30 17 23 

Źródło: j.w.; wzór tabeli: C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 105, tab. 5. 

 

Kolejnym etapem życiowym była służba. Dane zawarte w tabeli 23 dowodzą 

powszechnego opuszczania domu rodzinnego przez dzieci. W spisie z 1791 roku wśród 

chłopców w wieku 10–14 lat 10% przebywało już na służbie i analogicznie taką pracę 

wykonywało 25% dziewczynek. Praca najemna w okresie młodości była upowszechniona 

w zachodniej części ziem polskich1101. Ten etap życia młodego człowieka był czasem 

gromadzenia środków niezbędnych do usamodzielnienia się, zawarcia małżeństwa 

i w konsekwencji założenia własnego gospodarstwa domowego1102. 

                                                           
 

1098 R. Wall, Leaving home…, s. 90 nn; C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 94. 
1099 C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 94 oraz s. 105, tab. 5. 
1100 Tamże, s. 94. 
1101 M. Szołtysek, Households and Family Systems, s. 333; A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 42. 
1102 M. Kopczyński, Źródła do rekonstrukcji…, s. 36; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 130. 
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Do kategorii służby domowej zaliczyłem, oprócz osób określonych mianem „służący” 

i „służąca”, także parobków, pachołków, uczniów „w terminie”, czeladników oraz 

„chłopców”1103. Niewielka część służby została określona według specjalizacji (niecałe 

8%)1104. Zdecydowaną większość tych osób cechował stan wolny oraz sytuacja czasowej 

przynależności do gospodarstwa domowego ich pracodawcy – podejmowali oni pracę 

w okresie między opuszczeniem domu rodzinnego a założeniem własnej rodziny1105. Służba 

była powszechnym etapem w życiu młodego człowieka w czasach przedindustrialnych (life-

cycle servants)1106. Niewielka część młodych ludzi zaraz po opuszczeniu rodzinnego domu 

stawała na czele własnych gospodarstw domowych1107. Co więcej, służba domowa 

przynależała do gospodarstwa domowego pracodawcy na równi z członkami jego rodziny1108.  

Dzieciństwo kończyło się szybko, na co wskazuje rosnący odsetek służących 

w kolejnych grupach wiekowych (por. tabela 23)1109. Służący nie wywodzili się ówcześnie 

jedynie z niższych klas społecznych1110. Istotnie, dla mało zasobnych rodziców wysłanie 

potomka na służbę było odciążeniem finansowym rodziny. Natomiast nawet w zamożniejszych 

rodzinach część potomstwa mogła nie być „zagospodarowana”. Tym samym utrzymanie takich 

dzieci mogło stanowić dla rodziców dodatkowe obciążenie finansowe, szczególnie w cięższych 

czasach i w niewielkich gospodarstwach, które nie wymagały wielu rąk do pracy1111. Wiadomo, 

dzięki wcześniejszym badaniom, że dzieci udające się na służbę opuszczały domy rodzinne na 

ogół w 10. roku życia1112. Szczególnie dzieci z ubogich rodzin szybko opuszczały rodzinne 

gospodarstwa domowe1113. W spisach ludności parafii Bożego Ciała w Kazimierzu najmłodsza 

                                                           
 

1103 C. Kuklo, Czy w Polsce przedrozbiorowej…, s. 206. O zróżnicowaniu nomenklatury dotyczącej służby 

w spisach ludności zob. E. Kaźmierczyk, Spisy Komisji Porządkowej…, s. 85–86. 
1104 W 1791 r.: kościelny (1), kucharz/kuchta (8), ogrodnik (2), organista (2), stangret (1), zakrystian/zakrystiańczyk 

(3). W 1792 r.: babka kościelna (1), fornal (1), kalikancista (1), kościelny (1), kucharz/kuchta (5), ogrodnik (2), 

organista (2), stangret (1), stołownik (1), zakrystiańczyk (1). 
1105 R. Poniat, Czeladź w pracach demografów historycznych, [w:] Struktury demograficzne rodziny na ziemiach 

polskich do połowy XX wieku…, s. 95–96; C. Kuklo, Czy w Polsce przedrozbiorowej…, s. 205; M. Kołacz-Chmiel, 

Mulier honesta et laboriosa. Kobieta w rodzinie chłopskiej późnośredniowiecznej Małopolski, Lublin 2018, s. 305. 
1106 C. Kuklo, Demografia…, s. 149. 
1107 R. Poniat, Czeladź w pracach…, s. 98. 
1108 C. Kuklo, Czy w Polsce przedrozbiorowej…, s. 206. 
1109 Por. M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 130. 
1110 A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 42. 
1111 M. Wyżga, Homo movens…, s. 90–91. 
1112 R. Poniat, Czeladź w pracach …, s. 98. Por. Tenże, Wiek opuszczania rodzinnego gospodarstwa domowego 

w dobie stanisławowskiej w świetle zeznań sądowych, PDP, t. 35, 2014, s. 17. W spisach parafialnych zapisywano 

już nawet 6–8 letnie służące; zob. C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 95–96. Bardzo niski wiek 

rozpoczynania płatnej służby mógł być związany ze śmiercią jednego lub obojga rodziców; zob. R. Poniat, Służba 

domowa…, s. 227. 
1113 M. Wyżga, Homo movens…, s. 90; R. Wall, Leaving home…, s. 91. 
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zanotowana służąca miała 9 lat1114. Największy udział służących kobiet wśród ludności parafii 

Bożego Ciała zanotowałem w grupie wieku 15–19 lat. Tymczasem niektóre kobiety z tej 

kategorii wiekowej były już wówczas gospodyniami (2% w 1791 roku). W następnej grupie 

wiekowej (20–24 lata) udział słiżących maleje, a tym samym rośnie udział gospodyń oraz 

najemnic. Można to połączyć z przeciętnym wiekiem zamążpójścia, który w tym czasie wynosił 

około 21 lat. Dodam, że w parafii Bożego Ciała można zaobserwować dużo bardziej wiekowe 

służące, będące nawet w wieku 60 lat i starszym1115. 

Jeśli chodzi o chłopców, to zaczynali oni płatną pracę najemną później niż dziewczynki, 

bo około 12. roku życia. Największy ich udział miał miejsce w kategoriach wiekowych 15–19 

lat oraz 20–24 lata. W następnej grupie wiekowej (25–29 lat) służący stanowili już tylko 20–

21%. Jednocześnie niektórzy mężczyźni w wieku 25–29 lat byli już gospodarzami (3% 

populacji w 1792 roku). Odsetek gospodarzy wśród mężczyzn znacząco wzrósł w grupie 

wiekowej 25–34 lat, co można skorelować z przeciętnym wiekiem zawierania małżeństw przez 

mężczyzn w tym okresie (w miastach było to 28–30 lat)1116. Mały udział służących w wieku 

35–44 lat (4–9% w zależności od roku spisu) wzrósł wyraźnie w kolejnej grupie wiekowej do 

10–15% (w zależności od roku). Starszych służących nie zaobserwowałem. 

                                                           
 

1114 Niejaka Salomea Brylonka była jedyną służącą Katarzyny Goczalskiej, wynajmującej lokum w domu 

Franciszka Kieśniowskiego na kazimierskim przedmieściu Podbrzezie (dom nr 19). Nic nie wiadomo 

o pochodzeniu dziewczynki. W poprzednim spisie gospodyni prowadziła jednoosobowe gospodarstwo w tym 

samym domu. Porównanie wieku spisanych osób z metrykami chrztów zidentyfikowało jeszcze jedną 

dziewczynkę w tym wieku (w spisie zapisano, że jest o rok starsza). Katarzyna Surowczanka została zanotowana 

jako służąca w 1791 r. w domu przy ulicy Wielickiej w Kazimierzu (dom nr 12) w gospodarstwie Jana Starskiego, 

mieszczanin i szewca kazimierskiego oraz jego żony Magdaleny. Gospodarstwo, oprócz małżonków, składało się 

z ich dzieci (syna i córki), trzech czeladników i ubogiego. Dziewczynka pochodziła ze Swoszowic wsi odległej 

zaledwie kilka kilometrów od miasta, urodziła się w listopadzie 1781 r. jako córka Macieja Surówki i Katarzyny; 

ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 8, 100; Tamże, MJ, Księga chrztów 1773–1783 [mikrofilm], sygn. 5–97, s. 297. 
1115 60-letnia (według spisu ludności) wdowa z Wróblowic Katarzyna Czyżowska posługiwała w gospodarstwie 

domowym Józefa Katarzyńskiego i jego żony Heleny jako jedna z dwóch służących. Być może po śmierci męża 

kobieta nie miała środków na utrzymanie i znalazła w mieście pracę. Wiadomo jednak, dzięki metrykom parafii 

św. Jakuba Apostoła, że w spisie  ludności „postarzono” ją o 8 lat. Rok później dalej służyła u tego samego 

gospodarza; ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego 

Ciała”, sygn. 29/30/40, s. 10, 81. Najstarszą zanotowaną służącą była Katarzyna Szczupalska, wdowa po 

Wojciechu – jeśli wierzyć danym spisowym w 1792 r. w wieku 70 lat zatrudniona była w gospodarstwie Pawła 

i Eleonory Siweckich w domu nr 100 w Kazimierzu jako jedna z czterech służących. Co ciekawe, 

w 1791 r. występuje w tym domu jako najemnica, prowadząca jednoosobowe gospodarstwo. Z jednej strony może 

to oznaczać stopniowe pogorszenie się sytuacji materialnej kobiety w związku ze śmiercią męża, z drugiej zaś 

niedokładność spisującego. Podobnie mogło być w przypadku niejakiej Konstancji Szankiewiczowej, która 

w spisie w 1791 r. widnieje jako kierownika jednoosobowego gospodarstwa domowego w kamienicy Sebastiana 

Zakulskiego przy ulicy Żydowskiej w Kazimierzu (dom nr 79), zaś rok później 61-latka jako występuje jako 

służąca właściciela domu; ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia 

Bożego Ciała”, sygn. 29/30/40, s. 18, 22, 88, 93. 
1116 C. Kuklo, Demografia…, s. 279, tab. 55. 
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W dotychczasowych badaniach zwrócono uwagę na powszechność zjawiska 

zatrudniania służących w miastach. Domowa służba najemna mogła stanowić około 15–30% 

mieszkańców1117. Ta grupa społeczno-zawodowa należała w ówczesnych miastach do 

najliczniejszych1118. W parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w analizowanym okresie w spisach 

z lat 1791–1792 służacy stanowili odpowiednio 15% oraz 17% populacji. Nie inaczej było 

w Warszawie w 1787 (22,1%), w 1791 roku (19,6%) oraz w 1795 roku (17,3%), w Wieluniu 

w 1791 roku (16,8%), w Poznaniu w 1789 roku (20,9%) czy w Sandomierzu w 1777 roku 

(19,8%)1119. Tymczasem w Krakowie w 1791 roku odsetek ten wyniósł 31,6%, zaś w roku 

1795 nieco mniej, bo 27,8%1120. W wiejskiej parafii Raciborowice zaledwie 16% mężczyzn 

i 12% kobiet parało się służbą, co mogło wynikać z bardziej powszechnego zatrudniania 

potomstwa w chłopskich gospodarstwach1121. Obliczone na podstawie spisów ludności odsetki 

służby domowej trzeba uznać za minimalne, bowiem pewna część płatnej służby domowej 

mogła zamieszkiwać poza domem pracodawcy, i to często z własnymi rodzinami, toteż autor 

spisu ludności nie powiązał najemnych pracowników z gospodarstwem domowym ich 

chlebodawców1122. Przykładowo Katarzyna Milczyńska, rodem ze Stradomia, zawodowo 

zajmowała się szyciem, ale jak opowiadała podczas zeznania w kazimierskim ratuszu, bywała 

kilka razy dziennie u żołnierza Franciszka Bielawskiego, który miał kwaterę w kamienicy 

Pawła Siweckiego w Kazimierzu. Kobieta prała mu ubrania, robiła zakupy i nosiła gotowe 

obiady do domu1123. 

W grupie służących dominowali ludzie młodzi (tabela 26)1124. Największy udział 

służących można zaobserwować w grupie wieku 15–24 lat1125. Zestawione dane dowodzą, że 

co najmniej połowa mężczyzn-służących była w wieku poniżej 25. roku życia (prawie 65% 

w 1791 roku oraz 50% w 1792 roku), zaś 93,3% w 1791 roku i 82,5% w 1792 roku nie 

                                                           
 

1117 R. Poniat, Czeladź w pracach …, s. 96; C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 95; C. Kuklo, 

Wielkość i struktura…, s. 180; A. Karpiński, Kobieta…, s. 85. 
1118 C. Kuklo, Czy w Polsce przedrozbiorowej…, s. 207. 
1119 J. Berman, Służba domowa w Warszawie w końcu w. XVIII oraz próby jej zrzeszenia się zawodowego, 

„Ekonomista”, t. 26, nr 2–3, 1928, s. 49; Dzieje Sandomierza XVI–XVIII w., t. 2, red. F. Kiryk, Warszawa 1993, 

s. 28; R. Poniat, Służba domowa…, s. 129, tab. 14. 
1120 R. Poniat, Czeladź w pracach…, s. 105, tab. 2; Tenże, Służba domowa…, s. 129, tab. 14; C. Kuklo, Społeczno-

demograficzny cykl życia…, s. 95. Być może tak wysoki udział służby odnotowany w Krakowie był związany 

z dużą liczbą „chłopców” i czeladników – uczniów rzemiosła. 
1121 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 131, tab. 27. 
1122 R. Poniat, Czeladź w pracach…, s. 105; Tenże, Służba domowa…, s. 213–214. 
1123 ANK, AMK, Protokół spraw kryminalnych, sygn. 29/34/276, s. 2–3. 
1124 A. Karpiński, Kobieta…, s. 88; R. Poniat, Czeladź w pracach…, s. 106; Tenże, Służba domowa…, s. 142–

151. Celem zapewnienia lepszej obserwacji zgrupowałem służących w pięcioletnich grupach wiekowych. 
1125 Podobnie w Warszawie i w Krakowie w 1791 r.; zob. R. Poniat, Służba domowa…, s. 143, tab. 19 oraz s. 148, 

tab. 20. 
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przekroczyło 40. roku życia. W przypadku kobiet, które wykonywały zawód służącej, prawie 

80% nie ukończyło 25. roku życia, zaś 96,7% w 1791 roku oraz 93,0% w 1792 roku nie 

ukończyło 40 lat. Zjawiskiem rzadkim byli służący liczący powyżej 50. roku życia (3,3% 

mężczyzn oraz 2,0% kobiet w 1791 rok oraz 7,5% mężczyzn oraz 5,5% kobiet w 1792 roku). 

Uzyskane dane nie odbiegają od odsetków uzyskanych dla społeczności 

zachodnioeuropejskich1126. Z przeprowadzonych dla parafii Bożego Ciała badań wynika także, 

że mężczyźni pozostawali na służbie dłużej od kobiet. O ile w grupie wiekowej 25–34 lat 

zdecydowanie dominują kobiety, to w kolejnej (35–44 lat) współczynnik feminizacji uległ 

istotnej redukcji. Miało to związek z wcześniejszym w przypadku kobiet wiekiem zawierania 

małżeństw, kiedy to stawały się one gospodyniami. Mężczyźni musieli dłużej czekać na objęcie 

po rodzicach roli kierownika gospodarstwa domowego. 

 

Tabela 26. Rozkład wieku służby domowej w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu pod koniec 

XVIII wieku (%) 

Wiek 

(w latach) 

1791 1792 

Płeć 
Ogółem K/100M 

Płeć 
Ogółem K/100M 

M. K. M. K. 

5–9 – – – – – 0,8 0,5 – 

10–14 5,6 10,5 8,6 320 3,8 7,0 5,8 300 

15–19 37,8 41,2 39,9 185 27,5 21,1 23,6 123 

20–24 21,1 28,1 25,5 226 18,8 25,0 22,6 213 

25–29 12,2 9,2 10,3 127 17,5 21,1 19,7 193 

30–34 11,1 6,5 8,2 100 8,8 11,7 10,6 214 

35–39 5,6 1,3 2,9 40 6,3 6,3 6,3 160 

40–44 – 0,7 0,4 – 7,5 0,8 3,4 17 

45–49 3,3 0,7 1,6 33 2,5 0,8 1,4 50 

50–54 3,3 0,7 1,6 33 7,5 1,6 3,8 33 

55–59 – 0,7 0,4 – – 1,6 1,0 – 

60–64 – 0,7 0,4 – – 1,6 1,0 – 

65– – – – – – 0,8 0,5 – 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 170 100,0 100,0 100,0 160 
Objaśnienia: M. – mężczyźni; K. – kobiety; K/100M –liczba kobiet przypadających na 100 mężczyzn. 

Źródło: j.w.; wzór tabeli: R. Poniat, Służba domowa…, s. 143, tab. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1126 Tamże, s. 149. 
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Tabela 27. Średni wiek służby w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1791–1792 

Wyszczególnienie 

Średni wiek (w latach) 

mężczyźni kobiety razem 

śr. a. mediana śr. a. mediana śr. a. mediana 

1791 

Kazimierz 23,2 20 20,6 19 21,6 20 

Przedmieście 28,2 22,5 21,2 20 22,5 22 

Razem 23,5 20 20,7 19 21,7 20 

1792 

Kazimierz 27,1 24,5 26,1 23 26,5 24 

Przedmieście 27,3 25,5 24,0 22 24,6 22 

Razem 27,2 24,5 25,6 22,5 26,2 23,5 
Źródło: j.w. Objaśnienia: śr. a. – średnia arytmetyczna. 

 

Służący zatrudnieni w gospodarstwach domowych w parafii Bożego Ciała liczyli 

średnio niespełna 22 lata w 1791 roku, zaś rok później przeciętnie nieco ponad 26 lat 

(tabela 27). Cała służba była więc o wiele starsza w drugim spisie. Trudno też doszukiwać się 

prawidłowości w średnim wieku służby w Kazimierzu i poza jego murami skoro w spisie 

z 1791 roku służba zatrudniona intra muros była młodsza od tej extra muros, a według spisu 

z 1792 roku było odwrotnie. Takie różnice można więc uznać za wpływ czynnika 

źródłotwórczego. Kobiety zawsze przeciętnie były młodsze od mężczyzn (za murami 

kazimierskimi w 1791 roku aż o 7 lat), chociaż w Kazimierzu w 1792 roku różnica była 

niewielka, bo wynosiła tylko 1 rok. Wiadomo, że kobiety wcześniej niż mężczyźni 

przechodziły do stabilnego okresu życia (jako żony i matki), zaś mężczyźni dłużej pozostawali 

w nauce zawodu czy imali się różnych służb1127. Średnia wieku służby domowej wyglądała 

podobnie w innych ośrodkach miejskich Rzeczpospolitej przedrozbiorowej1128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1127 M. Wyżga, Homo movens..., s. 91. 
1128 C. Kuklo, Czy w Polsce przedrozbiorowej…, s. 209. 



  

  175 

 

Tabela 28. Stan cywilny służby domowej w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1791–1792* 

Stan 

cywilny 

1791 1792 

Kazimierz Przedmieście Ogółem Kazimierz Przedmieście Ogółem 

mężczyźni  

W. 58 2 60 46 3 49 

M. – – – 2 – 2 

Wd. 1 – 1 2 – 2 

nieznany 21 3 24 21 3 24 

Razem 80 5 85 71 6 77 

kobiety  

W. 115 24 139 85 21 106 

M. – – – 1 – 1 

Wd. 2 – 2 3 1 4 

nieznany 11 1 12 10 6 16 

Razem 128 25 153 99 28 127 
* – liczby bieżące. Źródło: j.w. Objaśnienia: M. – małżeński; W. – wolny; Wd. – wdowi; 

 

 

Analiza stanu cywilnego służby domowej w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej ze 

względu na niedostatek źródłowy (w spisach Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych 

rzadko zapisywano stan cywilny) nie jest rzeczą prostą1129. W parafii Bożego Ciała w skład 

służby najczęściej wchodziły osoby stanu wolnego (83,6% w 1791 roku oraz 76,0% 

w 1792 roku), zob. tabela 281130. Służący rzadko pozostawali w małżeństwie (w 1791 roku 

1,5% służby, w 1792 roku nie było ani jednej takiej osoby)1131. Nie brakowało także osób stanu 

wdowiego, przeważnie kobiet1132. Brak środków do życia po śmierci męża mógł zmusić te 

kobiety do znalezienia źródła utrzymania1133. 

Większość służby w miastach staropolskich stanowiły kobiety1134. Odwrotnie było 

w społecznościach wiejskich, gdzie niska feminizacja służby (a w konsekwencji wysoka 

maskulinizacja) była spowodowana charakterem pracy na roli1135. Nadwyżka kobiet nie była 

nazbyt widoczna w małych miastach. Przykładowo w Wieluniu wśród służby domowej kobiet 

                                                           
 

1129 Zob. R. Poniat, Służba domowa…, s. 159. 
1130 A. Karpiński, Kobieta…, s. 88. Stan cywilny służby, podobnie jak w przypadku wielu innych osób ujętych 

w dwóch spisach ludności parafii Bożego Ciała, pozostał nierozpoznany w 76 przypadkach, czyli 16,9% 

(mężczyzn od 14. roku życia i kobiet od 10. roku życia) osób wykonujących ten zawód, pomimo prób jego 

ustalenia na podstawie innych źródeł, przeważnie metrykalnych. 
1131 Podobnie: S. Golachowski, Opole w roku 1787, s. 118. 
1132 A. Karpiński, Kobieta…, s. 88 
1133 Por. M. Kołacz-Chmiel M, Mulier honesta et laboriosa…, s. 308–309. 
1134 A. Fauve-Chamoux, Służba domowa w Europie od XVI wieku: dzieje i źródła zjawiska, [w:] Rodzina 

i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, 

red. C. Kuklo, Warszawa 2008, s. 316, 320; Tenże, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 95; R. Poniat, Służba 

domowa…, s. 185; A. Karpiński, Kobieta…, s. 85. 
1135 R. Poniat, Czeladź w pracach…, s. 102; Tenże, Służba domowa…, s. 149. 
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było mniej niż mężczyzn (89 kobiet na 100 mężczyzn)1136. W dużych miastach, np. w Krakowie 

w 1795 roku, jeśli chodzi o służbę, na 100 mężczyzn przypadało 123 kobiety, a w Warszawie 

w tym samym roku aż 165 kobiet1137. W Starej Warszawie w 1659 roku kobiety stanowiły 83% 

służby, zaś w Poznaniu w 1590 roku nawet 91%1138. Silną feminizacją służby charakteryzowały 

się też rozwinięte gospodarczo miasta Europy Zachodniej1139. W kazimierskiej parafii Bożego 

Ciała w 1791 roku zanotowano 170 kobiet-służących na 100 mężczyzn o tej samej profesji, 

a w 1792 roku analogiczny wskaźnik sięgnął 161. Odpowiedź na pytanie dotyczące przyczyn 

wysokiej feminizacji służby domowej w Kazimierzu ułatwić może zestawienie ukazujące 

konfigurację zatrudnianej służby ze względu na płeć (tabela 29). Wśród wszystkich 

gospodarstw posiadających służbę dominowały te, które zatrudniały tylko jedną kobietę 

(50,4%). Na zatrudnienie tylko jednego mężczyzny zdecydowało się prawie pięć razy mniej 

gospodarzy (10,2%).  Dowodzi to faktu, że jeśli już zdecydowano się zatrudnić płatną służbę 

domową, to wybór padał na kobietę, która – w przeciwieństwie do mężczyzny – mogła 

świadczyć usługi w postaci opieki nad dziećmi i chorymi oraz wykonywać wiele prac 

domowych1140. O przewadze kobiet decydowała więc specyfika pracy w mieście. Wiadomo, że 

osoby majętne zatrudniały służące do opieki nad dziećmi. Przykładowo „szlachetny” Felicjan 

Łęski, pisarz komory kazimierskiej, zatrudniał w charakterze mamki niejaką Joannę 

Herodowiczownę1141, zaś Józef Krumłowski, aptekarz i kupiec kazimierski, niejaką Mariannę 

Wiśniowszczankę z krakowskiego Podzamcza1142. Taki zawód wykonywała także niejaka 

Tekla Piwowarczykowna z Bochni („.[…] u JMP Doktora zostaję w służbie za mamkę 

[…]”)1143. Również Jan Okoński, rajca kazimierski, zatrudniał mamkę1144. Fakt zatrudnienia 

mamki zanotowano również w rejestrach podatkowych: w lutym 1722 roku według rejestru 

pogłównego taka kobieta była zatrudniona w domu Tomasza Smardzewskiego, kazimierskiego 

rajcy1145. Po powyższych przykładać widać, że tylko bogatszych mieszkańców miasta stać było 

na zatrudnienie personelu do opieki nad dziećmi. Kobiety zatrudniano w co trzecim 

                                                           
 

1136 Tamże, s. 140; C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 95 oraz s. 102, tab. 1. 
1137 R. Poniat, Czeladź w pracach…, s. 105, tab. 2. W 1791 r. w Warszawie na 100 kobiet przypadało tylko 

90 mężczyzn, a w Krakowie zauważono, że przeważali mężczyźni, co wytłumaczono innym profilem 

produkcyjnym (107 mężczyzn na 100 kobiet); C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 95. 
1138 Tenże, Czy w Polsce przedrozbiorowej…, s. 208. 
1139 Tamże. 
1140 R. Poniat, Służba domowa…, s. 185–186; M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa…, s. 314. 
1141 ANK, AMK, Protokuł kryminalny, sygn. 29/34/278, s. 29 (43). 
1142 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 30. 
1143 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 90 (104) 
1144 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 163–164. 
1145 ANK, AMK, Rejestry poborów pogłównego, sygn. 29/34/812, s. 122. 
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gospodarstwie kazimierskim, zaś na zatrudnienie tylko mężczyzn zdecydowało się 13,4% 

gospodarzy. Domowe mikroprzedsiębiorstwa, gdzie zatrudniano zarówno mężczyzn jak 

i kobiety, stanowiły 1/5 ogółu. Podobnie było w Krakowie (1795), Warszawie (1791) oraz 

Wieluniu (1791)1146. 

 

Tabela 29. Liczba służących w gospodarstwach domowych z podziałem na płeć w parafii Bożego 

Ciała w Kazimierzu w latach 1791–1792 

 

A. 1791 rok 

 Kobiety 
Ogółem 

brak 1 2 3 4 5+ 

M
ęż

cz
y

źn
i 

brak – 50,4 14,2 – 0,8 0,8 66,1 

1 10,2 7,1 2,4 1,6 – – 21,3 

2 0,8 3,9 3,1 – – – 7,9 

3 – 0,8 – 0,8 – – 1,6 

4 0,8 – – – – – 0,8 

5+ 1,6 – – 0,8 – – 2,4 

Ogółem 13,4 62,2 19,7 3,1 0,8 0,8 100,0 

 

B. 1792 rok 

 Kobiety 
Ogółem 

brak 1 2 3 4 5+ 

M
ęż

cz
y
źn

i 

brak – 42,9 16,2 2,9 1,0 – 62,9 

1 14,3 5,7 1,9 – 1,0 – 22,9 

2 4,8 1,0 3,8 – – – 9,5 

3 – – – 1,0 1,0 – 1,9 

4 – 1,9 – – – – 1,9 

5+ 1,0 – – – – – 1,0 

Ogółem 20,0 51,4 21,9 3,8 2,9 – 100,0 
Źródło: j.w.; wzór tabeli: R. Poniat, Służba domowa…, s. 186, tab. 28. 

 

W miastach preindustrialnych, w zależności od ośrodka, około 20–30% wszystkich 

gospodarstw zatrudniało służbę, a w Krakowie w 1791 roku nawet ponad połowa (50,7%)1147. 

W parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w 1791 roku 30,5% gospodarstw domowych zatrudniało 

służących, zaś rok później 28,5%. Badania wykazały ponadto, że wysokość odsetka 

gospodarstw domowych w których zatrudniana była służba, zależała od lokalizacji 

gospodarstwa w topografii miasta1148. W 1791 roku 33,3% gospodarstw w obrębie murów 

posiadało służbę, a extra muros już tylko 22,3% (rok później odpowiednio 31,8% oraz 

                                                           
 

1146 R. Poniat, Służba domowa…, s. 185–188. 
1147 C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 81, tab. 16; Tenże, Wielkość i struktura…, s. 180; M. Wyżga, Parafia 

Raciborowice…, s. 135, tab. 28; R. Poniat, Czeladź w pracach…, s. 106. 
1148 Wcześniej wspomniałem już, że ludność przedmiejska zatrudniała przeciętnie mniej służby niż ludność intra 

muros. 
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20,9%)1149. Może to świadczyć po raz kolejny o różnicach w położeniu ekonomicznym między 

ludnością miasta i jego przedmieść. 

W miastach, w przeciwieństwie do obszarów wiejskich, zatrudniano małe zespoły 

służących. Najczęściej były to 1–2 osoby1150. Podobnie było w parafii Bożego Ciała pod koniec 

XVIII wieku (tabela 30). Jak zauważył Radosław Poniat, przy tak małej liczbie służących nie 

było możliwe wprowadzenie w gospodarstwie podziału obowiązków wśród służby1151. Jeden 

służący przypadał na co drugie gospodarstwo rodzinne w parafii Bożego Ciała1152. Pomijając 

gospodarstwa, które w ogóle nie posiadały służby, najczęściej zatrudniano jednego służącego 

lub służącą, trochę rzadziej dwóch, a najmniej było gospodarstw z trzema i więcej służącymi. 

Podobną prawidłowość można zaobserwować w innych, małych i dużych miastach 

Rzeczpospolitej w tym czasie1153. Charakterystyczne, że mieszkańcy intra muros mieli średnio 

więcej służby (średnio 0,6) niż mieszkający za murami (0,3). Mieszkańcy miasta częściej 

zatrudniali także większą liczbę służących. Można wnioskować, że odgrywały tutaj rolę 

czynniki ekonomiczne. Można założyć, że bogatszą ludność mieszkającą w obrębie murów stać 

było na zatrudnienie większej liczby służących1154. 

 

Tabela 30. Liczba służących w gospodarstwach domowych w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu 

w latach 1791–1792 (%) 

Liczba 

służących 

Spis ludności 

1791 1792 

Kazimierz Przedmieścia Razem Kazimierz Przedmieścia Razem 

0 66,7 77,7 69,5 68,2 79,1 71,5 

1 20,5 16,5 19,5 17,6 14,5 16,7 

2 7,6 5,8 7,1 9,0 2,7 7,1 

3 2,3 – 1,7 1,6 2,7 1,9 

4 2,3 – 1,7 1,6 0,9 1,4 

5 i więcej 0,7 – 0,5 2,0 – 1,4 

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Źródło: j.w. 

 

 

                                                           
 

1149 W Opolu w 1787 r. w 15,4% gospodarstwach domowych w śródmieściu występowała służba i czeladź, ale na 

przedmieściach już tylko w 3,6%; S. Golachowski, Opole w roku 1787, s. 118. 
1150 R. Poniat, Służba domowa…, s. 182; Tenże, Czeladź w pracach…, s. 106; 
1151 Tenże, Służba domowa…, s. 182. 
1152 Z obliczeń wyłączyłem kazimierskie klasztory męskie i żeńskie – duża liczba służących w tych 

zgromadzeniach istotnie zawyżyłaby średnią. 
1153 R. Poniat, Służba domowa…, s. 182–184. 
1154 Podobnie: A. Wyrobisz, Struktura społeczna miasta polskiego w XVIII wieku: przykład Solca nad Wisłą, [w:] 

Studia nad gospodarką, społeczeństwem i rodziną w Europie późnofeudalnej, red. J. Topolski, Lublin 1987, 

s. 341–342. 
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Czynniki ekonomiczne ujawniły się również podczas porównania liczby służby 

domowej zatrudnionej w gospodarstwach prowadzonych odpowiednio przez posesjonatów 

oraz nieposesjonatów (tabela 31). Podczas gdy 40–45% gospodarstw kierowanych przez tych 

pierwszych nie zatrudniało służby, to czyniło tak aż 75–80% gospodarstw osób nie 

posiadających własnych nieruchomości1155. Różnice te są bardziej wyraźne, jeśli porównać 

gospodarstwa posesjonatów oraz nieposesjonatów zlokalizowane odpowiednio w domach 

położonych intra muros oraz extra muros. W obrębie murów około 36–40% gospodarstw 

prowadzonych przez posesjonatów nie posiadało służby, podczas gdy ponad połowa właścicieli 

domów za murami także jej nie zatrudniała. Podobnie w 72–77% gospodarstw domowych 

nieposesjonatów w Kazimierzu nie było służby, ale już na kazimierskim przedmieściu aż w 83–

87% gospodarstwach nie zatrudniano personelu domowego. 

 

 

Tabela 31. Liczba służących w gospodarstwach domowych posesjonatów i nieposesjonatów w parafii 

Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1791–1792 (%) 

Liczba 

służby 

1791 1792 

Kazimierz Przedmieścia Razem Kazimierz Przedmieścia Razem 

Gospodarstwa domowe 

P NP P NP P NP P NP P NP P NP 

0 39,6 72,4 56,5 83,8 44,7 75,2 36,4 77,0 47,8 87,4 39,7 80,1 

1 28,3 18,8 34,8 11,3 30,3 17,0 25,5 15,5 30,4 10,3 26,9 13,9 

2 20,8 4,8 8,7 5,0 17,1 4,8 25,5 4,5 13,0 – 21,8 3,1 

3 3,8 2,0 – – 2,6 1,5 1,8 1,5 8,7 1,1 3,8 1,4 

4 5,7 1,6 – – 3,9 1,2 5,5 0,5 – 1,1 3,8 0,7 

5 i więcej 1,9 0,4 – – 1,3 0,3 5,5 1,0 – – 3,8 0,7 

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Razem (S) 65 108 12 17 77 125 73 74 19 16 92 90 

Razem (G) 53 250 23 80 76 330 55 200 23 87 78 287 

S/G 1,2 0,4 0,5 0,2 1,0 0,4 1,3 0,4 0,8 0,2 1,2 0,3 
Źródło: j.w. Objaśnienia: P – gospodarstw posesjonatów; NP – gospodarstwa nieposesjonatów; S – służba; 

G – gospodarstwa; S/G – średnia służących na jedno gospodarstwo domowe. 

 

 

Wielu przedstawicieli służby wkraczało na przestępczą drogę1156. Na ogół 

spowodowane było to małą znajomością realiów miejskich, bowiem zdecydowana większość 

służby rekrutowała się z terenów wiejskich1157. Zdarzały się sytuacje, kiedy dziewki służebne, 

                                                           
 

1155 Przykładowo w Opolu w 1787 r. ogólnie w 10,3% gospodarstw domowych występowała służba i czeladź, zaś 

wśród gospodarstw posesjonatów odsetek ten wyniósł już 23,0%; S. Golachowski, Opole w roku 1787, s. 118. 
1156 Zob. M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 130. 
1157 M. Kamler, Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku 

(w świetle ksiąg sądowych miejskich), Warszawa 2010, s. 176. Zob. także Rozdział VI.2. 
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parobkowie, uczniowie i czeladnicy okradali swojego pracodawcę. Czynili to jednak często 

okazjonalnie, rzadziej podejmowano służbę z góry powziętym zamiarem okradzenia swojego 

chlebodawcy1158. Joanna Herodowiczowna, służąc jako mamka u Felicjana Łęskiego, pisarza 

komory kazimierskiej, ukradła m.in. kawałek sukna, dwa funty pieprzu, butelkę wina, koszulę, 

cukier oraz pieniądze1159. Służące często źle się prowadziły, a nawet zaczynały się parać 

prostytucją1160. Niektóre kobiety były w ten proceder wciągane siłą1161. Uprawianie nierządu 

czy okazjonalne kradzieże były okazją, wobec często niskich wynagrodzeń służby, do 

dodatkowego pozyskania środków na życie1162. „Prawda jest, iż Sławetny Lenartowicz lubo 

miał zakazane od Szl. Prezydenta, aby sługi jako o złe życie zaskarżonej do siebie na powtóre 

nie przyjmował, tego nie słuchał, ale onę do służby przyjął i dotąd ją utrzymuje, chociaż jej 

kazano z miasta oddalić się” – zeznawał w grudniu 1790 roku Grzegorz Rubinkowski, woźny 

miejski, na temat szynkarki zatrudnionej przez Tomasza Lenartowicza w kamienicy przy ulicy 

Krakowskiej w Kazimierzu. Żona mężczyzny miała do niego pretensje, że „kurwę trzyma”1163. 

Z kolei Szymon Nawrocki, krawiec i mieszczanin kazimierski, tak opowiadał o „interesach”, 

jakie robił z Franciszkiem Ostrowskim, czeladnikiem konwisarskim: „[…] przyszedł do mnie 

tu na Kazimierz i pokazywał mi różne kawałki cyny, którą kradł u P. Helmunda”1164. 

Mimo, że dla zdecydowanej większości służących pobyt na służbie był etapem życia 

związanym z młodością oraz kończył się przed zawarciem związku małżeńskiego i założeniem 

rodziny1165, to dla wielu taki zawód był źródłem utrzymania przez dłuższy czas, o ile nie do 

końca aktywności zawodowej1166. Niejaka Małgorzata Ślusarska tak mówiła o zarobkowym 

zajęciu swojego męża Franciszka: „[…] zaraz po weselu przyjął służbę na powrót 

u Wielmożnego Jmc. Pana Szczepanowskiego Pisarza Kumory Kazimierz […]”1167. Podobnie 

Regina, żona mieszczanina kazimierskiego Andrzeja Gorączkiewicza służyła w szynku 

niejakiego Przesławskiego1168. W tej grupie służących można znaleźć, częściej niż małżonków, 

wielu wdowców i wdów. Na te ostatnie po śmierci męża spadł ciężar utrzymania nie tylko 

                                                           
 

1158 Tamże, s. 73. 
1159 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 29 (43). 
1160 Według A. Karpińskiego znaczny odsetek prostytutek miał za sobą pracę w charakterze służącej lub wyrobnicy. 

Zob. Tenże, Kobieta w mieście polskim…, s. 335. 
1161 J. Kracik, M. Rożek, Hultaje, złoczyńcy…, s. 146–149; R. Poniat, Czeladź w pracach…, s. 106. 
1162 A. Karpiński, Kobieta…, s. 95. 
1163 ANK, AMK, Protokuł inkwizycyi urzędu radzieckiego kazimierskiego, sygn. 29/34/277, s. 59 (65). 
1164 ANK, AMK, Acta inquisitionum, sygn. 29/34/274, s. 138–139. 
1165 P. Laslett, J. Harrison, Clayworth and Cogehoe… 
1166 M. Szołtysek, Rethinking East-Central Europe…, s. 399–400; M. Wyżga, Homo movens…, s. 91–92. 
1167 ANK, AMK, Acta criminalium, sygn. 29/34/275, s. 148–149. 
1168 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 16. 
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siebie, ale także licznego nierzadko potomstwa, i dlatego były niejako zmuszone do podjęcia 

zajęcia zarobkowego1169. 

Wedle demografów historycznych zawarcie małżeństwa stanowiło najważniejsze 

wydarzenie, jeśli chodzi o cykl życia jednostki1170. Osoby w związkach małżeńskich stały na 

czele 66,0–68,4% (w zależności od spisu) rodzinnych gospodarstw domowych w parafii 

Bożego Ciała. Zgoła inaczej było na wsiach, gdzie małżeństwo miało większe znaczenie dla 

powstawania i funkcjonowania gospodarstw1171. Nie mogę w tym miejscu pominąć roli kobiet 

jako gospodyń. Pod koniec XVIII wieku 87–92% kobiet w parafii Bożego Ciała w wieku 

powyżej 35 lat było gospodyniami (tabela 23). Podobne wyniki uzyskano w przypadku innych 

polskich miast1172. W przypadku wielu kobiet pozycja gospodyni oznaczała występowanie 

obok męża. Były jednak gospodarstwa, gdzie kobieta była rzeczywistym i samodzielnym jego 

kierownikiem. W parafii Bożego Ciała w latach 1791–1792 było około 27% takich 

gospodarstw. Najczęściej były to wdowy, na które po śmierci męża spadał ciężar utrzymania 

gospodarstwa (w 1791 roku stanowiły 33,4% wszystkich samodzielnie gospodarzących kobiet, 

zaś rok później już 45,0%). Samodzielnie gospodarzyły także panny (ok. 8–10%). Wiele kobiet, 

które samodzielnie kierowały gospodarstwem pozostaje niestety nieokreślona pod względem 

stanu cywilnego (w 1791 roku 53,9%, zaś w rok później 48,9%). Odnotowano także kobiety, 

które wprawdzie znajdowały się w stanie małżeńskim, ale brak zapisanych przy nich 

personaliów męża wskazywałby, że czasowo był on nieobecny w domu, co de facto czyniłoby 

ową kobietę samodzielną kierowniczką tego gospodarstwa (ok. 2,5–3,9%). Głównym 

powodem samodzielnego kierowania przez kobietę gospodarstwem była najpewniej śmierć 

męża. W parafii Bożego Ciała w 1792 roku spośród grupy gospodyń około 56–57% kobiet 

w  wieku powyżej 55. roku życia zawiadywało gospodarstwem samodzielnie1173. Najmłodsze 

kobiety, które występowały jako samodzielne kierowniczki gospodarstw miały 19 lat1174. 

                                                           
 

1169 C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 97; Tenże, Czy w Polsce przedrozbiorowej…, s. 205–212. 
1170 M. Szołtysek, Rethinking East-Central…, s. 404. 
1171 Przykładowo na wsi kujawskiej aż w 92,7% przypadkach gospodarstwa domowe prowadziły właśnie pary 

małżeńskie; M. Kopczyński, Studia…, s. 137. 
1172 C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 98. 
1173 Podobnie: C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 98. 
1174 W 1791 r. trzy kobiety w tym wieku samodzielnie gospodarzyły w Kazimierzu, zaś rok później jedna na 

przedmieściu Podbrzezie. Dwie z nich – kobiety stanu wolnego – kierowały gospodarstwem jednoosobowo, zaś 

pozostałe dwie – stanu wdowiego – zamieszkiwały swoje gospodarstwa z potomstwem (każda z synem); ANK, 

Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, sygn. 29/30/40, 

s. 25, 101. 
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Wedle przeanalizowanych spisów ludności parafii Bożego Ciała mężczyźni w wieku 

poniżej 20. roku życia właściwie nie byli w związkach małżeńskich (tylko jeden mężczyzna!), 

ale ci w grupie wiekowej 20–24 lat już dużo częściej posiadali żonę (19–25% w tym wieku 

w zależności od roku spisu). Proces usamodzielniania się mężczyzn przebiegał więc wolno. 

W grupie wiekowej 25–29 lat około połowa z nich żyła już w małżeństwie, a pomiędzy 30. 

a 35. rokiem życia już nawet ponad 80%. Kobiety brały ślub dużo wcześniej niż mężczyźni. 

W wieku 20–24 lat w 1791 roku 1/5 kobiet miała już męża, a rok wcześniej prawie 1/31175. 

W gospodarstwach domowych w miastach preindustrialnych przebywali bliżsi i dalsi 

krewni gospodarzy1176. O niełatwej identyfikacji tej grupy w spisach ludności, dodatkowo 

utrudniającej jej charakterystykę demograficzną, wspominał już Cezary Kuklo1177. Warto 

pamiętać, że ówcześni rachmistrzowie spisowi bardziej zwracali uwagę na funkcję osoby 

w gospodarstwie, niż na jej stopień pokrewieństwa z gospodarzem. Jeśli przykładowo 

siostrzenica gospodarza pełniła w gospodarstwie funkcję służącej, to jedynie z takim 

określeniem ją zapisywano1178. Uzupełnienie informacji zawartych w spisie w oparciu o źródła 

metrykalne niesie inne obserwacje. Przykładowo wymieniona w spisie z 1792 roku 30-letnia 

najemnica Regina Janusowa, mieszkająca w domu Jakuba Surówki położonym na 

kazimierskim przedmieściu Podbrzezie, okazała się owdowiałą córką właściciela domu1179. 

W sąsiedniej kamienicy należącej do Benedykta Rokosińskiego mieszkanie wynajmował 

Błażej Marszałek wraz z żoną Heleną oraz dwójką dzieci – księgi metrykalne pozwoliły ustalić, 

że żona najemnika była córką właściciela domu1180. 

W świetle dotychczasowych badań przeprowadzonych na podstawie spisów ludności 

w gospodarstwach domowych w miastach zamieszkiwało niewielu krewnych gospodarzy lub 

gospodyń, o ile nie powiedzieć, że ich występowanie było wręcz marginalne1181. W dużych 

miastach było ich co prawda więcej (3–4% ogółu ludności) niż w mniejszych ośrodkach (1–

                                                           
 

1175 Zagadnienie dotyczące średniego wieku ślubu oraz różnic wieku pomiędzy małżonkami przedstawiłem 

w Rozdziale III.1.3. 
1176 C. Kuklo, Wielkość i struktura…, s. 177, 179. 
1177 Tenże, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 99. 
1178 M. Kopczyński, Studia…, s. 100; R. Wall, Leaving home…, s. 99, przyp. 14. Na poparcie tej tezy mogę 

wskazać przykład niejakiej Reginy Talarkowej, którą w spisie z 1791 r. zapisano jako służącą Agnieszki 

Albewiaczowej, a w następnym roku została określona jako siostra gospodyni; ANK, Akta Komisji 

Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, sygn. 29/30/40, s. 27, 53. 

Podobne przypadki przytacza E. Kaźmierczyk, Struktura demograficzna ludności…, s. 94. 
1179 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 102. 
1180 Tamże, s. 103. 
1181 C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 99; R. Wall, Leaving home…, s. 82. 
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2,5%)1182. Podobne odsetki dla parafii Bożego Ciała w Kazimierzu (1,8% w 1791 oraz 1,9% 

w 1792 roku) potwierdzają tę zależność (tabela 32). Niewiele było tym samym gospodarstw 

domowych w których mieszkali krewni, chociaż wiadomo, że częściej zamieszkiwali 

gospodarstwa w większych ośrodkach (np. Kraków – 3,7% gospodarstw, Warszawa – 3,1%), 

aniżeli w mniejszych (Praszka – 0,6%, Olkusz – 1,6%)1183. Podobnie niewielu krewnych 

przyjmowano pod swój dach w miastach zachodnioeuropejskich (Londyn – 2,2%, Edynburg 

1,4–2,3%, Salzburg – 3,6%, gospodarstwa francuskie – 4–5%)1184. W parafii Bożego Ciała 

krewni byli obecni w 4,7% gospodarstw w 1791 roku, a rok później w 5,2%)1185. Wśród osób 

imigrujących do Kazimierza były zapewne jednostki posiadające w tym mieście krewnych lub 

powinowatych, którzy udzielili migrantom pomocy w urządzeniu się i adaptacji w nowych 

warunkach, w postaci udzielenia schronienia w ich gospodarstwach domowych1186. 

 

 

Tabela 32. Krewni wedle rodzaju pokrewieństwa w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 

1791–1792 

Pokrewieństwo 

(powinowactwo) 

1791 1792 

K. P. Razem K. P. Razem 

liczba 

A. Wstępni 8 2 10 10 – 10 

matka 1 – 1 3 – 3 

teść 1 – 1 2 – 2 

teściowa 6 2 8 5 – 5 

B. Zstępni 2 7 9 4 2 6 

syn – 1 1 1 1 2 

synowa – 1 1 1 1 2 

zięć 1 2 3 1 – 1 

córka 1 3 4 1 – 1 

C. Boczni 5 1 6 6 2 8 

brat 1 – 1 3 – 3 

siostra – – – 2 1 3 

szwagier/szwagierka 4 – 4 1 – 1 

siostrzenica – 1 1 – 1 1 

Ogółem 15 10 25 20 4 24 

% w liczbie ludności 1,4 2,9 1,8 2,1 1,1 1,9 
Źródło: j.w.; wzór tabeli: M. Kopczyński, Studia…, s. 154, tab. 45. Objaśnienia: K. – Kazimierz; P. – przedmieścia. 

 

                                                           
 

1182 Tenże, Wielkość i struktura…, s. 178. 
1183 Tenże, Kobieta samotna…, s. 138, tab. 29. 
1184 Tamże, s. 143. 
1185 Ze spisu przeprowadzonego w 1792 r. wyłączono nieruchomości należące do parafii śś. Michała i Stanisława 

stąd prawdopodobnie przez mniejszą liczbę gospodarstw domowych ujętych w badaniu uzyskałem większy 

odsetek tych, w których lokatorami byli krewni. 
1186 C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 138–139. Na temat sieci migracyjnych zob. Rozdział VI. 
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W grupie krewnych zamieszkujących gospodarstwa w miastach preindustrialnych pod 

względem płci zdecydowanie przeważały kobiety1187. Zjawisko to jest widoczne w takich 

miastach jak Olkusz, Praszka, Proszowice, Wieluń czy Radziejów oraz na terenach wiejskich 

(np. w podkrakowskiej parafii Raciborowice i na wsi kujawskiej)1188. W największy miastach 

Korony – w Warszawie i Krakowie – wskaźniki feminizacji krewnych wynosiły odpowiednio 

127 kobiet/100 mężczyzn oraz 186 kobiet/100 mężczyzn1189. Także w spisach ludności parafii 

Bożego Ciała wśród krewnych częściej widzimy kobiety (257 kobiet/100 mężczyzn 

w 1791 oraz 243 kobiety/100 mężczyzn w 1792 roku). Średnia wieku deklarowanego krewnych 

wyniosła według spisu z 1791 roku 42,4 roku (mediana: 40 lat), zaś według kolejnego 41,1 roku 

(mediana: 46,5 roku)1190. W parafii Bożego Ciała krewni występowali właściwie w prawie 

każdej grupie wiekowej. Krewni gospodarzy mogli niejednokrotnie stanowić uzupełnienie 

grupy służących1191. Istotnie, wydaje się, że ich praca w gospodarstwie krewnego czy krewnej 

była niejako zapłatą za zapewnienie dachu nad głową1192. Ludzie starsi powyżej 65. roku życia 

występujący w gospodarstwach domowych jako krewni, wobec braku środków na samodzielne 

utrzymanie się, mogli być otoczeni opieką przez gospodarzy1193. Faktycznie, już w grupie 

ludności powyżej 55. roku życia występują wyłącznie matki gospodarzy lub ich żon (teściowe), 

brak natomiast jest mężczyzn. Zanotowałem także dwóch teściów, ale tylko w grupie wiekowej 

45–54 lat. Owdowiałe kobiety, na ogół pozbawione środków do życia, przyjmowane były pod 

dach syna lub zięcia. Starsi krewni mogli pomagać gospodarzom w prostych czynnościach 

domowych i w ten sposób odpłacać się im za dach nad głową i wikt1194. Największy udział 

w grupie krewnych w gospodarstwach domowych w badanej parafii mieli wstępni – najczęściej 

występują teściowe gospodarzy (tabela 32). Rzadziej zaznaczyli swoją obecność krewni w linii 

bocznej oraz zstępni. W młodszych kategoriach wiekowych krewnych stanowiło zwykle 

rodzeństwo któregoś gospodarza lub gospodyni oraz ich współmałżonkowie. Zdarzały się także 

dzieci rodzeństwa jednego z gospodarzy, zamieszkujące bez swoich rodziców (siostrzenice). 

                                                           
 

1187 Tenże, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 99; Tenże, Wielkość i struktura…, s. 178. 
1188 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 129, tab. 27 oraz s. 132; M. Kopczyński, Studia…, s. 127, tab. 33. 
1189 C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 142. 
1190 W Krakowie mediana wieku krewnych zamieszkujących tamtejsze gospodarstwa wyniosła 20 lat w przypadku 

mężczyzn oraz 32,5 roku w przypadku kobiet. W Warszawie analogicznie 20 lat oraz 18,6 roku; zob. C. Kuklo, 

Kobieta samotna…, s. 142. 
1191 C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 99. 
1192 R. Wall, Leaving home…, s. 79, 86; C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 142 
1193 C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 99. 
1194 Tenże, Kobieta samotna…, s. 143. 
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Starość była ostatnim etapem w cyklu życia jednostki. Nieprawdziwy jest pogląd, że 

w dawnych społeczeństwach w ogólne nie było takiego zjawiska jak starość 1195. Jeśli uznać jako 

granicę starości wiek 60 lat1196, to w parafii Bożego Ciała pod koniec XVIII wieku około 6% 

populacji stanowili ludzie starzy (5,6–6,2% wszystkich kobiet i 6–7% ogółu mężczyzn)1197. Jest 

to szacunek mało precyzyjny, ponieważ spisy ludności, jak wspomniałem już wielokrotnie, nie 

są wolne od braków i nieścisłości, szczególnie w przypadku starszych, owdowiałych 

i samotnych kobiet, nie stanowiących w ówczesnych gospodarstwach większego znaczenia1198. 

Nadto, w spisach rejestrowano wiek deklarowany, który zwykle nie równał się rzeczywistemu. 

Obliczenie wskaźnika feminizacji grupy osób będących w wieku 60 lat i starszych nie 

daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku mieszkańców Kazimierza 

osiągnięcie starości dotyczyło w większym stopniu mężczyzn czy kobiety. Dane okazały się 

niejednoznaczne, bowiem jak wynika z obliczeń w pierwszym spisie (1791), jeśli chodzi 

o ludność starczą, przeważali mężczyźni (94K/100M), zaś w drugim (1792) dominowały 

kobiety (119K/100M)1199. Danych obliczonych na podstawie pierwszego spisu raczej nie 

można przyjąć za prawdziwe, skoro w świetle dotychczasowej literatury wiadomo, że to 

kobiety dominowały w starszych rocznikach1200. Wydaje mi się, że nie wszystkie najstarsze 

kobiety zostały ujęte w spisach, ponieważ – jak wykazały inne badania – starsze roczniki były 

bardzo podatne na pominięcie przy rejestracji ludności1201. Pewnym wsparciem tej tezy może 

być fakt, iż w gronie pensjonariuszy kazimierskiego szpitala św. Leonarda większość stanowiły 

                                                           
 

1195 M. Kopczyński, Studia…, s. 147–152; C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 99. 
1196 Badacze uznają jako granicę wieku starczego zarówno 60 (np. C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 147 nn; 

M. Kopczyński, Studia…, s. 149 nn), jak i 65 lat (np. R. Wall, Elderly Person and Members of Their Households 

in England and Wales from Preindustrial Times to the Present, [w:] Aging in the Past: Demography, Society, and 

Old Age, red. D. I. Kertzer, P. Laslett, Berkeley–Los Angeles 1995, s. 81–106). 
1197 Zob. również Rozdział II.2. Według badań M. Szołtyska wśród populacji Rzeczypospolitej ze Śląskiem ludność 

powyżej 60. roku życia stanowiła 5,5%; zob. M. Szołtysek, Mikrodemografia rodziny staropolskiej: kategorie 

współmieszkania a rodzinne sytuacje opiekuńcze ludzi starych, [w:] Ludzie starzy i starość…, t. 1, s. 109, przyp. 30. 
1198 M. Kopczyński, Studia…, s. 152; M. Szołtysek, Mikrodemografia…, s. 109; C. Kuklo, Demografia…, s. 376. 
1199 Zob. również Rozdział II.2. Podobnie w wiejskiej parafii Raciborowice w 1791 r. zanotowano mniej kobiet 

w starszym wieku niż mężczyzn; zob. M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 118–119. Tak samo było na wsi 

kujawskiej pod koniec XVIII w.; zob. M. Kopczyński, Studia…, s. 70. 
1200 M. Szołtysek, Mikrodemografia…, s. 110. Przykładowo w Warszawie w 1791 r. na 100 kobiet w wieku 65 lat 

i więcej przypadło 88 mężczyzn w tym samym wieku (C. Kuklo, Rodzina…, s. 71, tab. 6). Podobnie w Krakowie 

w wieku powyżej 65. roku życia notuje się 122 kobiety przy 92 mężczyznach (C. Kuklo, Kobieta samotna…, 

s. 253). 
1201 M. Szołtysek, Mikrodemografia…, s. 109. 
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kobiety1202. Jednocześnie pewien wpływ na uzyskane wyniki musiał mieć fakt, że 

w Kazimierzu istniały w tym czasie cztery duże męskie zgromadzenia klasztorne1203. 

Chociaż ludzi w wieku przyjętym przeze mnie za starczy (60 lat) mogło żyć niemało 

w danej społeczności, to niektórzy z nich nie pasowali do wzorca człowieka starego1204. W tym 

kontekście ważny jest moment osiągnięcia starości w sensie psychospołecznym czy też 

ekonomicznym1205. Stan ten oznacza „specyficzne zmiany w aktywności psychicznej 

i towarzyszące pogarszanie stanu zdrowia, sprawności fizycznej, przekształcanie 

i ograniczanie różnych form działania oraz zmiany w reakcjach społecznych”, a więc nie jest 

wyznaczony konkretną liczbą przeżytych lat1206. W badaniach historyczno-demograficznych 

jako wyznacznik wieku psychospołecznego, wobec niemożności ustalenia go np. w postaci 

badań ankietowych przeprowadzonych na osobach starszych, można uznać funkcję pełnioną 

w gospodarstwie domowym przez daną jednostkę1207. Wyznacznikiem społecznego prestiżu 

był ówcześnie nie wiek, lecz zajmowana pozycja lub pełniona funkcja1208. W przypadku 

mężczyzn „starość społeczna” mogła zaczynać się w momencie przekazania gospodarstwa 

domowego młodszemu pokoleniu (synowi lub zięciowi), a co równało się zepchnięciu starego 

gospodarza do roli krewnego1209. Przeżywanie starości w charakterze komornika-kątnika nie 

rysowało się optymistycznie, toteż starsi gospodarze zwlekali z przekazaniem dobytku synom 

lub zięciom1210. Warto więc w tym miejscu prześledzić współzależność między wiekiem, 

a pozycją w gospodarstwie domowym (tabela 23). W sensie społecznym okres starości w życiu 

kobiet i mężczyzn rozpoczynał się w innym momencie życia. W badanej parafii mężczyźni do 

śmierci zachowywali pozycję gospodarza, więc mogę zaryzykować stwierdzenie, że nie 

dosięgała ich „starość społeczna”1211. W wieku powyżej 55. roku życia zanotowałem samych 

                                                           
 

1202 ANK, AMK, Regestr…, sygn. 29/34/870, passim; Tamże, Regestr…, sygn. 29/34/871, passim; Tamże, 

Regestr…, sygn. 29/34/872, passim; Tamże, Visitatio…, sygn. 29/34/868, s. 53. 
1203 Spis z 1792 r. dodatkowo pominął dwa z nich: augustianów i paulinów.  
1204 Zob. M. Kopczyński, Studia…, s. 149. 
1205 Zob. M. Szołtysek, Mikrodemografia…, s. 114. 
1206 G. Gałuszka, R. Gałuszka, K. Molenda, M. Borecki, W. Legawiec, Obciążenia i problemy osoby starszej, [w:] 

Zdrowie i jego uwarunkowania, red. K. Markocka-Mączka, G. Nowak-Starz, Lublin 2017, s. 174. 
1207 Por. M. Kopczyński, Studia…, s. 149. 
1208 C. Kuklo, Demografia…, s. 376. 
1209 M. Szołtysek, Mikrodemografia…, s. 115. 
1210 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 132. 
1211 Uwaga ta nie dotyczy osób, których nie zakwalifikowałem do badania cyklu życiowego jednostki, tj. osób 

duchownych, ubogich, przechodnich oraz ludzi luźnych; por. Rozdział II.4. Było to niewielkie grono. Wśród tej 

grupy mieszkańców w spisie z 1791 r. wymieniono następujące osoby płci męskiej, które ukończyły 60. rok życia: 

ubogiego, dziada, dwóch trynitarzy, jednego paulina, dwóch augustianów oraz jednego kanonika regularnego 

laterańskiego. W kolejnym spisie analogicznie wymieniono: ubogiego, dwóch trynitarzy, jednego kanonika 

regularnego laterańskiego oraz jednego mężczyznę o nieustalonej funkcji w gospodarstwie domowym. 
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gospodarzy, czego nie zaobserwowano we wcześniejszych badaniach1212. Ostatnich mężczyzn 

występujących w gospodarstwach w roli krewnych obserwujemy w wieku 45–54 lat. Na 

pozycji gospodarza pozostawali mężczyźni w wieku nawet bardzo sędziwym. W 1791 roku 

jako gospodarzy zanotowano czterech mężczyzn w wieku powyżej 80. roku życia, zaś 

w następnym spisie aż sześciu. Przykładowo jeszcze w 1792 roku zawiadywał swoim 

jednoosobowym gospodarstwem wdowiec Antoni Dutkiewicz, mający według źródła 90 lat – 

co czyni go w świetle kazimierskich spisów ludności najstarszym mężczyzną znajdującym się 

na pozycji gospodarza1213. Najmował on mieszkanie w kamienicy Wojciecha Jaieśnickiego 

(posesja nr 20) na kazimierskim przedmieściu Podbrzezie1214. 82-letni wdowiec Wojciech 

Jordanowski samodzielnie zamieszkiwał w swoim własnym „domku” pod numerem 112 przy 

ulicy św. Wawrzyńca1215. Podobnie 86-letni Antoni Dzbański („pisarz”) zawiadywał swoim 

jednoosobowym gospodarstwem w mieszkaniu, które wynajmował w kamienicy należącej do 

Szymona Rotkiewicza (posesja nr 103)1216. Ludzie w wieku starczym zarządzali nie tylko 

małymi gospodarstwami domowymi. Przykładowo w 1791 roku 80-letni Jan Grabiszewski 

najmował mieszkanie wraz ze swoją żoną Anną w domu należącym do Macieja Jurczyńskiego 

(nieruchomość nr 46) przy ulicy św. Jakuba1217, zaś 84-letni Stanisław Kukulski w 1792 roku 

kierował gospodarstwem w skład którego wchodziła jego żona, pasierb oraz wychowanica1218. 

W podobnej kategorii wiekowej widzimy ostatnich mężczyzn-służących. 

Inaczej wyglądała starość kobieca. Stan ten u kobiet rozpoczynał się wówczas, kiedy 

proporcja gospodyń wyraźnie spadła na korzyść krewnych – w parafii Bożego Ciała 

w Kazimierzu działo się tak w przypadku kobiet po ukończeniu 65. roku życia (w tej kategorii 

wieku w 1791 roku 18% kobiet zajmowały pozycję krewnej, zaś rok później 13%)1219. 

Przykładowo w 1791 roku jako teściowe w gospodarstwach swoich zięciów starość spędzały: 

Agnieszka Fukowa (77 lat), Marianna Rybacka (62 lata), niejaka Agnieszka (101 lat) oraz 

                                                           
 

1212 C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 102–104. 
1213 Jego wiek może budzić uzasadnione wątpliwości, skoro wedle metryki pogrzebu z 1796 r. zmarł w wieku 

80 lat; ANK, MBC, Księga pogrzebów 1784–1797 [mikrofilm], sygn. 5–79, s. 62. 
1214 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 100. 
1215 Tamże, s. 95. 
1216 Tamże, s. 97. 
1217 Tamże, s. 13. 
1218 Tamże, s. 82. 
1219 C. Kuklo, Demografia…, s. 377. 
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Ludwika Górecka (83 lata)1220. Gospodarzyło jeszcze 80–82% kobiet z tej grupy wiekowej. 

Niektóre z nich w tym wieku jeszcze parały się służbą (7% w 1792 roku). 

 

Tabela 33. Pozycja w rodzinnym gospodarstwie domowym osób starszych (60 lat i więcej) w parafii 

Bożego Ciała w Kazimierzu pod koniec XVIII wieku (%) 

Status małżeński  

i pozycja w 

gospodarstwie 

domowym 

Kategoria współzamieszkania 

1791 1792 

M. K. M. K. 

Kategoria I 

Małżonek, głowa 

rodziny, żyje z: 

Tylko współmałżonek (W) 37,5 37,5 40,0 66,7 

(W+) nieżonate dzieci 34,4 25,0 48,0 16,7 

(W+) żonate dzieci – – – 8,3 

(W+) nieżonate i żonate dzieci – 6,3 – – 

(W+) nieżonate i żonate dzieci, inni krewni 3,1 12,5 – – 

(W+) tylko inni krewni 6,3 6,3 – – 

(W+) tylko osoby niespokrewnione 18,8 12,5 12,0 8,3 

Ogółem w kategorii I (100%) 32 16 25 12 

Kategoria II 

Małżonek, nie jest 

głową rodziny, żyje  

w gospodarstwie 

kierowanym przez: 

Nieżonate dzieci – – – – 

Żonate dzieci – – – – 

Rodzice – – – – 

Inni krewni – – – – 

Osoby niespokrewnione – – – – 

Ogółem w kategorii II (100%) – – – – 

Kategoria III 

Bez aktualnego 

współmałżonka,  

głowa rodziny, żyje z: 

Nieżonate dzieci – 25,0 – 25,0 

Żonate dzieci – 5,0 14,3 – 

Nieżonate i żonate dzieci – – – – 

Nieżonate i żonate dzieci, inni krewni – – – – 

Tylko inni krewni – – – – 

Tylko osoby niespokrewnione 22,2 10,0 – 4,2 

Samotnie 77,8 60,0 85,7 70,8 

Ogółem w kategorii III (100%) 9 20 7 24 

Kategoria IV 

Bez aktualnego 

współmałżonka, nie 

jest głową rodziny, 

żyje w gospodarstwie 

kierowanym przez: 

Żonate dzieci – 57,1 – 30,0 

Inni krewni – – – – 

Osoby niespokrewnione 100,0 42,9 100,0 70,0 

Ogółem w kategorii IV (100%) 2 7 2 10 

Ogółem we wszystkich kategoriach (100%) 43 43 34 46 
Źródło: j.w.; wzór tabeli: M. Szołtysek, Mikrodemografia…, s. 45. Uwaga: wyłączyłem z obliczeń duchownych 

świeckich i zakonnych oraz zakonnice. Objaśnienia: M. – mężczyźni; K. – kobiety. 

 

Starość (biorąc pod uwagę wiek jako kryterium wyznaczenia jej dolnej granicy) z reguły 

inaczej była przeżywana przez kobiety, a inaczej przez mężczyzn, jeśli chodzi o kategorię 

                                                           
 

1220 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 20, 28, 30. 
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współzamieszkania (tabela 33). O ile około 3/4 starszych mężczyzn funkcjonowało w związku 

małżeńskim, to dużo mniej było kobiet, które spędzały starość z mężem (37,2% z 1791 roku 

oraz 26,1% w 1792 roku)1221. Nawet co trzecia kobieta w chrześcijańskim Kazimierzu spędzała 

starość samotnie. Starsze kobiety rzadziej niż mężczyzni widoczne były także na pozycji głowy 

gospodarstwa domowego. Kobietom prościej było kierować gospodarstwem samotnie 

w mieście niż na wsi1222. Nie można tego powiedzieć o mężczyznach, bowiem jedynie co szósty 

w 1791 roku oraz co piąty w 1792 roku zamieszkiwał samotnie w parafii Bożego Ciała będąc 

w wieku 60 lat i starszym. Podobnie było w większych miastach1223. O ile starszych mężczyzn 

można sporadycznie zaobserwować w gospodarstwach, których kierownikami były dzieci wraz 

ze współmałżonkami, inni krewni lub osoby niespokrewnione (4,7–5,9%), to starsze kobiety 

były tam licznie reprezentowane (16,7–21,7%)1224. 

Ówcześnie dominowało więc spędzanie starości we własnym gospodarstwie: samotnie 

lub w gronie rodziny. Niektórzy byli jednak skazani na spędzenie schyłkowego okresu swojego 

życia w charakterze komornika lub parając się płatną służbą. Przykładowo 81-letni Marcin 

Brzozkowski i 88-letni Andrzej Dworowski spędzili ostatnie lata życia w Kazimierzu jako 

pauperzy: pierwszy jako „ubogi” w gospodarstwie domowym Jana Starskiego, zaś drugi jako 

„dziad” w klasztorze trynitarzy, zamieszkujący tam wraz z służbą kościelną1225. Regina 

Migdalska (mająca 76 lat) notowana była w latach 1791–1792 jako „uboga” mieszkająca 

w kamienicy Pawła Siweckiego przy ulicy Wielickiej w Kazimierzu1226. Z kolei 60-letnia 

Katarzyna Czyżowska, wdowa pochodząca z nieodległej wsi Wróblowice, służyła u Józefa 

Katarzyńskiego w domu nr 23 przy ulicy Wielickiej w Kazimierzu1227. Jeszcze inaczej spędzała 

starość 60-letnia Magdalena Chechlowska, bowiem w 1791 roku odnotowano ją jako „pannę 

świecką w nauce” w kazimierskim klasztorze augustianek1228. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 

że grupa osób, która spędzała starość w obcym domu była silnie sfeminizowana. 

Miejscem spędzania starości w miastach i wsiach staropolskich były także szpitale 

(przytułki) dla ubogich. W Kazimierzu świadczeń takich udzielał działający od pierwszej 

                                                           
 

1221 Podobnie jak w Warszawie; zob. C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 106, tab. 7. 
1222 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 131. 
1223 Por. C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 106, tab. 7. 
1224 Podobnie jak w Warszawie; Tamże. 
1225 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 8. 
1226 Tamże, s. 25, 96. 
1227 Tamże, s. 10. 
1228 Tamże, s. 15. 
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połowy XV wieku szpital św. Leonarda1229. Liczba pensjonariuszy przebywających w takich 

domach była ograniczona i ściśle związana ze stanem finansowym placówki, który zależał 

z kolei od jej uposażenia (np. w nieruchomości). Kazimierski przytułek w połowie XVIII wieku 

zapewniał schronienie 8–12 ubogim, ale już pod koniec tego stulecia tylko 4–51230. Mógł więc 

zapewnić opiekę zapewne niewielkiemu odsetkowi miejscowych pauperów. Oprócz dachu nad 

głową ubodzy mogli liczyć także na jałmużnę, którą przydzielano z okazji ważnych świąt 

kościelnych1231. Placówki takie raczej nie wykonywały świadczeń zdrowotnych, a jeśli już to 

raczej doraźnie1232. Pensjonariusze mogli także liczyć na sfinansowanie ich pogrzebu1233. 

Niewiele jednak wiadomo o mieszkańcach kazimierskiego szpitala parafialnego św. Leonarda, 

bowiem w źródłach, poza nazwiskami pensjonariuszy, rzadko podawano dodatkowe informacje 

o ubogich. Szpital w XVIII wieku „miał ubogich dosyć płci męskiej i białogłowskiej, którzy 

w izbach rozdzielonych mieszkają”1234. Wiele osób ubogich wymienianych w kazimierskich 

aktach szpitalnych nie pozostawało pensjonariuszami placówki, ale było po prostu materialnie 

wspieranymi przez tę instytucję1235. Wiadomo na przykład, że w lutym 1797 roku w szpitalu 

św. Leonarda mieszkali: Tomasz Narcis, Magdalena Ramzeńska (wdowa rodem z Wiśnicza), 

Zofia Rózycka (ze wsi Rżąka), Marianna Woycikiewiczowa (ze Stradomia), Zofia Leniowa 

(wdowa pochodząca z folwarku Rybaki zlokalizowanego we wsi Dębniki)1236. Tych kilka 

nazwisk pokazuje, że mieszkańcy domu parafialnego stanowili w większości raczej grono 

miejscowych pauperów albo rekrutowali się z okolicznych małych miast i wsi. 

5. Typologia rodzinnych gospodarstw domowych 

Omawiane spisy ludności umożliwiają podjęcie próby ukazania struktury rodzinnych 

gospodarstw domowych w Kazimierzu na tle innych ośrodków Rzeczypospolitej 

                                                           
 

1229 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 45. 
1230 ANK, AMK, Regestr…, sygn. 29/34/870, s. 33–36; Tamże, Regestr…, sygn. 29/34/871, s. 63–73. 
1231 W kazimierskim szpitalu ubodzy otrzymywali po 1 złp z okazji Bożego Narodzenia, Zielonych Świątek, 

Wielkanocy, wspomnienia św. Jana Kantego czy św. Michała oraz na Ostatki (Zapusty); ANK, AMK, Regestr…, 

sygn. 29/34/870, passim; Tamże, Regestr…, sygn. 29/34/871, passim. 
1232 Przykładowo w wydatkach szpitalnych zapisano w 1792 r.: „Kajetanowi choremu ubogiemu na lekarstwa”; 

ANK, AMK, Regestr…, sygn. 29/34/871, s. 57. 
1233 Przykładowo w wydatkach szpitalnych zapisano: „na pogrzeb babki Agnieszki Landrowy” (1789) czy 

„Kajetanowi neoficie choremu na pogrzeb” (1792); ANK, AMK, Regestr…, sygn. 29/34/871, s. 54, 62. 
1234 P. H. Pruszcz, Klejnoty stołecznego miasta Krakowa albo kościoły i co w nich jest widzenia godnego 

i znacznego, Kraków 1861, s. 149. 
1235 W aktach szpitalnych wymieniono nazwiska ubogich, miejscowych mieszczan, którzy byli wspierani materialnie. 

Kilka osób z tego grona, wedle spisów ludności z lat 1791–1792, zamieszkiwało własne gospodarstwa domowe. 
1236 ANK, AMK, Visitatio…, sygn. 29/34/868, s. 53. 
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przedrozbiorowej. Celem porównania struktur rodzinnych występujących 

w kazimierskiej parafii Bożego Ciała z innymi ośrodkami posłużyłem się metodą opracowaną 

przez brytyjskiego badacza Petera Lasletta. Metoda to wymaga posiadania imiennych spisów 

ludności1237. Dla polskich miast znane są badania m.in. dla Warszawy, Krakowa, Wielunia, 

Praszki, Radziejowa i Olkusza1238. Ponadto dla terytoriów wiejskich opracowano w opraciu 

o wspomnianą metodę m.in. spisy ludności parafii Raciborowice oraz wsi kujawskich, 

wielkopolskich i małopolskich1239. Tak znaczny zasób podobnych opracowań umożliwia 

dokonanie kompleksowego porównania struktury kazimierskich gospodarstw na szerszym tle. 

Metoda opracowana przez Petera Lasletta została szczegółowo omówiona w polskiej 

literaturze1240. Polega ona na podziale rodzinnych gospodarstw domowych na kilka kategorii: 

1 – gospodarstwa osób samotnych, 2 – gospodarstwa nierodzinne, 3 – gospodarstwa rodzin 

prostych (nuklearnych), 4 – gospodarstwa rodzin rozszerzonych, 5 – gospodarstwa rodzin 

złożonych (co najmniej dwa małżeństwa), 6 – gospodarstwa rodzin o nieokreślonej strukturze. 

Metoda ta została jednak pierwotnie opracowana dla badania gospodarstw Europy Zachodniej 

(zwłaszcza Anglii), stąd też nie odpowiada do końca specyfice i realiom Europy Środkowo-

Wschodniej. Dlatego wykorzystałem jej modyfikację opracowaną przez Cezarego Kuklo1241. 

Przed omówieniem struktury rodzinnych gospodarstw domowych w Kazimierzu 

w latach 1791–1792 uczynię parę uwag odnośnie sposobów interpretacji informacji zawartych 

w spisach ludności. Za kierownika gospodarstwa domowego tradycyjnie uznałem osobę 

zapisaną na pierwszym miejscu listy domowników (niezależnie od płci)1242. Warto zatrzymać 

się nad problemem podziału jednej nieruchomości (jednego dymu, czyli komina od którego 

pobierano podatek podymny) na więcej gospodarstw rodzinnych1243. Jeśli w jednym domu (pod 

tym samym numerem nieruchomości) było więcej gospodarstw rodzinnych (np. obok 

gospodarzy występowali komornicy lub najemnicy), to takie uznałem za odrębne1244. 

Przykładowo w domu Bartłomieja Żyły, położonym na kazimierskim przedmieściu Podbrzezie, 

                                                           
 

1237 C. Kuklo, Demografia…, s. 154. 
1238 Tenże, Kobieta samotna…, s. 74–88. 
1239 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 133–137; M. Kopczyński, Studia…, s. 97–108. 
1240 C. Kuklo, Demografia…, s. 242–243; Tenże, Kobieta samotna…, s. 74–76. 
1241 Tenże, Kobieta samotna…, s. 75–76. 
1242 Por. Tenże, Demografia…, s. 152; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 134. 
1243 Uwagę na ten problem zwróciła E. Kaźmierczyk; Taż, Spisy Komisji Porządkowej…, s. 95–96. 
1244 Zgodnie ze współczesną definicją gospodarstwa domowego takie osoby powinny być wyłączone z głównego 

gospodarstwa. Tak też założyli badacze skupieni wokół The Cambridge Group for the History of Population and 

Social Structure; M. Kopczyński, Studia…, s. 9. Zob. także C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, 

s. 90. Tenże, Demografia…, s. 155. Podobnie: M. Wyżga, Parafia Raciborowice …, s. 134, 136. 
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oprócz właściciela nieruchomości i jego żony, zamieszkiwało jeszcze pięciu najemników 

(komorników) ze swoimi rodzinami – uznałem je za odrębne gospodarstwa rodzinne różnych 

typów1245. Dodatkowo, jeśli zapisano w danym gospodarstwie pojedynczego komornika, często 

w podeszłym wieku, to włączyłem taką jednostkę do głównego gospodarstwa. Trudno bowiem 

przypuszczać, że starszy komornik prowadził własne gospodarstwo1246. Oprócz tego 

podzieliłem gospodarstwa odpowiednio na takie w których zatrudniano służbę domową oraz 

na takie, w których nie odnotowano płatnego personelu1247. 

Przy opracowywaniu spisów ludności parafii Bożego Ciała z końca XVIII wieku pod 

kątem struktury gospodarstw domowych natrafiłem na problemy natury poznawczej. 

Rejestratorzy pomijali często związki rodzinne pomiędzy gospodarzem lub gospodynią 

a pozostałymi mieszkańcami gospodarstwa, a skupiali się na funkcjach gospodarczych 

(np. służący, czeladnik)1248. Pomocna okazała się w tym miejscu wyraźnie zaznaczona struktura 

gospodarstwa domowego oraz informacje wydobyte z metryk parafialnych ślubów i chrztów. 

 

 

Tabela 34. Struktura gospodarstw domowych w Rzeczypospolitej pod koniec XVIII wieku 

Ośrodek (rok spisu) 
Razem Typy gospodarstw według P. Lasletta 

liczba % I II III IV V VI 

Miasta 

    Kraków (1791) * 1 159 100,0 18,5 5,9 67,0 7,2 1,1 0,3 

Kazimierz (1791) 411 100,0 19,2 1,9 74.0 3,4 1,5 – 

Kazimierz (1792) 367 100,0 18,3 1,9 73,8 4,4 1,6 – 

Warszawa (1791) 4 122 100,0 25,0 1,7 66,3 6,2 0,8 – 

Olkusz (1791) 126 100,0 11,9 – 79,4 7,9 0,8 – 

Praszka (1791) 161 100,0 4,3 – 85,1 4,3 5,6 0,7 

Radziejów (1792) 124 100,0 7,3 2,4 79,0 8,1 3,2 – 

Wieluń (1791) 261 100,0 18,4 1,2 71,6 6,2 2,2 0,4 

Wsie 

Raciborowice (1791) 394 100,0 2,0 1,0 73,9 16,2 6,9 – 

    Kujawy (1791) ** 1 910 100,0 1,3 0,5 82,3 10,4 5,3 0,2 

Siemiatycze (1807) 171 100,0 6,5 2,4 76,8 7,1 7,2 – 
Źródło: j.w.; C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 77–82, tab. 12–17; M. Wyżga, Parafia Raciborowice..., s. 137, 

tab. 29; M. Kopczyński, Studia…, s. 101, tab. 23; J. Schmidt, Wielkość i struktura…, s. 153, tab. 3. Objaśnienia: 

* – parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Mariacka); ** – powiaty radziejowski i podgórski. 

 

 

                                                           
 

1245 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 30. Zob. R. Wall, Leaving home…, s. 81. 
1246 Zob. C. Kuklo, Demografia…, s. 155; E. Kaźmierczyk, Spisy Komisji Porządkowej…, s. 95–96. 
1247 C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 76. 
1248 Zob. także przyp. nr 1178. 
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Analizę rozpocznę od przedstawienia proporcji poszczególnych kategorii gospodarstw. 

W tabeli 34 przedstawiłem struktury gospodarstw domowych w Kazimierzu według spisów 

ludności (osobno z 1791 oraz 1792 roku) dla uchwycenia dynamiki zmian. Porównanie danych 

dotyczących struktury rodzin w parafii Bożego Ciała z analogicznymi opublikowanymi dotąd 

dotyczących małych i dużych miast oraz terytoriów wiejskich z terenów Rzeczypospolitej 

przedrozbiorowej pozwala stwierdzić, iż proporcje poszczególnych kategorii kazimierskich 

gospodarstw były typowe dla miast. Cechami charakterystycznymi struktury rodzin w miastach 

była dominacja rodzin prostych, nuklearnych (dwupokoleniowych) – typu III1249. 

Zaobserwowałem, wraz ze wzrostem wielkości miasta, zjawisko stopniowego zmniejszania 

wskaźnika gospodarstw tego typu1250. Na terytoriach wiejskich było najwięcej gospodarstw 

małżeńskich, nieco mniej w mniejszych miastach, zaś najmniej w metropoliach1251. 

Gospodarstwa osób samotnych (typu I) stanowiły w parafii Bożego Ciała około 1/5 wszystkich 

komórek (20,0% oraz 21,4%). W małych miastach i na terytoriach wiejskich ich udział był 

niewielki, w przeciwieństwie do dużych miast, gdzie nawet co czwarte gospodarstwo było 

kierowane jednoosobowo (Warszawa)1252. Duży odsetek stanowiły gospodarstwa osób 

samotnych. Środowisko miejskie, w przeciwieństwie do wiejskiego, sprzyjało kierowaniu 

gospodarstwem przez samotnych gospodarzy (mogli prowadzić samodzielnie np. zakład 

rzemieślniczy)1253. Kolejną cechą wyróżniającą strukturę gospodarstw domowych w miastach 

był duży udział gospodarstw nierodzinnych (typu II), rzadziej występujący na wsiach 

i w mniejszych miastach1254. W parafii Bożego Ciała zanotowałem 1,3–1,9% takich 

gospodarstw. Niższy w miastach niż na wsiach udział rodzin rozszerzonych (typu IV) 

i złożonych (typu V) był spowodowany nielicznie występującymi w miejskich gospodarstwach 

domowych krewnymi, którzy zamieszkiwali wspólnie z rodziną w jednym gospodarstwie1255. 

Wśród osób samotnie prowadzących gospodarstwo (typ I) najwięcej było jednostek 

o nieznanym stanie cywilnym (w kazimierskich spisach rzadko o tym informowano, w zasadzie 

tylko w przypadku małżonków). W tej grupie nieznacznie przeważały gospodarstwa osób stanu 

                                                           
 

1249 Zob. A. Wyrobisz, Struktura społeczna…, s. 339. 
1250 C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 83; Tenże, Wielkość i struktura…, s. 174. 
1251 Tenże, Wielkość i struktura…, s. 172; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 137, tab. 29. 
1252 C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 83; Tenże, Wielkość i struktura…, s. 172, 174. 
1253 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 137; C. Kuklo, Demografia…, s. 243; Tenże, Wielkość i struktura…, 

s. 171; A. Wyrobisz, Struktura społeczna…, s. 340. 
1254 M. Kopczyński, Studia…, s. 101, tab. 23; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 137, tab. 29; C. Kuklo, 

Demografia…, s. 243; Tenże, Wielkość i struktura…, s. 173–174. 
1255 Tenże, Demografia…, s. 243. 
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wolnego nad grupą gospodarstw osób wdowich. W gospodarstwach typu I rzadko zatrudniano 

służbę (nieco powyżej 6%), por. tabela 35. 

Wśród gospodarstw nierodzinnych zanotowano najwięcej gospodarstw osób 

zorganizowanych (2d), do których zostały zaliczone zgromadzenia zakonne męskie 

i żeńskie1256. W ramach gospodarstw typu II zanotowałem skromny udział komórek 

prowadzonych przez rodzeństwo stanu wolnego, osoby spokrewnione w inny sposób (np. babka 

wraz z wnuczką) oraz osoby niespokrewnione (np. służba kościelna). 

W najliczniejszym typie gospodarstw prostych zawsze dominowały pary małżeńskie 

z potomstwem (ponad połowa wszystkich gospodarstw typu III). Dużą liczbę stanowiły 

gospodarstwa składające się tylko z samych małżonków (ok. 30% wszystkich gospodarstw typu 

III). Pamiętać należy jednakże, że najmłodsze osoby parające się służbą w Kazimierzu liczyły 

zaledwie 9–10 lat, toteż liczba dzieci w gospodarstwach rodzinnych, z uwagi na ich obecność 

w innych domach, nie może być pełna1257. Warto zauważyć, że wśród gospodarstw, które 

tworzyły osoby wdowie wespół z dziećmi, dominowały te, które prowadziły kobiety (typu 3d). 

Zanotowałem wiele gospodarstw składających się z rodzica bez współmałżonka (typu 3e). 

Najpewniej część z nich to żony pracowników najemnych, którzy w chwili sporządzania spisów 

parafialnych przebywali poza własnym domem (w gospodarstwie swojego pracodawcy). Być 

może niektóre z kobiet kierowały gospodarstwem podczas tymczasowej nieobecności 

małżonka (wyjazdy w interesach, migracje sezonowe). Nie można wykluczyć, że niektóre 

z nich zostały porzucone przez mężów, co wówczas wcale nie było rzadkim zjawiskiem1258. 

Rodziny rozszerzone (typ IV) stanowiły w zależności od roku spisu 3,4% lub 4,0%. 

Najczęściej były to gospodarstwa, w których obecna była osoba z generacji wcześniejszej 

w stosunku do gospodarza, tj. rozszerzona wstępnie (typu 4a). W takich przypadkach zawsze 

tą osobą była matka jednego z małżonków, nigdy ojciec. To wdowy musiały częściej niż 

wdowcy oddawać pozycję kierownika gospodarstwa domowego młodszej generacji. Rzadziej 

zdarzała się sytuacja, gdy to syn lub córka zawiadywały gospodarstwem, w którym mieszkało 

jedno z rodziców w stanie wdowim.  

                                                           
 

1256 Zmniejszenie ich liczby z pięciu w 1791 r. do dwóch w 1792 r. wynikało z pominięcia w spisie numerów 

domów od 45 do 52, od 58 do 60 oraz 65 bowiem te nieruchomości podlegały parafii skałecznej. Na terenie tej 

parafii mieściły się klasztory augustianek (nr 58), paulinów (nr 60) oraz augustianów (nr 65). Podobne 

niekonsekwencje dotyczące przynależności parafialnej zauważono w innych spisach, przykładowo z powiatu 

proszowickiego w województwie krakowskim; E. Kaźmierczyk, Spisy Komisji Porządkowej…, s. 81–82. 
1257 Por. M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 135. Zob. także Rozdział II.4. 
1258 C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 84, 155. 
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W grupie gospodarstw obejmującej rodziny złożone (typ V) można zaobserwować 

właściwie tylko te złożone zstępnie (tj. w gospodarstwie, którym kierowali rodzice, mieszkała 

ich córka wraz ze swoim mężem). Jeden raz zanotowałem rodziny złożone wstępnie (tj. rodzice 

żony gospodarza mieszkali w gospodarstwie kierowanym przez swojego zięcia). 

 

Tabela 35. Struktura rodzinnych gospodarstw domowych w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu 

w latach 1791–1792 (%) 

 

A. 1791 rok 

Kategorie Podkategorie 

Gospodarstwa 

ogółem ze służbą bez służby 
liczba % liczba % liczba % 

1. Osób 

samotnych 

a. stanu wolnego 16 3,9 1 0,9 15 5,1 

b. stanu wdowiego 19 4,6 1 0,9 18 6,1 

c. o nieznanym stanie cywilnym 44 10,7 3 2,6 41 13,9 

2. Nierodzinne 

a. rodzeństwo stanu wolnego 1 0,2 – – 1 0,3 

b. osoby spokrewnione inaczej – – – – – – 

c. osoby niespokrewnione 2 0,5 – – 2 0,7 

d. osoby zorganizowane * 5 1,2 4 3,4 1 0,3 

e. gospodarstwo o składzie nieokreślonym – – – – – – 

3. Rodziny 

proste 

(nuklearne) 

a. małżeństwo bezdzietne 92 22,4 25 21,4 67 22,8 

b. małżeństwo z dziećmi 162 39,4 61 52,1 101 34,4 

c. wdowcy z dziećmi 2 0,5 1 0,9 1 0,3 

d. wdowy z dziećmi 20 4,9 2 1,7 18 6,1 

e. rodzic bez współmałżonka z dziećmi 28 6,8 5 4,3 23 7,8 

4. Rodziny 

rozszerzone 

a. wstępnie 7 1,7 4 3,4 3 1,0 

b. zstępnie 3 0,7 3 2,6 – – 

c. bocznie 4 1,0 3 2,6 1 0,3 

d. wstępnie i zstępnie – – – – – – 

e. wstępnie i bocznie – – – – – – 

f. zstępnie i bocznie – – – – – – 

g. inne ** – – – – – – 

5. Rodziny 

złożone (co 

najmniej dwa 

małżeństwa) 

a. wstępnie 1 0,2 – – 1 0,3 

b. zstępnie 5 1,2 4 3,4 1 0,3 

c. bocznie – – – – – – 

d. wstępnie i zstępnie – – – – – – 

e. wstępnie i bocznie – – – – – – 

f. zstępnie i bocznie – – – – – – 

g. inne ** – – – – – – 
6. Rodziny  

o strukturze 

nieokreślonej 
– – – – – – – 

Ogółem 411 100,0 117 100,0 294 100,0 

 

B. 1792 rok 

Kategorie Podkategorie 

Gospodarstwa 

ogółem z służbą bez służby 
liczba % liczba % liczba % 

1. Osób 

samotnych 

a. stanu wolnego 18 4,9 3 3,0 15 5,6 

b. stanu wdowiego 19 5,2 – – 19 7,1 

c. o nieznanym stanie cywilnym 30 8,2 2 2,0 28 10,4 
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2. Nierodzinne 

a. rodzeństwo stanu wolnego 2 0,5 1 1,0 1 0,4 

b. osoby spokrewnione inaczej 1 0,3 – – 1 0,4 

c. osoby niespokrewnione 2 0,5 – – 2 0,7 

d. osoby zorganizowane * 2 0,5 1 1,0 1 0,4 

e. gospodarstwo o składzie nieokreślonym – – – – – – 

3. Rodziny 

proste 

(nuklearne) 

a. małżeństwo bezdzietne 80 21,8 18 18,2 62 23,1 

b. małżeństwo z dziećmi 149 40,6 58 58,6 91 34,0 

c. wdowcy z dziećmi – – – – – – 

d. wdowy z dziećmi 19 5,2 2 2,0 17 6,3 

e. rodzic bez współmałżonka z dziećmi 23 6,3 2 2,0 21 7,8 

4. Rodziny 

rozszerzone 

a. wstępnie 6 1,6 2 2,0 4 1,5 

b. zstępnie 3 0,8 3 3,0 – – 

c. bocznie 5 1,4 2 2,0 3 1,1 

d. wstępnie i zstępnie – – – – – – 

e. wstępnie i bocznie 2 0,5 1 1,0 1 0,4 

f. zstępnie i bocznie – – – – – – 

g. inne ** – – – – – – 

5. Rodziny 

złożone (co 

najmniej dwa 

małżeństwa) 

a. wstępnie 1 0,3 – – 1 0,4 

b. zstępnie 5 1,4 4 4,0 1 0,4 

c. bocznie – – – – – – 

d. wstępnie i zstępnie – – – – – – 

e. wstępnie i bocznie – – – – – – 

f. zstępnie i bocznie – – – – – – 

g. inne ** – – – – – – 
6. Rodziny  

o strukturze 

nieokreślonej 
– – – – – – – 

Ogółem 367 100,0 99 100,0 268 100,0 
Źródło: ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 7–31, 37–66. Objaśnienia: * – klasztory męskie i żeńskie; ** – w sytuacji niemożności 

określenia podtypu (por. C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 76, przyp. 118). 

 

Warto w tym miejscu przypomnieć rolę służby w ówczesnych gospodarstwach 

domowych. Pod koniec XVIII wieku około co czwarte gospodarstwo w parafii Bożego Ciała 

zatrudniało służbę. Podobne wyniki uzyskano dla Warszawy (27,5%) i Wielunia (25,7%)1259. 

W Krakowie w podobnym czasie aż połowa (50,70%) gospodarstw zatrudniała służących1260. 

Być może tamtejsze mieszczaństwo było bardziej zamożne i gospodarzy częściej było stać na 

zatrudnienie płatnej służby domowej. Charakterystyczne, że w przypadku gospodarstw typu III 

(rodziny proste), w około 30% z nich zatrudniano służbę. Jeśli wiadomo, że służba domowa 

była grupą silnie sfeminizowaną, to potwierdziłaby się teoria, że najemny personel domowy 

stanowił wsparcie głównie w opiece nad dziećmi. Warto tu odnotować, że zaledwie 6–7% 

kazimierskich gospodarstw osób samotnych (typu I) posiadało służbę domową. 

                                                           
 

1259 Tamże, s. 80, tab. 15 oraz s. 82, tab. 17. 
1260 Tamże, s. 81, tab. 16. 
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Rozdział III. Ruch naturalny ludności 

1. Małżeństwa 

1.1. Liczby roczne oraz sezonowość miesięczna i tygodniowa 

W latach 1691–1800 w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu zawarto 1 368 związków 

małżeńskich1261. Ślub w obecności duchownego jest w prawie kościelnym jedyną ważną formą 

zawarcia małżeństwa, co więcej, decydującą o legalności zrodzonego potomstwa. 

Zdecydowało to o uznaniu przez badaczy metryk ślubów za najmniej obciążoną brakami serię 

ksiąg metrykalnych1262. Nie oznacza to jednak, że wszystkie zawarte ówcześnie w danej parafii 

małżeństwa zostały zapisane w rejestrach metrykalnych1263. Aż 99,27% ślubów zapisanych 

w metrykach parafii Bożego Ciała w Kazimierzu wskazuje, że ceremonia odbyła się 

w miejscowej farze. Fakt ten ukazuje, biorąc pod uwagę mnogość innych świątyń na terenie 

miasta, a ponadto obecność okolicznych kościołów krakowskich i stradomskich, ogromną rolę 

kościoła parafialnego w świadomości mieszkańców. Ówczesny kler był na ogół niechętny 

udzielaniu sakramentów w innych kościołach i kaplicach znajdujących się na obszarze parafii, 

widząc w takim procederze zmniejszenie swoich pryncypiów i dochodów1264. Śluby udzielane 

poza kościołem Bożego Ciała, chociaż należały do wyjątków, mogą być świadectwem 

przywiązania niektórych mieszkańców do innych świątyń1265. 

Podstawą oceny rejestracji metrykalnej ślubów w parafii Bożego Ciała jest 

tabela 36 przedstawiająca liczby małżeństw w ujęciu rocznym oraz miesięcznym1266. W toku 

                                                           
 

1261 Prawdopodobnie jeden wpis został zdublowany. 13 VIII 1694 r. ślub zawarli honestus Józef Ostrowski i honesta 

Teodora Rudzka. Nupturientów o takich samych imionach i nazwiskach zapisano również 15 II 1698 r. (zmienił się 

tylko predykat pana młodego – w drugim akcie widnieje jako nobilis). W tych dwóch przypadkach zapisano również 

inne pary świadków; ANK, MBC, Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73, s. 12, 20. 
1262 I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 235; S. Borowski, Procesy demograficzne w mikroregionie Czacz w latach 1596–

1975, PDP, t. 9, 1976, s. 111. 
1263 C. Kuklo, Demografia…, s. 122. 
1264 Tenże, Rodzina…, s. 96. 
1265 Podobnie: Tamże, s. 97. Sześciokrotnie zawarto ślub w kazimierskim kościele augustianów (św. Katarzyny), 

dwukrotnie w krakowskim Kościele Mariackim, a jednokrotnie w kazimierskim kościele św. Trójcy (trynitarzy) 

oraz w kościele św. Floriana w Kleparzu. 
1266 I. Gieysztorowa, a za nią także wielu badaczy, proponowała stworzenie jeszcze jednego zestawienia 

przedstawiającego liczby małżeństw w ujęciu rocznym i terytorialnym. Taka tabela pozwoliłaby na obserwację 

okresowych braków zapisów w przypadku niektórych miejscowości parafialnych. Jednocześnie ukazałaby wpisy 

dotyczące małżeństw pozaparafialnych; I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 244; Taż, Niebezpieczeństwa…, s. 591. 

C. Kuklo, Próba analizy demograficznej rejestracji metrykalnej ślubów w parafii Trzcianne w I połowie XVII w., 

PDP, t .13, 1981 (1982), s. 102; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 150. Z uwagi na specyfikę parafii, która 

obejmowała właściwie tylko miasto Kazimierz, zrezygnowałem z takiego ujęcia danych. W nagłówkach aktów 

ślubów nie wpisywano nazw miejscowości. 
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analizy rozkładu liczby małżeństw zawartych w kościele Bożego Ciała w latach 1691–1800 

stwierdziłem jedną lukę roczną w zapisach (1700). Odnotowałem przede wszystkim brak 

zarejestrowanych małżeństw w przypadku pojedynczych miesięcy, szczególnie tych które 

zwykle obfitują w dużą liczbę ślubów (styczeń, październik, listopad). W niektórych 

rocznikach zdarzało się, że śluby zapisano tylko w pojedynczych miesiącach roku (1699, 1716, 

1723), w dwóch (1702, 1720, 1726) czy w trzech (1691, 1718, 1724–1725, 1737–1738, 1746–

1747)1267. Nasuwa to przypuszczenia, że w tych latach zapisywano akty małżeństw z mniejszą 

skrupulatnością. Niemniej nawet znaczny spadek zarejestrowanej liczby ślubów nie musi 

świadczyć o mniejszej sumienności miejscowego duchowieństwa. Liczba zawartych 

małżeństw zależała, dalece bardziej niż liczba urodzeń, od mniej lub bardziej sprzyjających 

warunków życia gospodarczego1268. Czas głodu spowodowany nieurodzajem czy okres wojny 

nie był dobrym momentem na założenie rodziny. I tak właśnie mogło być np. w roku 1702, 

kiedy Kraków i jego okolice stały się areną III wojny północnej lub w latach ogólnokrajowej 

klęski głodowej (1737–1738)1269. Mała liczba ślubów zanotowana w 1716 roku mogła być 

echem kryzysu demograficznego z lat 1714–1715, który został wywołany nieurodzajem i miał 

charakter głodowy1270. Jednakże analiza w ujęciu miesięcznym liczby ślubów zapisanych 

w księgach metrykalnych ujawniła wiele dłuższych luk w zapisach przypadających na lata 

wolne od klęsk elementarnych, co świadczyć może o zawieszeniu rejestracji w parafii. 

 

Tabela 36. Śluby według miesięcy w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1691–1800 

Lata 
Miesiąc ślubu 

Ogółem 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1691 – – – – – – – 2 1 – 2 – 5 

1692 6 3 – – 2 2 3 3 1 2 1 – 23 

1693 6 1 – 3 1 5 3 1 1 2 3 – 26 

1694 3 5 – – 1 1 6 3 1 – – – 20 

1695 1 3 – 1 – – – 1 1 1 2 – 10 

1696 1 4 – 1 1 2 1 3 1 1 1 – 16 

1697 1 2 – 1 1 1 1 2 2 1 – – 12 

1698 1 7 – 2 2 1 2 1 – – – – 16 

1699 – 1 – – – – – – – – – – 1 

1700 – – – – – – – – – – – – – 

                                                           
 

1267 Brak zawartych małżeństw w niektórych z wymienionych roczników można wytłumaczyć epidemiami 

i działaniami wojennymi. 
1268 C. Kuklo, Rodzina…, s. 76. 
1269 P. Miodunka, Kryzysy żywnościowe a anomalie klimatyczne od XVII do połowy XIX wieku na przykładzie 

małopolski, „Historyka. Studia Metodologiczne”, t. 46, 2016, s. 224, 226; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków 

w wiekach XVI–XVIII, s. 448. 
1270 P. Miodunka, Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. Zarys 

problematyki, PDP, t. 37, 2015, nr 4, s. 26–27. 
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1701 2 1 – – 1 – 3 – 1 – – – 8 

1702 – – – – – 1 – – – – 1 – 2 

1703 4 9 – – – 2 3 1 3 5 3 – 30 

1704 5 2 – 1 – – 2 2 2 3 1 – 18 

1705 2 4 – – – 1 2 3 1 1 4 – 18 

1706 4 3 – 1 1 2 – 2 1 4 4 – 22 

1707 5 8 2 – 1 2 1 – 1 1 – – 21 

1708 9 6 – – 3 8 5 1 2 6 4 1 45 

1709 – – – 2 1 2 2 2 5 5 – – 19 

1710 5 7 3 – – – 2 – – – 1 – 18 

1711 – 1 – – – 3 5 3 1 1 2 – 16 

1712 5 1 – – 2 – 6 1 – – 1 – 16 

1713 3 3 – – – 1 1 – – – – – 8 

1714 2 1 – 1 1 – 1 – – – 1 – 7 

1715 1 2 – – – – – 1 1 – – – 5 

1716 – 1 – – – – – – – – – – 1 

1717 2 – – – – 1 1 1 – 1 1 – 7 

1718 2 – – – – – – 1 – 2 – – 5 

1719 1 2 – – – – – – – 1 2 – 6 

1720 – – – – 1 2 – – – – – – 3 

1721 1 1 1 1 – – – 1 – 1 3 – 9 

1722 2 1 – 1 – – – – 2 2 2 – 10 

1723 3 – – – – – – – – – – – 3 

1724 1 – – – – 2 1 – – – – – 4 

1725 2 2 – – – – – – – – – – 6 

1726 1 – – – – – – 3 – – – – 4 

1727 – 1 – – – – 1 – 1 1 1 – 5 

1728 1 1 – 1 3 – – 1 1 2 1 – 11 

1729 3 – – – – – 1 3 – – 1 – 9 

1730 – 1 – – – 1 1 1 – 2 – – 6 

1731 2 – – 1 – – 2 1 1 3 1 – 11 

1732 – 1 – 1 1 – 1 – – – 3 – 7 

1733 1 – – – 2 – – 3 1 2 – – 9 

1734 – – 3 – – 2 1 1 1 – 1 – 9 

1735 – – – – 1 2 2 3 – 1 – – 9 

1736 2 2 – 1 1 – – – 2 – 1 – 9 

1737 1 1 – – – – – – – – 1 – 3 

1738 – 4 – – – – – – – 1 3 – 8 

1739 3 – – – – – 2 2 – – 1 – 8 

1740 1 3 – – – 1 – – – – 1 – 6 

1741 1 – – – 1 1 – – – 1 1 – 5 

1742 – – – – 2 2 2 – 3 – – – 9 

1743 3 1 – – 3 – – – – 1 1 – 9 

1744 1 1 – – – – 1 – 1 1 – – 5 

1745 2 – – – – 1 1 – 1 – 2 – 7 

1746 – – – – – – 2 – 1 2 – – 5 

1747 3 – – – 1 – 2 – – – – – 6 

1748 – 4 – – – – 2 2 1 1 2 – 12 

1749 3 2 – – – 2 1 – 2 – 1 – 11 

1750 3 – – – – 1 1 – 2 3 2 – 12 

1751 3 2 – – – – – 1 6 2 – – 14 

1752 – 4 – – 1 – – 2 1 2 1 – 11 

1753 1 5 1 – – – 1 – 2 – 1 – 11 



  

  200 

 

1754 2 1 – – – 2 2 – – 3 1 – 11 

1755 1 – – – 1 2 – 1 2 2 2 – 11 

1756 1 4 – – 1 – – 2 – 1 3 – 12 

1757 – 2 – – – – – – 1 1 1 – 5 

1758 – 1 – – – – 1 2 – – 5 – 9 

1759 4 2 – 1 – – – 1 1 1 – – 10 

1760 2 1 – 1 1 – – – 1 4 1 – 11 

1761 5 – – 2 – 1 3 – 3 1 2 – 17 

1762 – 1 – – 3 2 1 1 1 – – – 9 

1763 2 2 – – – – 2 1 2 – 3 – 12 

1764 1 2 1 – 3 – – 1 1 1 – – 10 

1765 – 5 – 3 2 1 – 1 – – – – 12 

1766 2 – – 1 1 1 1 1 – – 5 – 12 

1767 5 3 – – – 1 1 – – 1 – – 11 

1768 2 1 – – – 1 1 1 – 2 2 – 10 

1769 6 1 – 1 – 4 1 1 2 3 1 – 20 

1770 – 6 – – – – 2 1 2 – 1 – 12 

1771 – – – – – 1 2 – – 2 2 – 7 

1772 – 2 – – 1 1 3 – – – 1 – 8 

1773 2 – – – 1 – – – 1 2 2 – 8 

1774 3 1 – – 2 1 2 – 1 1 – – 11 

1775 – 2 – – 2 – 2 3 2 – 2 – 13 

1776 1 4 – – 1 3 1 2 1 – 2 – 15 

1777 1 2 – – – 1 1 5 – 1 3 – 14 

1778 3 2 – – 4 2 3 1 2 3 1 – 21 

1779 2 5 – – 1 2 – 3 1 1 2 – 17 

1780 – 2 – – 4 – – – 1 3 – – 10 

1781 – 6 – – – – 1 – 2 1 1 – 11 

1782 3 – – 1 2 – 1 1 2 1 1 – 12 

1783 1 6 – – 2 – 1 1 3 5 1 – 20 

1784 4 2 – – 2 4 2 1 2 4 3 – 24 

1785 3 3 – 2 1 – 2 2 2 2 2 – 19 

1786 2 6 – – 2 – 3 2 1 4 2 – 22 

1787 1 4 – – 4 1 2 1 3 – – – 16 

1788 5 4 – – – 1 1 3 2 2 1 – 19 

1789 4 2 – – 4 2 – 4 2 2 – – 20 

1790 4 2 – 2 3 1 1 1 1 1 – – 16 

1791 3 4 – – 3 2 – 1 1 2 2 – 18 

1792 1 2 – – 5 2 2 – – 2 1 – 15 

1793 7 1 1 – 1 1 1 4 – – 4 – 20 

1794 3 7 1 – – 1 4 1 2 1 8 – 28 

1795 1 3 – 1 4 1 6 2 1 6 2 – 27 

1796 2 2 – – 1 5 – 2 1 1 – – 14 

1797 3 4 – 2 4 4 2 1 1 1 3 1 26 

1798 4 3 – – 2 1 1 1 3 2 2 5 24 

1799 – 1 – 3 1 1 4 1 4 2 – – 17 

1800 3 4 – – 1 – 2 – 2 1 2 – 15 

Ogółem 214 232 13 39 105 105 140 115 116 140 142 7 1 368 

Źródło: ANK, Księgi metrykalne ślubów parafii Bożego Ciała w Kazimierzu [mikrofilmy]. 
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Jak wspomniałem wyżej, na roczne liczby małżeństw wpływały przede wszystkim 

klęski głodu, nieurodzaje, epidemie i działania wojenne1271. W tym miejscu muszę nadmienić, 

że najstarsza zachowana księga ślubów kazimierskiej parafii Bożego Ciała jest o tyle cennym 

źródłem, że jako jedyna jednostka metrykalna tej parafii obejmuje swoimi zapisami pierwsze 

lata XVIII wieku, kiedy miały miejsce wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla ruchu 

naturalnego ludności (epidemia dżumy, działania wojenne)1272. Chcąc ustalić czynniki 

oddziałujące na roczne liczby małżeństw zawartych w parafii należy prześledzić ich wahania 

zobrazowane dzięki średniej ruchomej pięcioletniej (wykres 4). Działania wojsk związane 

z III wojną północną, ale także starcia między zwolennikami Augusta II i Stanisława 

Leszczyńskiego, wpłynęły zapewne na liczbę zawartych w parafii ślubów w 1702 roku 

(wówczas zawarto jedynie dwa małżeństwa). Jesienią roku 1702 wojska szwedzkie opuściły 

Kraków, obciążając okupem także i mieszkańców Kazimierza1273. Miejscowi nowożeńcy 

widocznie nie zrezygnowali z mariaży i musieli przenieść je na później skoro w 1703 roku 

zapisano bez mała 30 ślubów. „Opłakane czasy” – jak słusznie nazwała czas epidemii dżumy 

autorka kroniki klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem – dotknęły krakowski 

zespół miejski i okolice w latach 1707–17101274. Tak o tym okresie pisała pod rokiem 1707: 

„lecieli ludzie trupem, jako prawie liście z drzewa w listopadzie, tak że z Krakowa, Kazimierza, 

Kleparza drabiniastemi wozami dniem i nocą trupów za miasto wywozili”1275. Pasma 

nieszczęść dopełniło stacjonowanie w mieście wojsk carskich generała Wilhelma von Behme, 

skutkujące nie tylko uciskiem ekonomicznym mieszczan, ale także zarazą, którą roznosili 

żołdacy1276. W tym czasie mieszkańcy Krakowa i okolic doświadczyli lat głodowych 

wywołanych suszą1277. Epidemia musiała przynajmniej chwilowo zelżeć w kolejnym roku 

(1708), skoro wówczas aż 45 par zawarło małżeństwo1278. Niewątpliwym echem epidemii z lat 

1707–1710 jest liczba zawartych małżeństw w kolejnych dekadach. O ile w ostatniej dekadzie 

XVII wieku zawarto 129 małżeństw, a w pierwszym dziesięcioleciu XVIII wieku obejmującym 

                                                           
 

1271 J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 179; B. Puczyński, Ludność Brzeżan i okolicy w XVII i XVIII w. 

Część II…, s. 29. 
1272 ANK, MBC, Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73. 
1273 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 448–449. 
1274 E. Karpacz, »Opłakane czasy«…, s. 239. 
1275 Tamże, s. 248. 
1276 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 452. 
1277 E. Karpacz, »Opłakane czasy«…, s. 242; B. Puczyński; Tenże, Ludność Brzeżan i okolicy w XVII i XVIII 

wieku. Część II…, s. 34–35. Niestety brak jest zapisów zgonów z tragicznych lat zarazy; zob. Rozdział III.3.1. 
1278 Przykładowo w parafii Brzeżany w 1709 r. liczba ślubów nagle wzrosła, a w źródłach zapisano wówczas 

„urodzaj i obfitość żywności”; B. Puczyński; Tenże, Ludność Brzeżan i okolicy w XVII i XVIII w. Część II…, s. 35. 
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lata epidemiczne aż 201 par ślubowało sobie przed ołtarzem, to w drugiej, trzeciej i czwartej 

dekadzie tego wieku już tylko odpowiednio 74, 67 oraz 79 par zawarło ślub. Przyczyny tego 

faktu należy upatrywać w przerzedzeniu roczników „epidemicznych”, w efekcie czego 20–30 

lat po epidemii niewiele osób zawierało małżeństwa. Na liczby roczne ślubów niewątpliwy 

wpływ miał kryzys żywnościowy, jaki wystąpił na ziemiach polskich w latach 1736–1737 

wskutek ulewnych deszczów1279. Wprawdzie w pierwszym roku tego kryzysu nie odnotowano 

spadku liczby ślubów, ale znacznie mniejszą ich liczbę w porównaniu do lat poprzedzających 

kryzys1280 zapisano już w 1737 roku (trzy śluby)1281. Kolejną istotną zniżkę liczby zawartych 

ślubów można zaobserwować na początku lat 70. XVIII wieku, bowiem o ile np. w 1769 roku 

zawarto 20 ożenków, to w kolejnych trzech latach już tylko odpowiednio 12, 7 oraz 

8 małżeństw. Tak mała liczba zawartych wówczas ślubów to skutek uczynienia z krakowskiego 

zespołu miejskiego areny walki pomiędzy konfederatami a wojskami rosyjskimi1282. Natomiast 

wzrost liczby ślubów, jaki zaobserwowałem począwszy od lat 80. XVIII wieku tłumaczyć 

można likwidacją parafii św. Jakuba Apostoła w Kazimierzu, wskutek czego nowożeńcy 

niejako zmuszeni byli korzystać z usług duszpasterskich pobliskiej parafii Bożego Ciała1283. 

 

                                                           
 

1279 P. Miodunka, Kryzysy żywnościowe…, s. 224, 226. 
1280 W poprzednich czterech latach (1733–1736) corocznie notowano trzykrotnie więcej małżeństw niż w 1737 r. 
1281 Dodatkowo w latach 1736–1737 zanotowano w Krakowie epidemię dżumy; A. Karpiński, W walce 

z niewidzialnym wrogiem: epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa 

demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000, s. 323. 
1282 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 547–553; K. Mik, Ruch naturalny 

i rozwój…, s. 128. 
1283 O ile w latach 1761–1770 oraz 1771–1780 zapisano w metrykach parafii Bożego Ciała około 124–125 ślubów, 

to w kolejnych dwóch dekadach już odpowiednio 179 oraz 204. 
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Wykres 4. Liczby bieżące oraz średnia ruchoma pięcioletnia ślubów w parafii Bożego Ciała w latach 1691–1800 

 

Źródło: j.w. 
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Dane zaprezentowane w tabeli 36 umożliwiły zbadanie sezonowości zawierania 

małżeństw w parafii Bożego Ciała w latach 1691–1800 (tabela 37)1284. Czas zawarcia 

małżeństwa był ówcześnie regulowany wieloma czynnikami natury religijnej i ekonomicznej 

oraz zwykł być determinowany zwyczajami panującymi w danej społeczności, chociaż są one 

trudne do uchwycenia przez badacza. Kościelne ustawodawstwo zakazywało zawierania 

ślubów w okresie adwentu (włącznie do Święta Trzech Króli) oraz w okresie wielkiego 

postu1285. Istniała wprawdzie możliwość uzyskania odpowiedniego zezwolenia władzy 

kościelnej (dyspensy), aby stanąć przed ołtarzem w tym czasie. W latach 1691–1800 zaledwie 

siedem związków małżeńskich (0,5% ogółu związków małżeńskich zawartych w tym czasie) 

odbyło się w grudniu1286. 

W kazimierskiej parafii Bożego Ciała trzy okresy w ciągu roku charakteryzowały się 

dużą liczbą zawieranych małżeństw: styczeń–luty, lipiec oraz październik–listopad. Był to 

typowy model sezonowości charakteryzujący małe i średnie miasta oraz największe ośrodki 

Rzeczpospolitej przedrozbiorowej1287. Na terenach wiejskich sezonowość ślubów wyglądała 

nieco inaczej, bowiem była determinowana przede wszystkim przez kalendarz rolniczy1288. 

W parafii Bożego Ciała w latach 1691–1800 w dwóch pierwszych miesiącach roku zawarto 

32,6% wszystkich ślubów. Najwięcej małżeństw w ciągu roku zanotowano w lutym (17%). 

Duża liczba zawartych wówczas ożenków zdeterminowana była wspominanym wyżej 

czynnikiem religijnym, bowiem był to ostatni moment na zawarcie ślubu przed okresem 

wielkiego postu (przypadającym na marzec–kwiecień). W tym czasie przed ołtarzem stawały 

także te pary, które nie zdążyły zawrzeć małżeństwa przed końcem poprzedniego roku1289. 

W okresie jesiennym (październik–listopad) zawarto w badanej parafii 20,6% ślubów. W tym 

wypadku także musiano spieszyć się z ożenkiem, aby zdążyć przed okresem adwentu 

(w którym – jak wspomniałem wcześniej – kościelne ustawodawstwo zakazywało zawierania 

                                                           
 

1284 Zagadnienie miesięcznego rozkładu liczby zdarzeń demograficznych w epoce przedprzemysłowej, w tym 

sezonowości ślubów, zostało już bardzo dobrze rozpoznane; C. Kuklo, Demografia…, s. 298. 
1285 Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, t. 1 , Poznań 1974, s. 503. 
1286 Bez przeprowadzenia pracochłonnego badania trudno podać liczbę ślubów odbytych w czasie wielkiego postu 

(z racji ruchomych świąt Wielkiej Nocy). Zwrócił na to uwagę C. Kuklo; Tenże, Rodzina…, s. 90. 
1287 Tenże, Demografia…, s. 300. 
1288 B. Puczyński; Tenże, Ludność Brzeżan i okolicy w XVII i XVIII wieku. Część II…, s. 28; J. Spychała, Śluby 

w parafii Strzelce Opolskie w latach 1766–1870, [w:] Śląskie Studia Demograficzne, t. 1: Śluby, red. Z. Kwaśny, 

Wrocław 1995, s. 11; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Śluby w parafii toszeckiej w latach 1789–1877, tamże, s. 52; 

C. Kuklo, Demografia…, s. 298–299; A. Siłuch, Rejestracja metrykalna ślubów w parafii Ostrów Mazowiecka 

w XVII w., PDP, t. 14, 1983, s. 88; M. Górny, Zawarcie małżeństwa na wsi pałuckiej w XVIII wieku: parafia 

szaradowska, „Genealogia”, t. 7, 1996, s. 70–71. 
1289 C. Kuklo, Demografia…, s. 299. 
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małżeństw). Trzeci szczyt liczby zawartych małżeństw przypadał na lipiec (10,2% wszystkich 

zawartych ślubów). 

 

Tabela 37. Sezonowość ślubów w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1691−1800* 

Lata 
Miesiąc ślubu 

Ogółem 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1691−1700 177 242 − 74 74 112 149 149 74 65 84 − 1 200 

1701−1710 215 239 30 24 42 107 119 66 96 149 107 6 1 200 

1711−1720 259 178 − 16 65 114 227 114 32 81 114 − 1 200 

1721−1730 251 125 18 54 54 54 72 161 90 179 143 − 1 200 

1731−1740 152 167 46 46 76 76 122 152 76 106 182 − 1 200 

1741−1750 237 119 − − 104 104 178 30 163 133 133 − 1 200 

1751−1760 160 251 11 23 46 46 46 103 160 183 171 − 1 200 

1761−1770 221 202 10 67 86 106 115 77 106 77 134 − 1 200 

1771−1780 116 194 − − 155 106 135 135 87 126 145 − 1 200 

1781−1790 181 235 − 34 134 60 94 107 134 147 74 − 1 200 

1791−1800 159 182 12 35 129 106 129 76 88 106 141 35 1 200 

1701–1725 238 215 23 27 43 106 137 74 78 137 117 4 1 200 

1726–1750 191 135 18 25 92 80 142 123 117 129 148 − 1 200 

1751–1775 182 208 9 39 82 78 108 87 126 126 156 − 1 200 

1776–1800 159 211 5 29 136 91 107 104 104 125 112 16 1 200 

Ogółem 188 204 11 34 92 92 123 101 102 123 125 6 1 200 

* – wskaźnik 1 200. Źródło: j.w. 

 

Miesięczna sezonowość ślubów w kolejnych dwudziestopięcioletnich okresach nie była 

wprawdzie istotnie zdywersyfikowana, ale cechowała się pewnymi różnicami. Bardzo 

popularne ożenki zawierane na początku roku (238 średniej miesięcznej) zdecydowanie traciły 

na popularności systematycznie w kolejnych ćwierćwieczach. Również mało popularne, 

w porównaniu do pozostałych okresów, były w latach 1726–1750 śluby zawierane w lutym. 

Popularność ślubów majowych również zmieniała się w czasie, bowiem o ile w latach 1701–

1725 nie cieszyły one się zbytnim uznaniem, to w ostatnim ćwierćwieczu osiągnęły już 

trzykrotność średniej miesięcznej z pierwszego dwudziestopięciolecia XVIII wieku. W drugiej 

połowie XVIII stulecia spadła natomiast nieznacznie popularność ślubów lipcowych. 

Miesięczna sezonowość ślubów w parafii Bożego Ciała uzależniona była taże od stanu 

cywilnego nowożeńców (tabela 38). Jeśli przynajmniej jeden z nowożeńców był w stanie 

wdowim, to nieco mniej restrykcyjnie podchodzono do organizowania ślubu w czasie 

wielkiego postu czy adwentu. O ile w grudniu odprawiono niecałe 0,2% ogółu ślubów 

kawalerów z pannami, to związki powtórne zawarte w tym miesiącu stanowiły prawie 1,2% 

wszystkich ożenków. Z kolei związki pierwsze, które odbyły się w marcu i kwietniu stanowiły 

3,7%, a związki wdowców i wdów stanowiły już 5%. W przypadku związków powtórnych nie 

zaobserwowałem nagłej zwyżki zawartych ślubów w miesiącach jesiennych. Co więcej, 
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zawarto ich nawet mniej niż w czasie lata. Oznaczałoby to, że wdowcy i wdowy nie przykładali 

dużej wagi co do terminu ich ceremonii ślubu. 

 

Tabela 38. Miesięczna sezonowość ślubów w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu (1691–1800) 

z uwzględnieniem stanu cywilnego nowożeńców* 

Typ 

związku 

Miesiąc ślubu 
Razem 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

A 208 210 10 34 86 66 98 94 114 148 128 2 1 200 

B 173 173 7 40 113 113 153 93 120 93 107 13 1 200 

C 193 228 7 7 97 110 103 90 97 103 145 21 1 200 

D 211 151 30 30 106 98 136 136 68 106 121 8 1 200 

B + C + D 192 185 14 26 105 108 131 105 96 101 124 14 1 200 

* – wskaźnik 1 200. Źródło: j.w. Uwaga: A – kawaler + panna; B – wdowiec + panna; C – kawaler + wdowa; 

D – wdowiec + wdowa. 

 

Kościelna rejestracja metrykalna umożliwia również zbadanie sezonowości 

tygodniowej zawieranych małżeństw1290. Takie ujęcie zdarzeń demograficznych pozwala 

wydobyć zwyczaje panujące w badanej społeczności odnośnie dnia tygodnia w którym 

odbywano małżeństwo. Wiadomo, że wybór dnia tygodnia ślubu nie zależał od przepisów 

kościelnych czy warunków gospodarczych, lecz przede wszystkim od decyzji nowożeńców 

i ich rodzin1291. Swoją rolę odgrywały tutaj także miejscowe zwyczaje (np. popularność dnia 

targowego jako terminu ożenku) oraz ostateczna zapewne decyzja proboszcza parafii w sprawie 

terminu małżeństwa1292. Stąd dotychczasowe badania dowodzą, że istniały dość duże różnice 

regionalne, jeśli chodzi o wybór dnia tygodnia ślubu1293. W parafii Bożego Ciała w latach 1691–

1800 największą koncentrację małżeństw zaobserwowałem w dzień świąteczny, czyli 

                                                           
 

1290 Sezonowość tygodniowa ślubów to rzadko poruszane zagadnienie w badaniach demograficznych; Tamże, s. 300. 
1291 K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 55; C. Kuklo, Demografia…, s. 300. Dzień 

odbycia zaślubin wyraźnie zaznaczano w intercyzach przedmałżeńskich. Przykładowo w intercyzie zawartej 

w 1752 r. między Karolem Kubaszowskim i Katarzyną, córką Józefa i Reginy Babskich, wyznaczono termin 

małżeństwa na „dzień czwarty albo piąty miesiąca listopada roku teraźniejszego”, czyli na sobotę lub niedzielę; 

ANK, AMK, Inskrypcje, sygn. 29/32/49, s. 84. Z kolei w umowie przedślubnej Piotra Wawrzyńca Nowickiego 

oraz Magdaleny, wdowy po Kacprze Leimanie, zapisano, że ślub odbędzie się „dnia dwudziestego szóstego 

stycznia roku bieżącego”, czyli w sobotę (1788); ANK, AMK, Inskrypcje, transakcje, oblaty, sygn. 29/32/220, 

s. 325. Dowodzi to starannego doboru dnia tygodnia ślubu w przypadku tych par. 
1292 S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 164−165. 
1293 Przykładowo w Strzelcach Opolskich (1766−1870) oraz Toszku (1789−1877) najpopularniejszym dniem 

ślubu był wtorek, w Kochłowicach w XIX w. zdecydowanie poniedziałek (prawie 2/3 ślubów), zaś w warszawskiej 

parafii św. Krzyża w latach 1700−1799, nowokorczyńskiej w drugiej połowie XVIII w. oraz wiejskiej parafii 

Trzcianne w latach 1600−1654 była to niedziela; J. Spychała, Śluby…, s. 14, tab. 4; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, 

Śluby…, s. 56, tab. 5; P. Kwapulińska, Śluby w parafii kochłowickiej w XIX wieku, [w:] Śląskie Studia 

Demograficzne, t. 1: Śluby, red. Z. Kwaśny, Wrocław 1995, s. 80, tab. 4; C. Kuklo, Rodzina…, s. 94, tab. 10; 

Tenże, Demografia…, s. 302; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 55, tab. 17. 
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w niedzielę, kiedy ślub zawarło 42,2% par (zob. tabela 39)1294. W latach 1781−1790 aż 53,1% 

ślubów odbyły się w ten dzień. Organizacja ślubu i wesela w niedzielę bezsprzecznie uwidacznia 

starania nupturientów i ich rodzin, aby ceremonii nadać możliwie najbardziej uroczystą 

oprawę1295. Niedziela jako dzień wolny od pracy była tym bardziej atrakcyjnym terminem. 

Większą koncentrację ślubów w niedzielę zaobserwowałem jednakże w środowisku wiejskim niż 

miejskim1296, chociaż wiadomo, że nie było to regułą1297. Ponadto w przypadku miasta 

Kazimierza zaobserwowałem wyraźnie zwiększającą się popularność niedzieli jako dnia 

odbywania ślubu. O ile w pierwszej połowie XVIII wieku w dzień świąteczny odbyło się 34,7% 

ożenków, to w latach 1751−1800 już 48,3%. Wyraźnie spadła popularność soboty, bowiem o ile 

w latach  1701−1750 odbywano w ten dzień 25,7% ślubów, to w drugiej połowie XVIII wieku 

już tylko 10,9%. Oprócz niedzieli największą popularnością cieszyły się jeszcze dwa dni – środa 

oraz sobota. Zdecydowanie mniej popularne jako dni zawierania małżeństw były poniedziałki, 

czwartki i wtorki. Najrzadziej małżeństwa zawierano w piątki – ten dzień tygodnia tradycyjnie 

postrzegano jako dzień męki Chrystusa, więc organizowanie w tym czasie hucznych uroczystości 

weselnych na pewno nie mogło cieszyć się popularnością1298. W latach 1731−1740 w kościele 

Bożego Ciała w piątek nie udzielono żadnego ślubu. W pierwszej połowie XVIII wieku śluby 

w piątym dniu tygodnia były bardziej popularne niż w drugim półwieczu. 

 

Tabela 39. Tygodniowa sezonowość ślubów w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1691–1800* 

Lata 
Dzień tygodnia zawarcia związku małżeńskiego Ogółem 

Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sb. Nd. wskaźnik liczba 

1691–1700 92 71 87 22 38 136 255 700 129 

1701–1710 36 22 51 40 25 235 292 700 194 

1711–1720 61 61 20 30 30 325 172 700 69 

1721−1730 104 31 125 84 73 94 188 700 67 

1731−1740 80 9 275 62 − 62 213 700 79 

1741−1750 47 38 189 38 19 104 265 700 74 

1751−1760 47 47 140 27 13 93 333 700 105 

                                                           
 

1294 W latach 1691–1800 aż 97,6% wpisów opatrzone było datą dzienną umożliwiającą ustalenia dnia tygodnia ślubu. 
1295 C. Kuklo, Demografia…, s. 300; M. Górny, Zawarcie małżeństwa…, s. 73. 
1296 Przykładowo w wiejskiej parafii Trzcianne w latach 1600−1654 prawie 70% ślubów zawarto w niedzielę; 

C. Kuklo, Próba analizy…, s. 110. W parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII w. niedziela była 

popularniejszym dniem na zawarcie ślubu w wiejskiej niż w miejskiej części parafii; K. Kołodziejczyk, Ludność 

Nowego Miasta Korczyna…, s. 53. Mogło to wynikać z dużej zazwyczaj odległości miejsca zamieszkania 

nowożeńców od kościoła parafialnego, co motywowało chęć odbycia „przy okazji” obowiązkowej niedzielnej 

mszy świętej. Na wsi pałuckiej w XVIII w. ponad połowa ślubów odbywała się w niedzielę, zaś w latach 

1761−1770 nawet niespełna 85%; M. Górny, Zawarcie małżeństwa…, s. 72, tab. 2. 
1297 Zob. C. Kuklo, Demografia…, s. 302, tab. 58. 
1298 S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 164; C. Kuklo, Demografia…, s. 302; A. Siłuch, Rejestracja 

metrykalna…, s. 90. 
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1761−1770 47 23 140 41 6 82 362 700 120 

1771−1780 71 30 107 95 18 101 279 700 118 

1781−1790 59 43 125 39 8 55 372 700 179 

1791−1800 63 49 122 52 14 70 331 700 201 

1701–1750 58 29 114 48 28 180 243 700 483 

1751–1800 58 40 126 50 12 76 338 700 723 

Ogółem (wskaźnik) 61 39 118 47 20 120 296 700 − 

Ogółem (liczba) 117 74 225 89 38 228 564 − 1 335 

Ogółem (%) 8,8 5,5 16,9 6,7 2,8 17,1 42,2 100,0 − 

* − wskaźnik 700. Źródło: j.w.  

 

Nieliczne badania koncentrujące się na powiązaniu dnia tygodnia w którym zawarte 

było małżeństwo ze stanem cywilnym nupturientów lub ich pozycją społeczno-zawodową nie 

dowodzą żadnych zależności1299. Przykładowo Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska nie 

zauważyła powiązania stanu cywilnego nowożeńców biorących ślub w parafii w Toszku 

z dniem tygodnia ślubu, zaś niewielkie różnice popularności ożenków odbywanych 

w poszczególnych dniach tłumaczy przyczynami indywidulanymi1300. Podobnie Jerzy 

Spychała w pracy poświęconej ślubom w parafii Strzelce Opolskie nie zauważył, aby stan 

cywilny nowożeńców miał wpływ na wybór dnia ślubu1301. W parafii nowokorczyńskiej 

w drugiej połowie XVIII wieku również nie zaobserwowano większych powiązań w tej 

materii1302. Zestawienie rozkładu tygodniowego małżeństw zawartych w parafii Bożego Ciała 

z uwzględnieniem stanu cywilnego nowożeńców wydobywa następujące obserwacje 

(tabela 40): w przypadku małżeństw pierwszych (kawalera z panną) częściej wybierano 

niedzielę na dzień ślubu (47,4%) niż w sytuacji, kiedy przed ołtarzem stawała para składająca 

się przynajmniej z jednej osoby w stanie wdowim (42,7%). Wspomniane pary zamiast niedzieli 

wybierały sobotę (23,1% wszystkich ślubów), dzień tygodnia zdecydowanie mniej popularny 

jako termin ślubów kawalerów z pannami. Być może miejscowi narzeczeni, w sytuacji jeśli 

któreś z nich (lub oboje) miało już za sobą jedno małżeństwo, nie myśleli już tak często o tym, 

aby nadać ceremonii uroczystą formę poprzez jej organizację właśnie w niedzielę. Trudno 

raczej podejrzewać miejscowych nupturientów, aby preferencja odbycia ślubu w niedzielę 

wynikała z powodów zgoła praktycznych, czyli tak aby nie musiano się fatygować drugi raz 

w tygodniu do kościoła celem odbycia niedzielnego obowiązku. Mieszkańcy niezbyt rozległej 

                                                           
 

1299 C. Kuklo, Demografia…, s. 303. 
1300 D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Śluby…, s. 57. 
1301 J. Spychała,  Śluby…, s. 16. 
1302 K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 57. 
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parafii Bożego Ciała mieli łatwy dostęp do swojej fary również w dni powszednie. O takie 

praktyki można by raczej posądzić mieszkańców parafii wiejskich, których nierzadko dzieliła 

większą odległość od ich kościoła, a i często warunki atmosferyczne (szczególnie zimą) 

skutecznie uniemożliwiały przemieszczenie na niedzielne nabożeństwo1303. 

 

Tabela 40. Tygodniowa sezonowość ślubów w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1691–

1800 z uwzględnieniem stanu cywilnego nowożeńców* 

Typ związku 
Dzień zawarcia związku małżeńskiego 

Ogółem 
Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sb. Nd. 

A. kawaler + panna 50 41 125 39 13 99 332 700 

B. wdowiec + panna 63 36 146 40 4 127 285 700 

C. kawaler + wdowa 75 17 100 50 21 138 300 700 

D. wdowiec + wdowa 45 27 99 22 31 162 314 700 

B + C + D 61 27 116 38 18 141 299 700 

* – wskaźnik 700. Źródło: j.w. 

 

1.2. Wiek nupturientów 

Wiek nupturientów ma fundamentalne znaczenie w badaniach nad dawną rodziną. 

Wielkość komórki rodzinnej zależała od czasu trwania związku małżeńskiego, który z kolei 

uzależniony był od wieku, w jakim zawierano ślub1304. Wpływ na wiek zawarcia małżeństwa 

miało m.in. zróżnicowanie Rzeczpospolitej przedrozbiorowej pod względem etnicznym, 

wyznaniowym, kulturowym i ekonomicznym1305. 

W badaniach demograficznych występują dwie metody ustalania wieku nupturientów: 

w oparciu o wiek zadeklarowany przez nowożeńców (zapisany w akcie ślubu lub pozyskany 

z innego źródła, np. spisów ludności) oraz wiek rzeczywisty pozyskany z zapisów 

metrykalnych chrztów. W polskiej nauce demografii większość badań dotyczących średniego 

wieku zawierania ślubów wykonano na podstawie wieku deklarowanego1306. Wiek zapisany 

w metrykach ślubów zwykle nie był zgodny z rzeczywistym wiekiem nupturientów – nie był 

bowiem konfrontowany przez duchownych z metrykami chrztów1307. W badaniach nad 

                                                           
 

1303 J. Spychała,  Śluby…, s. 15; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Śluby…, s. 57. 
1304 P. Łozowski, Rodzina w Starej i Nowej Warszawie…, s. 20. 
1305 P. Guzowski, Badania demograficzne nad rodziną wiejską w okresie staropolskim, [w:] Struktury 

demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku…, s. 17; J. Spychała, Śluby…, s. 18; C. Kuklo, 

Demografia…, s. 281. 
1306 C. Kuklo, Demografia…, s. 279, tab. 55. 
1307 M. Górny, Zawarcie małżeństwa…, s. 75–76; B. Puczyński, Ludność Brzeżan i okolicy w XVII i XVIII wieku. 

Część II…, s. 26–28. 
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charakterystyką rodziny dawnej, jeśli chodzi o wiek zawierania małżeństwa, ważnym 

instrumentem okazała się metoda rekonstrukcji rodzin umożliwiająca poznanie rzeczywistego 

wieku nupturientów1308. W przypadku małżonków, którzy pobrali się w kościele Bożego Ciała 

udało mi się ustalić wiek rzeczywisty dla grupy liczącej 285 osób (101 mężczyzn oraz 

184 kobiet). W tabeli 41 zestawiłem zbiorcze dane odnośnie przeciętnego wieku nowożeńców 

pozyskane z kilku źródeł: metryk chrztów, metryk ślubów1309, spisów ludności1310 oraz metryk 

zgonów1311. Z zebranych danych wynika, że średni wiek ślubu przedstawiał się diametralnie 

inaczej w przypadku każdego źródła. Wiek deklarowany małżonków w księgach ślubów parafii 

Bożego Ciała istotnie różnił się od rzeczywistego, toteż średni wieku ślubu uzyskany na 

podstawie deklaracji nowożeńców wykazuje istotne różnice (został zawyżony) z prawdziwym 

wiekiem1312. Wiek ustalony na podstawie ksiąg pogrzebów cechował się największymi 

niedokładnościami. Tym samym zestawienie dowodzi, że w badaniach nad wiekiem 

nowożeńców najbardziej użytecznymi i najpewniejszymi danymi są te uzyskane w wyniku 

eksploracji zapisów chrztów. Jednocześnie zestawienie nasuwa wątpliwości co do wartości 

wielu ustaleń odnośnie wieku nupturientów dokonanych w oparciu o wiek deklarowany1313. 

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia dotyczące różnic w obliczonym na podstawie 

poszczególnych źródeł wieku nupturientów, w szczegółowych analizach będę posługiwać się 

tym ustalonym na podstawie metryk chrztów. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1308 Na szczególną wartość takich ustaleń we wszelkich badaniach struktur rodzinnych, a równocześnie małą 

wartość pod tym względem danych dotyczących wieku deklarowanego, zwrócił uwagę C. Kuklo, O potrzebie 

intensyfikacji…, s. 19. Istotną przeszkodą w badaniu były także niepełne dane odnośnie stanu cywilnego 

małżonków, które uzupełniłem dzięki wspomnianej wyżej metodzie. 
1309 Dysponuję także danymi odnośnie wieku deklarowanego nupturientów biorących ślub w parafii Bożego Ciała, 

bowiem notowano go w księgach ślubów począwszy od połowy lutego 1797 r. (znany jest w przypadku 65 par 

małżeńskich). Dane odnośnie wieku nupturientów zaczęto zapisywać w związku z wprowadzeniem 

tabelarycznego formularza ksiąg, gdzie jedna z rubryk była przeznaczona do zapisu takich informacji. 
1310 W wyniku eksploracji spisów ludności Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej z lat 1791–1792 udało mi 

się zrekonstruować wiek deklarowany w momencie ślubu w przypadku 295 osób (157 mężczyzn oraz 138 kobiet). 
1311 W oparciu o zapisy zgonów ustaliłem wiek 124 nupturientów (52 mężczyzn oraz 72 kobiet). 
1312 Skromne dane porównawcze (10 mężczyzn oraz 17 kobiet) pozwoliły mi stwierdzić, że wiek zgodny z metryką 

chrztu zanotowano tylko w przypadku dwóch osób. Wiek okazał się zawyżony 14 razy, a zaniżony 11 razy. 
1313 Podobnie: M. Górny, Zawarcie małżeństwa…, s. 7576. 
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Tabela 41. Średnia arytmetyczna wieku nowożeńców według stanu cywilnego i płci, którzy zawarli 

ślub parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1711–1800 

A. Mężczyźni 

Źródło 

Stan cywilny 

kawaler wdowiec nieznany razem 
śr. a. / m. l.b. śr. a. / m. l.b. śr. a. / m. l.b. śr. a. / m. l.b. 

 metryki chrztów a 24,7 / 24,0 76 36,6 / 38,0 19 28,5 / 25,0 6 27,2 / 25,0 101 

metryki ślubów b 28,9 / 26,0 40 44,0 / 41,5 24 29,0 / 29,0 1 34,5 / 30,0 65 

 spis ludności c 26,1 / 29,0 100 42,4 / 39,0 49 38,6 / 30,5 8 31,8 / 29,0 157 

 metryki zgonów d 29,1 / 28,0 23 45,2 / 45,0 22 28,6 / 30,0 7 35,9 / 33,5 52 

 mieszane e 26,7 / 26,0 228 42,4 / 41,0 109 32,2 / 31,5 22 31,8 / 29,0 359 

 

B. Kobiety 

Źródło 

Stan cywilny 

panna wdowa nieznany razem 
śr. a. / m. l.b. śr. a. / m. l.b. śr. a. / m. l.b. śr. a. / m. l.b. 

 metryki chrztów a 21,5 / 20,0 164 34,3 / 34,0 20 – / – – 22,9 / 21,0 184 

metryki ślubów b 22,9 / 20,0  42 34,5 / 36,0 23 – / – – 27,0 / 24,0 65 

 spis ludności c 22,8 / 22,0 89 36,8 / 36,0 45 23,5 / 24,0 4 27,4 / 25,0 138 

 metryki zgonów d 24,0 / 23,5 50 35,7 / 36,0 21 16,0 / 16,0 1 27,3 / 25,0 72 

 mieszane e 22,6 / 21,0 329 35,0 / 35,5 96 22,0 / 24,0 5 25,4 / 23,0 430 

 

C. Razem 

Źródło 

Stan cywilny 

kawaler  / panna wdowiec / wdowa nieznany razem 
śr. a. / m. l.b. śr. a. / m. l.b. śr. a. / m. l.b. śr. a. / m. l.b. 

 metryki chrztów a 22,6 / 22,0 240 35,4 / 35,0 39 28,5 / 29,0  6 24,4 / 23,0 285 

metryki ślubów b 25,8 / 24,0 82 39,3 / 40,0 47 29,0 / 29,0 1 30,7 / 28,0 130 

 spis ludności c 24,6 /  24,0 189 39,7 / 37,5 94 33,6 / 32,0 12 29,8 / 28,0 295 

 metryki zgonów d 25,6 / 25,0  73 40,6 / 41,0 43 27,0 / 29,0  8 30,9 / 28,0 124 

 mieszane e 24,3 / 24,0 557 38,9 / 39,0 205 30,3 / 29,0 27 28,3 / 26,0 789 

Źródło: ANK, Księgi metrykalne ślubów, chrztów i zgonów parafii Bożego Ciała, św. Jakuba Apostoła oraz 

śś. Michała i Stanisława w Kazimierzu [mikrofilmy]; ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności 

– parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, sygn. 29/30/40, s. 7–31, 33, 37–66, 69–105; Tamże, fascykuł 

„Parafia Wszystkich Świętych”, sygn. 29/30/40, s. 1327–1381; Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów…, s. 524, 

528. Objaśnienia: a – na podstawie danych z lat 1735–1800; b – na podstawie danych z lat 1797–1800; c – na 

podstawie spisów ludności parafii Bożego Ciała oraz przedmieścia Stradom z Akt Komisji Porządkowej Cywilno-

Wojskowej Województwa Krakowskiego; d – na podstawie danych z lat 1711–1791; e – wiek obliczono w oparciu 

o jedyne dostępne dane uzyskane w następującej kolejności: księgi chrztów, wiek deklarowany w akcie ślubu, 

spisy ludności, księgi pogrzebów, inny (np. dane z literatury); śr. a. – średnia arytmetyczna wieku; m. – mediana 

wieku; l.b. – liczba bieżąca. 

 

We wcześniejszej historiografii występował pogląd, że wiek zawierania małżeństw na 

ziemiach polskich i litewskich był niski. John Hajnal zakwalifikował ziemie polskie do strefy 

wschodniej (wyznaczonej za pomocą tzw. linii Hajnala), która charakteryzowała się młodym 

wiekiem nowożeńców1314. Liczne badania dotyczące wieku nowożeńców w polskich miastach 

                                                           
 

1314 J. Hajnal, European marriage patterns in perspective, [w:] Population in history. Essays in historical 

demography, red. D. V. Glass, D. E. C. Eversley, London 1965, s. 101–144; C. Kuklo, Demografia…, s. 278. 
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doby przedrozbiorowej dostarczyły obfitych danych porównawczych. Biorąc pod uwagę 

najbardziej wiarygodne dane odnośnie wieku nupturientów, uzyskane na podstawie metryk 

chrztów, również nupturienci biorący ślub w parafii Bożego Ciała cechowali się średnim 

wiekiem ślubu charakterystycznym dla społeczności zachodnioeuropejskich. Szczególną 

uwagę w analizie należy zwrócić na przeciętny wiek zawierania małżeństw w odniesieniu do 

stanu cywilnego nupturientów1315. Mężczyźni po raz pierwszy wstępowali w związki 

małżeńskie mając przeciętnie niespełna 25 lat. Kazimierskie panny stawały na ślubnym 

kobiercu średnio w wieku niecałych 22 lat. Różnica między mężczyznami a kobietami 

biorącymi ślub po raz pierwszy wyniosła więc jedynie nieco ponad 3 lata. Porównując 

obliczony przeciętny wiek nupturientów w parafii Bożego Ciała z danymi dotyczącymi 

średniego wieku małżonków z innych obszarów ziem polskich, zwraca uwagę przede 

wszystkim bardzo młody wiek kawalerów w badanej parafii1316. Wiadomo, że średni wiek 

zawierania ślubów w miastach europejskich doby preindustrialnej był dość wysoki (tamtejsi 

kawalerowie brali ślub przeważnie w wieku 28−30 lat)1317. Przytoczę więc dane dotyczące 

przeciętnego wieku zawierania małżeństw, które opracowane zostały na bazie wieku 

rzeczywistego1318. Jeśli chodzi o polskie badania, to w przypadku warszawskiej parafii 

św. Krzyża w XVIII wieku obliczono wysoki wiek mężczyzn, którzy zawierali ślub po raz 

pierwszy (ok. 29 lat)1319. W podobnym okresie w Ostrowi Mazowieckiej kawalerowie zawierali 

związki po ukończeniu 27. roku życia1320. W podobnym wieku w latach 1766–1870 wstępowali 

w związki małżeńskie kawalerowie w Strzelcach Opolskich1321. W znacznie już 

zagraryzowanym Nowym Mieście Korczynie w latach 1751–1800 kawalerowie żenili się 

przeciętnie w wieku ponad 26 lat1322. Wyraźnie wyższy przeciętny wiek zawierania małżeństw 

występujący w Europie zachodniej nie znalazł więc swojego odbicia w przedprzemysłowym 

Kazimierzu, jeśli chodzi o mężczyzn. W miastach późny wiek zawierania ślubów przez 

                                                           
 

1315 Tenże, O potrzebie intensyfikacji…, s. 22. 
1316 Doceniając po raz kolejny wielką wartość ustaleń dotyczących przeciętnego wieku ślubu dokonanych na 

podstawie metryk chrztów posłużyłem się jedynie wynikami badań, które przeprowadzono z wykorzystaniem 

metody rekonstrukcji rodzin. 
1317 C. Kuklo, Rodzina…, s. 173−174. 
1318 C. Kuklo stwierdził przed dekadą, że „pomimo półwiecza uprawiania rodzimych studiów nad rodziną, 

znajomość dokładnego wieku zamęścia naszych przodków nie jest imponująca”; Tenże, O potrzebie 

intensyfikacji…, s. 19. 
1319 Tamże, Rodzina…, s. 175, tab. 26. 
1320 M. Sierocka-Pośpiech, Zastosowanie technik komputerowych w polskich badaniach historyczno-

demograficznych XVII−XVIII w.: posiedzenie w Instytucie Historii PAN, Warszawa, 3 grudnia 1984 r., KHKM, 

t.  33, nr 4, 1985, s. 540. 
1321 J. Spychała, Śluby…, s. 24, tab. 8. 
1322 K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 63, tab. 22. 
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kawalerów bardzo często musiał być spowodowany chęcią zdobycia zawodu oraz zwlekaniem 

rodziny w przekazaniu potomkowi warsztatu rzemieślniczego1323. Co więcej, średni wiek 

miejscowych kawalerów w momencie zawierania przez nich ślubów okazał się niższy niż wiek 

kawalerów ze wsi, chociaż wiadomo, że ci ostatni na ogół wstępowali w związki małżeńskie 

w młodszym wieku niż mieszkańcy miast1324. Średni wiek miejscowych panien wychodzących 

za mąż (21,6 lat) okazał się na ogół zbieżny z ustaleniami badaczy społeczeństwa innych 

polskich ośrodków miejskich1325. Wiek ślubu miejscowych panien okazał się nieco niższy niż 

ten obliczony w odniesieniu do społeczności zachodnioeuropejskich1326. 

Prawo kanoniczne dopuszczało możliwość udzielenia ślubu chłopcom, którzy 

ukończyli 14. rok życia oraz dziewczynkom po ukończeniu przez nich 12. roku życia1327. 

Najmłodsi kawalerowie, którzy zawarli ślub w parafii Bożego Ciała mieli 16−17 lat. W wieku 

16 lat ślub z niejaką Marianną Radwańszczonką zawarł Józef Filipowicz, syn Wawrzyńca 

i Anny Filipowiczów z pobliskiego Podgórza1328. Powodem tak wczesnego, jak na mężczyznę, 

zawarcia związku była najpewniej przedślubna ciąża jego partnerki, bowiem niecały miesiąc 

po ślubie zapisano w metrykach parafii Bożego Ciała akt chrztu córki tej pary1329. Rok starszy 

od Filipowicza był Jakub Woyciechowski, chłopski syn z nieodległej od Kazimierza wsi 

Płaszów. W tym przypadku nie wiadomo dlaczego mężczyzna zawarł ślub w tak młodym wieku 

(może powodem również była ciąża, tyle że nie donoszona)1330. Najstarszy kawaler wziął ślub 

w wieku 46 lat – Grzegorz Dębowski, kazimierski szklarz, pojął wówczas za żonę Anastazję 

Knapieszczonkę, pannę z pobliskiej Wieliczki1331. Najmłodsze panny w parafii Bożego Ciała 

wychodziły za mąż już w wieku 11 lat. Tyle lat w momencie ślubu liczyły Marianna, córka 

Kazimierza i Salomei Surówków, chłopów ze wsi Swoszowice, oraz Małgorzata, córka 

kazimierskich mieszczan Sebastiana i Zofii Brzezeńskich1332. Mogło to wynikać z niewiedzy 

                                                           
 

1323 Por. C. Kuklo, Demografia…, s. 278−279, 281. 
1324 Tamże, s. 278−279. 
1325 Przykładowo: warszawska parafia św. Krzyża w XVIII w. − 21,9−22,6 lat, Nowy Korczyn w latach 1751−1800 

− 22,1 lat, Ostrów Mazowiecka w XVIII w.  − 23 lata, Strzelce Opolskie w latach 1766−1870 − 24 lata; C. Kuklo, 

Rodzina…, s. 175, tab. 26; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 63, tab. 22.; J. Spychała, 

Śluby…, s. 24, tab. 8. 
1326 Zob. literaturę cytowaną C. Kuklo, Rodzina…, s. 173–174, przyp. 15–17. 
1327 J. Pelczar, Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiązującego w Austryi, 

w Prusach i w Królestwie Polskim, Kraków 1898, s. 186. 
1328 ANK, MBC, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74, s. [18].  
1329 Karta rodziny zrekonstruowanej nr BC−156. 
1330 ANK, MBC, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74, s. [25]. 
1331 ANK, MBC, Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73, s. 211. 
1332 ANK, MBC, Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73, s. 203, 219. Przytoczne przypadki dotyczą 

nupturientów o wieku ustalonym na podstawie ksiąg chrztów. W wieku 11 lat według metryki pogrzebu – czyli 

najmniej pewnego źródła co do takich informacji – ślub zawarła Katarzyna Chruścińska; Tamże, s. 100. 
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co do rzeczywistego wieku. Najstarsza panna wzięła ślub mając 48 lat – była nią Franciszka, 

córka kazimierskiego szewca Wojciecha Niechcielskiego i Elżbiety1333. 

Chociaż przeciętny wiek zawierania związków przez kawalerów i panny odgrywa 

w badaniach demograficznych znaczącą rolę, nie sposób nie wspomnieć o przeciętnym 

wieku w jakim zawierano kolejne związki (tabela 41). W przypadku wdowców było to 

niespełna 37 lat. Miejscowe wdowy czyniły to nieco wcześniej, bo w wieku około 34 lat. Osoby 

wdowie w parafii Bożego Ciała wstępowały więc w ponowne związki w młodszym wieku niż 

czynili to wdowcy i wdowy z parafii św. Krzyża w Warszawie (średnia odpowiednio dla wdów 

34−35 lat, zaś dla wdowców 39−41 lat)1334. Strzeleckich wdowców cechował jeszcze wyższy 

wiek zawierania małżeństw (44 lata), zaś wiek tamtejszych wdów nie odbiegał od wieku tych 

z Warszawy1335. Trzeba dodać, że wiek mężczyzn w chwili ponownego ślubu był uzależniony 

od śmiertelności kobiet. Trwanie rodziny w Kazimierzu w XVIII wieku było nieco dłuższe niż 

w Warszawie w tym czasie (o prawie 3 lata)1336. Wiek zawierania kolejnych małżeństw przez 

wdowców w Strzelcach Opolskich można tłumaczyć więc wyjątkowo długim w tym mieście 

przeciętnym czasem trwania małżeństwa (ponad 24 lata)1337. 

 Próbą uchwycenia zmian jakie zaszły w ciągu XVIII stulecia, jeśli chodzi o przeciętny 

wiek zawierania małżeństw, jest zestawienie średniej wieku nowożeńców w dwóch okresach, 

które umownie nazwałem odpowiednio saskim (1735–1767) oraz stanisławowskim (1767–

1800)1338. Jeśli chodzi o przeciętny wiek w chwili zawarcia ślubu, doszło do nieznacznej 

zmiany, bowiem kawalerowie w epoce stanisławowskiej żenili się przeciętnie o rok później niż 

ci biorący ślub w okresie saskim (tabela 42). W przypadku panien różnica ta jest prawie 

niedostrzegalna (te wychodzące za mąż w latach 1767–1800 były o 0,3 roku starsze niż te 

biorące ślub w latach 1735–1767). Porównując okres saski ze stanisławowskim, przeciętny 

wiek wszystkich nupturientów wzrósł o niecały rok. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1333 ANK, MBC, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74, s. [8]. 
1334 C. Kuklo, Rodzina…, s. 175, tab. 26. 
1335 J. Spychała, Śluby…, s. 24, tab. 8. 
1336 Zob. Rozdział IV.5. 
1337 J. Spychała, Rodzina…, s. 42. 
1338 Takie ujęcie ram czasowych zostało podyktowane niejako przez uzyskane dane, ponieważ najstarsza metryka 

ślubu dla której udało mi się ustalić rzeczywisty wiek chociażby jednego nupturienta, pochodziła z 1735 r. 
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Tabela 42. Średnia arytmetyczna wieku nowożeńców według stanu cywilnego i płci w parafii Bożego 

Ciała w Kazimierzu w latach 1735–1800 

Okres zawarcia 

małżeństwa 

Stan cywilny 

kawaler/panna wdowiec/wdowa nieznany razem 

M. K. M. K. M. K. M. K. 

1735–1767         

średnia 23,9 21,4 32,2 33,6 33,5 – 26,8 22,5 

mediana 23,5 21,0 29,0 31,0 33,5 – 25,0 21,0 

liczba 14 50 5 5 2 – 21 55 

1768–1800         

średnia 24,9 21,6 38,1 34,5 26,0 – 27,3 23,1 

mediana 24,0 20,0 39,0 36,0 26,5 – 25,0 21,0 

liczba 62 114 14 15 4 – 80 129 

Źródło: ANK, Księgi metrykalne ślubów parafii Bożego Ciała w Kazimierzu [mikrofilmy]. Uwaga: wiek 

rzeczywisty. Objaśnienia: M. – mężczyzna; K. – kobieta. 

 

 

 Ciekawie wygląda także kwestia przeciętnego wieku małżonków w zależności od 

konfiguracji stanu cywilnego osób tworzących związek (tabela 43). Kawalerowie żeniący się 

z pannami brali ślub średnio w wieku niespełna 25 lat. Młodzi mężczyźni zawierający 

małżeństwo z wdowami czynili to w takim samym wieku. Wdowy zawierające ślub 

z kawalerami liczyły sobie przeciętnie prawie 34 lata. Bardzo możliwe, że ożenek z dużo 

starszą wdową był dla młodych kawalerów drogą do polepszenia swojej sytuacji 

materialnej1339. W 1799 roku 22-letni Franciszek Żelazko, niewykwalifikowany robotnik 

dniówkowy, wziął za żonę Helenę, 33-letnią wdowę po Antonim Kosiarowskim1340. Być może 

to majątek wdowy, który otrzymała po mężu, przekonał młodego kawalera do małżeństwa 

z dużo starszą od niego kobietą. W 1791 roku 18-letni szewc Józef Gregorski pojął za żonę 30-

letnią wdowę po szewcu kazimierskim Tomaszu Jodłowskim1341. Dla młodego rzemieślnika 

przejęcie wraz z małżeństwem warsztatu rzemieślniczego po poprzednim mężu wdowy musiało 

być nie lada awansem zawodowym i ekonomicznym. Ale także i dla wdowy takie małżeństwo 

było korzystne, bowiem umożliwiało dalsze prowadzenie interesu. Podobnych przykładów 

postępowania młodych adeptów rzemiosła w omawianej parafii nie brakowało. Rozwiązanie to 

było zresztą przewidziane w statutach cechów1342. 

 

 

                                                           
 

1339 Zob. także Rozdział IV.6. C. Kuklo postulował zwrócenie uwagi na kategorię małżeństw, w których starsze 

były żony; Tenże, O potrzebie intensyfikacji…, s. 22. 
1340 ANK, MBC, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74, s. [37]. 
1341 Tamże, s. [10]. 
1342 Por. Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa (1507–1795), t. 1 (1507–1586), z. 2, wyd. F. Piekosiński, 

Kraków 1885, nr 603 (1574 r.). 
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Tabela 43. Wiek nowożeńców według typu związku w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1735–1800 

Wyszczególnienie 

Wiek 

kawalera wdowca panny wdowy 

podczas małżeństwa z 

P. W. P. W. K. W. K. W. 

Razem (liczba) 67 9 12 6 127 23 9 11 

Razem (śr. a.) 24,7 24,8 37,8 35,5 21,5 21,9 33,7 34,7 

Razem (mediana) 24,0 23,0 39,0 35,5 21,0 20,0 35,0 31,0 

Źródło: j.w. Objaśnienia: K. – kawaler; P. – panna; W. – wdowiec/wdowa; śr. a. – średnia arytmetyczna. 

 

Badania nad wiekiem nupturientów, głównie analizy zachodnioeuropejskie, wykazują 

związek wieku zawarcia małżeństwa ze statusem społeczno-zawodowym1343. Jeśli wziąć pod 

uwagę przeciętny wiek zawierania małżeństw w parafii Bożego Ciała przez kawalerów 

pochodzących z rodzin rzemieślniczych to jest on wyraźnie niższy (24,8 roku) od wieku, 

w jakim pierwszy raz żenili się synowie miejscowych rajców i ławników (27,8 roku)1344. Nieco 

inaczej było w przypadku przeciętnego wieku zamążpójścia córek-panien miejscowych rajców 

i ławników, bowiem te były wydawane średnio w wieku 18,3 roku1345. W konfrontacji 

z wiekiem panien wywodzących się z miejscowych rodzin rzemieślniczych (21,1 roku), wiek 

zamążpójścia córek urzędników okazał się niższy przeciętnie o prawie 3 lata1346. Córki 

miejscowych spectabiles na pewno nie musiały odbywać służby, ale panny pochodzące z mniej 

zasobnych rodzin musiały w ten sposób zdobyć środki potrzebne do życiowej stabilizacji, czyli 

zawarcia ślubu (koszty związane z weselem) i założenia własnego gospodarstwa domowego1347. 

Na wydanie bardzo młodej córki oraz związane z tym wydarzeniem znaczne wydatki (posag, 

koszty organizacji przyjęcia weselnego) mogli sobie pozwolić tylko mieszczanie z zasobnym 

portfelem, do jakich zazwyczaj zaliczali się urzędnicy. Przykładowo Jan Szwander, rajca 

kazimierski, wydał za mąż swoje trzy córki kolejno w wieku 17, 15 i 13 lat1348. Katarzyna 

                                                           
 

1343 J. P. Bardet, Rouen au XVIIe et XVIIIe siècles. Les mutations d’un espace social, t. 1, Paris 1983, s. 255–256; 

A. Perrenoud, Variables sociales en démographie urbain. L’exemple de Genève au XVIIIe siècle, [w:] 

Démographie urbaine XVe–XXe siècles, Lyon 1977, s. 148 nn. 
1344 Badanie wykonałem na próbie 29 synów miejscowych rzemieślników oraz 4 synów rajców i ławników, którzy 

w latach 1751–1800 zawarli ślub w parafii Bożego Ciała. 
1345 Badanie wykonałem na próbie 27 córek miejscowych rajców oraz ławników, które w latach 1736–1799 

zawarły ślub w parafii Bożego Ciała. 
1346 Badanie wykonałem na próbie 37 córek miejscowych rzemieślników, które w latach 1742–1799 zawarły ślub 

w parafii Bożego Ciała. 
1347 M. Kopczyński, Źródła do rekonstrukcji…, s. 36; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 130. 
1348 Annę wydano za nobilis ac generosi domini Wojciecha Plucieńskiego (1747), Mariannę za nobilis Jakuba 

Matuszewica z Wieliczki, określonego jako vice iudex succamerarialis Vieliciensis et revisor zupparum (1749), 

zaś Franciszkę za famati Jana Okońskiego, piwowara i rajcę kazimierskiego (1752); ANK, MBC, Księga ślubów 

1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73, s. 120, 126, 132.  



  

  217 

 

Bekierska, jedyna córka miejscowego rajcy Jana, jeśli ufać danym ze spisów ludności, 

w momencie swojego ślubu w 1791 roku mogła liczyć zaledwie 12 lat1349. Zdecydowanie 

później od córek urzędników oraz córek rzemieślników zakładały swoje pierwsze rodziny córki 

chłopów, bo przeciętnie w wieku 23,9 roku1350. Niektóre z nich w okresie przed zawarciem 

małżeństwa trudniły się w mieście płatną służbą domową, na co wskazuje z jednej strony 

zapisane w metryce ślubu miasto Kazimierz jako ich miejsce zamieszkania przed ślubem, zaś 

z drugiej dane pozyskane ze spisów ludności1351. W ich przypadku okres służby musiał istotnie 

opóźnić zamążpójście. 

Mężczyźni najwięcej małżeństw zawarli w przedziałach wiekowych 20−24 i 25−29 lat 

(tabela 44)1352. W wieku od 20 do 29 lat ożeniło się w parafii Bożego Ciała 3/4 kawalerów. 

Miejscowe panny stawały na ślubnym kobiercu najczęściej w grupie wiekowej 20−24 lat, ale 

prawie równie często także te w wieku 16−19 lat. Do 24. roku życia ślub wzięła już prawie 

połowa mężczyzn (45,5%), ale jednocześnie aż prawie 2/3 kobiet do osiągnięcia tego wieku 

znalazło męża. W przypadku kawalerów i panien było to odpowiednio 53,9% oraz 73% osób. 

Do 29. roku życia odpowiednio 84,9% kawalerów oraz 89,3% panien wzięło ślub. W wieku 

powyżej 29 lat zawarło ślub już tylko 15,1% kawalerów oraz 10,7% panien. Osoby pierwszy 

raz zawierające ślub po ukończeniu 45. roku życia stanowiły incydentalne przypadki. 

Analizując strukturę wieku nowożeńców wstępujących w kolejne związki małżeńskie 

(wdowców i wdów) trzeba pamiętać, że wiek w jakim zawierali ponowne małżeństwa stanowił 

czynnik losowy, stąd udział ich ślubów w poszczególnych pięcioleciach cechuje się dużymi 

wahaniami. I tak największy udział wdowców zanotowano w grupach wieku 25−29 oraz 

                                                           
 

1349 ANK, MBC, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74, s. [12]; ANK, Akta Komisji Porządkowej…, 

Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, sygn. 29/30/40, s. 14, 85. 
1350 Badanie wykonałem na próbie 28 córek chłopów, które w latach 1745–1800 zawarły ślub w parafii Bożego 

Ciała. 
1351 Przykładowo 28-letnia Kunegunda Kozubowna, urodzona w chłopskiej rodzinie we wsi Ludwinów, zawarła 

w 1789 r. ślub w kościele Bożego Ciała – nie była to jednak jej rodzinna parafia. W metryce ślubu zapisano, że 

pochodziła z Kazimierza; ANK, MBC, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74, s. [5]. Z kolei  25-

letnia Jadwiga Jaworowna urodziła się w chłopskiej rodzinie we wsi Wola Duchacka (parafia św. Jakuba Apostoła 

w Kazimierzu), zaś w 1745 r. w jej metryce ślubu, który odbył się w parafii Bożego Ciała zapisano, że pochodziła 

de parochia nostra; ANK, MBC, Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73, s. 117. Także z Woli 

Duchackiej pochodziła 36-letnia chłopka Agnieszka Kłapińska, która wyszła za mąż w Kazimierzu w 1761 r. 

i wówczas zapisano, że pochodziła z Kazimierza; Tamże, s. 159. Prawdopodobnie wymienione kobiety dłuższy 

czas trudniły się w mieście płatną służbą domową i z czasem zasymilowały się wśród miejscowych do tego stopnia, 

że zapomniano o ich pozakazimierskim pochodzeniu; por. M. Wyżga, Homo movens…, s. 394. 
1352 Zrezygnowałem z rozbicia struktury wieku nowożeńców na dwa podokresy (podobnie jak w tabeli 42) ze 

względu na niewystarczającą próbę badawczą (np. tylko pięciu wdowców w latach 1735–1767). Struktura wieku 

obliczona na podstawie szczupłych danych uległaby istotnym zniekształceniom. 
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powyżej 45. roku życia. Jeśli chodzi o wdowy to najczęściej zawierały ponowne związki 

małżeńskie w grupie wieku 35−39 lat. 

 

Tabela 44. Wiek nowożeńców według pięcioletnich grup wieku i stanu cywilnego w parafii Bożego 

Ciała w Kazimierzu w latach 1735−1800 (%)* 

Grupa wieku 

(w latach) 

Mężczyzna Kobieta 

stan cywilny 

K. W. nn. Razem P. W. nn. Razem 

−15 − − − − 13,4 − − 12,0 

16−19 10,5 − 16,7 8,9 30,5 − − 27,1 

20−24 43,3 15,8 16,7 36,6 29,9 15,0 − 28,3 

25−29 31,6 26,3 16,7 29,7 15,9 20,0 − 16,3 

30−34 11,8 0,0 33,2 10,9 6,7 15,0 − 7,6 

35−39 1,3 10,5 16,7 4,0 2,4 30,0 − 5,4 

40−44 − 21,1 − 4,0 0,6 15,0 − 2,2 

45− 1,3 26,3 − 5,9 0,6 5,0 − 1,1 

Razem % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 − 100,0 

Razem (liczba) 76 19 6 101 164 20 − 184 

* – wiek rzeczywisty Źródło: j.w. Objaśnienia: K. – kawaler; P. – panna; W. – wdowiec/wdowa; nn. – nieznany. 

 

1.3. Stan cywilny nowożeńców 

Skrupulatne odnotowywanie w każdorazowej metryce ślubu informacji o stanie 

cywilnym małżonków nie było regułą dla kanoników regularnych laterańskich 

z kazimierskiego klasztoru. Stan cywilny w tamtejszych metrykach ślubów z lat 1691–1800 

zapisano w przypadku 83,8% mężczyzn oraz 88,7% kobiet. Przedrozbiorowe księgi metrykalne 

ślubów na ogół nie były wolne od tego typu braków1353. Dopiero wprowadzenie przez 

Cesarstwo Austriackie w wyniku trzeciego rozbioru Rzeczpospolitej nowych zasad 

prowadzenia metryk doprowadziło do skrupulatnego notowania informacji o stanie cywilnym 

nowożeńców1354. Dzięki metodzie rekonstrukcji rodzin udało mi się dodatkowo ustalić stan 

cywilny kilkudziesięciu osób1355. Zdecydowałem się wyłączyć z badania śluby, w przypadku 

których nie posiadałem kompletnych informacji o stanie cywilnym nupturientów, a wziąć pod 

uwagę tylko metryki z kompletnymi zapisami. Ich liczba (1 126) stanowi wymagany 

procentowy odsetek (50%) liczby ślubów z podanym stanem cywilnym, aby badanie takie 

                                                           
 

1353 A. Siłuch, Rejestracja metrykalna…, s. 81; E. Brodnicka, Ludność parafii Wieleń…, s. 214; C. Kuklo, 

Rodzina…, s. 178; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 170; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta 

Korczyna…, s. 65. 
1354 Od 1797 r. wyszczególniano w księdze rubryki przeznaczone na zapisanie stanu cywilnego pana młodego 

i panny młodej. 
1355 Stan cywilny osób, w przypadku których nie został zadeklarowny, ustalałem na podstawie innych zapisów 

ślubów, metryk chrztów, spisów ludności oraz ksiąg miejskich. 
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nosiło znamiona reprezentatywności1356. Przyjmuję więc w poniższym badaniu wspomnianą 

liczbę zapisów ślubów jako 100%. Zebrane dane dotyczące stanu cywilnego nowożeńców 

ukazałem w tabeli 45. W parafii Bożego Ciała, w świetle zaprezentowanych wyników, 

większość zawartych związków było małżeństwami pierwszymi, które zwykle stanowiły ponad 

połowę wszystkich ożenków. Związki takie dominowały w owym czasie na terenie 

Rzeczpospolitej i stanowiły – w miastach i wsiach – na ogół od 2/3 do 3/4 ogólnej liczby 

ślubów1357. 

 

 

Tabela 45. Nowożeńcy według stanu cywilnego w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach  

1691–1800 (%) 

 

Źródło: j.w. 

 

 

Odsetek związków pierwszych w ostatniej dekadzie XVII wieku oraz w dwóch 

pierwszych dziesięcioleciach XVIII wieku okazał się istotnie niższy niż w pozostałych 

dekadach. O ile jednak danym z lat 1691–1700 oraz 1711–1720 można zarzucić błąd 

statystyczny z powodu dużej liczby zapisów bez podanego stanu cywilnego nupturientów, to 

mały odsetek małżeństw pierwszych w latach 1701–1710 spowodowany był z pewnością 

tragicznymi wydarzeniami, które w tym czasie dotknęły miasto Kazimierz (działania wojenne, 

zaraza). Duża liczba funkcjonujących ówcześnie małżeństw została prawdopodobnie 

przerwana w efekcie śmierci jednego z małżonków1358. Staropolska rodzina miejska mogła 

                                                           
 

1356 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 170. 
1357 C. Kuklo, Demografia…, s. 284. 
1358 J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 185. 

Lata 

Konfiguracja związku 
Razem Nieznane 

(liczba) 
kawaler wdowiec 

panna wdowa panna wdowa liczba % 

1691–1700 38,2 11,8 27,6 22,4 76 100,0 53 

1701–1710 45,2 22,6 13,4 18,8 186 100,0 15 

1711–1720 42,2 24,4 11,1 22,2 45 100,0 23 

1721−1730 54,3 14,3 11,4 20,0 35 100,0 38 

1731−1740 60,6 9,9 18,3 11,3 71 100,0 8 

1741−1750 58,8 19,1 10,3 11,8 68 100,0 13 

1751−1760 60,8 9,8 15,7 13,7 102 100,0 3 

1761−1770 55,7 15,7 18,3 10,4 115 100,0 10 

1771−1780 56,3 22,3 13,6 7,8 103 100,0 21 

1781−1790 61,6 11,9 13,2 13,2 151 100,0 28 

1791−1800 55,9 10,0 21,2 12,9 170 100,0 34 

Ogółem 54,0 15,4 16,2 14,3 1 122 100,0 246 
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stabilnie egzystować jedynie w przypadku pozostawania przy życiu dwóch współmałżonków. 

Wdowcy pozbawieni gospodyni i piastunki dzieci oraz wdowy, które pozostały bez oparcia 

materialnego mężów, dążyli do szybkiego zawarcia następnego związku, toteż nie powinien 

dziwić duży udział małżeństw powtórnych zawartych w latach 1701–17101359. Ogólnie udział 

związków powtórnych w miastach, nawet w czasie wolnym od epidemii, także był wysoki, 

bowiem wskutek podwyższonej umieralności związki małżeńskie trwały krócej niż na 

wsiach1360. Na wsi było zdecydowanie mniej związków powtórnych – jednocześnie dużo 

większy odsetek stanowiły związki pierwsze1361. Związki powtórne były więc powszechne 

w Polsce przedrozbiorowej. W parafii Bożego Ciała w latach 1691–1800 proporcje 

zawieranych związków z uwzględnieniem stanu cywilnego nupturientów wyglądają dość 

typowo na tle danych dotyczących innych ośrodków – największą wartość przyjmuje kolejno 

odsetek związków pierwszych, następnie wdowców z pannami, potem wdów z kawalerami, zaś 

najmniejszy udział mają związki obustronnie wdowie1362. 

1.4. Społeczny dobór małżonków 

Zagadnienia dotyczące doboru społecznego małżonków w epoce przedrozbiorowej 

pojawiają się coraz częściej w pracach historyków-demografów1363. Takie analizy mogą 

dostarczyć cennych informacji o trwałości ówczesnych barier społecznych, a co ważniejsze, 

także o ich przekraczaniu1364. Dopasowanie małżonków wedle kryterium podobnego statusu 

społeczno-ekonomicznego zalecał m.in. Maciej Wirzbięta pod koniec XVI wieku, mieszczanin 

i księgarz krakowski1365. Dotychczasowe badania najczęściej dowodzą właśnie takiego doboru 

nupturientów w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej1366. Jednocześnie najbogatsze rodziny były 

zwykle wzajemnie powiązane i były dość hermetyczne, jeśli chodzi o dobór małżeński1367. 

                                                           
 

1359 C. Kuklo, Demografia…, s. 284; M. Górny, Zawarcie małżeństwa…, s. 82–83.   
1360 C. Kuklo, Demografia…, s. 284. 
1361 M. Górny, Zawarcie małżeństwa…, s. 86–87; B. Puczyński, Ludność Brzeżan i okolicy w XVII i XVIII wieku. 

Część II…, s. 20–22, tab. 3. 
1362 C. Kuklo, Demografia…, s. 298. 
1363 Przykładowe badania: S. Kowalska-Glikman, Ruchliwość społeczna i zawodowa mieszkańców Warszawy 

w latach 1845–1861, Wrocław 1971; K. Mikulski, Strategie rodzinne rzeźników toruńskich w XVII–XVIII wieku, 

RDSG, t. 62, 2002, s. 49–84; Tenże, Pułapka niemożności…, s. 191–257. 
1364 K. Makowski, Rodzina poznańska…, s. 115. 
1365 C. Kuklo, Demografia…, s. 288. 
1366 Przykładowo w parafii Ostrów Mazowiecka w ostatnim dwudziestoleciu XVII w. jedynie 12% zawartych 

małżeństw była niejednolita społecznie; A. Siłuch, Rejestracja metrykalna…, s. 79, 93. Zob. także P. Kwapulińska, 

Śluby…, s. 97; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Śluby…, s. 64–65; J. Spychała, Śluby…, s. 36–38; M. Żmijewska, 

Ludność parafii tyskiej…, s. 91. 
1367 D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Śluby…, s. 64. 
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Niewątpliwie najzamożniejsi posiadali własne normy dobru małżeńskiego, których 

przekroczenie uważali za mezalians1368. Małżeństwo mogło być więc potwierdzeniem 

posiadanego statusu społecznego, awansem lub wręcz degradacją w istniejącej drabinie 

społecznej1369. Nie oznaczało to oczywiście, że granice własnego stanu społecznego były 

nieprzekraczalne. Jednak do zupełnej rzadkości należały związki zawierane między 

reprezentantami odległych grup społecznych1370. Jeśli chodzi o dobór małżonka, to w grę 

wchodziły rozmaite kryteria, niestety zwykle nieuchwytne na poziomie źródeł1371. Wskutek 

niedostatku źródeł traktujących o sferze uczuciowej i towarzyskiej, także wiele kwestii 

dotyczących doboru małżeńskiego pozostawić trzeba w sferze domysłów1372. Można jednak 

sądzić, że w przypadku wielu związków małżeńskich dobór partnera nie był starannie 

zaplanowany i przemyślany. Przykładowo zajście w ciążę z przygodnym partnerem mogło 

znacząco wpłynąć na plany matrymonialne. 

Podstawową metodą badań nad doborem małżonków jest porównanie stanu 

społecznego męża oraz żony1373. Cenne naukowo badania, które mogą dać odpowiedź na 

pytanie dotyczące przekraczania lub nie barier społecznych wraz z zawarciem małżeństwa, 

przeprowadzane najczęściej na podstawie rejestrów metrykalnych, nie są jednakże 

podejmowane przez wszystkich badaczy1374. Jak już nadmieniłem, określenie struktury 

społeczno-zawodowej nupturientów na podstawie zapisów staropolskich metryk ślubów jest 

niezwykle trudne, gdyż na ogół takie informacje w zapisach pomijano1375. Tymczasem przepisy 

kościelne nakazywały, aby zapisywać w metrykach przynależność stanową małżonków1376. 

Określenia stanowe, w formie łacińskich predykatów, podano w metrykach parafii Bożego 

Ciała dla 42,7% mężczyzn oraz w przypadku zaledwie 28,6% kobiet. Wiadomo jednocześnie, 

że używane w księgach parafialnych predykaty stanowe takie jak honestus, famatus, dominus 

                                                           
 

1368 S. Kowalska-Glikman, Ruchliwość…, s. 138. 
1369 C. Kuklo, Demografia…, s. 288. 
1370 Tamże, s. 291. 
1371 K. Makowski, Rodzina poznańska…, s. 122. 
1372 D. Żurek, Małżeństwa mieszczan Chrzanowa do połowy XVII wieku, [w:] Kobieta i mężczyzna. Jedna 

przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 47, 50–51. 
1373 S. Kowalska-Glikman, Ruchliwość…, s. 139. 
1374 C. Kuklo, Rodzina…, s. 96–102. 
1375 Tenże, Demografia…, s. 293; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 158; J. Siebel, Ludność parafii 

bogucickiej…, s. 102, 104; L. Wiatrowski, Stosunki wzajemne…, s. 31. W metrykach parafii Bożego Ciała 

predykaty stanowe mężczyzn biorących ślub zapisano w około 42% przypadków. Dużo rzadziej zapisywano ich 

zawód (ok. 10%). Jeszcze mniej razy informowano o stanie społecznym kobiet (ok. 29%) czy zawodzie ich ojców 

czy poprzednich mężów (niecały 1% wpisów). 
1376 C. Kuklo, Próba analizy…, s. 112. 
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czy nobilis tylko w ogólnych zarysach oddają pozycję społeczną nupturientów1377. Dodatkową 

pomoc w określeniu stanu społecznego małżonków może stanowić zapisany zawód, jednak 

takie dane rejestrowano jeszcze rzadziej. W metrykach parafii Bożego Ciała wymieniono 

profesję niespełna co dziesiątego pana młodego. Jeszcze rzadziej zapisano informacje o zajęciu 

życiowym pań młodych, bowiem takowe uwzględniono obok nazwiska jednej na sto 

nupturientek, zaś dane te dotyczą właściwie zajęć ich ojców czy poprzednich mężów 

(np. consulissa casimiriensis, burgrabia cracoviensis, consulis casimiriensis filia), rzadko 

natomiast samych kobiet (najczęściej vaga – włóczęga czy famula – służąca). Poniekąd jest to 

zrozumiałe wobec faktu, że kobiety, a tym bardziej panny, rzadko w momencie ślubu 

wykonywały jakieś stałe zajęcie zarobkowe. W celu ustalenia poszczególnych informacji 

pomocna okazuje się w tym miejscu metoda rekonstrukcji rodzin oraz możliwość eksploracji 

innych źródeł1378. Opierając się na dużym wachlarzu źródeł zrekonstruowałem pochodzenie 

społeczne dla 494 mężczyzn oraz 229 kobiet (w sumie dla 139 par dysponujemy kompletem 

informacji o pochodzeniu społecznym)1379. W przypadku kawalerów wziąłem pod uwagę ich 

stan społeczny (gdy byli samodzielni) lub informacje o stanie społecznym ich rodziców (gdy 

pozostawali w momencie ślubu w ich gospodarstwie). Gdy mężczyzna był wdowcem, punktem 

odniesienia był oczywiście jego status społeczno-zawodowy. Z uwagi na fakt, że prawie 

wszystkie panny w momencie zawierania małżeństwa nie trudniły się pracą zarobkową 

(np. jako służące), a przebywały „przy rodzinie”, w analizie posłużyłem się statusem 

społeczno-zawodowym ich ojców1380. W odniesieniu do wdów był to status społeczno-

zawodowy ich poprzednich mężów. 

Jak słusznie zauważyło wielu badaczy, najbardziej wartościowych danych dotyczących 

doboru małżonków dostarczają analizy dokonane na próbie związków pierwszych (kawalerów 

oraz panien). Takie małżeństwa, w przeciwieństwie do ślubów powtórnych, nie były 

wymuszone innymi powodami i okolicznościami, np. w celu tzw. wsparcia (przykładowo 

uboga wdowa z licznym potomstwem raczej nie zastanawiała się nad innymi niż zamożność 

walorami przyszłego męża, a liczyła się dla niej przede wszystkim możliwość poprawienia 

                                                           
 

1377 Przykładowo określenie nobilis mogło pojawić się – jak pokazuje przykład kazimierskich zapisów ślubów – 

zarówno obok nazwiska szlachcica, urzędnika miejskiego, jak i żołnierza jazdy pancernej; ANK, MBC, Księga 

ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73, s. 14, 54, 69. Zob. także Wstęp. 
1378 S. Kowalska-Glikman, Ruchliwość…, s. 5–7. 
1379 Przyjęty podział ludności wedle kryteriów stanu społecznego, próbujący uchwycić hierarchię ówczesnej 

ludności, na pewno nie jest wyrazisty. Niektóre kategorie ludności musiały się przenikać, np. kazimierscy 

przedmieszczanie, podobnie do chłopów, trudnili się zajęciami rolniczymi. 
1380 Podobnie: K. Makowski, Rodzina poznańska…, s. 115–116; S. Kowalska-Glikman, Ruchliwość…, s. 139–

140, 146. 
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swojego bytu)1381. Zgadzając się z tą opinią nie mogę jednakże zapominać o małżeństwach 

powtórnych i o kryteriach doboru partnerów w ramach takich związków. Pomimo małej próby 

badawczej są zauważalne pewne tendencje w doborze małżonków (tabela 46)1382. Z obowiązku 

dodam w tym miejscu, że poniższe zestawienie ukazuje dobór żony przez męża, a nie 

odwrotnie, ponieważ – powtarzając za Stefanią Kowalską-Glikman – „decyzja w sprawie 

małżeństwa należała do mężczyzny lub do rodziny panny młodej, ale nie do niej samej”1383. 

Zestawienie dotyczące doboru społecznego małżeństw mieszczan ukazało, że 

mężczyźni dobierali żonę wedle swojego stanu społecznego (prawie 80% małżeństw). Różnice 

zachodziły jednak w odniesieniu do przedstawicieli odpowiednio rodzin rzemieślniczych 

i urzędniczych. Przedstawiciele tych pierwszych zawierali śluby przeważnie z kobietami 

z rodzin rzemieślniczych (68,4%)1384. Co więcej, skromna próba badawcza małżeństw 

zawartych pomiędzy przedstawicielami rodzin rzemieślniczych ukazała, że kryterium doboru 

ponad połowy par małżeńskich obejmowało tę samą profesję. I tak przykładowo synowie 

szewców lub wdowcy wykonujący ten zawód żenili się często z córkami swoich 

współziomków z cechu lub z wdowami po nich. Dobór małżonków wewnątrz konkretnych 

profesji rzemieślniczych miał na celu na pewno połączenie warsztatów. Polityka miejskich 

korporacji zawodowych silnie wypływała na życie matrymonialne swych członków. Tak było 

w Poznaniu w XIX wieku czy w nowożytnym Toruniu, gdzie większość rzemieślników 

wybierało żonę ze swojej profesji rzemieślniczej1385. Oczywiście taki dobór małżonków nie był 

regułą i mniej zasobni rzemieślnicy poślubiali często kobiety stanu chłopskiego (5,9%)1386. 

Ponad trzykrotnie częściej mieszczanie-rzemieślnicy poślubiali kobiety nie pasujące do 

powyższych kategorii stanowych. Rzemieślnicy nie znajdowali natomiast żon wśród 

szlachcianek. 

                                                           
 

1381 Por. Z. Kwaśny, Z badań nad strukturą demograficzną robotników biorących ślub w parafii Tarnowice Stare 

w latach 1811–1914, [w:] Studia nad przemianami społecznymi na Górnym Śląsku…, s. 63; J. Spychała, Śluby…, 

s. 29; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Śluby…, s. 64. 
1382 Z powodu małej grupy badawczej zestawienie dotyczące doboru partnerów ze względu na stan społeczny 

będzie miało raczej charakter pomocniczy niż będzie stanowić podstawę do wyciągania generalnych wniosków. 
1383 S. Kowalska-Glikman, Ruchliwość…, s. 140. 
1384 Por. D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Śluby…, s. 65. 
1385 K. Makowski, Rodzina poznańska…, s. 118119; K. Mikulski, Strategie rodzinne…, s. 80–81. 
1386 J. Spychała, Śluby…, s. 38; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Śluby…, s. 65; T. Krotla, Ludność parafii 

bielawskiej w latach 1766–1830 (na podstawie ksiąg metrykalnych), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 

t. 40, nr 4, 1991, s. 427; K. Makowski, Rodzina poznańska…, s. 119. 
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Tabela 46. Dobór społeczny małżonków w parafii Bożego Ciała w latach 1691–1800 

Pan młody  
Panna młoda (%) 

mieszczanie (cives) szlachta 

chłopi   pozostali c 
Ogółem panów 

młodych (l.b.) Wyszczególnienie ogółem 
w tym: 

ogółem 
w tym: 

urzędnicy rzemieślnicy kupcy   inni a urzędnicy 

mieszczanie (cives) 77,9 31,1 47,3  21,6 1,1 100,0 5,3 15,8 95 

w tym:  urzędnicy 88,2 73,3 13,3  13,3 5,9 100,0  5,9 17 

rzemieślnicy 74,5 7,9 68,4  23,7   5,9 19,6 51 

kupcy 100,0 50,0 0,0  50,0     2 

inni a 76,0 42,1 36,8  21,1   8,0 16,0 25 

szlachta 75,0 66,7   33,3 25,0    4 

w tym:  urzędnicy 75,0 66,7   33,3 25,0    4 

chłopi 20,0    100,0   80,0  5 

pozostali b 56,8 23,8 52,4  23,8   21,6 21,6 37 

Ogółem panien (l.b.) 99 30 46  23 2 1 17 23 141 

Źródło: j.w. Uwaga: wzięto pod uwagę tylko pary małżeńskie z ustalonym stanem społecznym dla dwojga nupturientów.  

Objaśnienia:  a  mieszczanie w przypadku których nie udało się ustalić zajęcia; b  osoby, które nie mieszczą się w przyjętym podziale: przedmieszczanie (suburbani), żołnierze, 

służba kościelna (organiści, kantorzy, dzwonnicy) oraz miejska (strażnicy, hutmani, bramni), pozostali mieszkańcy (incolae) oraz inne osoby o nieokreślonej profesji; c  osoby, 

które nie mieszczą się w przyjętym podziale: mieszkańcy jurydyk, przedmieszczanie (suburbani), żołnierze, służba kościelna (organiści, kantorzy, dzwonnicy) oraz miejska 

(strażnicy, hutmani, bramni), ubodzy, pozostali mieszkańcy (incolae) oraz inne osoby o nieokreślonej profesji; l.b. – liczba bieżąca.
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Największym poziomem endogamii cechowały się związki zawierane przez 

przedstawicieli najbogatszych rodzin kazimierskich1387. W zamożnych rodzinach 

mieszczańskich majątek wnoszony do rodziny przez każdego z nowożeńców stanowił chyba 

najbardziej istotny element przedmałżeńskich pertraktacji1388. Jeśli założyć, że małżeństwo 

wśród elity miejskiej było swoistą umową handlową, nupturienci musieli znajdować się na 

podobnym poziomie majątkowym. Tym samym przychylam się do poglądu, że wpływ na 

wybór współmałżonka w przypadku wyższych warstw społecznych miało więcej czynników 

dodatkowych, zaś w przypadku ludności uboższej dobór ten był bardziej naturalny, można 

wręcz rzec, że czasem może „uczuciowy”, czyli nie ograniczony zawsze cenzusem 

majątkowym, ale z tego względu też w pewien sposób zawężony1389. Mieszczanie sprawujący 

urzędy miejskie lub ich synowie zauważalnie częściej niż mieszczanie-rzemieślnicy wybierali 

sobie małżonkę pochodzącą z mieszczaństwa. Najczęściej wybierali jednak córki rajców 

i ławników lub wdowy po nich niż kobiety wywodzące się rodzin rzemieślniczych1390. Niecałe 

6% partnerek urzędników stanowiły szlachcianki. Nie znajdowali oni jednak żon wśród 

chłopek, a rzadko wśród kobiet nie pasujących do przyjętego podziału (5,9%). 

Panowie młodzi ze szlachty byli nielicznie reprezentowani (czterech mężczyzn) 

i wybierali za żony córki lokalnych urzędników: ławników oraz rajców1391. Przykładowo 

generosus dominus Andrzej Gniatowski w lutym 1697 roku pojął za żonę spectabilis Jadwigę, 

córkę rajcy kazimierskiego Wojciecha Zawady (młodszego) oraz Barbary1392. W 1705 roku 

nobilis Jan Zaporski (ostiarum cubicularium Sacrae Regiae Maiestatis) poślubił nobilis 

Agnieszkę, córkę Wawrzyńca Tomaszkiewicza, rajcy kazimierskiego1393. Generosus Maciej 

Gałkiewicz (ekonom dóbr Trzemeśnia) poślubił w 1777 roku generosi Magdalenę, wdowę po 

Karolu Piwonce, córkę rajcy kazimierskiego Bartłomieja Kaczorowskiego i Katarzyny1394. Nie 

wiadomo kim był Piwonka, lecz sądząc po jego wcześniejszym małżeństwie z córką 

wspomnianego urzędnika i predykacie stanowym jakim został określony, mógł pochodzić 

                                                           
 

1387 Podobnie: K. Mikulski, Pułapka niemożności…, s. 191 nn. 
1388 C. Kuklo, Demografia…, s. 288289. 
1389 Z. Kwaśny, Ludność wiejska Sobieszowa w 1852 r., [w:] Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX…, 

s. 216; K. Makowski, Rodzina poznańska…, s. 122; C. Kuklo, Demografia…, s. 291. 
1390 Podobnie: D. Żurek, Małżeństwa mieszczan…, s. 48. 
1391 Podobnie: Tamże. 
1392 ANK, MBC, Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73, s. 18; Poczet sołtysów, wójtów 

i burmistrzów…, s. 507. 
1393 ANK, MBC, Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73, s. 35; Poczet sołtysów, wójtów 

i burmistrzów…, s. 515. 
1394 ANK, MBC, Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73, s. 203. 
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z rodziny radzieckiej czy ławniczej lub ze szlachty. Czwarty kawaler-szlachcic Mikołaj 

Korczyński zawarł ślub także ze szlachcianką, wdową Teklą z Mszczysłowskich Kolarską1395. 

Wśród nowożeńców biorących ślub w kazimierskiej farze znaleźli się również chłopi, 

chociaż ten stan społeczny nie był licznie reprezentowany. Rekrutowali się oni zapewne z tej 

grupy chłopstwa, która nie znalazłszy zatrudnienia u siebie na wsi, jeszcze przed zawarciem 

małżeństwa wyemigrowała do miasta w poszukiwaniu zajęcia zarobkowego1396. Wedle 

zestawienia chłopi jawią się jako bardzo zamknięta grupa1397. Czterech z nich zawarło 

małżeństwa z innymi chłopkami1398. Piąty reprezentant stanu chłopskiego, Michał Szczypczyk, 

pojął za żonę Jadwigę Solankę, wychowanicę mieszczan Antoniego i Wiktorii Kwapińskich 

z ulicy Wielickiej z Kazimierza1399. Szczypczyk pochodził co prawda z chłopów (urodził się 

w pobliskiej wsi Dębniki), lecz wychował się w Kazimierzu w domu Jana i Zofii Urbaników, 

także znajdującego się przy ówczesnej ulicy Wielickiej1400. Swoją życiową partnerkę mógł 

poznać „po sąsiedzku”. Po ślubie zamieszkali w domu Reginy Nowakowskiej na przedmieściu 

Podbrzezie1401. Sądzę jednak, że migrantów chłopskich wśród nowożeńców było o wiele 

więcej, ale płynnie i szybko wtapiali się w miejską tkankę ludnościową i nie pozostawiono 

w księgach metrykalnych śladu po ich miejscu urodzenia1402. 

Najbardziej różnorodny dobór partnerek cechował pozostałych panów młodych. 

Ci pochodzili z bardzo różnych środowisk i parali się szerokim wachlarzem zajęć (np. służba 

kościelna i klasztorna, przedmieszczanie, żołnierze, niewykwalifikowani robotnicy 

dniówkowi, służba miejska). 

1.5. Ruchliwość terytorialna nupturientów 

Obserwacja ruchliwości terytorialnej nupturientów wpisuje się w badania nad 

procesami mobilności przestrzennej oraz zasięgiem kontaktów społecznych i towarzyskich 

w epoce przedrozbiorowej1403. Jednym z powodów wędrówek było zapewne poszukiwanie 

                                                           
 

1395 ANK, MBC, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74, s. [28]. 
1396 L. Wiatrowski, Stosunki wzajemne…, s. 32–33. 
1397 Podobnie: D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Śluby…, s. 64. 
1398 ANK, MBC, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74, s. [1], [14], [15], [22]. 
1399 ANK, MBC, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74, s. [7]; ANK, Akta Komisji Porządkowej…, 

Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, sygn. 29/30/40, s. 9. 
1400 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 7. 
1401 Tamże, s. 102. 
1402 M. Wyżga, Homo movens…, s. 394. 
1403 C. Kuklo, Demografia…, s. 291. 
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partnerów życiowych. Małżeństw nie mogli zawierać pierwsi kuzyni, co nie rzadko musiało 

powodować poszukiwania partnerów poza rodzinną miejscowością1404. Jednocześnie 

wiadomo, że przyszli małżonkowie poznawali się niejednokrotnie na rynku pracy, będąc 

zatrudnieni na jednej ulicy lub u jednego pracodawcy. Niemniej ślub i założenie rodziny 

wiązało się często ze zmianą miejsca zamieszkania. Brak wystarczających informacji 

o rekrutacji terytorialnej nupturientów to jeden z licznych mankamentów staropolskiej 

rejestracji metrykalnej ślubów. Jeśli metryki parafialne zawierają informacje o pochodzeniu 

nupturientów to, jak słusznie zauważył Cezary Kuklo, takie zapisy dają nierzadko bardziej 

„formalny niż rzeczywisty” obraz rekrutacji terytorialnej1405. Miejscowość zapisywana przy 

nazwisku nupturienta może bowiem oznaczać miejsce urodzenia albo miejsce ostatniego 

pobytu1406, nierzadko będącego równocześnie punktem etapowym wędrówki do docelowego 

ośrodka (tzw. migracja etapowa)1407. Przykładowo Jakub Szefer podał Kraków w metryce ślubu 

jako miejscowość swojego pochodzenia, lecz – dzięki księdze przyjęć do prawa miejskiego – 

wiadomo, że urodził się we wsi Frydrychowice oddalonej od Kazimierza o ponad 40 km1408. 

W dziesięciu metrykach ślubów parafii Bożego Ciała zaakcentowano, że para lub jeden 

z nowożeńców nie posiadał stałego miejsca pobytu1409. Przykładowo Antoni Jakubowski oraz 

Marianna Baranowna, którzy wzięli ślub w lutym 1786 roku, zostali określeni jako 

„włóczędzy” (vagi), którzy od roku mieszkali na terenie parafii1410. Podobnie Stanisław 

Mrowiński oraz Wiktoria Wiśniowska, którzy wzięli ślub w Kazimierzu w 1790 roku, byli 

personas vagas i nie przynależeli do żadnej parafii1411. „Włóczęga” Wacław Stock (określony 

dodatkowo jako „zbieg z Galicji”) wziął ślub w kwietniu 1790 roku z neofitką Marianną 

Wolską, także wagabundą1412. Zwykle ślub włóczęgów wiązał się ze złożeniem przysięgi przez 

narzeczonych w kurii biskupiej, że pozostają w stanie wolnym. W powyższych przypadkach, 

                                                           
 

1404 A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 46. 
1405 C. Kuklo, Demografia…, s. 293. 
1406 M. Wyżga, Homo movens…, s. 119–120. 
1407 M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, s. 101; S. Gierszewski, Obywatele…, s. 125; C. Kuklo, 

Demografia…, s. 293; Tenże, Rodzina…, s. 101; S. Kowalska-Glikman, Ruchliwość…, s. 49. Być może takie 

informacje w metrykach ślubów parafii Ostrów Mazowiecka A. Siłuch nazywa „mylnymi”; Taż, Rejestracja 

metrykalna ślubów w parafii Ostrów Mazowiecka w XVII w., PDP, t. 14, 1983, s. 90. 
1408 ANK, AMK, Prothocollon…, s. 85; Tamże, MBC, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74, s. [2]. 
1409 Osoby bez określonej przynależności parafialnej brały ślub w parafii Bożego Ciała w latach: 1717 – 1, 1758 – 2, 

1761 – 1, 1785 – 1, 1786 – 1, 1790 – 4. Chociaż próba badawcza jest mała, widać, że natężenie liczby włóczęgów 

przypada na koniec XVIII w. Miało to zapewne związek ze znacznym zubożeniem ludności pod koniec wieku 

i nasileniem wędrówek „za chlebem”.  
1410 ANK, MBC, Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73, s. 230. 
1411 ANK, MBC, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74, s. [8]. 
1412 Tamże, s. [8]. 
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kiedy nowożeńcy już przez pewien czas zamieszkiwali na terenie badanej parafii, bardzo 

rzadko zapisywano informacje o wcześniejszym miejscu zamieszkania małżonków (zaledwie 

w odniesieniu do trzech panów młodych oraz jednej panny młodej), a takie dane z punktu 

widzenia badań byłyby bardzo cenne1413. 

Powyższą tezę zdają się także potwierdzać inne przykłady. Niejaka Apolonia 

Murczykowna, wedle spisu ludności z 1791 roku, przed ślubem pracowała jako służąca u Jana 

i Zofii Urbaników w Kazimierzu1414. Nie odnalazłem jej aktu chrztu w zapisach metrykalnych 

trzech parafii kazimierskich, stąd mogę przyjąć, że pochodziła spoza miasta i jego najbliższego 

otoczenia. W metryce ślubu, jaki zawarła z Kazimierzem Jozikowski, kobieta występuje jako 

mieszkanka Kazimierza, nie odnotowano skąd była „rodem”1415. Podobnie było w przypadku 

Heleny Fabińszczanki, posługującej w domu Wojciecha i Zofii Wojakowskich, która zawarła 

ślub z Feliksem Guzickim w 1795 roku. Zapisano, że pochodziła z Kazimierza, jednakże nic 

nie wskazuje, aby urodziła się w tym mieście1416. Z obowiązku dodam, że z uwagi na istniejący 

przymus parafialny ślubów udzielano powszechnie w parafii panny młodej. Ta zasada nie była 

jednak rygorystycznie przestrzegana skoro wiele panien, które zawarły ślub w parafii Bożego 

Ciała, pochodziło spoza tej parafii1417. Nie wiadomo jakie były powody złamania tej zasady1418. 

Z pewnością nie należała do rzadkości sytuacja, gdy kobieta przez pewien czas przebywała 

poza rodzinną miejscowością (np. trudniąc się służbą) i ślub zawierała już w nowym miejscu 

zamieszkania, tym bardziej kiedy jej rodzinna wieś lub miasto były znacznie oddalone od 

aktualnego miejsca przebywania1419. Dłuższy czas bytowania kobiety na terenie miasta mógł 

skutkować uznaniem jej przez księdza za miejscową1420. Niemniej nawet stosunkowo nieduża 

odległość dzieląca nupturientki od ich miejsca pochodzenia, ale związanie ich z miastem dzięki 

pracy, mogło skutkować zawarciem ślubu w nowym miejscu zamieszkania, nie zaś w rodzinnej 

                                                           
 

1413 Podobnie: C. Kuklo, Rodzina…, s. 101. 
1414 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 7. 
1415 ANK, MBC, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74, s. [10]. 
1416 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 8; Tamże, MBC, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74, s. [22]. 
1417 M. Wyżga, Homo movens…, s. 134, 155. 
1418 Być może związane było to z czasową nieobecnością księdza w parafii; A. Siłuch, Rejestracja metrykalna…, 

s. 86.  
1419 M. Górny, Zawarcie małżeństwa…, s. 88; B. Puczyński, Ludność Brzeżan i okolicy w XVII i XVIII wieku. 

Część II…, s. 15; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 160; Tenże, Homo movens…, s. 123–125. 
1420 M. Wyżga, Homo movens…, s. 129. 
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miejscowości1421. Przymus parafialny nie dotyczył na pewno wdów, które miały swobodę 

wyboru nie tylko nowego partnera, ale również miejsca zawarcia małżeństwa. 

Powyższą tezę o etapowaniu migracji potwierdzają także wyniki ustaleń na podstawie 

metryk parafii św. Klemensa w pobliskiej Wieliczce1422. Otóż w przypadku sześciu 

nupturientów (pięciu panów młodych i jednej panny młodej), którzy według zapisów ślubów 

parafii Bożego Ciała pochodzili właśnie z Wieliczki, nie udało mi się odnaleźć ich metryk 

chrztów w księgach tej parafii1423. Niewykluczone, że pochodzili z małych ośrodków wiejskich 

i Wieliczka była po prostu etapem ich migracji. 

Chociaż władze kościelne uczulały duchownych na zapisywanie informacji odnośnie 

ostatniego miejsca zamieszkania (lub miejsca pochodzenia) i przynależności parafialnej 

małżonków1424, to w przypadku metryk ślubów parafii Bożego Ciała w Kazimierzu informacje 

takie zapisano odnośnie 36,6% panów młodych oraz 39,2% panien młodych1425, zaś nazwę 

parafii w przypadku 6,4% mężczyzn oraz 8,5% kobiet1426. Mając na względzie uzyskanie 

najbardziej wartościowych danych traktujących o rekrutacji terytorialnej nupturientów – nie 

zaś o miejscu ich ostatniego pobytu – podjąłem się próby rekonstrukcji takich informacji na 

podstawie metryk chrztów trzech parafii kazimierskich1427 oraz księgi przyjęć do prawa 

miejskiego1428. W przypadku ślubu osoby wdowiej jej miejscem pochodzenia będzie de facto 

miejsce zamieszkania jej poprzedniej rodziny (ustalone na podstawie metody rekonstrukcji 

rodzin lub danych zapisanych w metryce), a nie jej miejsce urodzenia. W rezultacie zebrałem 

dane na temat rekrutacji terytorialnej 1 316 osób (629 mężczyzn oraz 687 kobiet). 

                                                           
 

1421 Tenże, Mobilność i migracje chłopów…, s. 124. 
1422 W tym miejscu dziękuję mgr. Jakubie Pieczarze, doktorantowi w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych 

Historii Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, przygotowującemu 

rozprawę doktorską pt. Ludność miasta Wieliczki w latach 1591–1788. Studium historyczno-demograficzne 

protoindustrialnego miasta górniczego, za udostępnienie danych ze stworzonej przez niego na podstawie metryk 

tamtejszej parafii komputerowej bazy (dalej: J. Pieczara, Baza danych metryk parafii św. Klemensa w Wieliczce). 
1423 Wprawdzie w zapisach metrykalnych parafii św. Klemensa w Wieliczce udało się odnaleźć akty chrztów 

dwóch kawalerów, którzy wzięli ślub w parafii Bożego Ciała, jednakże nie zapisano tam miejscowości z których 

pochodzili. Fakt, że była to Wieliczka udało mi się ustalić dzięki informacjom zapisanym w kazimierskiej księdze 

przyjęć do prawa miejskiego; ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/32/359, s. 31, 84. 
1424 C. Kuklo, Próba analizy…, s. 112. 
1425 Najczęściej zapisywano nazwę miejscowości pochodzenia (miasta, wsi, jurydyki, przedmieścia) lub ostatniego 

pobytu nupturienta (96,6%). Zdarzyło się, że notowano jedynie kraj pochodzenia, region, województwo czy 

zapisywano po prostu advena („przybysz”). 
1426 W przypadku 6,4% nupturientów (5,0% mężczyzn oraz 7,7% kobiet) zapisano tylko nazwę parafii, nie 

wymieniając konkretnej miejscowości. Najczęściej było tak w przypadku parafii krakowskich (Wniebowzięcia 

NMP oraz Wszystkich Świętych) oraz podkrakowskiej parafii św. Mikołaja na Wesołej. Dla uproszczenia mogę 

przyjąć, że mieszkali w miejscowości odpowiedniej dla siedziby danej parafii.  
1427 Podobnie: M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 158; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta 

Korczyna…, s. 68; K. Makowski, Rodzina poznańska…, s. 99. 
1428 ANK, AMK, Prothocollon susceptionis iuris civilis, sygn. 29/32/359. 
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Mniejszy lub większy odsetek nupturientów z zewnątrz może stanowić swoisty 

barometr atrakcyjności danego ośrodka, ale jednocześnie może być także odbiciem wartości 

źródła1429. Muszę jednakże dodać, że do zaprezentowanych danych, ze względu na duży 

odsetek (prawie połowa) osób przy których nie odnotowano miejsca pochodzenia, należy 

podchodzić z daleko idącą ostrożnością w wyciąganiu szerszych wniosków1430. Wedle danych 

zestawionych w tabeli 47 prawie co dziesiąty nupturient, który zawarł ślub w parafii Bożego 

Ciała rekrutował się spoza tej społeczności1431. Naturalnie więcej osób napływowych było 

wśród mężczyzn (14,4%) niż kobiet (4,6%) – był to skutek istniejącego przymusu parafialnego, 

który nakazywał pannom zawierać ślub w rodzinnej parafii1432. Podobnie było w miejsko-

wiejskiej parafii tyskiej w latach 1749–1850 – tylko 0,9% kobiet i aż ponad 17% mężczyzn 

przystępujących do ślubu w tamtejszym kościele pochodziło spoza tej parafii1433. Podobnie 

było także w wiejskiej parafii Brzeżany, gdzie 14,6% mężczyzn i 5,4% kobiet pochodziło spoza 

parafii1434. Odsetek uzyskany dla parafii Bożego Ciała okazał się także wyraźnie niższy od tego 

obliczonego chociażby dla parafii śląskich (Strzelce Opolskie, Toszek, Kochłowice), gdzie 

osiągał wartość nawet około 30–40%1435. W parafiach wiejskich dobór małżonków cechował 

się zwykle dużą endogamicznością, więc ograniczał się często do jednej wsi lub parafii, zaś 

rzadko zawierano ślub z osobami z zewnątrz1436. Przykładowo w parafii Raciborowice pod 

Krakowem tylko 2% mężczyzn zawarło ślub z kobietami spoza parafii, dobór małżonków 

w przypadku 78,74% ślubów ograniczył się do obrębu tej parafii i w 56,98% do granic jednej 

wsi1437. Już jednak uchwycenie tego zjawiska w szerszej skali przestrzennej i czasowej 

dowiodło, że poziom egzogamii małżeńskiej na wsi krakowskiej przekraczał okresowo nawet 

50% ogółu ślubów1438. 

 

 

 

                                                           
 

1429 A. Siłuch, Rejestracja metrykalna…, s. 91–92. 
1430 Podobna uwaga: M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 102. 
1431 W miejsko-wiejskiej parafii Ostrów Mazowiecka 14,9% nupturientów pochodziła spoza parafii; A. Siłuch, 

Rejestracja metrykalna…, s. 91. 
1432 Gdyby wziąć pod uwagę jedynie nowożeńców z ustalonymi danymi co do pochodzenia to odsetek 

napływowych panów młodych wyniósłby 31,4%, zaś panien młodych 9,2%. Ogólnie „obcy” nupturienci 

stanowiliby 19,8%. 
1433 M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 100–101. 
1434 B. Puczyński, Ludność Brzeżan i okolicy w XVII i XVIII wieku. Część II…, s. 18. 
1435 J. Spychała, Śluby…, s. 32; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Śluby…, s. 66; P. Kwapulińska, Śluby…, s. 99. 
1436 C. Kuklo, Demografia…, s. 291–292. 
1437 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 159. 
1438 Tenże, Homo movens..., s. 146–159. 
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Tabela 47. Odsetek nupturientów pochodzących spoza Kazimierza i parafii Bożego Ciała (1691–1800) 

Lata 
Liczba 

ślubów 

nupturienci ze 

znanym 

pochodzeniem 

terytorialnym 

Nupturienci spoza parafii  

Bożego Ciała i Kazimierza 

mężczyzna kobieta Razem 

liczba % liczba % liczba % liczba % 

1691–1700 129 78 30,2 11 8,5 1 0,8 12 4,7 

1701–1710 201 254 63,2 22 10,9 2 1,0 24 6,0 

1711–1720 74 54 36,5 11 14,9 2 2,7 13 8,8 

1721−1730 67 54 40,3 10 14,9 1 1,5 11 8,2 

1731−1740 79 66 41,8 9 11,4 1 1,3 10 6,3 

1741−1750 81 79 48,8 14 17,3 5 6,2 19 11,7 

1751−1760 105 152 72,4 26 24,8 2 1,9 28 13,3 

1761−1770 125 145 58,0 17 13,6 5 4,0 22 8,8 

1771−1780 124 71 28,6 17 13,7 4 3,2 21 8,5 

1781−1790 179 225 62,8 38 21,2 23 12,8 61 17,0 

1791−1800 204 138 33,8 22 10,8 17 8,3 39 9,6 

Ogółem 1 368 1 316 48,1 197 14,4 63 4,6 260 9,5 

Źródło: j.w. 

 

Intersująco wygląda kwestia doboru par małżeńskich w zależności od pochodzenia 

nupturientów (tabela 48). Badaniu poddałem 509 par małżeńskich. Śluby, w przypadku których 

podano miejscowość pochodzenia tylko jednego małżonka lub nie podano miejscowości 

żadnego, zaliczyłem do grupy małżeństw o nieustalonym pochodzeniu nowożeńców. 

Następnie te zapisy odrzuciłem (509 par małżeńskich z kompletnymi danymi uznałem za 

100%). Dominowały śluby zawarte w obrębie parafii (70,8%)1439. Na ślubnym kobiercu 

w parafii Bożego Ciała najczęściej stawali mieszkańcy tej samej miejscowości (70,5%)1440. 

Prawie wszystkie pary pochodzące z jednej miejscowości stanowili mieszkańcy Kazimierza. 

W przypadku 22,2% ślubów mieszkanka parafii Bożego Ciała zdecydowała się na ślub 

z przybyszem spoza parafii, zaś 3,3% ślubów to związki mieszkańca parafii z przybyszką1441. 

                                                           
 

1439 Podobnie było w parafii tyskiej w latach 1749–1800 (75,2% małżeństw w obrębie parafii). Mniejszy odsetek 

dla lat 1801–1850 (70,2%) autorka wytłumaczyła zwiększoną mobilnością części chłopstwa wraz ze zmieniającą 

się ich sytuacją prawną; M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 101–102. W parafii nowokorczyńskiej 

odsetek małżeństw w obrębie parafii wyniósł w drugiej połowie XVIII w. 68,3%; K. Kołodziejczyk, Ludność 

Nowego Miasta Korczyna…, s. 69. W parafii Ostrów Mazowiecka małżeństwa między parafianami przekraczały 

połowę wszystkich związków; A. Siłuch, Rejestracja metrykalna…, s. 92. 
1440 Przykładowo w Ostrowi Mazowieckiej na początku XVII w. tylko 45% związków zamykała się w obrębie 

jednej miejscowości; A. Siłuch, Rejestracja metrykalna…, s. 91. 
1441 Mała liczba ślubów parafianina z przybyszką spowodowana jest faktem, iż podług prawa kanonicznego ślub 

panny młodej musiał mieć miejsce wyłącznie w kościele parafialnym do którego przynależała; C. Kuklo, 

Demografia…, s. 293. Dla porównania w wiejskiej parafii Raciborowice zanotowano – wbrew pozorom – wcale 

nie dużo mniejszą liczbę takich związków; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 160, tab. 37. 
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W związkach, które zawarli kawalerowie z miejscowymi parafiankami-wdowami, aż 

1/4 stanowili mężczyźni napływowi. Część przybyłych spoza Kazimierza mężczyzn wiążąc się 

z miejscowymi wdowami zapewne wżeniała się w pozostałe po ich poprzednich mężach 

warsztaty rzemieślnicze, widząc w tym procederze lepszy „start” w nowym miejscu pobytu1442. 

Związki zawarte pomiędzy osobami pochodzącymi spoza społeczności parafialnej stanowiły 

3,9%1443. Tym niemniej podkreślę, że w gronie osób uznanych przez rejestratorów za 

miejscowych parafian było zapewne niemało nupturientów, którzy przyszli na świat poza 

Kazimierzem, a los pchnął ich na różnym etapie cyklu życia do tego miasta, gdzie zostali 

poddani asymilacji, przyśpieszonej poprzez funkcjonowanie sieci migracyjnych1444. 

Nupturienci określeni w zapisach jako migranci stanowili tę część przybyszów, którzy przybyli 

do miasta stosunkowo niedawno i nie zdążyli jeszcze zasymilować się w mieście – proces 

naturalizacji nie pozbawił ich korzeni, stąd w zapisach podano ich rodzinną miejscowość lub 

tę w której ostatnio przebywali1445. 

 

Tabela 48. Pochodzenie nowożeńców w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu (1691–1800) 

Rodzaj małżeństwa 
   Wariant 1 *    Wariant 2 ** 

liczba (%) 

w obrębie parafii 359 (70,5) 1 123 (82,1) 

              w tym:   – w obrębie jednej miejscowości *** w tym:      – 342  

                            – z różnych miejscowości                  – 17  

parafianka z obcym 113 (22,2) 180 (13,2) 

parafianin z obcą 17 (3,3) 45 (3,3) 

oboje spoza parafii 20 (3,9) 20 (1,5) 

Ogółem 509 (100,0) 1 368 (100,0) 

Źródło: j.w. Objaśnienia: * – rozkład procentowy obliczony bez ujęcia par małżeńskich, w przypadku których nie 

ustalono informacji o pochodzeniu obojga nupturientów; ** – rozkład procentowy w którym osoby z nieznanym 

pochodzeniem potraktowano jako miejscowe. 

 

 

W tabeli 49 zestawiłem miejscowości pozaparafialne, z których pochodzili nupturienci 

biorący ślub w parafii Bożego Ciała w latach 1691–1800. Nowożeńcy najczęściej pochodzili 

z ośrodków najbliższych parafii Bożego Ciała. Odległość od miejsca ich pochodzenia (lub 

                                                           
 

1442 Podobnie: A. Siłuch, Rejestracja metrykalna…, s. 91; M. Wyżga, Homo movens…, s. 122; Tenże, Mobilność 

i migracje chłopów…, s. 124. 
1443 Na wsi było niewiele takich ślubów; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 160, tab. 37. 
1444 M. Wyżga, Homo movens…, s. 394; Tenże, Mobilność i migracje chłopów…, s. 113. 
1445 M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa…, s. 309–310; M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, 

s. 123. 
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ostatniego miejsca zamieszkania) nie przekraczała najczęściej 5 km. Najwięcej nupturientów 

pochodziło z Krakowa. Dużo nowożeńców przybyła ze Stradomia, który wprawdzie podlegał 

parafii Wszystkich Świętych w Krakowie, ale administracyjnie powiązany był 

z Kazimierzem1446. Chociaż zanotowani zostali nupturienci z dużych miast (wspomniany już 

Kraków, Wrocław), to Kazimierz silnie oddziaływał przede wszystkich na pobliskie niewielkie 

miasta (Wieliczka, Kleparz, Myślenice) oraz na okoliczne wsie podległe parafiom św. Jakuba 

Apostoła (Płaszów, Zabłocie, Łagiewniki, Swoszowice, Wola Duchacka) oraz śś. Michała 

i Stanisława (Dębniki, Ludwinów, Zakrzówek, Kobierzyn)1447. Zlokalizowane w Kazimierzu 

kościoły parafialne, którym podlegały te wsie, sprzyjały coniedzielnym wizytom 

dokonywanym przy okazji spełniania obowiązku uczestnictwa we mszy świętej oraz 

podejmowanego zatrudnienia czy handlu. Takie codziennie przemieszczenia sprzyjały 

zawieraniu znajomości z miejscowymi. Obecność wielu „napływowych” kobiet (zwłaszcza 

panien) można tłumaczyć ich przybywaniem na służbę do Kazimierza i poznaniem w mieście 

przyszłego małżonka. Udział nowożeńców pochodzących z miejscowości podległym 

okolicznym parafiom, w zestawieniu z podobnymi wynikami dla innych ośrodków, wydaje się 

niewielki. Nieco ponad 1/3 osób napływowych biorących ślub w parafii Bożego Ciała (37,3%) 

przynależała do sąsiednich parafii (29,9% mężczyzn oraz 60,3% kobiet)1448. Znaczna liczba 

nowożeńców pozaparafialnych to zapewne efekt bliskości jednego z największych miast 

ówczesnej Rzeczpospolitej (Krakowa) oraz położenie w okolicach licznych traktów. 

Przykładowo Wieliczkę i Kazimierz łączył taki trakt. Trzech nupturientów pochodziło 

z Krzyszkowic, wsi położonej niespełna 20 km od Kazimierza, należącej do klasztoru 

kanoników regularnych laterańskich1449. Z kolei Jan Osieński, który poślubił Magdalenę 

Matckiewiczównę, pochodził ze wsi Mstów, gdzie znajdował się klasztor wspomnianych 

kanoników (1701)1450. Nie wykluczone, że to księża kanonicy zaaranżowali małżeństwa swoim 

poddanym albo wpłynęły na to sezonowe przepływy siły roboczej między dobrami jednego 

właściciela1451. Przybysze z odległych ośrodków należeli jednak do rzadkości. Ślub 

w Kazimierzu wzięły osoby pochodzące np. z Węgier, Czech, Moraw, Śląska czy Warmii. 

                                                           
 

1446 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 9. 
1447 Podobna, ograniczona do reprezentantów sąsiednich wsi i nieodległych miast, rekrutacja terytorialna 

nowożeńców miała miejsce we wczesnonowożytnym Chrzanowie; por. D. Żurek, Małżeństwa mieszczan…, s. 54. 
1448 W parafii Ostrów Mazowiecka 57% napływowych nupturientów stanowili mieszkańcy sąsiednich siedmiu 

parafii; A. Siłuch, Rejestracja metrykalna…, s. 92. 
1449 Do klasztoru wieś należała aż do pierwszego rozbioru Polski (1772). Wówczas przeszła w administrację rządu 

austriackiego, który wkrótce sprzedał ją w prywatne ręce; B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 2, s. 590–591. 
1450 ANK, MBC, Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73, s. 23. 
1451 Tamże, s. 124, 145, 149 (150). 
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Tabela 49. Pochodzenie geograficzne nupturientów obcych w parafii Bożego Ciała w latach 1691–1800 

Miejscowość (parafia) Kategoria Odległość (km) M. K. Razem 

Kraków (różne) m. 1,9 37 3 40 

   Podgórze (J; po 1783 r. PD) a pr. / m. 0,8 15 8 23 

Stradom (WŚ) b pr. 1,1 16 3 19 

Dębniki (S) c w. 2,7 10 7 17 

Wieliczka (–) m. 12,4 11 3 14 

Płaszów (J) w. 4,3 9 2 11 

Zabłocie (J) w. 1,6 2 3 5 

  Zakrzówek (S) d w. 2,4 3 2 5 

Ludwinów (S) w. 1,6 2 2 4 

Łagiewniki (J, po 1772 r. G) w. 4,3 1 3 4 

Kleparz (F) m. 2,5 3 – 3 

Kobierzyn (S) w. 7,0 – 3 3 

Krzyszkowice (SP) w. 21,4 3 – 3 

    Piasek (SZ) e poz. 2,2 3 – 3 

Podzamcze (WŚ) j. 1,0 3 – 3 

Swoszowice (J) w. 7,6 – 3 3 

Wola Duchacka (J; po 1784 r. PD) w. 4,3 – 3 3 

Zwierzyniec (NS) w. 2,9 3 – 3 

Bieżanów (–) w. 8,9 1 1 2 

Kłobuck (–) m. 133,0 2 – 2 

Myślenice (–) m. 27,8 1 1 2 

Pobiednik (–) w. 21,9 2 – 2 

Wesoła (M) j. 1,7 2 – 2 

Biskupice (–) w. 17,7 1 – 1 

Biskupie (F) j. 2,8 1 – 1 

Borki (JD) g w. 84,7 1 – 1 

Cieszyn (–) m. 113,0 – 1 1 

  Cna (?) f m. ? 1 – 1 

Czarna Wieś (SZ) w. 3,3 1 – 1 

Częstochowa (?) m. 114,0 – 1 1 

Frydrychowice (–) w. 49,0 1 – 1 

Głogów (?) m. 359,0 1 – 1 

  Gorzków (W) g w. 19,0 – 1 1 

Imielin (LD) w. 61,7 1 – 1 

Jasień (–) w. 50,7 1 – 1 

  Kamienica (?) g w. 43,0 1 – 1 

Karniów (–) m. 181,0 1 – 1 

Koźle (?) m. 147,0 1 – 1 

Krzcięcice (–) w. 72,6 1 – 1 

Lubicz (M) j. 2,2 1 – 1 

Miłonów (MK) w. 235,0 1 – 1 

Mogilany (–) w. 12,5 1 – 1 

Mogiła (–) w. 9,5 – 1 1 

Mstów (–) w. 113,0 1 – 1 

Niepołomice (–) m. 22,1 1 – 1 

Nowa Góra (–) m. 33,8 1 – 1 

Nowy Wiśnicz (–) m. 44,9 1 – 1 

Ochojno (P) w. 12,0 1 – 1 

Olkusz (–) m. 40,5 1 – 1 

Ołomuniec (?) m. 229,0 – 1 1 

Opatkowice (G) w. 7,6 1 – 1 

   Prądnik (M) g w. 5,9 1 – 1 

  Przybysławice (K) g w. 14,3 – 1 1 
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Púchov (–) m. 196,0 – 1 1 

Pychowice (S) w. 5,2 – 1 1 

Radocza (–) w. 43,4 1 – 1 

  Rudawa (–) g w. 21,9 1 – 1 

Sieborowice (WC) w. 17,9 1 – 1 

Skawina (–) m. 13,4 1 – 1 

Tabor (?) m. 443,0 1 – 1 

Tyczyn (–) m. 166,0 1 – 1 

Wadowice (–) m. 44,5 1 – 1 

Wawrzeńczyce (–) w. 28,6 1 – 1 

Więckowice (BL) w. 17,1 1 – 1 

Wrocław (?) m. 256,0 1 – 1 

  Zakliczyn (–) g w. 24,2 1 – 1 

Zamek krakowski (KT) poz. 1,2 1 – 1 

Zduny (–) m. 284,0 – 1 1 

  pozostałe h – – 35 9 44 

Razem 200 65 265 

Źródło: j.w. Uwaga: nie wpisano nazwy parafii pod jaką podlegała dana miejscowość, jeśli ta była siedzibą parafii 
lub w mieście istniała tylko jedna parafia. Objaśnienia: M. – mężczyzna; K. – kobieta; m. – miasto; w. – wieś, 
pr. – przedmieście, j. – jurydyka; poz. – pozostałe; nn. – nieznany; ? – nie zidentyfikowano parafii lub obszar 
danego ośrodka podlegał kilku parafiom;  a – również przedmieście zwane „za mostem Wielickim” lub „Zawiśle” 
oraz folwark Sokoleniec; b – Stradom był przedmieściem kazimierskim, ale należał do parafii Wszystkich 
Świętych w Krakowie; c – również Rybaki, Księże, Podmarki, Katarzyńskie, Zagrody, Zebrzydowskie; d – również 
Kapelańskie (folwark krakowskiej kapituły katedralnej); e – część jurydyki Garbary przy Krakowie; f – nie 
zidentyfikowano miejscowości; g – przynajmniej dwie miejscowości o takiej nazwie – brak możliwości ustalenia 
pewnej lokalizacji (wybrano najbliższą miejscowość o tej nazwie); h – opisane jako advena (22 mężczyzn, 
3 kobiety), województwo krakowskie (1K), województwo sandomierskie (1M), Warmia (1M), Galicja (5M, 2K), 
Węgry (1M), Czechy (1M), Śląsk (3M, 3K), Morawy (1M); BL – parafia śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach; 
F – parafia św. Floriana w Kleparzu; G – parafia Narodzenia NMP w Gaju; GŁ – parafia Wniebowzięcia NMP 
w Gołczy; J – parafia św. Jakuba Apostoła w Kazimierzu; JD – parafia Świętej Trójcy w Jędrzejowie; K – parafia 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi; KT – parafia katedralna św. Wacława i Stanisława; LD – parafia 
św. Klemensa w Lędzinach; M – parafia św. Mikołaja (Wesoła); MK – parafia św. Mikołaja w Wierzbnie; 
NS – parafia Najświętszego Salwatora w Zwierzyńcu; P – parafia Ducha Świętego w Podstolicach; PD – parafia 
św. Józefa w Podgórzu; S – parafia śś. Michała i Stanisława w Kazimierzu (Skałka); SP – parafia św. Michała 
Archanioła w Sieprawiu; SZ – parafia św. Szczepana w Krakowie; W – parafia św. Klemensa w Wieliczce; 
WC – parafia św. Jakuba Apostoła w Więcławicach; WŚ – parafia Wszystkich Świętych w Krakowie. 

 

Jak wynika z danych przedstawionych na rycinie 1 dominował napływ nowożeńców 

z kierunku północnego (ok. 1/3 nowożeńców), głównie z Krakowa i Stradomia (prawie 80% 

wszystkich nupturientów z północy rekrutowała się z tych dwóch ośrodków). Sporadycznie 

zanotowano osoby napływowe pochodzące z jurydyk znajdujących się obok Krakowa: 

Biskupiego (1 osoba), Lubicza (1), Podzamcza (3) oraz Wesołej (2). Być może osoby 

pochodzące z miast i wsi leżących na północ od Kazimierza naturalnie częściej wybierali na 

żony i mężów mieszkańców np. Kleparza czy Krakowa – byłoby to świadectwo kontaktów 

handlowych oraz migracji wahadłowych i czasowych do tych ośrodków. Mało istotny napływ 

nowożeńców pochodził z kierunku północno-wschodniego. Być może potomkowie bogatych 

rolników zamieszkujących urodzajne ziemie niziny nadwiślańskiej bardziej preferowali 
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Kraków jako cel swojej migracji1452. Zdecydowanie częściej na ślubnym kobiercu stawali 

nowożeńcy z północnego zachodu (9,1% udziału). Swój znaczny udział zaznaczyli tutaj 

migranci z ośrodków położonych ponad 100 km od Kazimierza (Głogów, Zduny 

k. Krotoszyna, Wrocław, wieś Miłonów k. Oławy, Kłobuck, Częstochowa czy ogólnie Śląsk). 

Do nieco bliżej położonych ośrodków należały Olkusz, Nowa Góra czy wieś Rudawa. Migranci 

z najbliższych ośrodków pochodzili z Czarnej Wsi, Piasku (część jurydyki Garbary przy 

Krakowie) czy zamku krakowskiego. Kierunek zachodni to przede wszystkim nowożeńcy 

rekrutujący się ze wsi podległych parafii skałecznej: Dębnik, Ludwinowa oraz Zakrzówka. 

Rekrutację ze wschodu zdominowały wsie podległe parafii św. Jakuba Apostoła: Płaszów oraz 

Zabłocie. Nupturienci z południa stanowili 1/5 udziału wśród migrantów. Ten kierunek obfituje 

w reprezentantów przeważnie zawiślańskich przedmieść i wsi (folwark miejski Sokoleniec, 

Podgórze, przedmieście za mostem Wielickim, Łagiewniki, Swoszowice, Wola Duchacka), ale 

także i nieco dalszych ośrodków (Krzyszkowice, Myślenice, Mogilany, Ochojno, Opatkowice). 

Mało nowożeńców przybyło z kierunku południowo-zachodniego (2,6%). Z południowego 

wschodu pochodziło 7,4% nowożeńców (głównie z Wieliczki). 

 

Rycina 1. Kierunki napływu nowożeńców do parafii Bożego Ciała w Kazimierzu (1691–1800) 

Źródło: j.w. Reprodukcja mapy: Atlas historyczny miast polskich, red. R. Czaja, t. 5: Małopolska, red. Z. Noga, 

z. 1: Kraków, red. Z. Noga, Kraków 2007, mapa nr 1.12. 

                                                           
 

1452 Por. M. Wyżga, Homo movens…, s. 357; Tenże, Mobilność i migracje chłopów…, s. 125. 
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Dysponując danymi w postaci miejscowości z których rekrutowali się nupturienci 

byłem w stanie obliczyć średnią odległość, jaką musieli pokonać do Kazimierza1453. Odległość 

od miejscowości pochodzenia lub ostatniego zamieszkania nupturienta ustaliłem według 

najkrótszej drogi pieszej (tabela 50)1454. Średnia odległość dla wszystkich nupturientów 

wyniosła 25,2 km (mediana: 3,1 km). Podobny zasięg rekrutacji terytorialnej nupturientów 

obliczyła Anna Siłuch w przypadku miejsko-wiejskiej parafii Ostrów Mazowiecka 

w XVII wieku (20 km)1455. W przypadku miejsko-wiejskiej parafii Nowy Korczyn było to 

nieco ponad 11 km1456. W przypadku parafii wiejskich ten zasięg musiał być mniejszy i często 

ograniczał się jedynie do innych wsi podległych sąsiednim parafiom – w podkrakowskich 

Raciborowicach średnia odległość do miejsca rekrutacji przybyszów wynosiła nieco ponad 

5 km1457, zaś w parafii szaradowskiej „napływowi” panowie młodzi pochodzili zazwyczaj 

z sąsiednich parafii1458. W wiejskiej parafii Więcławice pod Krakowem średni dystans 

mężczyzn do miejsca ożenku w latach 1615–1728 wynosił 23,6 km (mediana: 10,9 km), ale 

kobiety, który wyszły tam za mąż migrowały na dużo większe dystanse – średnio 40,6 km 

(mediana: 21 km)1459. Zasięg przestrzeni życia codziennego w mikroregionie krakowskim 

wynosił około 14 km1460. Z zestawienia (tabela 50) wynika ponadto, że ogólnie mężczyźni 

cechowali się mobilnością o nieznacznie dalszym zasięgu od kobiet1461. Tak samo było 

w przypadku porównania średnich odległości dotyczących kawalerów i panien, ale średni 

dystans mężczyzn był zauważalnie większy. Kawalerowie wywodzili się nierzadko z odległych 

ośrodków1462. Porównując średnie dystanse przebyte przez wdowców i wdowy okazało się, że 

kobiety musiały przebyć dłuższą drogę, aby poślubić kolejnego partnera, bowiem średnio 

pokonały 23,7 km (mediana: 5,65 km), zaś mężczyźni ponad trzy razy krótszy dystans – 9,1 km 

                                                           
 

1453 W przypadku podania przez duchownego lokalizacji mało precyzyjnej (na przykład województwa lub regionu) 

rezygnowałem z ustalenia współrzędnych geograficznych, a tym samym wyłączyłem z analizy taki wpis. 

Ostatecznie w obliczeniach wziąłem pod uwagę tylko miasta, wsie, jurydyki i przedmieścia. Nazwy jednej 

miejscowości nie udało mi się zlokalizować (miasto Cna na Morawach). Kilkukrotnie nazwa miejscowości 

z uwagi na swą powtarzalność jednoznacznie nie wskazywała na konkretny ośrodek (Kamienica, Prądnik, 

Przybysławice, Rudawa, Zakliczyn) – w takich przypadkach wybierałem najbliższą Kazimierzowi miejscowość. 

Por. M. Wyżga, Homo movens…, s. 78. 
1454 Na temat sposobu dokonywania pomiarów migracji zob. Wstęp. 
1455 A. Siłuch, Rejestracja metrykalna…, s. 93. 
1456 Dystans został wówczas zmierzony wprawdzie na podstawie dystansu w linii prostej, więc średnia odległość 

według dróg pieszych byłaby wyższa o około 15%; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 70. 
1457 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 161. 
1458 M. Górny, Zawarcie małżeństwa…, s. 89. 
1459 M. Wyżga, Homo movens…, s. 154–155. 
1460 Tamże, s. 405. 
1461 Podobnie: S. Kowalska-Glikman, Ruchliwość…, s. 55–56. 
1462 Dystans drogowy wynoszący ponad 100 km dzielił od Kazimierza następujące miejscowości, z których 

pochodzili kawalerowie: Głogów, Karniów, Kłobuck, Koźle, Miłonów, Mstów, Tyczyn oraz Wrocław. 



  

  238 

 

(mediana: 2,6 km)1463. Mogło to mieć związek z trudnościami kobiet ze znalezieniem nowego 

partnera w miejscu zamieszkania. Być może zubożałe wskutek śmierci męża kobiety wyruszały 

„za chlebem” i podczas wędrówki znajdowały nowego partnera (np. na służbie). Mężczyźni, 

którzy znaleźli w Kazimierzu kolejną partnerkę wywodzili się najczęściej kolejno ze Stradomia 

(10 mężczyzn), Krakowa (8), Wieliczki (5), Podgórza i przedmieścia za mostem Wielickim 

oraz (4) oraz Płaszowa (3). Zasięg migracji wdowców nie przekroczył 100 km. 

 

 

Tabela 50. Średnia odległość do Kazimierza (po drogach pieszych) z miejscowości nupturientów 

biorących ślub w parafii Bożego Ciała (1691–1800) 

Płeć 

Stan cywilny 
Ogółem 

kawaler/panna wdowiec/wdowa nieznany 

średnia arytmetyczna (mediana) 

mężczyzna    31,1 (4,3) * 9,1 (2,6) 66,9 (2,7) 26,5 (2,9) 

liczba 82 38 7 127 

kobieta 22,1 (3,5) 23,7 (5,65) 19,0 (19,0) 22,2 (4,3) 

liczba 46 6 1 53 

Razem 27,9 (4,3) 11,1 (2,7) 60,9 (3,5) 25,2 (3,1) 

Źródło: j.w. Uwagi: pominięto zapisy odnośnie osób miejscowych. Zdecydowano się nie włączać do obliczeń 

nupturientów pochodzących z Krakowa – uznano, że znacząco zafałszuje to obliczenia, istotnie zaniżając średnią 

arytmetyczną i medianę. Objaśnienia: * – w nawiasie podano medianę. 

 

1.6. Dobór świadków ślubu 

Kwestie dotyczące doboru świadków ślubu stanowią jedno z ciekawszych badawczo 

zagadnień związanych z ówczesnymi ceremoniami ślubnymi1464. Zawarcie małżeństwa było 

jednym z najważniejszych wydarzeń, zarówno w sferze religijnej jak i społeczno-towarzyskiej, 

dlatego dobór świadków tego wydarzenia nie mógł być i nie był ówcześnie przypadkowy1465. 

Analiza doboru świadków ślubu, poprzez dokonanie rekonstrukcji zasięgu kontaktów 

społecznych i towarzyskich oraz więzi zawodowych i rodzinnych, umożliwia szersze poznanie 

funkcjonowania społeczeństwa staropolskiego i jego struktur1466. Mimo tak szerokich 

perspektyw badawczych problematyka doboru świadków ślubów nie cieszy się wśród badaczy 

szczególnym zainteresowaniem1467. Wydaje się, że mała popularność badań tego zagadnienia 

jest spowodowana istotnymi ograniczeniami, które zostały narzucone badaczom. Największą 

                                                           
 

1463 Zob. M. Wyżga, Homo movens…, s. 155. 
1464 C. Kuklo, Demografia…, s. 303. 
1465 S. Kowalska-Glikman, Ruchliwość…, s. 110; M. Wyżga, Homo movens…, s. 129. 
1466 C. Kuklo, Demografia..., s. 303; S. Kowalska-Glikman, Ruchliwość…, s. 4; M. Wyżga, Homo movens…, 

s. 127. 
1467 C. Kuklo, Demografia..., s. 303. 
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przeszkodą jest niewątpliwie oszczędny charakter zapisów w metrykach ślubu. Świadkowie 

często wspominani są jedynie z imienia i nazwiska. Rzadko duchowni decydowali się notować 

takie szczegóły dotyczące tych osób jak stan społeczny, zawód czy miejscowość 

zamieszkania1468. Nie inaczej było w zapisach ślubów parafii Bożego Ciała1469. Do rzadkości 

należało odnotowanie faktu istnienia pokrewieństwa lub powinowactwa pomiędzy świadkiem 

oraz jednym z nupturientów1470. W źródłach w ogóle nie określono więzi towarzyskich 

łączących te osoby1471. Jedyny przypadek, kiedy zapisano więcej informacji na temat świadków 

poza ich imionami i nazwiskami, miejscowościami pochodzenia czy predykatami, dotyczy 

metryki ślubu Karola Sroczyńskiego i Anny Parlińskiej, w której zapisano, że świadkowie 

pochodzili zarówno ex parte unius oraz ex parte alterius1472. Zdecydowałem posłużyć się 

nieocenioną metodą rekonstrukcji rodzin celem uzupełniania brakujących danych1473. 

Równocześnie mam świadomość – co pragnę wyraźnie podkreślić – że wszystkie wykorzystane 

źródła nie dadzą podstawy do zrekonstruowania całego ówczesnego mechanizmu doboru 

świadków ślubów i okoliczności z tym związanych, lecz umożliwiają jedynie nakreślenie 

ogólnego obrazu1474. 

W metrykach ślubów parafii Bożego Ciała w Kazimierzu wymieniono jako świadków 

1 325 różnych osób. Znakomita większość świadków ślubów (prawie 3/4) pełniła tę funkcję 

jednokrotnie. Dwukrotnie świadkowało 9% mężczyzn, trzykrotnie 5,4%, zaś czterokrotnie 

2,7%. Nieco częściej bo 5–10 razy było wzmiankowanych 5,7% świadków, zaś 11–50 razy 

pełniło tę funkcję 2,9% mężczyzn. Powyżej 50 razy świadkowało tylko 0,2% osób1475. 

                                                           
 

1468 Podobnie było w parafiach Ostrów Mazowiecka, Kochłowice, Toszek, Raciborowice oraz Bogucice; A. Siłuch, 

Rejestracja metrykalna…, s. 81; E. Brodnicka, Ludność parafii Wieleń…, s. 79; P. Kwapulińska, Śluby…, s. 106; 

D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Śluby…, s. 67; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 166; J. Siebel, Ludność parafii 

bogucickiej…, s. 131; M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 104–105. Uwagę na problem oszczędności 

w zapisach dotyczących świadków zwraca L. Wiatrowski, Stosunki wzajemne…, s. 27–28. 
1469 Stan społeczny odnotowano w przypadku 47% świadków, zawód – 19%, zaś miejscowość pochodzenia – 49%. 
1470 K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 72; S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, 

s. 166, przyp. 111. 
1471 Podobnie: K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 72. 
1472 ANK, MBC, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74, s. [9]. 
1473 W celu ustalenia takich szczegółów jak stan społeczny, zawód czy miejsce zamieszkania świadków 

posłużyłem się księgami metrykalnymi pozostałych dwóch serii oraz źródłami pozametrykalnymi (np. księgami 

miejskimi). Dzięki rekonstrukcji rozpoznałem ostatecznie stan społeczny w przypadku 76,8% świadków, zawód 

– 22,3%, zaś miejscowość zamieszkania – 87,2%. 
1474 S. Kowalska-Glikman, Ruchliwość…, s. 4. 
1475 Podobne dane dla miejsko-wiejskiej parafii Nowy Korczyn ujawniają zdecydowanie mniejszy udział (58,2%) 

świadków, którzy pełnili tę funkcję jednorazowo; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 72. 
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Za świadków ślubu uważano ówcześnie wszystkich obecnych w kościele podczas 

ceremonii1476. Prawo kościelne wymagało ich co najmniej dwóch1477. Najczęstszą praktyką 

w metrykach parafii Bożego Ciała było zapisanie każdorazowo w metryce nazwisk właśnie 

dwóch świadków (66,6%)1478. Metryki ślubów, gdzie wymieniono tylko jednego świadka 

stanowią marginalny odsetek (0,4%). Trzech świadków zapisano w 27,5% przypadków. 

Rzadziej notowano nazwiska czterech świadków (3,6%). Do zupełnej rzadkości natomiast 

należała praktyka imiennego wymieniania pięciu (0,6%) czy sześciu osób (0,3%)1479. 

Wyróżnienie dużej liczby osób funkcją świadka ślubu wynikała zapewne ze zobowiązań 

towarzyskich nupturientów1480. W 14 zapisach (1%) nie pojawiły się nazwiska świadków. 

Dane pochodzące z ksiąg ślubów parafii Bożego Ciała dowodzą liczniejszego udziału 

świadków na ślubach elity szlacheckiej i mieszczańskiej1481. Otóż na jeden ślub najuboższych 

nupturientów przypadło przeciętnie 2,1 świadków, zaś na ślub chłopów nieco więcej bo 

2,2 świadka. Przy ślubie mieszczan asystowało już średnio 2,4 świadka, ale kiedy ślub brał 

urzędnik czy jego syn lub córka to wówczas obecnych było już przeciętnie 2,6 osoby. Ślub 

szlachty cieszył się jeszcze większą frekwencją świadków (2,8), ale ślub szlachcica-urzędnika 

odbywał się już w obecności średnio 3,6 świadka. Tym samym z im wyższych sfer wywodzili 

                                                           
 

1476 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 167. Sugerują to następujące adnotacje poczynione po nazwiskach 

świadków ślubów: et aliis multis cives casimirienses oraz et aliis casimirienses. 
1477 W. Abraham, Forma zawarcia zaręczyn i małżeństwa w najnowszem ustawodawstwie kościelnem, Lwów 

1913, s. 27. 
1478 Podobnie: J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 132. 
1479 Bardzo podobne proporcje liczby świadkujących osób uzyskano dla metryk ślubów parafii Nowy Korczyn 

z lat 1751–1800; por. K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 73. 
1480 M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 105. Przykładowo 5 X 1791 r. ślub w kościele Bożego Ciała 

zawarli nobilis Karol Okoński (mieszczanin kazimierski oraz prokurator prawa magdeburskiego) oraz nobilis 

Katarzyna Bekierska. Świadkowało im sześć osób: nobilis ac spectabilis Jan Bekierski (rajca kazimierski, ojciec 

panny młodej), Jan Okoński (rajca kazimierski, ojciec pana młodego), Tomasz Czerkiewicz (rajca kazimierski), 

Józef Krumłowski (aptekarz kazimierski), famatus dominus Stanisław Zawadzki (rothmagister z Krakowa, był 

także kupcem) oraz famatus dominus Karol Kryszkier (krakowski architekt i senior cechu murarskiego). Nie 

można nie zauważyć ewidentnych powiązań zawodowych, a zarazem towarzyskich, wśród świadków 

i nupturientów (byli dziećmi ojców-rajców). Bekierscy pochodzili z Krakowa, toteż nie dziwi reprezentacja 

świadków z tego miasta (wiadomo, że z jakichś niezbyt chlubnych powodów Bekierski zmuszony był przenieść 

się do Kazimierza – krążyła ówcześnie wśród mieszkańców miasta opinia, że „w Krakowie [Jan Bekierski się – 

przyp. KK] wysrał i tu przyszedł na Kazimierz”). Co więcej, jakieś koligacje musiały łączyć Kryszkiera 

i Bekierskich, skoro ten pierwszy był spadkobiercą domu tych ostatnich przy ulicy Grodzkiej w Krakowie. 

Kryszkier był ponadto zięciem Zawadzkiego (poślubił jego córkę Katarzynę); ANK, AMK, Acta inquisitionum, 

sygn. 29/34/274, s. 216; Z. R. Piechowie, Dziewiętnastowieczne inskrypcje nagrobne z kościoła p.w. 

Wniebowzięcia N. P. Maryi (Mariackiego) w Krakowie, „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury 

katolickiej w Polsce”, t. 62, 1984, s. 183–184; H. Rojkowska, W. Niewalda, Właściciele w Krakowie. Od 

średniowiecza do czasów współczesnych. Rejon Okołu (najstarsza część miasta), 

https://genealogia.okiem.pl/wykaz.htm [dostęp: 23 IX 2020 r.]; Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów…, s. 534. 
1481 C. Kuklo, Demografia…, s. 303. 
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się małżonkowie, tym towarzyszyło im na ślubie większe grono świadków, a być może podczas 

ceremonii obecnych było więcej znakomitych person, których nazwiska wypadało utrwalić. 

Od kandydatów na świadków ślubu nie były „wymagane szczególnie jakieś przymioty, 

byleby pojmowały, o co chodzi i mogły poświadczyć o dokonaniu aktu zawarcia małżeństwa. 

Świadkami więc mogą być osoby niedojrzałe, lecz dostatecznie umysłowo rozwinięte, krewni 

stron, kobiety, osoby znajdujący się pod cenzurami kościelnemi, heretycy lub niewierni”1482. 

Zwyczajowo świadkami byli prawie wyłącznie mężczyźni i to w przeważającej mierze 

żonaci1483, chociaż prawo kościelne nie zabraniało kobietom pełnienia tej funkcji1484. 

W księgach zapisano tylko jedno nazwisko świadkującej kobiety, co bez wątpienia było 

niecodziennością jak na tamte czasy1485. 

Bliższa analiza nazwisk świadków ślubów zapisanych w metrykach parafii Bożego 

Ciała pozwala stwierdzić, że niektóre osoby występowały w tej roli bardzo często. Podobnie 

zjawisko „dyżurnych świadków” występowało w innych badanych parafiach1486. Oznacza to, 

że niektórzy parafianie cieszyli się wśród lokalnej społeczności szczególnym poważaniem 

i szacunkiem, a niekiedy na pewno posiadali inne walory jak np. zamożność, dowcipność czy 

obycie i erudycja1487. Niewątpliwie popularnością cieszyły się ówcześnie osoby wykonujące 

szanowane i prestiżowe zawody1488. W wiejskiej parafii Raciborowice koło Krakowa prym 

wśród zanotowanych zawodów świadków ślubów wiodły dwie profesje: młynarze 

i karczmarze1489. Przy wyborze tych osób musiano kierować się ich znaczną pozycją w lokalnej 

społeczności, być może także majątkową. Popularność wiązała się także z pełnioną w danej 

społeczności ważną funkcją. Musiano więc z różnych względów wybierać na świadków 

ceremonii, zapewne głównie z pobudek czysto prestiżowych, osoby niezwiązane 

z najbliższymi kręgami towarzyskimi nupturientów1490. Istniała tendencja wybierania na 

świadków przedstawicieli władzy oraz elit miejskich, nawet niezależnie od zamożności 

                                                           
 

1482 W. Abraham, Forma zawarcia…, s. 27–28. 
1483 C. Kuklo, Demografia…, s. 303; J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 131; W. Pasieka, Dobór świadków 

ślubów w parafii św. Krzyża w Opolu w pierwszej połowie XIX wieku, RDSG, t. 63, 2003, s. 146. 
1484 W. Abraham, Forma zawarcia…, s. 28. 
1485 M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 105; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 171. W metryce ślubu 

Wojciecha Nowaczyka oraz Barbary Gutowskiej z 1720 r. jako drugiego świadka ceremonii wymieniono niejaką 

Elżbietę Przemyską; ANK, MBC, Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73, s. 76. Podobne sytuacje miały 

miejsce np. w parafii opolskiej w drugiej połowie XIX w.; W. Pasieka, Dobór świadków…, s. 146. 
1486 J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 135. 
1487 Tamże, 135–136. 
1488 M. Wyżga, Homo movens…, s. 131. 
1489 Tenże, Parafia Raciborowice…, s. 167, tab. 41. 
1490 L. Wiatrowski, Stosunki wzajemne…, s. 48. 
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nowożeńców. Z pewnością udział w uroczystości rajcy lub ławnika dodawał imprezie 

nieprzeciętności. Dla przykładu podobnie było w parafii bogucickiej koło Katowic na 

przełomie XVIII i XIX wieku, gdzie szczególnie popularnymi świadkami byli miejscowi 

wójtowie, którzy wzięli udział w pokaźnym odsetku zawartych w tej parafii ślubów1491. Z kolei 

w parafii Nowy Korczyn miejscowi nupturienci chętnie widzieli w roli świadków osoby 

pełniące funkcję w samorządzie miejskim1492. Z opracowanych danych wynika, że największą 

popularnością jako świadkowie ceremonii w parafii Bożego Ciała cieszyli się przedstawiciele 

mieszczaństwa, a zarazem osoby pełniące funkcję w samorządzie miejskim – szczególnie rajcy 

i ławnicy (tabela 51). Niezwykłym szacunkiem miejscowych musiał cieszyć się ławnik, 

a następnie rajca kazimierski Jan Kudaszewicz, który świadkował aż 91 razy. 

 

 
Tabela 51. Osoby najczęściej pełniące rolę świadków ślubu w metrykach parafii Bożego Ciała (1691–1800) 

Imię i nazwisko Urząd Zawód Ile razy 

Jan Kudaszewicz ławnik, rajca – 91 

Tomasz Czerkiewicz rajca – 58 

Baltazar Krolicki członek kolegium dwunastu mężów – 58 

Jakub Bukowiecki wójt, rajca – 50 

Mikołaj Krolicki – – 38 

Szymon Rembochowic – – 37 

Bartłomiej Kaczorowski ławnik, rajca – 34 

Wawrzyniec Kudaszewicz – stolarz 31 

Jakub Pruski wójt, rajca – 30 

Jan Wróblowski – rzeźnik 29 

Stanisław Szwander rajca – 26 

Jan Okoński rajca karczmarz, kupiec 24 

Kazimierz Woźniakowski rajca – 24 

Szymon Bogutowski – – 23 

Wawrzyniec Otkowski – rzeźnik 23 

Szymon Bukowiecki ławnik – 22 

Jakub Groda – – 22 

Kazimierz Szmidowski – cyrulik 22 

Marcin Bętkowski – - 21 

Tomasz Jaśkiewicz członek kolegium dwunastu mężów – 21 

Szymon Głowiński ławnik, rajca – 20 

Źródło: j.w. Uwagi: uwzględniono tylko osoby, które zapisano minimum 20 razy. Wszyscy wymienieni 

świadkowie byli miejscowymi mieszczanami. 

 

 

                                                           
 

1491 J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 133. 
1492 K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 73. 
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W kontekście świadków ślubów nie mogę pominąć osób pochodzących z najbliższego 

otoczenia kościoła parafialnego. Częstą praktyką był wybór na świadków ceremonii osób 

pełniących różne funkcje przy parafialnym kościele, najpewniej z racji ich dyspozycyjności. 

Także ubodzy chętnie korzystali z „usług” służby kościelnej. W parafii Nowy Korczyn w latach 

1751–1800 najczęściej występującym świadkiem był dzwonnik kościoła farnego1493. Również 

w parafiach wiejskich można zaobserwować duży udział jako świadków osób z najbliższego 

otoczenia lokalnego kościoła1494. W parafii Bożego Ciała ich udział w ogólnej liczbie świadków 

jest znikomy. Być może w mieście, obok całej rzeszy osób wykonujących inne, bardziej 

szanowane i prestiżowe zawody, nie byli tak popularni jak na wsiach. Jednakże zdarzało się, że 

byli jedyną deską ratunku dla napływowych nupturientów, którzy nie zdążyli zawrzeć żadnych 

znajomości na miejscu, ale też nie mogli liczyć na więzi towarzyskie z poprzedniego miejsca 

pobytu (najpewniej z racji dużej odległości od miejscowości pochodzenia) czy pomoc rodziny. 

Tak było niewątpliwie w 1749 roku w przypadku ślubu pochodzących spoza Kazimierza 

Jakuba Rogoza (ze śląskiej wsi Miłonów) i Katarzyny Różyckówny (z węgierskiego miasta 

Púchov). Świadkami ich ślubu byli Jan Rożnowski, organista miejscowego kościoła Bożego 

Ciała oraz Marcin Kognicki, kantor tej fary1495. 

Najważniejszym zagadnieniem, jeśli chodzi o świadków ślubów, jest określenie 

kryteriów ich doboru przez parę młodą. Zazwyczaj wybierano do tej funkcji osoby godne 

zaufania i szacunku1496. Nie można sądzić, że dobór świadków był przypadkowy, jak często 

bywało w przypadku wyboru rodziców chrzestnych dla dziecka w sytuacji niebezpieczeństwa 

jego śmierci. Ślub i wszystkie okoliczności z nim związane były odpowiednio wcześniej 

starannie zaplanowane1497. W dotychczasowych badaniach położono nacisk na przedstawienie 

terytorialnego i społeczno-zawodowego doboru świadków. W niniejszej pracy postanowiłem 

zrealizować ten postulat poprzez porównanie stanu społecznego nowożeńców oraz zawodu 

pana młodego z pochodzeniem społecznym i profesją świadków ceremonii1498. 

Z wcześniej przeprowadzonych badań wynika, że świadkowie ślubów pochodzili 

najczęściej z tej samej grupy społeczno-zawodowej co małżonkowie1499. Podjąłem się więc 

                                                           
 

1493 Tamże, s. 74, tab. 31. 
1494 M. Wyżga, Homo movens…, s. 131. 
1495 ANK, MBC, Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73, s. 124. 
1496 J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 131. 
1497 K. Korenda, Rejestracja metrykalna parafii Pszczew z XVII wieku, PDP, t. 24, 2003, s. 45–73. 
1498 C. Kuklo, Demografia…, s. 303. 
1499 J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 132–135; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 166–167; 

L. Wiatrowski, Stosunki wzajemne…, s. 49–52; S. Kowalska-Glikman, Ruchliwość…, s. 128129. 
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porównania statusu społecznego nowożeńców i świadków w parafii Bożego Ciała w latach 

1691–1800 (tabela 52)1500. Dzięki takiemu zestawieniu można zaobserwować trwałość barier 

społecznych między stanami społecznymi1501. Zestawienie dowodzi, że dobór świadków 

najczęściej zamykał się wewnątrz odpowiedniego dla nupturientów stanu społecznego1502. 

Mieszczanie wybierali do roli świadków zwykle innych mieszczan. Zdecydowanie bardziej 

pożądani w tej roli byli mieszczanie sprawujący urzędy niż rzemieślnicy (ponad połowa cives 

wybrała na świadków rajców i ławników)1503. Więcej niż co czwarty mieszczanin wybrał jako 

świadka swojego ślubu rzemieślnika. Osoby nie mieszczące się w przyjętym podziale stanowiły 

4,4% świadków. Urzędnicy kazimierscy byli nieco mniej chętni od mieszczan zajmujących się 

głównie rzemiosłem brać na świadków reprezentantów swojego stanu społecznego. Jednak 

o ile na ślubach rzemieślników nie świadkowali „szlachetni”, to na ślubach miejskich 

urzędników stanowili już 5,5% świadków. Mieszczanie trudniący się kupiectwem, a więc 

osoby z reguły majętne, brali na świadków wyłącznie innych mieszczan, ale prawie wyłącznie 

urzędników. Mieszczanie sporadycznie wybierali do tej roli chłopów (0,2%). 

Przedstawiciele szlachty biorący ślub w kościele Bożego Ciała najczęściej zapraszali do 

roli świadków osoby reprezentujące ten sam stan społeczny (prawie połowa przypadków). 

Niewiele mniej ślubów szlachty odbyło się w asyście przedstawicieli mieszczaństwa. Jeśli 

jednak na ślubnym kobiercu stawali przedstawiciele szlachty urzędniczej to częściej widziano 

w tej roli także innych urzędników z tego stanu albo mieszczan piastujących urzędy miejskie. 

Nobiles nie brali na świadków chłopów. 

Jeśli jeden z nowożeńców był stanu chłopskiego, to świadkowie ślubu byli zwykle 

wybierani z grona mieszczaństwa (prawie 3/4 przypadków)1504. Można to poczytywać jako 

znak stopniowej asymilacji chłopców w nowym dla nich, miejskim środowisku. 

Przedstawiciele szlachty nie pojawiali się na ślubach „pracowitych”. W 9% przypadków chłopi 

brali do roli świadków ślubów ludzi pochodzących ze swojego stanu społecznego. Osoby nie 

ujęte w przyjętym podziale stanowiły na ślubach chłopów prawie co szóstego świadka (byli to 

głównie przedmieszczanie oraz służba kościelna i miejska).  

                                                           
 

1500 Podobnie: W. Pasieka, Dobór świadków…, s. 146; J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 132.  
1501 S. Kowalska-Glikman, Ruchliwość…, s. 4. 
1502 Dobór świadków był zarówno decyzją pana młodego, jak i panny młodej, toteż nie można było pominąć tak 

istotnego czynnika jak status społeczny kobiety; L. Wiatrowski, Stosunki wzajemne…, s. 49. 
1503 Zdaję sobie sprawę z nieco sztucznego podziału mieszczan na rzemieślników i urzędników, bowiem ci 

pełniący funkcje w samorządzie także zwykle zajmowali się jakimś rzemiosłem. Fakt pełnienia funkcji rajcy lub 

ławnika przez mieszczanina umożliwił wyróżnienie osobnej kohorty, co pozwoliło na dodatkowe pomiary. 
1504 W opolskiej parafii św. Krzyża w XIX w. miejscowi chłopi jawili się jako grupa bardzo zamknięta w swoim 

stanie społecznym, jeśli chodziło o dobór świadków ślubów; W. Pasieka, Dobór świadków…, s. 154. 
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Tabela 52. Dobór świadków ślubu w parafii Bożego Ciała w latach 1691–1800 

Nowożeńcy 
Świadkowie (%) 

mieszczanie (cives) szlachta 

chłopi   pozostali c 
Razem  

(%) wyszczególnienie l.b. ogółem 
w tym: 

ogółem 
w tym: 

urzędnicy rzemieślnicy   inni a urzędnicy 

mieszczanie (cives) 439 93,1 53,2 28,0 18,8 2,3 52,4 0,2 4,4 100,0 

w tym:  urzędnicy 105 91,5 79,7 11,9 8,4 5,6 71,4 0,4 2,4 100,0 

rzemieślnicy 218 94,4 37,3 39,7 23,0 0,2 – 0,2 5,2 100,0 

kupcy 4 100,0 88,9 – 11,1 – – – – 100,0 

inni a 112 91,9 55,2 22,7 22,2 2,8 16,7 – 5,2 100,0 

szlachta 11 45,2 57,1 21,4 21,4 48,4 46,7 – 6,5 100,0 

w tym:  urzędnicy 7 52,4 54,5 27,3 18,2 42,9 55,6 – 4,8 100,0 

chłopi 55 74,2 25,8 33,3 40,9 – – 9,0 16,9 100,0 

pozostali b 220 68,4 44,1 45,5 10,4 2,1 44,4 1,2 28,3 100,0 

Ogółem świadków (l.b.) 1 219 609 398 221 45 22 15 180 1 458 

Ogółem świadków (%) 83,7 – – – 3,1 – 1,0 12,3 100,0 

Źródło: j.w. Uwagi: wzięto pod uwagę tylko śluby z ustalonym stanem społecznym nowożeńców i świadków – zestawienie zawiera zsumowane dane dotyczące 495 panów 

młodych, 230 panien młodych oraz 1 468 świadków (1 006 dla mężczyzn oraz 462 dla kobiet). 

Objaśnienia:  a  mieszczanie w przypadku których nie udało się ustalić zajęcia; b  osoby, które nie mieszczą się w przyjętym podziale: przedmieszczanie (suburbani), żołnierze, 

służba kościelna (organiści, kantorzy, dzwonnicy) oraz miejska (strażnicy, hutmani, bramni), pozostali mieszkańcy (incolae) oraz inne osoby o nieokreślonej profesji; c  osoby, 

które nie mieszczą się w przyjętym podziale: mieszkańcy jurydyk, przedmieszczanie (suburbani), żołnierze, służba kościelna (organiści, kantorzy, dzwonnicy) oraz miejska 

(strażnicy, hutmani, bramni), ubodzy, duchowni, pozostali mieszkańcy (incolae) oraz inne osoby o nieokreślonej profesji; l.b. – liczba bieżąca. 
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Powiązanie profesji pana młodego z zawodem świadków ceremonii ślubnej może 

przynieść owocne rezultaty. Na wybór świadków ślubu na pewno miały wpływ kontakty 

zawodowe1505. Podjąłem się więc porównania profesji rzemieślniczej pana młodego z zajęciem 

zarobkowym świadków1506. Okazało się, że miejscowi rzemieślnicy przywiązywali dużą wagę 

do doboru świadków z własnej grupy zawodowej, bowiem zawód pana młodego i świadków 

jego ślubu okazał się zbieżny w 60% przypadków1507. Przeważnie na ślubie występował jeden 

świadek trudniący się tym samym zawodem co pan młody, ale kilkukrotnie pojawiała się 

większa ich liczba. W przypadku parafii Bożego Ciała da się zauważyć, że szczególną troskę 

o dobór świadków ze swojej grupy zawodowej okazywali żołnierze oraz szewcy. Prawie 

3/4 mężczyzn, którzy dobrali dwóch świadków ze swojej grupy zawodowej stanowili żołnierze, 

zaś 20% panów młodych w tej grupie stanowili szewcy. Pięciu panów młodych każdorazowo 

dobrało aż trzech świadków wedle swojej profesji zawodowej. Przykładowo żołnierze Jakub 

Olszowski, Franciszek Jędrzeiowski oraz Józef Bronerowicz jako wszystkich trzech świadków 

na swoich ślubach wybrali także „walecznych”1508. Z kolei podczas ślubów Franciszka Bilika 

(1752) oraz Wojciecha Woynarowicza (1768), którzy byli szewcami, trzech na czterech 

świadków należało do tej samej profesji rzemieślniczej co panowie młodzi1509. 

Na ślubach obecni byli również krewni i powinowaci nupturientów1510. Chociaż prace 

dotyczące świadków ślubów w epoce staropolskiej koncentrowały się przeważnie wokół 

społecznej i terytorialnej ich rekrutacji, to nie sposób nie zasygnalizować zagadnienia 

„rodzinnego” doboru1511. W treści metryk sporadycznie odnotowano pokrewieństwo świadka 

z panem młodym lub panną młodą1512. O krewnych i powinowatych w roli świadków ślubów 

musi świadczyć przede wszystkim zbieżność ich nazwisk z nazwiskami nupturientów. Okazało 

                                                           
 

1505 P. Kwapulińska, Śluby…, s. 108; S. Kowalska-Glikman, Ruchliwość…, s. 129. 
1506 Dobór świadków ze swojej grupy zawodowej występował np. w parafii św. Krzyża w Opolu w latach 1801–

1850; por. W. Pasieka, Dobór świadków…, s. 147. 
1507 Porównałem tylko wpisy w przypadku których znany był zawód pana młodego oraz świadka (195 przypadków). 
1508 ANK, MBC, Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73, s. 32, 81; Tamże, Księga ślubów 1788–1864 

[mikrofilm], sygn. 5–74, s. [13]. 
1509 ANK, MBC, Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73, s. 133, 179. 
1510 M. Górny, Zawarcie małżeństwa…, s. 73. 
1511 W. Pasieka, Dobór świadków…, s. 145. 
1512 Uczyniono to ośmiokrotnie. Najczęściej funkcję świadka pełnił brat jednego z nowożeńców; zob. także 

M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 105 



 

 

 

 

 
 

247 

 
 

 

się, że krewni bądź powinowaci jako świadkowie ceremonii stanowili zaledwie 1,1% wszystkich 

osób występujących w tej roli. Pojawili się na 71 ślubach (5,3% wszystkich ślubów z lat 1691–

1800)1513. Warto odnotować, że udział świadków z rodziny panny młodej okazał się większy 

(1,5%) od reprezentacji pobratymców pana młodego (0,7%). Ze względu na przymus parafialny 

krewni i powinowaci oblubienicy byli z pewnością liczniej obecni w miejscu ślubu niż familia 

pana młodego. W konkluzji tego zgoła sondażowego badania muszę stwierdzić, że odsetek 

krewnych i powinowatych jako świadków ślubów nie był zapewne większy niż kilka procent1514. 

Badania nad doborem terytorialnym świadków ślubów dowodzą, że nupturienci 

wybierali do tej roli najczęściej swoich współziomków1515. W przypadku ślubów zawartych 

w parafii Bożego Ciała miejscowość pochodzenia nupturientów i świadków okazała się zbieżna 

w 72,1%. Nieco częściej świadkowie pochodzili z tej samej miejscowości co kobieta (79,4%) 

niż z miejscowości mężczyzny (64,4%). Fakt, że ślub, który według prawa kościelnego miał 

odbyć się w parafii nupturientki (w przypadku panny), spowodował, że jako świadkowie 

częściej występowały osoby pochodzące z miejscowości oblubienicy niż pana młodego. 

Szczególnie cenne okazały się dane odnośnie miejscowości zamieszkania świadków, którzy 

brali udział w ślubach osób „napływowych”. Otóż w ślubach 7,8% nupturientów pochodzących 

spoza Kazimierza jako świadkowie wzięły udział osoby pochodzące z ich rodzinnych 

miejscowości. Z jednej strony oznacza to, że nupturienci musieli utrzymywać więzi ze 

społecznością z której pochodzili1516, ale tym bardziej jest to świadectwo szybkiej asymilacji 

przybyszów w nowym środowisku1517. Więzi z dawnym środowiskiem silniejsze były 

                                                           
 

1513 Przeważnie na każdym ślubie pojawiał się jeden krewny lub powinowaty. Tylko dwa razy na ślubie 

świadkowały dwie osoby spokrewnione lub spowinowacone. 
1514 Należy pamiętać, że uzyskany wynik posiada charakter szacunkowy, ponieważ nie zawsze spokrewnieni 

i spowinowaci ze sobą nosili to samo nazwisko. W niektórych przypadkach identyczność nazwiska jednego 

z nowożeńców i świadków nie zawsze musiała oznaczać związki rodzinne. Ponadto same nazwiska w obrębie 

rodziny często ewoluowały; E. Rudnicka-Fira, Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wieku. Proces 

kształtowania się nazwiska, Katowice 2014. Na zjawisko płynności nazwisk wśród chłopów zwrócił uwagę 

M. Wyżga, Homo movens…, s. 71–72.  
1515 W. Pasieka, Dobór świadków…, 155–156; J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 135, 137–138; 

K. Makowski, Rodzina poznańska…, s. 170, tab. 30; J. Spychała, Śluby…, s. 40; P. Kwapulińska, Śluby…, s. 108; 

D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Śluby…, s. 67; C. Kuklo, Demografia…, s. 303. 
1516 W. Pasieka, Dobór świadków…, s. 156; M. Wyżga, Homo movens…, s. 121, 128–129. 
1517 J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 138; M. Wyżga, Homo movens…, s. 386–388; Tenże, Mobilność 

i migracje chłopów…, s. 102. 



 

 

 

 

 
 

248 

 
 

 

w przypadku mężczyzn (8,6% świadków z pozaparafialnej miejscowości pochodzenia pana 

młodego) niż kobiet (5,0%). Prawdopodobnie kobiety szybciej od mężczyzn adaptowały się 

w nowym miejscu lub posiadały silniejsze sieci społeczne wśród krewnych w mieście. Być może 

w nowym miejscu zamieszkania mniej dbano o utrzymanie kontaktu z dawnymi sąsiadami. 

2. Urodzenia 

2.1. Liczby roczne oraz sezonowość urodzeń i poczęć 

Staropolska kościelna rejestracja metrykalna chrztów nie objęła wszystkich 

narodzonych dzieci1518. Nie można więc stawiać znaku równości pomiędzy liczbą odbytych 

chrztów a liczbą urodzonych dzieci1519. Dzieci narodzone „w niebezpieczeństwie śmierci” 

i naprędce ochrzczone przez rodziców czy akuszerkę, a następnie zmarłe, zapewne w niemałej 

liczbie nie trafiały do rejestrów ochrzczonych1520. Wiadomo także, że wiele dzieci 

ochrzczonych naprędce „z wody”, które następnie przeżyły trudny czas po porodzie, nie miało 

później „dopełnianego”, najpewniej z powodu zaniedbania rodziców, chrztu w kościele, skoro 

– według zapisów ksiąg metrykalnych – chrzty przeprowadzone in periculo mortis dopełniano 

czasem po kilku lub kilkunastu latach1521. Tym bardziej musiało tak być w przypadku dzieci 

martwo urodzonych lub zmarłych zaraz po porodzie1522. W kontekście niekompletności 

rejestrachji chrztów, warto mieć także na uwadze ówczesną technikę rejestracji metrykalnej, 

która polegała na sporządzaniu notatki o udzielonym sakramencie na luźnej kartce lub 

w podręcznym brudnopisie. Finalnie, z różnych względów, nie zawsze dochodziło do 

dokonania ostatecznego wpisu „na czysto” w księdze metrykalnej1523. Ponadto Irena 

Gieysztorowa słusznie stwierdziła, że najubożsi parafianie – których nie stać było na opłatę 

                                                           
 

1518 I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 218–240; Taż, Niebezpieczeństwa…, s. 577–588; C. Kuklo, Demografia…, 

s. 102–129. 
1519 I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 235, 252; J. Baszanowski, Przemiany demograficzne…, s. 227; C. Kuklo, 

Rodzina…, s. 104. 
1520 I. Gieysztorowa, Niebezpieczeństwa…, s. 584–585. 
1521 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 57, 78, 84, 103. 
1522 B. Kumor, Przepisy prawne w sprawie chrztu dzieci w XVI–XVIII w., PDP, t. 9, 1976, s. 41, 47; C. Kuklo, 

Rodzina…, s. 103. 
1523 I. Gieysztorowa, Niebezpieczeństwa…, s. 584. 
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z tytułu iura stolae za odprawienie sakramentu chrztu – w ogóle nie mieli odbytego chrztu 

z udziałem księdza1524. Niekorzystnie na dokładność rejestracji metrykalnej wpływały także 

ceremonie chrztu odbyte poza kościołem parafialnym, chociaż kościelne ustawodawstwo 

jednoznacznie negatywnie wypowiadało się na temat tego typu praktyk1525.  

Pierwszym krokiem przed przystąpieniem do szczegółowych analiz zagadnień 

dotyczących urodzeń winno być więc określenie wartości badawczej konkretnych rejestrów 

metrykalnych – w jakim stopniu można je uważać za kompletne, a tym samym przydatne do 

dalszych badań demograficznych1526. Nie sposób określić różnicy pomiędzy liczbą zapisanych 

chrztów a liczbą faktycznie urodzonych w parafii dzieci, lecz możliwa jest ogólna orientacja 

w niedoskonałościach kazimierskiej rejestracji ochrzczonych. W oszacowaniu braków 

w liczbie zarejestrowanych chrztów pomocna okazuje się metoda rekonstrukcji rodzin1527. 

Analiza wykazała, że w 82 rodzinach zrekonstruowanych (16,1%) na 510 ogółem 

odtworzonych zdarzyło się, że przynajmniej jedno zmarłe dziecko nie posiadało metryki chrztu 

(18,9% jeśli za podstawę obliczeń wziąć tylko rodziny dzietne)! W sumie było to 99 dzieci na 

1 804 ogółem urodzonych w tych rodzinach (5,5% wszystkich dzieci w rodzinach). Skala ta 

jednak nie może być pełna, bowiem obliczenia dotyczyły tylko przypadków kiedy dziecko 

zmarło (w badanym okresie i w badanych parafiach), bowiem jedynie wtedy można dowiedzieć 

się o braku metryki chrztu. W przeciwnym wypadku nie wiadomo o urodzeniu potomka 

w danej rodzinie. Co więcej, porównanie liczby dzieci w rodzinach z danymi ze spisów 

ludności z lat 1791–1792 wykazało, że w przypadku 19 dzieci w 17 rodzinach także nie 

odnotowano ich chrztów w parafialnych rejestrach1528. Pewne jest, że skala zjawiska 

występowania dzieci nie posiadających metryki chrztu – czyli nie ochrzczonych – była 

z pewnością większa, bowiem posłużyłem się tylko zgonami dzieci z rodzin 

                                                           
 

1524 B. Kumor, Przepisy prawne…, s. 42; I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 233–234; Taż, Niebezpieczeństwa…, 

s. 582–583;  
1525 Za nieprzestrzeganie zakazu chrztów domowych groziły kary kościelne; B. Kumor, Przepisy prawne…, s. 42–

46, 49. 
1526 Na temat postępowania badawczego dotyczącego wartości rejestrów metrykalnych zob. I. Gieyszotorowa, 

Niebezpieczeństwa…, s. 590–602 oraz C. Kuklo, Demografia…, s. 156–174. 
1527 J. D. Willigan, K. A. Lynch, Sources and Methods of Historical Demography, New York 1982, s. 67. 
1528 Obserwacja była naturalnie ograniczona do rodzin, które zostały zapoczątkowane w ostatniej dekadzie XVIII w. 
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zrekonstruowanych, nie analizując tych, które nie zostały dopasowane do odtworzonych 

kazimierskich najmniejszych komórek społecznych1529. 

 

Tabela 53. Stosunek liczby chrztów przypadających na jeden ślub oraz współczynnik maskulinizacji  

w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu (1718–1800) 

Lata 
Urodzenia 

Śluby 
U/M 

 (Ch/Ś) 
M/100K 

M K N Ogółem 

1718–1720 23 18 2 43 14 3,07 128 

1721–1730 123 113 2 238 67 3,55 109 

1731–1740 136 123 1 260 79 3,29 111 

1741–1750 154 123 – 277 81 3,42 125 

1751–1760 225 192 1 418 105 3,98 117 

1761–1770 210 228 – 438 125 3,50 92 

1771–1780 273 241 2 516 124 4,16 113 

1781–1790 416 397 2 815 179 4,55 105 

1791–1800 389 423 2 814 204 3,99 92 

1718–1750 436 377 5 818 241 3,39 116 

1751–1800 1 513 1 418 7 3 001 737 4,10 106 

Ogółem 1 949 1 858 12 3 819 978 3,90 105 

Źródło: ANK, Księgi metrykalne chrztów parafii Bożego Ciała w Kazimierzu [mikrofilm]. Objaśnienia: 

M – mężczyźni; K – kobiety; N – płeć nieznana; U/M (Ch/Ś) – liczba urodzeń (chrztów) przypadająca na jedno 

małżeństwo (ślub); M/100K – liczba mężczyzn przypadająca na 100 kobiet. 

 

Jednym z pierwszych kroków w analizie przydatności rejestrów metrykalnych chrztów 

do badań demograficznych jest obliczenie wskaźnika U/M (Ch/Ś),czyli liczby urodzeń (chrztów) 

przypadających na jedno małżeństwo (ślub)1530. W latach 70. XX wieku Irena Gieysztorowa, 

biorąc za podstawę dorobek francuskiej nauki demografii historycznej, zaproponowała, aby 

wysokość wskaźnika U/M na poziomie około 5 oznaczała kompletność ksiąg metrykalnych 

chrztów1531. Jednak w toku dyskusji, jaka się wówczas wywiązała, zwrócono uwagę, że taka 

wysokość wskaźnika odpowiada bardziej terenom wiejskim niż miastom, bowiem silne procesy 

migracyjne – obecne zwłaszcza w dużych miastach – wraz z większą liczbą małżeństw 

powtórnych oraz wyższym niż na wsi odsetkiem nieślubnych urodzeń istotnie zaniżały liczbę 

                                                           
 

1529 L. Henry oszacował grupę dzieci, których chrzty nigdy nie zostały zarejestrowane w wyniku ich śmierci wkrótce 

po urodzeniu, na około 3% we Francji w XIV–XVIII w.; J. D. Willigan, K. A. Lynch, Sources and…, s. 69. 
1530 Według opinii badaczy spośród trzech serii metryk parafialnych najstaranniej prowadzone były rejestry 

ślubów; C. Kuklo, Rodzina…, s. 31–32; Tenże, Demografia…, s. 160, 176–177. Zob. także Wstęp. 
1531 I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 242; Taż, Niebezpieczeństwa…, s. 591. 
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chrztów przypadających na jeden zawarty ślub1532. Dla miast zaproponowano więc wartość tego 

wskaźnika na poziomie nieco przekraczającym 4 U/M1533. Potwierdzają to także badania na 

podstawie materiały metrykalnego francuskich miast oraz wsi. Trzeba dodać, że tamtejsza 

rejestracja metrykalna cechowała się lepszą kompletnością niż ta z terenu Rzeczpospolitej1534. 

W przypadku parafii Bożego Ciała wskaźnik U/M obliczony dla lat 1718–1800 

ukształtował się na poziomie 3,90 (zob. tabela 53). Jednak obliczenie tego współczynnika 

odpowiednio dla pierwszej oraz drugiej połowy XVIII wieku daje podstawy do twierdzenia, że 

rejestracja metrykalna chrztów dokładniejsza była w przypadku lat 1751–1800, bowiem dla 

tego okresu wskaźnik U/M okazał się nieco wyższy od wartości 4,01535. 

Część parafian kościoła Bożego Ciała korzystała na stałe lub incydentalnie z usług 

pozostałych parafii kazimierskich1536. Wpłynęło to niewątpliwie na obniżenie wartości 

wskaźnika U/M. Wśród 396 rodzin zrekonstruowanych, które rozpoczęły się wraz ze ślubem 

rodziców w parafii Bożego Ciała 14,1% z nich (biorąc za podstawę obliczeń tylko rodzin 

dzietne – 16,6%) skorzystało przynajmniej raz z usług innej parafii, jeśli chodzi o chrzest dzieci. 

W sumie poza kościołem Bożego Ciała odbyło się 118 chrztów dzieci pochodzących z rodzin 

zrekonstruowanych. Tym samym liczbę 3 819 chrztów parafialnych trzeba by powiększyć 

o około 3,1%. Jeśli doliczyć do tej liczby dzieci, które nie posiadają metryki chrztu, odsetek ten 

należałoby powiększyć nawet do około 5%1537. 

Niższy od „wzorowego” wskaźnik U/M wcale jednak nie musi oznaczać poważnych 

braków w rejestracji metrykalnej chrztów1538. Informuje on tylko w ogólny sposób o brakach 

                                                           
 

1532 C. Kuklo, Ocena wartości źródłowej rejestrów metrykalnych parafii św. Krzyża w Warszawie w XVIII wieku, PDP, 

t. 18, 1990, s. 219; Tenże, Rodzina…, s. 32; T. Ładogórski, Odpowiedź Pani Irenie Gieysztorowej, s. 305–306. 
1533 C. Kuklo, Demografia…, s. 177. 
1534 Tenże, Rodzina…, s. 32. 
1535 Podobnie było w Warszawie w XVIII w.; C. Kuklo, Rodzina…, s. 32–33. 
1536 Zob. także Wstęp. 
1537 Według badań czeskich o około 3%; por. C. Kuklo, Rodzina…, s. 115, przyp. 21. Według E. Vielrose odsetek 

niezapisanych urodzeń w miejsko-wiejskiej parafii Pławno w końcu XVIII w. wyniósł aż 20%; Tenże, Przyczynek 

do demografii wsi polskiej w wieku XVIII, RDSG, t. 14, 1952, s. 123–126. 
1538 Przykładowo badania przeprowadzone nad metrykami dolnośląskiej parafii Rząśnik dowiodły, że niski 

wskaźnik U/M (3,7) nie musiał oznaczać gorszej jakości rejestracji metrykalnej. K. Górna odwołała się do innych 

wskaźników, m.in. wskaźnika maskulinizacji urodzeń oraz odsetka urodzeń martwych; por. K. Górna, Analiza 

demograficzna metryk dolnośląskiej parafii Rząśnik z lat 1794–1874, PDP, t. 17, 1986, s. 187–188. 
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w księgach ochrzczonych1539. Nie zatrzymując się więc dłużej przy tym wskaźniku, czasem także 

krytykowanym1540, odwołam się do obliczonego wskaźnika maskulinizacji – w opinii wielu 

badaczy uważanego za dokładniejszy probierz jakości rejestracji metrykalnej chrztów1541. 

W nauce demografii historycznej przyjęto, że – jeśli księgi metrykalne chrztów były prowadzone 

sumiennie – na 100 urodzeń dziewczynek winno przypadać około 105 urodzeń chłopców 

(z możliwymi odchyleniami 103–109)1542. Taka struktura płci narodzonych wynika z badań dla 

miast polskich oraz europejskich1543. Rozpiętość tego wskaźnika zależy także od liczby urodzeń, 

czyli od podstawy z którego został obliczony1544. W przypadku parafii Bożego Ciała winien 

przyjmować wartość 101,5–108,5. Obliczony dla tej parafii wskaźnik maskulinizacji dla całego 

badanego okresu ukształtował się na poziomie wskazującym na kompletność rejestracji chrztów 

(105M/100K). Po porównaniu danych uzyskanych dla dwóch półwieczy XVIII stulecia okazało 

się, że dokładniej rejestrowano chrzty w latach 1751–1800 (106M/100K). Dane uzyskane dla lat 

1718–1750 dowodzą niepełnej rejestracji chrztów dziewczynek (116M/100K)1545. Podobnie było 

w dekadach 1718–1720, 1731–1740, 1741–1750 oraz 1751–1760. Rejestracji chłopców była 

niepełna w przypadku lat 1761–1770 oraz 1791–1800. 

 

Tabela 54. Urodzenia bliźniacze w parafii Bożego Ciała (1718−1800) 

Lata 
Liczba    

   porodów * 

Porody 

bliźniacze 

(%) 

Dzieci z urodzeń 

bliźniaczych 
Konfiguracja płci 

Płeć 
M+M M+K K+K N 

M K N 

1718−1720 42 2,38 − − 2 − − − 1 

1721−1730 231 3,03 8 4 2 3 2 1 1 

1731−1740 256 1,56 4 4 − − 4 − − 

                                                           
 

1539 C. Kuklo, Demografia…, s. 178. 
1540 W opinii J. Paradysza ryzykowne jest posługiwanie się tym wskaźnikiem bez uwzględnienia liczby ludności 

zamieszkującej konkretną parafię. Ponadto nie rozeznano jeszcze należycie mechanizmów działania tego 

probierza; zob. J. Paradysz, Współczesna demografia regionalna i kilka wniosków z niej wypływających dla innych 

badań w mikroskali, PDP, t. 26, 2005, s. 184–188. 
1541 J. Baszanowski, Przemiany demograficzne…, s. 234; C. Kuklo, Rodzina…, s. 35. 
1542 I. Gieysztorowa, Niebezpieczeństwa..., s. 591, przyp. 177; Taż, Wstęp..., s. 252; M. Górny, Ruch naturalny..., s. 40. 
1543 J. Baszanowski, Przemiany demograficzne…, s. 234. 
1544 C. Kuklo, Demografia…, s. 178. 
1545 I. Gieysztorowa, Wstęp..., s. 252. Rola męskiego potomka musiała być większa; M. Wyżga, Parafia 

Raciborowice…, s. 180. 
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1741−1750 271 2,21 8 4 − 2 4 − − 

1751−1760 407 2,70 12 10 − 3 6 2 − 

1761−1770 435 0,69 2 4 − − 2 1 − 

1771−1780 510 1,18 4 8 − 1 2 3 − 

1781−1790 804 1,37 11 11 − 3 5 3 − 

1791−1800 800 1,75 11 17 − 2 7 5 − 

1718−1750 800 2,25 20 12 4 5 10 1 2 

1751−1800 2 956 1,52 40 50 − 9 22 14 − 

Ogółem 3 756 1,68 60 62 4 14 32 15 2 

Źródło: j.w. Objaśnienia: * – urodzenie bliźniacze to jeden poród; M – mężczyźni; K – kobiety; N – płeć nieznana. 

 

 Również odsetek urodzeń wielorakich może wskazywać na mniejszą lub większą 

dokładność rejestracji metrykalnej chrztów. Według reguły Hellina (traktowanej jako reguła 

prawdopodobieństwa) urodzenie bliźniacze występuje raz na 80 porodów (czyli takowe 

dotyczą 1,25% połogów), zaś trojaczki rodzą się raz na 6 400 (0,015%) porodów1546. W parafii 

Bożego Ciała w latach 1718–1800 odnotowano 1,68% porodów mnogich (tabela 54). Były to 

tylko ciąże bliźniacze. Odsetek ten jest znacznie zawyżony w stosunku do wspomnianej 

wcześniej reguły Hellina. Ciekawe obserwacje niesie pomiar tego zjawiska w różnych 

okresach. W latach 1718−1750 zanotowano aż 2,25% urodzeń bliźniaczych. Wskazywać to 

może na znaczne pominięcie pojedynczych urodzeń. Z kolei w latach 1751−1800 odsetek 

chrztów bliźniaczych był już bliższy regule (1,52%). Ówcześnie szczególnie duże ryzyko 

śmierci w przypadku noworodków dotyczyło tych pochodzących z ciąż mnogich, toteż z całą 

pewnością rejestracja metrykalna nie objęła wszystkich takich urodzeń1547. Obliczone odsetki 

trzeba więc traktować jako minimalne, ponieważ liczba zarejestrowanych urodzeń 

pochodzących z ciąż mnogich jest z pewnością zaniżona. Można bowiem założyć, że jeśli jeden 

z bliźniaków zmarł wkrótce po porodzie, częstą praktyką było pomijanie go w księdze chrztów 

– wówczas rejestrowano tylko to dziecko, które przeżyło1548. Jeśli wiele ciąż bliźniaczych nie 

zostało ostatecznie zapisane w rejestrach, a odsetek takich chrztów był wysoki, to tym bardziej 

                                                           
 

1546 Położnictwo i ginekologia, t. 1, s. 131–132. 
1547 S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…,  s. 81–82; E. Kizik, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów: 

uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 2001, s. 140. 
1548 C. Kuklo, Demografia…, s. 313. 
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wiele pojedynczych urodzeń nie zostało odnotowanych. Gdyby było odwrotnie, odsetek 

urodzeń mnogich raczej niewiele przekraczałby przyjętą zgodnie z regułą Hellina wartość. 

 W kontekście urodzeń mnogich dodam, że nie wszystkie dzieci z danych par bliźniąt 

zostały ochrzczone w ten sam dzień – niektóre z nich zostały ochrzczone w kolejnym dniu. Być 

może jedno dziecko z danej pary urodziło się w znacznym (np. kilkunastogodzinnym) odstępie 

od swojego brata lub siostry i w konsekwencji zostało ochrzczone w późniejszym terminie. Do 

końca epoki przedprzemysłowej przebieg ciąży oraz porodu był owiany wieloma niewiadomymi. 

Kobieta z reguły nie miała świadomości, że jej ciąża jest mnoga, toteż fakt ten wychodził na jaw 

zwykle podczas porodu, gdzie ogromną rolę odgrywało doświadczenie akuszerki1549. 

Podstawą do badań nad liczebnością urodzeń w parafii Bożego Ciała w XVIII wieku, 

ale także nad sezonowością tych zdarzeń, będzie tabela 56 prezentująca liczby roczne chrztów 

w ujęciu miesięcznym. Muszę zaznaczyć, że w księgach metrykalnych chrztów parafii Bożego 

Ciała w latach 1718–1800 w 76 wpisach (2% ogółu) wskazane było inne miejsce zamieszkania 

rodziców dziecka niż parafia Bożego Ciała, więc takie metryki zaliczyłem do grupy chrztów 

pozaparafialnych. Tym samym takie chrzty znalazły się poza ramami badań1550. Przeważnie 

rodzice tych dzieci pochodzili z niedalekich od Kazimierza miejscowości, a ich obecność 

w mieście w związku z chrztem potomka wiązała się być może z chwilową absencją księdza 

w parafii stałego zamieszkania1551. 

W latach 1718–1800 w przypadku 75 miesięcy1552 nie zarejestrowano w parafii Bożego 

Ciała żadnego chrztu – rejestracja pominęła więc około 7,5% badanego okresu. Wiedząc, że 

w badanym okresie zapisano ogółem 3 888 chrztów, mogę założyć, że potencjalnie pomięto 

w ten sposób nawet 300 urodzeń! Najdłuższa przerwa w zapisach trwała od grudnia 1719 roku 

do grudnia następnego roku1553. W styczniu 1721 roku zapisano jeden chrzest, zaś począwszy 

od lutego do końca tego roku ponownie nie uczyniono żadnego wpisu. Następna dłuższa 

                                                           
 

1549 H. Kurowska, Akuszerka na ziemiach polskich w świetle przepisów oraz literatury medycznej z końca XVIII 

i pierwszej połowy XIX wieku, „Studia Zachodnie”, t. 17, 2015, s. 235. 
1550 Podobnie: C. Kuklo, Rodzina…, s. 107. 
1551 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 187. 
1552 Wyłączając chrzty pozaparafialne oraz chrzty dzieci nieślubnych i podrzutków – w przypadku 89 miesięcy. 
1553 Podobnie było w przypadku metryk zgonów; zob. Rozdział III.3.1. 



 

 

 

 

 
 

255 

 
 

 

przerwa w rejestracji trwała od września do grudnia 1737 roku. W tym roku wystąpił 

ogólnokrajowy kryzys żywnościowy, ale czy sytuacja niedoboru żywności aż w takim stopniu 

odbiłaby się na poziomie urodzeń, mogę poddać w wątpliwość. 

Na roczne wahania liczb chrztów miały wpływ różne czynniki (tabela 56 oraz 

wykres 5). Z niewiadomych przyczyn w latach 1720–1721, jak już wspomniałem wcześniej, 

właściwie zaprzestano rejestracji metrykalnej. Sądzę, że nie wpłynęły na taki stan rzeczy 

np. czynniki epidemiczne, skoro nie odnotowano w podobnym okresie w metrykach pogrzebów 

zwyżki zgonów1554. Podobnie liczby roczne chrztów zarejestrowanych w metrykach 

kazimierskiej parafii św. Jakuba Apostoła nie wskazują na wystąpienie w tym czasie 

epidemii1555. Kolejny gwałtowny spadek liczby chrztów odnotowałem w 1737 roku 

(6 chrztów). Mała liczba wówczas urodzonych dzieci spowodowana była ogólnokrajową klęską 

głodu1556. Jej zwiastuny były widoczne w parafii Bożego Ciała już rok wcześniej, kiedy 

w rejestrach zanotowano 23 chrzty. Dla porównania w 1735 roku odnotowano 33 metryki 

chrztów. Zmniejszona w stosunku do poprzednich lat liczba chrztów, jaka została odnotowana 

w 1771 roku, miała najpewniej związek z konfederacją barską. W latach 1768–1772 Kazimierz 

stał się areną walk pomiędzy konfederatami a wojskami moskiewskimi1557. Niepokój tych 

czasów na pewno nie był dobrym momentem na powiększenie rodziny. Gwałtowny skok liczby 

chrztów, jaki zanotowano począwszy od roku 1783, wiązał się być może z przeprowadzoną 

wówczas likwidacją parafii św. Jakuba Apostoła1558. Kazimierzanie należący do tej parafii od 

tej pory zmuszeni byli korzystać z usług duszpasterskich dwóch pozostałych parafii. 

                                                           
 

1554 Zob. Rozdział III.3. Być może część stron zaginęła, ponieważ w księdze chrztów parafii Bożego Ciała, 

w przypadku zapisów z lat 20. XVIII w., zaobserwowałem przemieszczenia chronologiczne stron. 
1555 ANK, MJ, Księga chrztów 1717–1734 [mikrofilm], sygn. 5–93, s. 34–60. 
1556 P. Miodunka, Kryzysy żywnościowe…, s. 224, 226. 
1557 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 547–548. 
1558 Zob. także Rozdział I.5. 
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Wykres 5. Liczby roczne oraz średnia ruchoma pięcioletnia urodzeń w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1718–1800 

 

Źródło: j.w. 
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Tabela 55. Zmiany dziesięcioletnich liczb małżeństw i urodzeń w parafii Bożego Ciała 

w Kazimierzu (1721–1800)* 

Lata Małżeństwa Urodzenia 

1721–1730 100 100 

1731–1740 118 109 

1741–1750 121 116 

1751–1760 157 176 

1761–1770 187 184 

1771–1780 185 217 

1781–1790 267 342 

1791–1800 304 342 

*– wskaźnik łańcuchowy. Źródło: j.w. Uwaga: lata 1721–1730 = 100. 

 

Podczas analizy kształtowania się liczb rocznych ślubów i chrztów posłużyłem się 

także wskaźnikiem łańcuchowym (tabela 55). Zestawienie wskazuje na duże zbieżności 

tendencji rozwojowych tych dwóch wartości oraz dowodzi, że największe tempo wzrostu 

liczb chrztów miało miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, bowiem począwszy od 

dekady 1751–1760 (z wyjątkiem lat 1761–1770) liczby chrztów dość wyraźnie 

przewyższają liczby ślubów. Wskazuje to na poprawę jakości rejestracji urodzonych 

dzieci, jakże jeszcze niepełnej w badanej parafii w pierwszej połowie XVIII wieku1559. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1559 Podobnie: C. Kuklo, Rodzina…, s. 114–115. 



 

 

 

 

 
 

258 

 
 

 

 

Tabela 56. Urodzenia według miesięcy w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu (1718–1800) 

Rok 

Miesiące 

Razem 

Dzieci 

nieślubne i 

podrzutki 

Ogółem 
Chrzty    

  pozaparafialne a I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1718 4 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 22 4 26 1 

1719 1 2 2 2 1 – 2 2 – 2 1 – 15 2 17 – 

1720 – – – – – – – – – – – – – – – – 

1721 1 – – – – – – – – – – – 1 – 1 – 

1722 2 2 3 – 1 1 2 1 3 4 5 1 25 – 25 – 

1723 1 1 2 5 2 2 2 4 – 1 1 2 23 – 23 – 

1724 3 1 – 5 3 1 1 1 1 1 2 2 21 – 21 – 

1725 1 1 1 1 – 1 1 – 1 1 1 1 10 – 10 1 

1726 3 1 4 1 1 3 1 2 1 2 3 1 23 – 23 1 

1727 1 4 2 2 5 3 2 – 1 1 3 – 24 5 29 – 

1728 4 – 2 5 3 – 5 – 7 1 5 1 33 3 36 – 

1729 – 2 4 2 3 4 5 3 3 4 3 2 35 4 39 – 

1730 2 3 2 5 5 – 4 – 3 4 2 – 30 1 31 – 

1731 3 3 3 7 1 – 3 4 2 – – 2 28 4 32 2 

1732 3 1 3 1 – 3 4 3 1 5 4 4 32 1 33 1 

1733 1 4 3 3 3 2 3 1 2 1 3 5 31 1 32 1 

1734 3 2 5 5 1 – 3 – 3 – 1 1 24 1 25 – 

1735 2 2 6 3 2 4 1 – 2 2 4 4 32 1 33 1 

1736 5 1 4 – – – 3 2 2 – 1 1 19 5 24 1 

1737 1 1 – 1 1 – 1 1 – – – – 6 – 6 – 

1738 2 2 1 1 2 1 3 2 4 5 3 1 27 – 27 1 

1739 1 3 – 2 3 4 2 1 1 3 3 1 24 1 25 – 

1740 2 3 1 1 – 3 1 3 1 3 1 – 19 5 24 1 

1741 3 5 3 1 1 – – 2 – 3 2 3 23 3 26 2 
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1742 3 4 – 2 1 1 3 1 1 3 3 4 26 1 27 – 

1743 4 1 3 – 2 1 – 3 3 – 3 – 20 – 20 – 

1744 5 2 2 3 4 4 3 1 3 1 3 – 31 1 32 1 

1745 4 2 3 3 3 – 2 3 4 1 1 1 27 – 27 3 

1746 1 2 3 1 2 – – 3 2 2 2 1 19 1 20 2 

1747 1 4 1 1 – – 1 3 1 2 1 2 17 2 19 1 

1748 – 4 2 2 3 1 2 6 6 2 1 1 30 4 34 – 

1749 3 2 3 3 3 4 4 2 5 5 3 2 39 1 40 – 

1750 3 – 2 3 – 3 5 2 3 4 2 – 27 6 33 – 

1751 1 5 3 1 3 6 5 7 2 7 4 2 46 3 49 – 

1752 2 4 5 2 3 3 3 3 1 2 1 1 30 – 30 – 

1753 2 4 3 4 5 4 5 7 4 3 4 2 47 2 49 1 

1754 3 5 6 2 2 6 4 1 3 3 5 1 41 2 43 1 

1755 5 4 2 3 3 3 2 4 2 5 3 2 38 4 42 – 

1756 5 2 2 3 2 4 3 3 5 3 9 3 44 – 44 – 

1757 3 3 – 2 2 3 5 3 2 4 2 2 31 6 37 – 

1758 5 10 6 3 3 2 1 3 1 2 2 1 39 1 40 – 

1759 2 2 4 4 7 1 6 – 2 2 5 3 38 2 40 – 

1760 4 5 3 3 5 1 5 3 3 3 1 2 38 6 44 1 

1761 5 3 4 – 4 6 2 3 6 2 3 1 39 2 41 – 

1762 3 5 3 6 6 2 2 2 3 1 2 3 38 3 41 – 

1763 3 6 5 4 3 2 1 1 3 5 2 5 40 3 43 – 

1764 8 5 2 1 6 2 4 3 1 5 2 3 42 1 43 – 

1765 – 3 3 3 3 1 – 5 2 6 1 2 29 3 32 1 

1766 7 5 3 2 8 4 5 3 2 6 2 – 47 5 52 2 

1767 2 4 3 2 2 5 – 4 8 7 4 2 43 1 44 1 

1768 1 7 6 5 6 1 3 2 3 3 3 1 41 5 46 1 

1769 6 2 3 1 4 5 3 2 2 8 1 4 41 3 44 – 

1770 1 3 7 8 4 4 2 3 6 6 1 2 47 5 52 – 

1771 2 2 2 3 3 5 2 1 1 4 2 2 29 2 31 – 

1772 1 2 1 2 4 6 3 4 1 4 4 1 33 2 35 – 
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Źródło: j.w. Objaśnienia: a – 15 chrztów pozaparafialnych było także urodzeniami nieślubnymi (zaliczono je do kolumny „Dzieci nieślubne i podrzutki”) – znane są nazwy 

siedmiu miejscowości (Mogiła, Niedźwiedź, Podgórze, Prokocim, Staniątki, Tarnów – dwukrotnie, Tuchów).  

1773 3 5 5 3 2 6 3 5 3 4 2 4 45 3 48 – 

1774 4 8 7 5 – 4 2 2 3 8 3 2 48 5 53 1 

1775 7 1 4 3 2 – 5 9 7 7 7 5 57 4 61 3 

1776 7 3 4 5 3 3 2 1 5 2 5 4 44 2 46 6 

1777 1 5 6 3 6 7 6 5 – 7 5 3 54 6 60 – 

1778 9 3 4 4 3 5 7 7 4 3 7 2 58 7 65 5 

1779 5 7 6 4 4 2 2 3 5 3 6 5 52 3 55 1 

1780 4 5 7 5 2 3 5 7 2 6 3 3 52 10 62 1 

1781 7 5 6 6 4 4 3 6 3 4 6 6 60 10 70 2 

1782 4 6 8 4 3 4 2 1 6 4 4 4 50 4 54 2 

1783 7 4 6 7 8 5 5 4 3 9 9 6 73 7 80 5 

1784 10 8 10 6 11 4 2 7 2 7 8 6 81 15 96 2 

1785 13 4 12 6 7 9 4 9 5 12 4 7 92 9 101 2 

1786 11 8 8 8 5 4 5 9 5 7 5 5 80 10 90 1 

1787 11 5 8 10 6 7 1 6 6 7 6 3 76 7 83 2 

1788 10 8 10 4 7 2 10 9 6 6 10 7 89 7 96 2 

1789 2 4 5 1 3 6 5 7 7 4 8 4 56 10 66 2 

1790 10 5 7 7 4 2 7 6 7 6 8 8 77 5 82 2 

1791 7 6 3 1 3 4 9 6 6 7 7 5 64 9 73 1 

1792 9 5 10 6 7 4 3 4 3 4 5 3 63 7 70 1 

1793 6 6 11 5 4 5 4 7 4 9 7 4 72 9 81 6 

1794 5 7 7 3 7 5 4 11 1 6 4 5 65 13 78 – 

1795 7 4 4 7 6 6 6 7 5 5 2 8 67 5 72 – 

1796 11 4 3 5 7 4 6 7 5 7 12 3 74 9 83 – 

1797 5 7 11 6 7 3 7 5 9 4 8 8 80 8 88 – 

1798 7 2 5 11 3 8 6 6 2 9 9 6 74 5 79 – 

1799 6 7 8 7 11 6 3 7 5 8 5 8 81 13 94 – 

1800 9 17 11 3 6 5 9 7 5 3 7 4 86 13 99 1 
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W epoce przedrozbiorowej okres pomiędzy narodzinami a chrztem nie był zbyt długi, 

co pozwala wykorzystać dane z rejestrów ochrzczonych do zbadania chociażby rozkładu 

miesięcznego urodzeń. Potrydenckie ustawodawstwo Kościoła zalecało, aby chrzest 

nowonarodzonego dziecka odbył się jak najszybciej. Obawiano się o brak zbawienia duszy 

noworodka w razie jego śmierci bez odbytego chrztu1560. W 1565 roku na synodzie 

w Mediolanie nakazano, aby przeprowadzać ceremonię chrztu przed dziewiątym dniem po 

urodzeniu dziecka1561. Gdyby jednak rodzice zwlekali z chrztem potomka, przewidziano dla 

nich kary kościelne. Postanowienia synodu powszechnie przyjęto w Kościele w 1566 roku 

dzięki Katechizmowi dla proboszczów, a następnie w 1614 roku za sprawą Rytuału 

rzymskiego1562. Na ziemiach polskich zaakceptowano tę zasadę w 1631 roku wraz z Rytuałem 

piotrkowskim1563. W ślad za tym dokumentem wiele polskich synodów diecezjalnych nakazało, 

aby nie zwlekać z ceremonią i dzieci chrzcić „jak najszybciej”1564. 

Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że kościelne nakazy nawołujące do nie 

zwlekania z chrztami dzieci musiały znaleźć posłuch, najpewniej z obawy rodziców przed 

zgonem potomka bez odbytego chrztu1565. Przykładowo w warszawskiej parafii św. Krzyża 

w XVIII stuleciu chrzczono dzieci najczęściej do 3 dni po narodzinach, chociaż pod koniec 

tego wieku widać było wyraźną tendencję do wydłużania tego okresu1566. W metrykach 

stołecznej parafii św. Jana pod koniec XVII wieku połowę chrzczonych dzieci stanowiły te, 

                                                           
 

1560 J. S. Bystroń, Słowiańskie obrzędy rodzinne…, s. 94. 
1561 C. Kuklo, Rodzina…, s. 104. 
1562 B. Kumor, Przepisy prawne…, s. 51. 
1563 C. Kuklo, Demografia…, s. 317. 
1564 B. Kumor, Przepisy prawne…, s. 51–52. 
1565 S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 84. 
1566 C. Kuklo, Rodzina…, s. 106. 
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które nie liczyły więcej niż dwa dni1567. Podobną tendencję do odbywania chrztu najszybciej 

po narodzinach ukazują także inne polskie analizy1568 oraz badania zachodnioeuropejskie1569. 

Rozmiary rejestracji metrykalnej chrztów parafii Bożego Ciała (prawie 3,9 tys. aktów) 

zestawione z niskim odsetkiem zapisów, w których zanotowano dokładną datą urodzenia 

dziecka (niespełna 7,5% zapisów), uniemożliwiły obliczenie odstępu między narodzinami 

dziecka a jego chrztem dla wszystkich przypadków, a tym samym ograniczyły możliwość 

wyciągnięcia szerszych wniosków1570. W tym miejscu powtórzę za Bolesławem Kumorem, że 

w staropolskich księgach metrykalnych nie notowano daty narodzenia dziecka, ale datę jego 

chrztu, ponieważ rejestry te były księgami chrztów, a nie księgami urodzeń1571. Żadne przepisy 

kościelne nie wymagały też zapisywania takich informacji. Z tego względu informacje o dacie 

narodzin dziecka można znaleźć w staropolskich rejestrach ochrzczonych niezwykle rzadko. 

Częściej takie informacje pojawiają się dopiero w drugiej połowie XVIII wieku1572. Podobnie 

było w przypadku metryk parafii Bożego Ciała, bowiem o ile w pierwszej połowie XVIII wieku 

zaledwie dwa razy zanotowano datę narodzin dziecka, to w drugiej połowie tego stulecia już 

291 wpisów posiadało taką informację. Ta skromna próba badawcza pokazuje, że najczęściej 

przynoszono dzieci do chrztu w dniu ich narodzin lub nazajutrz (tabela 57). Średnio czyniono 

to 1,5 dnia po wydaniu na świat potomka. Prawie zawsze odbywano chrzest w termnie do 3 dni 

po narodzinach. Bardzo rzadko chrzczono 4–5 dnia od narodzin. Marginalne przypadki 

stanowiły chrzty odbyte jeszcze później. Najpóźniej (w 12. dniu od urodzenia) ochrzczono 

Aleksandra Stanisława Wojciecha, syna „szlachetnych” Wojciecha i Teresy Maszewskich1573. 

W dotychczasowych badaniach demograficznych zauważono związek pomiędzy statusem 

                                                           
 

1567 M. Sierocka-Pośpiech, Urodzenia i chrzty w siedemnastowiecznej Warszawie (czas i miejsce), [w:] Od 

narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII, 

red. M. Dąbrowska, A. Klonder, Warszawa 2002, s. 56–57. 
1568 Przykładowo: A. Mioduszewska, Kondycja demograficzna rodziny parafian choroskich w drugiej połowie 

XVIII i na początku XIX wieku. Uwag wstępne, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–

XX wieku…, s. 423; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 92; J. Siebel, Ludność parafii 

bogucickiej…, s. 174. 
1569 C. Kuklo, Rodzina…, s. 104–105. 
1570 Przykładowo: C. Kuklo, Rodzina…, s. 106, tab. 12. 
1571 B. Kumor, Przepisy prawne…, s. 41. 
1572 C. Kuklo, Demografia…, s. 318. 
1573 ANK, MBC, Księga chrztów 1797–1810 [mikrofilm], sygn. 5–60, s. [18]. 
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społecznym rodziców, a czasem jaki upłynął od narodzin do chrztu potomka1574. Wyższy status 

społeczny oznaczał zwykle opóźnienie ceremonii, spowodowane być może intencją nadania jej 

odświętnej oprawy, np. poprzez zaproszenie znamienitych gości i organizację przyjęcia1575. 

 

Tabela 57. Liczba dni pomiędzy narodzinami a ceremonią chrztu w parafii Bożego Ciała (1730–1798) 

Liczba dni 0–1 2–3 0–3 4–5 6–7 8–9 10– Razem 

Liczba chrztów 192 81 273 12 3 2 3 293 

% chrztów 65,5 27,6 93,2 4,1 1,0 0,7 1,0 100,0 

Źródło: j.w. 

 

W tym miejscu ważna wydaje mi się także jeszcze jedna uwaga, kluczowa jeśli chodzi 

o ówczesne zwyczaje chrzcielne. Mianowicie dzieci płci męskiej były chrzczone przeciętnie 

szybciej od dziewczynek1576. Taka zależność wynikała najpewniej ze słabszej kondycji 

zdrowotnej chłopców i z obawy rodziców o ich rychłą, niespodziewaną śmierć1577. O ile więc 

chrzest chłopców odbywano przeciętnie 1,4 dnia po urodzeniu, to chrzest dziewczynek 1,8 dnia. 

Nim przejdę do analizy sezonowości miesięcznej urodzeń zatrzymam się przy kwestii 

tygodniowego rozkładu chrztów (tabela 58). Z zestawienia wynika, że najbardziej pożądanym 

dniem do odbycia chrztu potomka była niedziela (na ten dzień przypadło 16,6% wszystkich 

ceremonii). Organizacja chrztu w niedzielę z pewnością czyniła tę ceremonię bardziej 

uroczystą. Ten dzień był także wolny od pracy. Pelagia Kwapulińska w przypadku parafii 

kochłowickiej dostrzegła wpływ przemian gospodarczych i społecznych XIX wieku na 

opóźnianie ceremonii chrztu, co w konsekwencji powodowało, że termin uroczystości był 

staranniej dobierany – miejscowi parafianie zaabsorbowani w ciągu tygodnia pracą zarobkową 

                                                           
 

1574 S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 85; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Urodzenia w parafii 

toszeckiej w latach 1789–1877, [w:] Śląskie Studia Demograficzne, t. 2: Urodzenia, red. Z. Kwaśny, Wrocław 

1995, s. 26. 
1575 C. Kuklo, Demografia…, s. 319. 
1576 Podobnie: J. Spychała, Urodzenia w parafii Strzelce Opolskie w latach 1766–1870, [w:] Śląskie Studia 

Demograficzne, t. 2: Urodzenia, red. Z. Kwaśny, Wrocław 1995, s. 15–16. 
1577 Umieralność noworodków płci męskiej była większa niż noworodków płci żeńskiej; J. Michalewicz, Elementy 

demografii…, s. 88. 



 

 

 

 

 
 

264 

 
 

 

wybierali niedzielę, która była dniem wolnym od tych zajęć1578. Poniedziałki były w parafii 

Bożego Ciała drugim co do popularności dniem tygodnia w którym odbywano chrztest 

(15,5%). Najmniej ceremonii miało miejsce w piątki (11,5%). Ten dzień tygodnia postrzegano 

jako czas postu, co dla wielu mogło stać w sprzeczności z organizowaniem po chrzcie przyjęcia 

przy suto zastawionym stole i być może dodatkowo zakrapianego alkoholem. Wyraźna 

preferencja wyboru niedzieli dowodzi opóźniania terminu ceremonii chrztu przez część parafian. 

 

Tabela 58. Tygodniowa sezonowość chrztów w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu (1718–1800)                                                                                                                               

Lata 
Dzień chrztu Ogółem 

Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sb. Nd. wskaźnik liczba 

1718–1720 111 80 111 111 64 127 95 700 44 

1721−1730 115 94 67 97 103 106 118 700 231 

1731−1740 123 89 97 110 97 84 102 700 268 

1741−1750 76 88 95 117 108 93 122 700 286 

1751−1760 92 119 99 142 72 79 99 700 419 

1761−1770 114 93 95 117 76 104 101 700 443 

1771−1780 95 77 107 96 73 119 133 700 525 

1781−1790 107 111 100 80 70 104 128 700 827 

1791−1800 128 68 130 99 83 78 114 700 819 

Ogółem (wskaźnik) 108 92 104 103 81 96 116 700 3 862 

Ogółem (%) 15,5 13,1 14,9 14,8 11,5 13,7 16,6 – 100,0 

Źródło: j.w. 

 

Nie poprzestając na jednej analizie, która dowiodła faktu opóźniania ceremonii chrztu 

celem odbycia jej w niedzielę, zestawiłem ponadto sezonowość tygodniową chrztów 

w powiązaniu z liczbą dni, jaka dzieliła narodziny i samą ceremonię (tabela 59). Jeśli ceremonia 

odbywała się w dzień narodzin dziecka, wówczas dzień świąteczny wybrało 11,1% rodziców. 

Jednak kiedy chrzest odbył się nazajutrz, za dwa dni lub trzeciego i kolejnego dnia, niedzielę 

wybrało odpowiednio 17,6%, 18,0% oraz 32,6% rodziców. Świadomego wyboru dnia ceremonii 

chrztu można dopatrywać się więc jedynie w sytuacjach, kiedy okres czasu między narodzinami 

potomka a sakramentem był dłuższy1579. Nasuwa to uzasadnione domysły, że istotnie wielu 

                                                           
 

1578 P. Kwapulińska, Urodzenia w parafii kochłowickiej w XIX wieku, [w:] Śląskie Studia Demograficzne, t. 2: 

Urodzenia, red. Z. Kwaśny, Wrocław 1995, s. 47. 
1579 S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 86–87. 
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parafian mogło opóźniać ceremonię chrztu swoich dzieci, aby odbyła się w odpowiedni dzień 

tygodnia. Na podstawie powyższych danych mogę stwierdzić, że wybór dnia tygodnia chrztu – 

jeśli zazwyczaj odbywały się one w dzień urodzin lub dnia następnego – na pewno nie zawsze 

był świadomą decyzją i był naturalnie przypadkowy1580. 

 

 

Tabela 59. Tygodniowa sezonowość chrztów w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu (1730–1800) 

w powiązaniu z liczbą dni pomiędzy narodzinami a ceremonią chrztu* 

Liczba dni 
Dzień zawarcia związku małżeńskiego Ogółem 

Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sb. Nd. wskaźnik liczba 

0 91 104 78 91 117 143 78 700 54 

1 123 92 112 66 87 97 123 700 137 

2 149 126 46 34 23 195 126 700 61 

  3– 105 70 35 140 53 70 228 700 40 

* – wskaźnik 700. Źródło: j.w.  

 

 

Sezonowość miesięczną urodzeń w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu ustaliłem 

w oparciu o dane zawarte w tabeli 56. Liczby urodzeń, podobnie jak i zawieranych związków 

małżeńskich, charakteryzowały się różnymi natężeniami w poszczególnych miesiącach.  

Najwięcej urodzeń przypadało na miesiące zimowe. W latach 1718–1800 szczyt urodzeń 

przypadał na marzec. Jak wynika z podobnych analiz sezonowości urodzeń, szczyt urodzeń, 

zarówno w miastach, jak i na wsiach, przypadał właśnie w tym miesiącu1581. Drugi szczyt 

urodzeń w okresie staropolskim przypadał na miesiące jesienne. W badanej parafii takowy 

został odnotowany w październiku. Podobnie było w największych miastach Rzeczypospolitej, 

gdzie jesienny szczyt urodzeń notowano we wrześniu-październiku1582. Najwięcej urodzeń 

w ciągu roku przypadło w Kazimierzu na październik w latach 1761–1770 oraz 1771–1780. 

                                                           
 

1580 D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Urodzenia…, s. 27. 
1581 C. Kuklo, Demografia…, s. 314. 
1582 Na wsiach najczęściej był to październik–listopad; por. C. Kuklo, Demografia…, s. 314. 
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Tabela 60. Chrzty w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu według miesięcy (1718–1800)* 

Lata 

Miesiąc urodzenia 

Ogółem 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Miesiąc poczęcia 

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 

1718–1720 162 130 162 130 97 32 130 130 32 97 65 32 1 200 

1721–1730 96 80 107 139 123 80 123 59 107 101 133 53 1 200 

1731–1740 114 109 129 119 64 84 119 84 89 94 99 94 1 200 

1741–1750 125 120 102 88 88 65 93 120 130 107 97 65 1 200 

1751–1760 98 135 104 83 107 101 119 104 77 104 110 58 1 200 

1761–1770 106 127 115 94 136 94 65 83 106 144 62 68 1 200 

1771–1780 109 104 117 94 74 104 94 112 79 122 112 79 1 200 

1781–1790 139 93 131 96 95 77 72 105 82 108 111 92 1 200 

1791–1800 119 107 121 89 101 83 94 111 74 102 109 89 1 200 

Ogółem 117 109 118 96 99 86 92 101 88 111 104 78 1 200 

* –  wskaźnik 1 200. Źródło: j.w. 

 

Najmniej dzieci w parafii Bożego Ciała w całym badanym okresie przychodziło na 

świat w grudniu. Nieco inaczej było w poszczególnych wyodrębnionych dekadach. 

Przykładowo najmniej urodzeń notowano także we wrześniu (1741–1750, 1791–1800) czy 

w październiku (1761–1770, 1781–1790), zaś w latach 1731–1740 wespół w tych dwóch 

jesiennych miesiącach. Dodatkowo w latach 1771–1780 najmniej dzieci urodziło się w maju. 

Konsekwencją nasilenia liczby urodzeń w pierwszych miesiącach roku była ich liczebna 

przewaga w pierwszej połowie roku. Nieco więcej dzieci przychodziło na świat w badanej 

parafii właśnie w okresie od stycznia do czerwca (52%), niż od lipca do grudnia (48%).  

Uwagę muszę poświęcić także kwestii poczęć, bowiem sezonowość tych zdarzeń 

determinowała miesięczny rozkład urodzeń. Analiza miesięcznego rozkładu poczęć umożliwia 

zbadanie kwestii dotyczących małżeńskiej aktywności seksualnej, a ponadto przybliża 

poznanie postaw prokreacyjnych występujących w epoce przedrozbiorowej1583. Ciekawe 

obserwacje przynosi zestawienie na jednym grafie krzywych sezonowości urodzeń (poczęć) 

                                                           
 

1583 Tamże, s. 314, 351. 
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odpowiednio dla ośrodków miejskich oraz wiejskich (wykres 6)1584. Największa aktywność 

seksualna w przypadku mieszkańców parafii Bożego Ciała przypadała na miesiące wiosenne: 

kwiecień oraz czerwiec (z zauważalnym spadkiem w maju). Podobnie było w innych parafiach 

miejskich, zaś w parafiach wiejskich szczyt ten był bardziej widoczny1585. 

W badanym okresie (zarówno w środowisku miejskim i wiejskim) niebagatelne 

znaczenie w kwestii regulacji poczęć odgrywał kalendarz kościelny. Kościół zalecał bowiem 

wstrzemięźliwość seksualną w okresie wielkiego postu (marzec) oraz adwentu (grudzień)1586. 

Zalecenia te musiały znaleźć duży posłuch u mieszkańców parafii Bożego Ciała, bowiem 

najmniej urodzeń w całym okresie zanotowano właśnie w grudniu (6,5%), co musiało być 

konsekwencją zmniejszonej aktywności seksualnej w okresie wielkiego postu. Podobnie było 

w okresie adwentu, bowiem we wrześniu (czyli 9 miesięcy później) również w całym badanym 

okresie można zaobserwować małą liczbę poczęć (7,3%)1587. Mimo skrajnie odmiennych 

warunków bytowania mieszkańców miast i wsi, miesięczny rozkład poczęć wyglądał podobnie, 

chociaż większymi amplitudami miesięcznymi charakteryzowały się liczby poczęć na terenach 

wiejskich (zob. wykres 6)1588. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1584 Podobnie: C. Kuklo, Rodzina…, s. 122–123. 
1585 Tenże, Demografia…, s. 352. 
1586 Tamże. 
1587 Podobnie: K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 89; C. Kuklo, Rodzina…, s. 121, rys. 11; 

M. Kędelski, Ruch naturalny…, s. 837. 
1588 C. Kuklo, Demografia…, s. 314, 352. 
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Wykres 6. Sezonowość urodzeń i poczęć w mieście i na wsi w Polsce w XVIII wieku* 

 

* – wskaźnik sezonowości 1 200; ** – część wiejska parafii. Źródło: j.w.; C. Kuklo, Rodzina…, s. 120, tab. 15; M. Wyżga, 

Parafia Raciborowice…, s. 191, tab. 47; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 86, tab. 39. 

 

2.2. Kultura imiennicza – imiona chrzcielne 

 Księgi metrykalne chrztów, które obejmowały ludzi z wszystkich warstw społecznych, 

stanowią niezastąpione źródło do badań nad imiennictwem epoki przedrozbiorowej1589. 

Metryki zawierają nierzadko dane odnośnie imion nadanych dzieciom w danej parafii w ciągu 

paruset lat, umożliwiając tym samym badania nad fluktuacją chronologiczną popularności 

imion. Analiza imion chrzcielnych – jak podkreślił Krzysztof Mikulski – „może posłużyć do 

analizy ich stosunku [tj. rodziców dzieci – przyp. KK] do zmian ideowych, nowych prądów 

kulturalnych docierających do ich świadomości za pośrednictwem religii, sztuki, literatury, 

relacji ustnych”1590. Mimo tego niewielu badaczy dotychczas zdecydowało się na kompleksową 

analizę imion chrzcielnych zapisanych w rejestrach metrykalnych1591. 

                                                           
 

1589 Tamże, s. 325. 
1590 K. Mikulski, Pułapka niemożności…, s. 259. 
1591 Z ważniejszych opracowań należy wymienić: J. S. Bystroń, Księga imion w Polsce używanych, Warszawa 

1938; S. Rejman, Imiona nadawane dzieciom w rzeszowskiej parafii farnej na początku XX wieku, PDP, t. 39, 
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Władze kościelne nie pozostawiły całkowitej dowolności klerowi oraz wiernym, jeśli 

chodzi o wybór imion chrzcielnych. Uchwały soboru trydenckiego (1563) nakazały 

duchowieństwu chrzcić dzieci imionami chrześcijańskimi, ewentualnie imionami świętych1592. 

Dodatkowo w Rytuale rzymskim napominano, aby imiona chrzcielne nie były imionami 

pogańskimi1593. Nie wszystkie wpisy w księgach chrztów zawierały informacje o nadanym 

imieniu lub imionach. Na 3 888 metryk zapisanych w rejestrach chrztów parafii Bożego Ciała 

w Kazimierzu w latach 1718–1800 w 3 874 (99,6%) przypadkach zanotowano imię chrzcielne 

dziecka. Wszystkie 1 983 aktów chrztów dotyczących chłopców zawierało informacje 

o nadanym imieniu lub imionach, ale w przypadku dziewczynek nie wszystkie zostały 

odnotowane tak szczegółowo (1 891, czyli 99,9% wszystkich dzieci płci żeńskiej). Pozostałe 

wpisy z różnych powodów nie zawierały w treści imienia (imion) ochrzczonego dziecka1594. 

Wybór imion pierwszych w parafii Bożego Ciała w latach 1721–18001595 większy był 

w przypadku dzieci płci męskiej, bowiem zapisano 84 różnych imion męskich oraz 60 imion 

żeńskich (wyjątkowo w latach 1741–1750 zapisano nieznacznie więcej imion żeńskich niż 

męskich)1596. Jest to następstwo faktu, że większość chrześcijańskich świętych stanowili 

                                                           
 

2017, s. 253–281; M. Górny, Co wiemy o imionach otrzymywanych przez dzieci w parafii Łask w XVI–XVII 

wieku?, „Przegląd Historyczny”, t. 79, nr 3, 1983, s. 581–587; Tenże, Wybór imion dla dzieci szlacheckich 

w powiecie kcyńskim w XVII wieku, „Genealogia” t. 5, 1995, s. 53–67; Tenże, W sprawie analizy nazw osobowych 

mieszkańców wsi podkieleckich z lat 1593–1698, „Przegląd Historyczny”, t. 81, nr 1–2, 1990, s. 221–239; Tenże, 

Uwagi o analizie imion chrzestnych z małopolskiej parafii Rudawa z XVI–XIX w., „Onomastica”, t. 36, 1991, 

s. 271–275; P. Rachwał, Imiona chrzestne mieszkańców Iskrzyni w XIX wieku na podstawie metryk parafii 

Krościenko Wyżne z lat 1848–1900, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 94, 2010, s. 257–274. 
1592 E. Rudnicka-Fira, Imiennictwo krakowian od XVI do XVIII wieku na tle historii i kultury, Kraków 2013, s. 189. 
1593 C. Kuklo, Demografia…, s. 325. 
1594 Jeśli dziecko zmarło wkrótce po chrzcie duchowny zapisujący metrykę mógł pominąć w treści imię dziecka. 

Nie mogę tu oczywiście wykluczyć zwykłego zaniedbania (pominięcia) ze strony księdza. W 12 przypadkach nie 

podano nawet płci ochrzczonego dziecka. 
1595 Pierwsza osiemnastowieczna księga metrykalna chrztów parafii Bożego Ciała rozpoczyna się w 1718 r. Do 

końca 1720 r. zanotowano 44 chrzty – uznałem to za zbyt małą próbę badawczą do analizy dotyczącej wyboru 

imion chrzcielnych. Badanie rozpocząłem więc począwszy od zapisów ze stycznia 1721 r. 
1596 Charakterystyczne, że większa różnorodność dotyczyła zawsze imion męskich. Przykładowo w wiejskiej 

parafii Raciborowice wybór tych imion był prawie dwukrotnie większy niż żeńskich; M. Wyżga, Parafia 

Raciborowice…, s. 207. W miejsko-wiejskiej parafii Tychy zanotowano półtora razy więcej imion męskich niż 

żeńskich; M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 151. Imiona męskie w miejsko-wiejskiej parafii Nowy 

Korczyn stanowiły (w zależności od okresu) od 51 do 58% udziału; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta 

Korczyna…, s. 93, tab. 42. W parafii bogucickiej zanotowano 55 różnych imion męskich oraz 40 kobiecych; 

J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 181–182. Zob. także J. Kwak, Uroczystości rodzinne w miastach 

górnośląskich w XVI–XVIII wieku, [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, 
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mężczyźni1597. Dodatkowo może mieć to związek z faktem, że w społeczeństwach 

o charakterze patriarchalnym zdecydowanie większą rolę przywiązywano do imion synów niż 

córek1598. Różnicę w proporcjach imion męskich i żeńskich obrazuje obliczony stosunek 

liczbowy (tabela 61). Liczba imion chrzcielnych zestawiona w dziesięcioletnich okresach 

(wykres 7) wykazuje, że ich wachlarz zwiększał się w miarę upływu kolejnych dekad XVIII 

stulecia. O ile w latach 1721–1730 wymieniono 59 różnych imion (31 męskich oraz 

28 żeńskich), to w ostatniej wyszczególnionej dekadzie (1791–1800) zapisano już 112 różnych 

imion (62 męskich oraz 50 żeńskich)1599. Być może miało to związek z rosnącą liczbą 

chrztów1600. W ostatniej dekadzie XVIII wieku pojawiają się imiona wcześniej nie notowane 

w metrykach chrztów kazimierskiej parafii Bożego Ciała: Aleksander, Atanazy, Bernard, 

Bronisława, Edward, Emilian, Filipina, Kanty (wcześniej zawsze jako Jan Kanty), Krystiana, 

Leo, Ludwina, Marcel, Marcina, Marta, Teofil oraz Urban. Pojawienie się nowych imion, 

poszerzanie się ich wachlarza, jest świadectwem zmieniającej się mody imienniczej. Badania 

dowiodły, że wybór imion był na ogół większy w mieście niż na wsi, co mogło mieć związek 

z lepszym wykształceniem mieszczan oraz miejskiego kleru parafialnego1601. 

 
 

Tabela 61. Wybór imion chrzcielnych w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu (1721–1800) 

Płeć 
Lata 

A–H 
A B C D E F G H 

M 31 35 35 50 45 51 44 62 84 

K 28 32 37 43 38 43 39 50 60 

K/M 0,90 0,91 1,06 0,86 0,84 0,84 0,89 0,81 1,40 

Źródło: ANK, Księgi metrykalne chrztów parafii Bożego Ciała w Kazimierzu [mikrofilmy]. Objaśnienia: A – 1721–

1730; B – 1731–1740; C – 1741–1750; D – 1751–1760; E – 1761–1770; F – 1771–1780; G – 1781–1790; H – 1791–

1800; M – imiona męskie; K – imiona żeńskie; K/M – liczba imion żeńskich podzielona przez liczbę imion żeńskich. 

 

                                                           
 

red. H. Suchojad, Warszawa 2001, s. 12; S. Rejman, Imiona…, s. 276; Taż, Ludność podmiejska Rzeszowa…, 

s. 97–98; K. Mikulski, Pułapka niemożności…, s. 260; C. Kuklo, Demografia…, s. 326; E. Rudnicka-Fira, 

Imiennictwo…, s. 24. 
1597 K. Mikulski, Pułapka niemożności…, s. 260. 
1598 Tamże. 
1599 Odwrotnie było w parafii nowokorczyńskiej w latach 1751–1800, gdzie wachlarz imion uległ w tym okresie 

uszczupleniu; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 93, tab. 42. 
1600 Podobnie: J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 181. 
1601 S. Rejman, Imiona…, s. 260. 
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Wykres 7. Wybór imion chrzcielnych w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu (1721–1800) 

 
Źródło: j.w. Objaśnienia: A – 1721–1730; B – 1731–1740; C – 1741–1750; D – 1751–1760; E – 1761–1770; 

F – 1771–1780; G – 1781–1790; H – 1791–1800. 

 
 

Zestawienie list rangowych imion chrzcielnych pierwszych w dwudziestoletnich 

okresach zapewni lepszą obserwację fluktuacji ich popularności (tabela 62)1602. Takie działanie 

ma także za zadanie ograniczyć możliwość przypadkowości uzyskanych wyników1603. 

W parafii Bożego Ciała dzieci płci męskiej najczęściej chrzczono imieniem Jan. Takie też było 

najpopularniejsze w wielu badanych parafiach1604 oraz w Krakowie w XVI–XVIII wieku1605. 

Popularność tego imienia wynikała zapewne z faktu, iż wielu świętych i błogosławionych 

                                                           
 

1602 Do analizy dotyczącej popularności imion włączyłem tylko imiona pierwsze. Inaczej uczynił w swoich 

badaniach M. Górny, który uznał każde zanotowane imię (również drugie lub trzecie) jako odrębną jednostkę 

obliczeniową; K. Mikulski, Pułapka niemożności…, s. 271. 
1603 Najlepiej byłoby zestawić imiona według ich popularności w okresach pięćdziesięcioletnich, lecz w przypadku 

materiału metrykalnego chrztów badanej parafii (obejmującego lata 1718–1800) istniałaby możliwość 

wyodrębnienia tylko dwóch półwieczy (pierwszego niepełnego). Takie zestawienie byłoby mało efektywne, 

bowiem mniejsze byłyby możliwości zaobserwowania zmian w popularności imion. 
1604 K. Mikulski, Pułapka niemożności…, s. 261, 263–264, 266, 268; J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, 

s. 184; S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 100; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 207, tab. 51; 

M. Górny, Mieszkańcy parafii pępowskiej w 1777 roku. Analiza księgi status animarum, Wrocław 1994, s. 31; 

K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 97, tab. 44; P. Łozowski, Rodzina w Starej i Nowej 

Warszawie…, s. 133, 150, 163. 
1605 E. Rudnicka-Fira, Imiennictwo…, s. 210. 
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nosiło to imię1606. Imię Jan cieszyło się jednakową popularnością w kolejnych wyodrębnionych 

podokresach. Drugim pod względem popularności imieniem męskim nadawanym w parafii 

Bożego Ciała w latach 1718–1800 było imię Józef1607. Ten święty cieszył się dużym 

poważaniem zapewne jako opiekun Świętej Rodziny1608. Imię to cieszyło się niezmienną 

popularnością w latach 1741–1800 (II miejsce), oprócz lat 1718–1740 (IV miejsce). Trzecim 

najczęściej nadawanym imieniem męskim był Stanisław, chociaż w latach 1741–1780 

zauważyłem istotny spadek jego popularności (IV miejsce)1609. Popularność tego imienia 

związana była z osobą świętego biskupa krakowskiego o tym imieniu, który poniósł męczeńską 

śmierć w XI wieku na Skałce oraz patronował wraz ze św. Wacławem krakowskiej katedrze. 

Najpopularniejszym imieniem nadawanym dziewczynkom było imię Marianna1610. 

Nadawanie takiego imienia było oczywistym odwoływaniem się do orędownictwa Matki Bożej 

dla nowonarodzonych niewiast1611. Bardzo rzadko chrzczono imieniem Maria, bowiem to było 

tradycyjnie zarezerwowane dla Matki Bożej1612. Imię Marianna było jednak popularne dopiero 

od okresu 1761–1780. Wcześniej największą popularnością cieszyły się imiona Regina (1718–

1740) oraz Katarzyna (1741–1760). Wówczas imię Marianna było odpowiednio czwartym oraz 

drugim najczęściej nadawanym imieniem. Kolejnym powszechnie nadawanym w parafii 

Bożego Ciała w latach 1718–1800 imieniem żeńskim było imię Katarzyna1613. Imię to, 

najpopularniejsze w latach 1741–1760 wśród dzieci mieszkańców parafii, w okresie 

wcześniejszym było dopiero na III miejscu pod względem popularności, zaś w latach 1781–

1800 było drugim najpopularniejszym wyborem. W latach 1718–1800 trzecim wyborem 

imienia dla dziewczynek było imię Regina. Cechowało się ono spadającą popularnością. O ile 

                                                           
 

1606 S. Rejman, Imiona…, s. 262; P. Kwapulińska, Urodzenia..., s. 49. 
1607 Podobnie: J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 184. 
1608 S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 100. 
1609 Spadek popularności imienia Stanisław obserwuje się w Krakowie w ciągu XVI–XVIII w.; E. Rudnicka-Fira, 

Imiennictwo…, s. 210. 
1610 Podobnie: J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 186–187; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta 

Korczyna…, s. 97, tab. 44; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 212, tab. 54. 
1611 Podobnie: S. Rejman, Imiona…, s. 265; J. S. Bystroń, Księga imion…, s. 45. 
1612 H. Fros, F. Sowa, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1976, s. 399; J. S. Bystroń, 

Księga imion…, s. 44. Bardzo długo unikano powszechnego nadawania tego imienia, szczególnie na wsi; 

A. Krawczyk-Tyrpa, Tabu w dialektach polskich, Bydgoszcz 2001, s. 40–41. 
1613 Podobnie: J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 185. 
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w latach 1718–1740 było najpopularniejsze, to w kolejnym czterdziestoleciu było notowane na 

II pozycji, zaś pod koniec XVIII wieku dopiero na XI miejscu. 

Wśród imion chrzcielnych w parafii Bożego Ciała w latach 1718–1800 znalazły się 

również takie, które nadano jednokrotnie. Wśród nich odnotowałem następujące 28 imion 

męskich: Alojzy, Apolinary, Arian, Atanazy, Bernard, Dionizy, Edward, Emilian, Eustachy, 

Felicjan, Godfryd, Henryk, Izydor, Kanty, Kornel, Krystian, Leo, Marcel, Rajmund, Sykstus, 

Sylwester, Tadeusz, Teobald, Teofil, Tobiasz, Urban, Walerian oraz Wit. W rejestrach zapisano 

również jednokrotnie następujące imion żeńskie: Angela, Filipina, Honorata, Krystiana, 

Marcellina, Marcina, Marta, Rafaela oraz Teodozja. Znamienne, że większość imion 

wspomnianych w metrykach tylko jednokrotnie pojawiła się w miejscowym kanonie dopiero 

pod koniec XVIII wieku. Przykładowo, jeśli chodzi o jednokrotnie użyte imiona męskie, to aż 

12 z nich (prawie 43% wszystkich imion, które były wymienione jeden raz) pojawiło się 

w parafii po raz pierwszy dopiero w latach 1781–1800. Dla porównania, w dekadzie 1718–

1840 pojawiło się zaledwie jedno takie, w następnym dwudziestoleciu sześć, a w kolejnym 

dziewięć imion. Może to świadczyć o przemianach w kulturze i mentalności kazimierzan, 

otwartych na nowe prądy intelektualne. Jednakże niektóre przypadki każą sądzić, że istniały 

inne powody wyboru takiego imienia. Przykładowo dzieci ochrzczone imionami Krystian, 

Krystiana oraz Wit otrzymały imiona tożsame z imionami jednego z rodziców chrzestnych1614. 

Dzieci, którym nadano imiona Honorata, Marta, Sylwester, Tadeusz, Teodozja oraz Walerian 

urodziły się w miesiącach, w których przypadały wspomnienia świętych noszących te imiona1615.

                                                           
 

1614 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, b.p.; Tamże, Księga chrztów 1797–1810 

[mikrofilm], sygn. 5–60, s. 42. Być może praktyka nadawania tych rzadkich imion wiązała się z faktem, że rodzice 

chrzestni byli protestantatami, czego jednak nie mogę potwierdzić na podstawie zapisów. 
1615 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 53, 79, 105, b.p. 
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Tabela 62. Popularność imion chrzcielnych (pierwszych) w parafii Bożego Ciała w latach 1718–1800 

 

A. Imiona męskie 

 
1718–1740 1741–1760 1761–1780 1781–1800 Ogółem 

imię liczba ranga imię liczba ranga imię liczba ranga imię liczba ranga imię liczba ranga 

Jan 29 I Jan 43 I Jan 73 I Jan 98 I Jan 243 I 

Wojciech 26 II Józef 25 II Józef 38 II Józef 73 II Józef 155 II 

Stanisław 25 III Antoni 21 III Franciszek 29 III Stanisław 44 III Stanisław 113 III 

Józef 19 IV Wojciech 19 IV Antoni 26 IV Franciszek 42 IV Franciszek 100 IV 

Franciszek 16 V Stanisław 19 – Stanisław 25 V Andrzej 31 V Wojciech 93 V 

Antoni 12 VI Maciej 17 V Wojciech 18 VI Tomasz 31 – Antoni 87 VI 

Marcin 12 – Jakub 16 VI Wincenty 17 VII Wojciech 30 VI Tomasz 66 VII 

Tomasz 11 VII Szymon 14 VII Marcin 16 VIII Wincenty 30 – Andrzej 65 VIII 

Jakub 11 – Franciszek 13 VIII Maciej 15 IX Antoni 28 VII Jakub 64 IX 

Andrzej 10 VIII Sebastian 13 – Walenty 15 – Marcin 26 VIII Marcin 63 X 

Michał 10 – Tomasz 11 IX Jacek 14 X Maciej 25 IX Maciej 63 – 

Wawrzyniec 10 – Michał 11 – Andrzej 14 – Walenty 25 – Wincenty 58 XI 

Szymon 9 IX Wincenty 11 – Tomasz 13 XI Jakub 25 – Walenty 53 XII 

Paweł 7 X Jacek 11 – Piotr 13 – Paweł 21 X Szymon 47 XIII 

Kazimierz 7 – Andrzej 10 X Kacper 13 – Ignacy 20 XI Michał 46 XIV 

Piotr 7 – Marcin 9 XI Jakub 12 XII Szymon 17 XII Paweł 43 XV 

Maciej 6 XI Kazimierz 9 – Sebastian 11 XIII Kazimierz 15 XIII Piotr 42 XVI 

Walenty 6 – Piotr 9 – Michał 11 – Jacek 14 XIV Ignacy 41 XVII 

Mikołaj 6 – Ignacy 9 – Ignacy 9 XIV Kacper 14 – Jacek 39 XVIII 

Sebastian 6 – Błażej 8 – Błażej 9 – Michał 14 – Sebastian 39 – 
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B. Imiona żeńskie 

 
1718–1740 1741–1760 1761–1780 1781–1800 Ogółem 

imię liczba ranga imię liczba ranga imię liczba ranga imię liczba ranga imię liczba ranga 

Regina 36 I Katarzyna 30 I  Marianna * 60 I  Marianna * 190 I  Marianna * 293 I 

Zofia 28 II Marianna * 26 II Katarzyna 50 II Katarzyna 86 II Katarzyna 191 II 

Katarzyna 25 III Regina 26 – Regina 27 III Franciszka 38 III Regina 111 III 

 Marianna * 17 IV Agnieszka 25 III Anna 24 IV Agnieszka 37 IV Agnieszka 100 IV 

Agnieszka 17 – Małgorzata 21 IV Zofia 23 V Małgorzata 34 V Zofia 90 V 

Anna 15 V Franciszka 19 V Tekla 22 VI Anna 32 VI Anna 87 VI 

Jadwiga 12 VI Jadwiga 17 VI Salomea 22 – Teresa 30 VII Franciszka 81 VII 

Magdalena 12 – Anna 16 VII Agnieszka 21 VII Tekla 28 VIII Małgorzata 74 VIII 

Barbara 10 VII Zofia 13 VIII Franciszka 17 VIII Zofia 26 IX Magdalena 62 IX 

Małgorzata 8 VIII Teresa 12 IX Józefa 16 IX Józefa 26 – Teresa 58 X 

Kunegunda 8 – Elżbieta 11 X Magdalena 15 X Magdalena 25 X Salomea 53 XI 

Franciszka 7 IX Magdalena 10 XI Helena 15 – Regina 22 XI Tekla 53 – 

Elżbieta 7 – Apolonia 10 – Barbara 13 XI Salomea 21 XII Jadwiga 52 XII 

Helena 6 X Wiktoria 6 XII Małgorzata 11 XII Barbara 19 XIII Barbara 46 XIII 

Salomea 6 – Helena 5 XIII Teresa 11 – Apolonia 17 XIV Józefa 43 XIV 

Ewa 6 – Dorota 5 – Julianna 11 – Jadwiga 16 XV Elżbieta 42 XV 

Agata 6 – Salomea 4 XIV Elżbieta 9 XIII Elżbieta 15 XVI Apolonia 37 XVI 

Teresa 5 XI Barbara 4 – Wiktoria 9 –    Rozalia ** 15 – Helena 35 XVII 

   Rozalia ** 5 –     Rozalia ** 4 – Konstancja 8 XIV Wiktoria 14 XVII    Rozalia ** 30 XVIII 

Łucja 4 XII Justyna 4 – Apolonia 7 XV Antonina 14 – Wiktoria 30 – 

Źródło: j.w. Objaśnienia: * – także Marcianna, Marina i Maria; ** – także Róża.
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Na uwagę zasługują także tzw. imiona złożone, czyli te imiona chrzcielne, które 

dopełniono przydomkiem świętego patrona. Rodzice dziecka poprzez takie działanie wyrażali 

chęć ofiarowania nowonarodzonego potomka konkretnemu świętemu patronowi, prosząc 

jednocześnie o jego opiekę1616. Były to tzw. przydomki hagionimiczne1617. Praktyka polegająca 

na dopełnianiu imion przydomkami świętych nie była wówczas regułą. Pierwsze imiona męskie 

dopełniono w parafii Bożego Ciała ogólnie 187 razy. Dopełniano następujące: Antoni (Opat), 

Feliks (de Vallois), Filip (Nereusz), Franciszek (Borgiasz, de Paulo, Ksawery, Salezy), Jan 

(Chryzostom, Chrzciciel, de Deo, de Matha, Eremita, Ewangelista, Gwalbert, Kanty, Kapistran, 

Nepomucen, od Krzyża, z Dukli), Józef (Kalasanty, z Kopertynu), Karol (Boromeusz), Mikołaj 

(z Tolentino), Piotr (Celestyn, de Alcentara, Fereriusz), Stanisław (Biskup, Kostka), Szymon 

(z Lipnicy), Tomasz (a Vila Nova, Kantauryjski, z Akwinu) oraz Wincenty (a Paulo, Ferrery, 

Kadłubek). Imię Jan – oprócz tego, że było najpopularniejszym imieniem męskim w parafii – 

było także najczęściej dookreślane drugim członem (105 razy) i miało najwięcej wariantów 

(aż 12). Zdecydowanie rzadziej dopełniano imiona żeńskie (w sumie 33 razy). Zapisano 

następujące dopełnienia: Katarzyna (Sieneńska), Magdalena (de Pazzi) oraz Maria 

(z Nazaretu). Najczęstszym dopełnieniem była Katarzyna Sieneńska (27 razy). 

Częstą praktyką było nadawanie dziecku większej liczby imion (tzw. polionimia)1618. 

Można domyślać się, że intencją rodziców było zapewnienie nowonarodzonemu opieki 

większej liczby świętych patronów lub protekcji większej liczby rodziców chrzestnych 

(w przypadku przyjmowania ich imion przez chrześniaków)1619. Można wprost dopatrywać się 

w takiej praktyce przejawów snobizmu wyższych warstw społecznych1620. 

Za wieloimiennością mogły przemawiać także względy praktyczne – w rozgałęzionych 

rodzinach drugie i kolejne imiona mogły pełnić funkcję odróżniającą pośród wielu członków 

                                                           
 

1616 M. Malec, O imionach i nazwiskach w Polsce. Tradycja i współczesność, Kraków 1996, s. 32. 
1617 Taż, Przydomki hagionimiczne w funkcji samodzielnych imion osobowych, [w:] Onomastyka i dialektologia, 

red. H. Popowska-Taborska, J. Duma, Warszawa 1997, s. 181–186. 
1618 E. Rudnicka-Fira, Imiennictwo…, s. 26; M. Malec, O imionach i nazwiskach…, s. 31. 
1619 J. S. Bystroń, Księga imion…, s. 48–49; M. Malec, Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków 2001, 

s. 81. 
1620 E. Rudnicka-Fira, Imiennictwo…, s. 132. 
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familii noszących to samo nazwisko1621. Wiadomo – co udowodniły wcześniejsze badania – że 

początkowo najczęściej chrzczono dzieci jednym imieniem1622. Moda na nadawaniem dzieciom 

wielu imion, która pojawiła się we Francji, a później rozpowszechniła się głównie wśród 

niemieckich protestantów, pojawiła się w Polsce w XVI wieku1623. Początkowo taki zwyczaj 

był praktykowany prawie wyłącznie w rodzinach szlacheckich1624. Zdecydowanie częściej 

imiona wieloczłonowe występują w XVIII wieku1625. Dopiero pod koniec XIX wieku pozostałe 

warstwy społeczne przyjęły taką modę. Zwyczaj wieloimienności był powszechniejszy 

w miastach niż na wsiach1626. W kazimierskiej parafii farnej w latach 1718–1800 na ogółem 

3 874 odbytych wówczas chrztów podczas 1 587 (40,97%) z nich nadano dzieciom imiona 

wieloczłonowe, w tym: 1 493 imion dwuczłonowych (38,54%), 90 trzyczłonowych (2,32%) 

oraz 4 czteroczłonowe (0,10%)1627. Ochrzczono więc 2 287 dzieci (59,03%) tylko jednym 

imieniem. W ciągu XVIII wieku odsetek imion wieloczłonowych stale wzrastał, bowiem o ile 

w latach 1718–1720 takich imion nadano 19,05%, to pod koniec stulecia już 46,45%. W całym 

badanym okresie można zauważyć tendencję wzrostową, z okresowym załamaniem tego trendu 

w latach 60. XVIII wieku1628. Jak wspomniałem wcześniej, praktyka nadawania na chrzcie 

                                                           
 

1621 E. Wolnicz-Pawłowska, W. Szulowska, Antroponimia polska na kresach południowo-wschodnich. XV–XIX 

wiek, Warszawa 1998, s. 25. 
1622 Przykładowo w latach 1651–1700 wśród dzieci toruńskich protestantów 92,8% synów otrzymało na chrzcie 

jedno imię, ale w latach 1701–1750 już tylko 65,4%. W pierwszej połowie XVIII w. pojawiły się w tej 

społeczności pierwsze przypadki nadania dzieciom na chrzcie trzech imion. W latach 1751–1793 tylko 

28,7% narodzonych chłopców otrzymało imiona pojedyncze, zaś dwa imiona 69,1% potomków. Imiona potrójne 

stanowiły już 2,2%; K. Mikulski, Pułapka niemożności…, s. 266, 268, 270. 
1623 J. S. Bystroń, Księga imion…, s. 47–48; E. Rudnicka-Fira, Imiennictwo…, s. 26. 
1624 K. Makowski, Rodzina…, s. 158; P. Kwapulińska, Urodzenia…, s. 48. 
1625 J. S. Bystroń, Księga imion…, s. 48. 
1626 S. Rejman, Imiona…, s. 259. 
1627 Wyjaśnienia wymaga kwestia interpretacji imion z tzw. przydomkami hagionimicznymi, czyli z przydomkami 

świętych (np. Jan Kanty czy Jan Nepomucen) – uznałem je jako jedno imię; por. E. Wolnicz-Pawłowska, 

W. Szulowska, Antroponimia polska…, s. 25; J. Bubak, Księga naszych imion, Wrocław 1993, s. 152. Por. także 

uwagę K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 94, przyp. 343. Wiadomo jednocześnie, że 

przydomki świętych katolickich pojawiały się także jako samodzielne imiona; E. Rudnicka-Fira, Imiennictwo…, 

s. 71–72. W badanej parafii było to jednak zjawisko marginalne, bowiem w  latach 1718–1800 postąpiono tak 

jeden raz – nadano nieślubnemu chłopcu imię Kanty. Nie wiadomo natomiast czy było to potknięcie mechaniczne 

polegające na pominięciu imienia „Jan”; ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 144. 
1628 Wzrost odsetka nadanych imion wieloczłonowych można zaobserwować np. w parafii bogucickiej na 

przełomie XVIII i XIX w.; J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 195. 
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wielu imion związana była często ze statusem społeczno-zawodowym rodziców1629. Badania 

przeprowadzone na próbie chrztów przedstawicieli szlachty, mieszczaństwa i chłopów, którzy 

przynieśli swoje dzieci do kazimierskiej fary, także zdają się potwierdzać tę hipotezę. Tylko 

19,4% imion nadanych dzieciom chłopów (N=31) miało charakter polionimiczny. Wśród 

kazimierskich mieszczan-rzemieślników (N=746) już 42,4% dzieci miało nadane imiona 

wieloczłonowe, zaś dzieci miejskich urzędników (N=244) ochrzczone więcej niż jednym 

imieniem stanowiły 62,3%. Z kolei jednoimienne dzieci szlachty (N=37) stanowiły zaledwie 

16,2%. Ogólnie praktyka nadawania większej liczby imion (trzech, czterech i więcej) należała 

do rzadkości1630. W parafii Bożego Ciała czterema imionami ochrzczono trzech chłopców oraz 

jedną dziewczynkę1631. W październiku 1758 roku nobiles Krzysztof i Wiktoria Janczykowscy, 

kupcy kazimierscy, nadali swojemu synowi imiona Szymon Tadeusz Jan Kanty Wincenty. 

Podobnie uczynili kantor kościoła Bożego Ciała Marcin Kognicki oraz jego żona Barbara, 

kiedy nadali swojemu jedynemu synowi imiona Augustyn Kazimierz Joachim Józef. Nie 

inaczej było w przypadku córki spectabilis domini Józefa Dunicza, rajcy kazimierskiego 

i Małgorzaty z Ziębińskich, którą ochrzczono czterema imionami Joanna Magdalena de Pazis 

Tekla Elżbieta. Tak samo było w przypadku syna Wawrzyńca Lissowskiego i jego żony Teresy, 

bowiem zapisano wówczas cztery imiona – Piotr Celestyn Jan Nepomucen Stanisław Józef1632. 

Warto zaznaczyć, że w parafii Bożego Ciała częściej nadawano imiona wieloczłonowe 

chłopcom niż dziewczynkom (tabela 63)1633. W badanym okresie 43,4% chłopców i 38,6% 

dziewcząt otrzymało więcej niż jedno imię. Największa różnica widoczna była w latach 1761–

1770, kiedy nieco ponad połowa ochrzczonych chłopców otrzymała więcej niż jedno imię 

(50,7%), a równocześnie ponad 80% dziewczynek nadano tylko jedno imię (tylko 19,6% z nich 

                                                           
 

1629 C. Kuklo, Demografia…, s. 325–327; S. Rejman, Imiona…, s. 259; Taż, Ludność podmiejska Rzeszowa…, 

s. 107; P. Kwapulińska, Urodzenia…, s. 49. 
1630 C. Kuklo, Demografia…, s. 325; M. Malec, O imionach i nazwiskach…, s. 31; M. Wyżga, Parafia 

Raciborowice…, s. 213; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 94, tab. 43. 
1631 Znamienne, że trzy z czterech przypadków dotyczą chrztów odbytych w październiku 1758 r. oraz w maju 

1759 r.  
1632 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, b.p. 
1633 Podobnie: S. Rejman, Imiona…, s. 259; M. Górny, Wybór imion chrzestnych dla dzieci szlacheckich 

w pow. kcyńskim w XVII w., „Genealogia”, t. 5, 1995, s. 67; A. Tomecka, Imiona chrzestne w księgach 

metrykalnych Nowej Brzeźnicy k. Częstochowy w XVII i XVIII wieku, „Onomastica”, t. 39, 1994, s. 167–172. 
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miało imiona wieloczłonowe). Wyjątkiem były lata 1731–1740 (imiona jednoczłonowe zostały 

nadane 78,6% chłopców oraz 78,0% dziewczynek) oraz ostatnia dekada XVIII wieku (imiona 

jednoczłonowe zostały nadane 56,8% chłopców oraz 50,6% dziewczynek). Tym samym udało 

mi się potwierdzić wyniki podobnych badań, z których wynika, że podczas chrztu to chłopcom 

nadawano częściej imiona wieloczłonowe1634. 

 

Tabela 63. Imiona chrzcielne w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1718–1800 

Lata 

Liczba członów imienia (%)  

1 2 3 4 

M K R M K R M K R M K R 

1718–1720 78,3 84,2 81,0 21,7 15,8 19,0 – – – – – – 

1721–1730 77,2 85,2 81,1 22,0 14,8 18,5 0,8 – 0,4 – – – 

1731–1740 78,6 78,0 78,3 20,0 21,2 20,6 1,4 0,8 1,1 – – – 

1741–1750 56,5 62,9 59,4 43,5 35,6 39,9 – 1,5 0,7 – – – 

1751–1760 49,3 64,7 56,3 43,7 33,7 39,2 6,1 1,1 3,8 0,9 0,5 0,7 

1761–1770 49,3 80,4 65,5 46,5 18,7 32,1 3,7 0,9 2,2 0,5 – 0,2 

1771–1780 53,0 59,5 56,0 42,4 38,4 40,6 4,6 2,1 3,4 – – – 

1781–1790 52,7 55,8 54,2 44,0 41,7 42,9 3,3 2,5 2,9 – – – 

1791–1800 56,8 50,6 53,6 41,4 47,3 44,4 1,8 2,1 2,0 – – – 

Razem 56,7 61,5 59,1 40,1 36,8 38,5 3,0 1,6 2,3 0,2 0,1 0,1 

Źródło: j.w. Objaśnienia: M – mężczyźni; K – kobiety; R – razem. 
 

 

Imię chrzcielne – z powodu ustanowienia, w myśl chrześcijańskiej doktryny, związku 

pomiędzy noszącym to imię a odpowiednim świętym patronem – było niejako przypisane 

człowiekowi aż do jego śmierci. Istniały jednak przypadki, kiedy je zmieniano (np. wraz ze 

wstąpieniem do zakonu lub w momencie zmiany wyznania). Nadanie dziecku kilku imion 

stwarzało możliwość wyboru jednego z nich, które miało być używane w dalszym życiu jako 

pierwsze1635. W parafii Bożego Ciała istniały przypadki posługiwania się drugim lub kolejnym 

imieniem. Przykładowo syn Szymona i Agnieszki Olszewskich został ochrzczony dwoma 

imionami Mikołaj (z Tolentino) Szymon, ale cztery lata później w jego metryce pogrzebu 

                                                           
 

1634 C. Kuklo, Demografia…, s. 325. 
1635 Wiele przypadków używania innego imienia niż pierwsze przytacza J. S. Bystroń; Tenże, Księga imion…, 

s. 57–62. 



 

 

 

 

 
 

280 

 
 

 

zapisano tylko drugie imię1636. Podobnie zmarły w 1771 roku Aleksy Staborowski, syn 

„szlachetnych” Tadeusza i Salomei, został w 1755 roku ochrzczony imionami Bonawentura 

Aleksy1637. Podobnie było w przypadku jego siostry Magdaleny Anny, która umarła miesiąc po 

urodzeniu i zapisano ją w metryce pogrzebu jako Annę1638. Tak samo było w przypadku 

Macieja i Małgorzaty Bukowskich, których córkę ochrzczono dwoma imionami Józefa 

Zuzanna, zaś w metryce jej zgonu odnotowano tylko drugie imię1639. Wszystkie podobne 

przypadki trudno wymienić. Nie wiadomo także dlaczego zdecydowano się używać drugich 

imion dzieci. Inaczej było zapewne w przypadku syna Jana i Zofii Wolskich, któremu nadano 

imiona Teobald Walenty1640. Chłopiec zmarł w wieku 6 lat i wówczas w jego metryce pogrzebu 

zapisano tylko drugie imię1641. Prawdopodobnie używał drugiego imienia, ponieważ pierwsze 

nie było zbyt powszechne i być może uważane za zbyt nowatorskie. 

Dzięki analizie zapisów metrykalnych chrztów możliwe jest dość jasne określenie 

motywacji w nadawaniu konkretnych imion. Najbardziej uchwytnym i widocznym 

determinantem nadawania dzieciom imion jest tradycja rodzinna, czyli dziedziczenie imion po 

rodzicach biologicznych lub rodzicach chrzestnych1642. Ci ostatni mogli rekomendować 

nadanie konkretnego imienia lub wprost proponować ochrzczenie dziecka tym imieniem, które 

sami nosili1643. W ten sposób starano się podkreślić i pogłębić duchowy związek pomiędzy 

chrześniakiem a jednym z rodziców chrzestnych. Nierzadko takie działanie mogło zapewnić 

dziecku protekcję chrzestnych w dalszym życiu (np. w postaci ułatwienia kariery 

zawodowej)1644. W latach 1718–1800 nieco ponad 18% dzieci ochrzczonych w parafii Bożego 

Ciała otrzymało jedno z imion po swoim rodzicu chrzestnym (tabela 64). Bardziej zauważalne 

                                                           
 

1636 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 26; Tamże, Księga pogrzebów 1784–

1797 [mikrofilm], sygn. 5–79, s. 6. 
1637 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, b.p.; Tamże, Księga pogrzebów 1712–1783 

[mikrofilm], sygn. 5–78, s. 106. 
1638 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 56; Tamże, Księga pogrzebów 1712–

1783 [mikrofilm], sygn. 5–78, s. 85. 
1639 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 121; Tamże, Księga pogrzebów 1784–

1797 [mikrofilm], sygn. 5–79, s.58. 
1640 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 57. 
1641 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1712–1783 [mikrofilm], sygn. 5–78, s. 99. 
1642 E. Rudnicka-Fira, Imiennictwo…, s. 173. 
1643 J. S. Bystroń, Słowiańskie obrzędy rodzinne…, s. 88, 130; S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 96. 
1644 S. Rejman, Imiona…, s. 259. 
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jest to w przypadku dziewczynek, bowiem 21% z nich otrzymało jedno ze swoich imion po 

matce chrzestnej. Jednocześnie po ojcu chrzestnym jedno z imion otrzymało 15,8% chłopców. 

Rodzice chrzestni mieli jednak mały wpływ na pierwsze imię dziecka, bowiem te okazały się 

zbieżne w 10,2% przypadków (8,5% chłopców oraz 11,9% dziewczynek). Ze szczegółowych 

analiz dotyczących oddziaływania rodziców chrzestnych na imiona ich chrześniaków wynika, 

że przyczyniali się raczej do wyboru kolejnych imion1645. Obliczyłem, że 19,1% drugich imion 

dzieci (16,1% chłopców oraz 22,6% dziewczynek) było zbieżne z imieniem jednego z rodziców 

chrzestnych. Nieco rzadziej było tak w przypadku trzecich z kolei imion – postąpiono tak 

w przypadku 11,7% dzieci (9,7% chłopców oraz 15,6% dziewczynek). Ogólnie na kolejne 

imiona (drugie, trzecie lub czwarte) potomków mieszkańców parafii Bożego Ciała 

w Kazimierzu chrzestni mieli wpływ w przypadku 18,7% dzieci1646.  

 

Tabela 64. Wpływ rodziców chrzestnych na imiona chrzcielne dzieci w parafii Bożego Ciała 

w Kazimierzu w latach 1718–1800 

Płeć 

Kolejne imię 

Razem 1 2 3      4 ** 2–4 

% imion dzieci tożsamych z imionami jednego z rodziców chrzestnych 

M   8,5 (169) * 16,1 (138) 9,7 (6) – (–) 15,6 15,8 (313) 

K 11,9 (227) 22,6 (166) 15,6 (6) 100,0 (2)  22,4 21,0 (401) 

Ogółem 10,2 19,1 11,7 25,0 18,7 18,3 

Źródło: j.w. Objaśnienia: M – mężczyźni, K – kobiety; * – w nawiasach liczby bieżące; ** – mała próba badawcza 

zniekształciła wynik. 

 

 

Wiadomo, że podczas wyboru imienia dla nowonarodzonego dziecka bardzo ważną rolę 

odgrywała tradycja rodzinna, która mogła zaowocować nadaniem imienia jednego z przodków. 

Najczęściej było to imię jednego z rodziców lub jednego z dziadków1647. W niektórych 

społecznościach stroniono jednak od nadawania dzieciom imion noszonych przez 

                                                           
 

1645 Podobnie: Taż, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 111–112. 
1646 Mam oczywiście świadomość pewnych słabych stron analizy wpływu rodziców chrzestnych na imiona dzieci, 

bowiem mogło się zdarzyć, że imię ojca chrzestnego lub matki chrzestnej nosiło już jedno z żyjących dzieci danej 

pary małżeńskiej, toteż nie można było nadać tego samego imienia kolejnemu dziecku. 
1647 Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie…, s. 30; E. Rudnicka-Fira, Imiennictwo…, s. 174–175; S. Rejman, 

Imiona…, s. 260. 
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reprezentantów starszej generacji danej rodziny. Wierzono bowiem, że dwie osoby w rodzinie 

nie mogą nosić tego samego imienia, a gdyby do tego doszło, jedna z tych osób musiałaby 

umrzeć1648. Dzięki dokonanej analizie okazało się, że co dziesiąte dziecko w parafii Bożego 

Ciała jako jedno z imion otrzymało takie, które nosiło jego ojciec lub matka (tabela 65). 

Dziewczynki częściej dziedziczyły imię po rodzicu niż chłopcy. Ogółem dzieci w badanej 

parafii najczęściej otrzymywały imię jednego z rodziców jako trzecie z kolei. 

 

Tabela 65. Wpływ rodziców na imiona chrzcielne dzieci w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu  

w latach 1718–1800 

Płeć 

Kolejne imię 

Razem 1 2 3 4 2–4 

% imion dzieci tożsamych z imionami jednego z rodziców 

M   6,5 (129) * 6,2 (53) 6,5 (4) – 6,2 9,4 (186) 

K 7,1 (135) 8,9 (65) 21,9 (7) – 9,4 10,9 (207) 

Ogółem 6,8 7,4 11,7 – 7,7 10,1 

Źródło: j.w. Objaśnienia: M – mężczyźni; K – kobiety; * – w nawiasie liczby bieżące. 

 

 

Istniał ówcześnie także zwyczaj nadawania dziecku imienia tożsamego z imieniem jego 

zmarłego brata lub siostry. Wierzono bowiem, że zmarły potomek powraca w ten sposób do 

rodziny w postaci nowonarodzonego dziecka1649. Jednak niektórzy wierzyli, że nadanie dziecku 

imienia zmarłego – nie tylko brata lub siostry, ale też innego krewnego – przysporzy 

noworodkowi nieszczęścia1650. Panowało także przekonanie, że śmierć dziecka była efektem źle 

dobranego imienia1651. Zwyczaj nadawania dziecku imienia jego zmarłego brata lub siostry 

zaobserwowałem w parafii Bożego Ciała w przypadku 57 rodzin zrekonstruowanych 

(na 268 komórek, które posiadały co najmniej dwójkę potomstwa oraz w których zmarło co 

najmniej jedno dziecko). Ogólnie wyodrębniłem 71 przypadków ochrzczenia dziecka imieniem 

                                                           
 

1648 J. S. Bystroń, Słowiańskie obrzędy rodzinne…, s. 129. Z uwagi na pracochłonność analizy oraz niekompletne 

dane odstąpiłem od zbadania wpływu dziadków na imię swojego wnuka lub wnuczki. 
1649 P. Kwapulińska, Urodzenia…, s. 51–52; J. S. Bystroń, Księga imion…, s. 29–30. 
1650 J. S. Bystroń, Księga imion…, s. 43. 
1651 Tenże, Słowiańskie obrzędy rodzinne…, s. 130. 
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innego potomka danej pary, który zmarł wcześniej. W obrębie pojedynczej rodziny najcześciej 

czyniono w ten sposób w przypadku tylko jednego dziecka. Nieliczne były sytuacje, gdy drugi 

potomek obdarzony tym samym imieniem również zmarł, a następnie zdecydowano się ochrzcić 

takim samym imieniem także i trzeciego potomka. 

Warto przyjrzeć się także imionom nadawanym dzieciom pochodzącym z urodzeń 

wielorakich (ciąż mnogich). Literatura przedmiotu wskazuje, że w przypadku urodzenia 

bliźniaków różnej płci częstym zwyczajem było nadanie im imion Adam oraz Ewa1652. 

W metrykach parafii Bożego Ciała nie zaobserwowałem jednak takich zwyczajów. 

Najciekawszym przypadkiem było nadanie w 1790 roku dwóm synom-bliźniakom Stanisława 

i Anny Stoikowskich takiego samego imienia – Józef1653. Ponadto dwukrotnie zdecydowano 

się nadać bliźniakom imiona dwóch głównych patronów Polski – Stanisława i Wojciecha1654. 

Jednak największy wpływ na wybór imienia dla dziecka miał termin jego narodzin 

i chrztu. Istniał bowiem zwyczaj chrzczenia dziecka imieniem świętego patrona, którego 

liturgiczne wspomnienie przypadało w terminie zbliżonym do pojawienia się dziecka na 

świecie. Tym samym, poprzez swoje narodziny w odpowiedni dzień, dziecko samo 

„przynosiło” sobie imię (tzw. imię przyniesione)1655. Fakt stosowania takiej praktyki 

potwierdzają badania przeprowadzone na podstawie materiałów metrykalnych wielu parafii1656. 

Podczas wyboru imienia dla nowonarodzonego dziecka jego rodzice zapewne często musieli 

                                                           
 

1652 S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 96; J. S. Bystroń, Księga imion…, s. 45. 
1653 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 95. Rodzice występują w spisie ludności 

parafii Bożego Ciała z 1791 r. wraz z trzyletnim synem Tomaszem, zaś rok później spisano tylko ojca, bowiem 

matka zmarła we wrześniu 1790 r. Niecałe trzy miesiące wcześniej zmarł jeden z bliźniaków. Być może drugi 

z nich zmarł zaraz po chrzcie, bowiem w rejestrze zgonów nie odnotowano tego faktu; ANK, Akta Komisji 

Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, sygn. 29/30/40, s. 26, 98; karta 

rodziny zrekonstruowanej nr BC–343. 
1654 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, b.p. 
1655 Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie…, s. 183; M. Malec, O imionach i nazwiskach…, s. 30; E. Rudnicka-

Fira, Imiennictwo…, s. 177. 
1656 Przykładowo: M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 212–213; M. Górny, Wybór imion…, s. 53–67; 

K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 96–98; S. Rejman, Imiona…, s. 254, 269, 277; Taż, 

Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 96. Zazwyczaj w dniach poprzedzających uroczystość chrztu, rzadziej w sam 

dzień. Unikano raczej wyboru patrona, którego święto już minęło – miało to przynosić nieszczęście; D. Simonides, 

Od kolebki do grobu: śląskie wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne w XIX wieku, Opole 1989, s. 46; J. S. Bystroń, 

Księga imion…, s. 34–36; Tenże, Słowiańskie obrzędy rodzinne…, s. 130. 
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prosić o radę duchownego, który najlepiej orientował się w kalendarzu liturgicznym1657. Mógł 

on też wywrzeć presję nadania odpowiedniego w danym terminie imienia1658. To także ksiądz 

ostatecznie musiał zaakceptować wybrane przez rodziców imię, szczególnie gdy takowe 

uchodziło w owym czasie za nowoczesne1659. Jednak stan szlachecki począwszy od XVII wieku 

wyraźnie odcinał się od tego zwyczaju, bowiem taka praktyka uchodziła już wówczas za 

typowo chłopską1660. W celu zbadania wpływu dnia liturgicznego wspomnienia świętego 

patrona na wybór imienia chrzcielnego zestawiłem liczby konkretnych imion nadanych 

dzieciom w kolejnych miesiącach. Skonfrontowałem sezonowość miesięczną nadawania imion 

z datą wspomnienia konkretnego patrona w kalendarzu liturgicznym1661. Analizie poddałem 

trzydzieści najpopularniejszych imion, zarówno męskich, jak i żeńskich (tabela 66)1662. 

 

Tabela 66. Sezonowość nadawania imion chrzcielnych (pierwszych) w parafii Bożego Ciała 

w Kazimierzu (1718–1800) 

A. Imiona męskie 

Imię 

męskie 

Miesiąc 
Ogółem 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Jan 14 12 7 3 37 62 13 4 1 63 7 20 243 

Józef 11 4 105 6 5 1 2 5 6 1 7 2 155 

Stanisław – 1 2 26 46 1 1 1 14 3 16 2 113 

Franciszek 8 2 9 4 – 1 4 2 8 51 5 6 100 

Wojciech – 1 10 79 1 – – 1 – 1 – – 93 

Antoni 9 2 1 3 19 42 3 2 1 2 2 1 87 

Tomasz – – 6 – – – – – 2 1 2 55 66 

Andrzej – 1 – – – – – 1 2 – 54 7 65 

Jakub – – 1 2 2 1 57 – – – 1 – 64 

                                                           
 

1657 J. S. Bystroń, Księga imion…, s. 31.  
1658 D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko…, s. 81; S. Rejman, Imiona…, s. 259. 
1659 J. S. Bystroń, Księga imion…, s. 38. 
1660 D. Simonides, Od kolebki do grobu…, s. 46. 
1661 W analizie dotyczącej sezonowości nadawanych imion, w przypadku imion wieloczłonowych, wziąłem pod 

uwagę tylko pierwsze w kolejności. 
1662 Z obowiązku dodam, że daty wspomnień niektórych świętych wyznaczone w kalendarzu liturgicznym uległy 

zmianie od XVIII w., toteż podczas analizy posłużyłem się przykładowymi kalendarzami z epoki ukazującymi 

rozkład ówcześnie obchodzonych świąt kościelnych; Kalendarz polski i ruski w którym święta roczne i biegi 

niebieskie, aspekty, wybory, czas siania, szczepienia, krwie puszczania, lekarstw zażywania, wschód i zachód 

słońca &c, należytym porządkiem położone i opisane: na rok pański MDCCXXXVI, który jest przestępny, a po 

przybyszowym drugi, red. I. P. Michałowski, Kraków 1736; Kolęda Warszawska na rok 1758, Warszawa 1758; 

Kolęda Warszawska na rok 1777, Warszawa 1777.  
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Maciej – 48 1 – – – – – 12 – 1 1 63 

Marcin 1 – – – 1 – – – – 5 55 1 63 

Wincenty 7 – 12 21 1 1 9 1 2 2 2 – 58 

Walenty 5 47 – – – – – – 1 – – – 53 

Szymon – – – – – – 24 – – 22 1 – 47 

Michał – – – – 1 – – 3 41 1 – – 46 

Paweł 39 – 2 1 – 1 – – – – – – 43 

Piotr 1 1 – – 8 21 6 2 – 3 – – 42 

Ignacy 7 7 – – – – 19 7 – – – 1 41 

Jacek – – – – – – – 36 2 1 – – 39 

Sebastian 37 1 1 – – – – – – – – – 39 

Kacper 29 1 1 – – – – – – – 1 6 38 

Kazimierz – 16 20 – – – – – – – – 1 37 

Wawrzyniec – – – 1 – – 7 25 – – – – 33 

Mikołaj – – – – – – – 2 15 – 3 11 31 

Błażej 12 18 – – – – – – – – – – 30 

Augustyn – 1 – – – – 1 21 4 1 – – 28 

Bartłomiej – – – – – – 1 16 – – – – 17 

Dominik 1 – – – – – 1 15 – – – – 17 

Karol 4 – – 1 1 – – – – 2 9 – 17 

Filip – – – 3 12 – – – 1 – – – 16 

 

B. Imiona żeńskie 

Imię 

żeńskie 

Miesiąc 
Ogółem 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

  Marianna * 50 21 38 22 11 22 17 50 23 9 8 22 293 

Katarzyna 3 – 17 57 15 6 – 1 1 28 61 2 191 

Regina 10 8 17 6 3 11 4 21 22 3 – 6 111 

Agnieszka 76 3 2 9 – – – 2 – 1 – 7 100 

Zofia 1 2 7 24 53 – 2 – – 1 – – 90 

Anna 2 6 2 6 2 18 32 12 1 3 2 1 87 

Franciszka 1 21 35 2 – 1 – 2 3 14 1 1 81 

Małgorzata – 1 1 1 4 33 33 1 – – – – 74 

Magdalena 1 – 6 – 18 7 28 – 1 1 – – 62 

Teresa 2 1 1 3 1 – 1 – 12 33 2 2 58 

Salomea – 1 0 1 1 – – – 4 17 29 – 53 

Tekla 2 1 2 – 2 3 – 2 34 5 1 1 53 

Jadwiga – – 2 1 – – – 1 11 36 1 – 52 

Barbara – 2 1 – – – – 1 – 4 19 19 46 

Józefa 3 – 26 8 1 – 2 1 2 – – – 43 

Elżbieta 3 – 2 1 1 5 11 1 – 4 12 2 42 

Apolonia 3 31 1 1 – – – – – – – 1 37 

     Rozalia ** 1 1 1 – – 2 1 20 10 1 – – 37 

Helena – 8 5 3 11 1 – 6 – – 1 – 35 

Wiktoria – 3 3 – – – – 1 – – 2 21 30 

Julianna 4 11 – – 4 6 – 1 1 – 1 – 28 
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Ewa 1 1 1 – – 1 – – – – 1 19 24 

Antonina 1 – – 3 4 10 – 2 – – – 1 21 

Agata 2 16 – – – – – – – – 1 – 19 

Kunegunda 1 7 5 1 – – 4 1 – – – – 19 

Joanna – – 1 2 5 2 – 3 – 2 1 2 18 

Justyna 1 1 1 – 1 10 – – 1 3 – – 18 

Dorota 4 9 1 – – – 1 – 1 – – – 16 

Łucja – – 1 – – – – – – – 2 13 16 

Zuzanna – – – – 1 – – 13 2 – – – 16 

Źródło: j.w. Uwaga: 1) wytłuszczonym drukiem zaznaczono największe zanotowane wartości w przypadku 

danego imienia; 2) zacieniowane pola oznaczają miesiące w których przypadało liturgiczne wspomnienie danego 

świętego. Objaśnienia: * – także Marcianna, Marina i Maria; ** – także Róża. 

 

Z powyższej analizy wynika, że nadawanie dzieciom imion tożsamych z patronami dnia 

bardziej dotyczyło chłopców niż dziewczynek1663. Rozkład miesięczny imion męskich w 77% 

przypadków pokrywa się z datami wspomnień świętych patronów, zaś w przypadku imion 

żeńskich w 55%. Najbardziej skrupulatnie przestrzegano kalendarza liturgicznego (min. 90% 

wszystkich dzieci, którym nadano imię konkretnego patrona, zostało ochrzczonych w miesiącu, 

w którym przypadało wspomnienie tegoż świętego) nadając dzieciom następujące imiona 

męskie: Bartłomiej, Jacek, Jakub, Michał, Paweł, Sebastian oraz Szymon. Nieco mniej 

restrykcyjnie (80–89% wszystkich dzieci, którym nadano imię konkretnego patrona, zostało 

ochrzczonych w miesiącu, w którym przypadało wspomnienie tegoż świętego) podchodzono 

do nadawania imion: Andrzej, Dominik, Jan, Marcin, Mikołaj, Walenty oraz Wojciech. 

W przypadku imion żeńskich najbardziej trzymano się kościelnego kalendarza nadając imiona: 

Konstancja oraz Zuzanna. Nieco rzadziej dobierano imię zgodnie z kalendarzem kościelnym 

w przypadku imion: Agata, Apolonia, Łucja oraz Małgorzata1664. 

Nieślubne potomstwo nie cieszyło w omawianym okresie aprobatą społeczeństwa1665. 

Jednym z wyrazów pogardy dla potomstwa narodzonego poza ramami legalnego związku 

małżeńskiego było nadawanie takim dzieciom imion ośmieszających, piętnujących ich 

pochodzenie, a jednocześnie takich, które umożliwiały ich łatwą identyfikację w lokalnej 

                                                           
 

1663 Podobnie: M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 212; P. Kwapulińska, Urodzenia…, s. 51. 
1664 W celu zapewnienia reprezentatywności badania wymieniłem tylko imiona, które nadano minimum 15 razy. 
1665 Zob. również Rozdział V.1. 
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społeczności1666. Podobnie, aby „naznaczyć” nielegalne pochodzenie dziecka, nadawano mu 

imię przestrzegając przy tym rygorystycznie kalendarza liturgicznego1667 lub chrzczono 

imionami rzadkimi1668. Jednak, jak pokazują badania przeprowadzone w szerszej perspektywie 

terytorialnej i chronologicznej, zjawisko napiętnowania nie było powszechne1669. Także 

w przypadku parafii Bożego Ciała nie stwierdziłem, aby dzieciom nieślubnym nadawano 

imiona piętnujące1670. Przy wyborze imion dla dzieci ex illegitimo thori przestrzegano 

kalendarza kościelnego w podobnym stopniu, w jakim czyniono to podczas chrztów dzieci 

legalnych. Wybór imion w przypadku dzieci nieślubnych nie różnił się zbytnio od tego dla 

potomstwa legalnego (tabela 67). Zanotowałem wprawdzie jedno rzadkie imię, które zozstało 

nadane dziecku nieślubnemu (Arian), lecz jednostkowy przypadek to zbyt mało, aby można 

mówić o celowym działaniu szafarza mającym na celu napiętnowanie „owocu grzechu”1671. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1666 J. S. Bystroń, Księga imion…, s. 46–47; S. Rejman, Imiona…, s. 254, 272. J. S. Bystroń wymienia przykłady 

imion piętnujących: Karpan, Markjan, Fteopumpt, Ksenofont, Onysyfor, Fifrona, Ahaftija, Hłykerja, Aftanazy, 

Sofron, Kieryło, Kłym, Spiridion, Pantaleon, Pudencyana; Tenże, Słowiańskie obrzędy rodzinne…, s. 128. 

W parafii Głogów Małopolski istniał zwyczaj nadawania dzieciom nieślubnym dwuczłonowych imion, gdzie 

jednym z nich było imię Dyzma – święty ten uważany był w diecezji przemyskiej za m.in. patrona wzbudzania 

żalu za grzechy; S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…,  s. 117. W przypadku metryk parafii kochłowickiej 

zauważono, że obok nadawania dzieciom nieślubnym powszechnie używanych imion, w wielu przypadkach 

nadano także imiona rzadkie. Jeden z posługujących tam księży miał także zwyczaj chrzczenia takich dzieci 

imionami pierwszych rodziców – Adama i Ewy; P. Kwapulińska, Urodzenia…, s. 51. Być może chodziło o aluzję 

do grzechu popełnionego przez te biblijne postacie. Inne badania wskazują, że bogatszy repertuar imienniczy 

dzieci nieślubnych występował w miastach, zaś na wsiach był uboższy; S. Koziara, E. Rudnicka-Fira, Imiona 

chrzestne dzieci nieślubnych w perspektywie historyczno-kulturowej (na materiale z terenu Małopolski), „Annales 

Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, nr 5, 2010, s. 151–152. 
1667 S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 116. 
1668 S. Koziara, E. Rudnicka-Fira, Imiona chrzestne…, s. 150; C. Kuklo, Demografia…, s. 327–328. 
1669 S. Koziara, E. Rudnicka-Fira, Imiona chrzestne…, s. 151. 
1670 Podobnie: M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 213; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, 

s. 106; D. Prucnal, Dzieci nieślubne w Lublinie w latach 1612–1638, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na 

ziemiach polskich w XV–XX wieku…, s. 301–302; E. Rudnicka-Fira, Imiennictwo…, s. 180. 
1671 ANK, MBC, Księga chrztów nieślubnych 1718–1778 [mikrofilm], sygn. 5–59, s. 11. 
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Tabela 67. Popularność imion (pierwszych) chrzcielnych dzieci nieślubnych i podrzutków w parafii 

Bożego Ciała w latach 1718–1800. 

Imiona męskie Imiona żeńskie 

imię liczba ranga imię liczba ranga 

Jan 14 I   Marianna * 37 I 

Stanisław 13 II Katarzyna 17 II 

Józef 12 III Agnieszka 13 III 

Tomasz 8 IV Zofia 12 IV 

Antoni 7 V Franciszka 8 V 

Andrzej 6 VI Anna 7 VI 

Franciszek 6 – Regina 6 VII 

Jakub 6 – Teresa 6 – 

Walenty 6 – Elżbieta 5 VIII 

Wojciech 6 – Magdalena 5 – 

Kacper 5 VII Małgorzata 5 – 

Piotr 5 – Ewa 4 IX 

Jacek 4 VIII Józefa 4 – 

Maciej 4 – Monika 4 – 

Adam 3 IX Rozalia 4 – 

Augustyn 3 – Salomea 4 – 

Ignacy 3 – Helena 3 X 

Kazimierz 3 – Jadwiga 3 – 

Paweł 3 – Tekla 3 – 

Szymon 3 – Agata 2 XI 

– – – Antonina 2 – 

– – – Apolonia 2 – 

– – – Brygida 2 – 

– – – Dorota 2 – 

– – – Eleonora 2 – 

– – – Urszula 2 – 

Źródło: j.w. Objaśnienia: * – także Marcianna. 

 

2.3. Dobór rodziców chrzestnych 

Funkcja świadków chrztu, jakimi są rodzice chrzestni, ma w Kościele tradycję sięgającą 

najstarszych gmin chrześcijańskich1672. Kwestię rodziców chrzestnych podjął sobór trydencki 

(1545–1563), bowiem przeprowadzona wówczas reforma Kościoła miała dotyczyć również 

uregulowania spraw dotyczących świadków chrztu. Podniesiono wówczas problem poważnych 

                                                           
 

1672 W. Wąsik, Instytucja rodziców chrzestnych w Kościele łacińskim od Soboru Trydenckiego do Kodeksu Prawa 

Kanonicznego z 1917 r., „Kieleckie Studia Teologiczne”, t. 17, 2018, s. 244. 
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nadużyć związanych z tą rolą, polegających m.in. na dopuszczaniu do tej funkcji publicznych 

grzeszników i osób ekskomunikowanych oraz wybieraniu zamożnych chrzestnych (ze względu 

na cenne podarki dla dziecka)1673. Decyzją uczestników soboru postanowiono, że proboszcz 

danej parafii będzie odpowiedzialny za dopuszczenie odpowiedniej osoby do funkcji rodzica 

chrzestnego1674. Dodatkowe obostrzenia dotyczące wyboru chrzestnych wprowadził Rytuał 

Rzymski (1614). Nakazano wówczas, aby proboszczowie nie dopuszczali do tej roli osób 

niegodnych, niezdatnych, ukaranych ekskomuniką lub interdyktem, publicznych przestępców 

lub osób dotkniętych infamią prawną, chorych psychicznie oraz lekceważących zasady wiary. 

W myśl tych przepisów chrzestny powinien być osobą bierzmowaną. W Rytuale wspomniano 

również o obowiązku rodziców chrzestnych polegającym na wychowaniu chrześniaków 

w wierze, gdyby zaistniała taka potrzeba (np. wskutek śmierci biologicznych rodziców)1675. 

Sporządzony po soborze trydenckim tzw. Katechizm Rzymski zalecał, aby funkcji chrzestnych 

nie pełnili rodzice dziecka, Żydzi, heretycy oraz niewierni. Nałożono na chrzestnych ponadto 

obowiązek czuwania nad życiem religijnym nowo ochrzczonego dziecka1676.  

Chociaż, jak nadmieniłem wyżej, przepisy kościelne nakazywały, aby osoba wybrana 

na rodzica chrzestnego żyła zgodnie z zasadami katolickiej wiary, to w parafii Bożego Ciała 

w latach 1718–1800 zdarzyło się, że rodzicem chrzestnym została osoba innego wyznania niż 

katolickie. Siedmiokrotnie ojcem chrzestnym został acatholicus Aleksander Hussion, 

kazimierski rzeźnik1677. Jako akatolik został określony także Joachim Bekker, którego 

zaproszono „w kumy” jeden raz1678. Być może Hussion i Bekker byli protestantami. Jako 

patrini zostali zapisani także protestanci. Dominus Jan Roszperch, luteranin z Kazimierza, 

został wymieniony jako ojciec chrzestny jednokrotnie1679. Tego samego wyznania była niejaka 

generosa domina Rosowa, która została matką chrzestną córki generosi Józefa i Cecylii 

                                                           
 

1673 Tamże, s. 246. 
1674 Tamże, s. 247–248. 
1675 Tamże, s. 248. 
1676 Tamże, s. 249. 
1677 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 71, 97, 120, 129; Tamże, Księga chrztów 

1797–1810 [mikrofilm], sygn. 5–60, s. [5], 46. 
1678 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 92. 
1679 Tamże, s. 67. 
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Woynarowskich1680. Dwukrotnie matką chrzestną córek mieszczan kazimierskich została 

Zuzanna Stanclowna, luteranka z Krakowa1681. 

Wiele badań przeprowadzonych na podstawie parafialnych rejestrów metrykalnych 

dowiodło, że dobór rodziców chrzestnych dla nowonarodzonego dziecka nie był 

przypadkowy1682. Wierzono ówcześnie, że dziecko odziedziczy cechy swoich rodziców 

chrzestnych – zależnie od ich charakteru czy statusu społecznego. Starano się więc zaprosić do 

pełnienia tej funkcji osoby cieszące się powszechnym szacunkiem1683. Wierzono wszak, że 

powodzenie dziecka w dalszym życiu zależy w dużej mierze od jego rodziców chrzestnych1684. 

Bycie rodzicem chrzestnym uważano za zaszczyt, ale funkcja ta była także obowiązkiem. 

Odmówienie takiej prośbie uważano wręcz za grzech i hańbę1685. W niektórych regionach 

„kumostwo” uważano nawet za ważniejszą relację niż pokrewieństwo pierwszego stopnia1686. 

Rola rodziców chrzestnych nie kończyła się w momencie chrztu, bowiem do ich obowiązków 

należało wspieranie chrześniaka w dorosłym życiu, zaś w razie śmierci biologicznych rodziców 

byli obowiązani otoczyć nad nim opiekę1687.  

W 1512 roku synod gnieźnieński przyjął zasadę jednego rodzica chrzestnego1688. 

Podczas soboru trydenckiego ustalono liczbę chrzestnych – dziecko do chrztu miała podawać 

jedna osoba (mężczyzna lub kobieta) lub dwie osoby (mężczyzna i kobieta)1689. Normę tę 

powtórzono także w Rytualne Rzymskim1690. Władze kościelne starały się zredukować do 

minimum liczbę osób trzymających dziecko do chrztu z uwagi na zaciąganie przez nich 

pokrewieństwa duchowego z dzieckiem oraz jego biologicznymi rodzicami1691. Przepisu tego 

                                                           
 

1680 Tamże, s. 4. 
1681 Tamże, s. 67, 100. 
1682 C. Kuklo, Demografia…, s. 321; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Urodzenia…, s. 31; P. Kwapulińska, 

Urodzenia…, s. 52; D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko…, s. 84; S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 88. 
1683 J. S. Bystroń, Słowiańskie obrzędy rodzinne…, s. 91, 126; Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie…, s. 183. 
1684 J. S. Bystroń, Słowiańskie obrzędy rodzinne…, s. 126. 
1685 Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie…, s. 183; J. S. Bystroń, Słowiańskie obrzędy rodzinne. Obrzędy 

związane z narodzeniem dziecka, Kraków 1916, s. 88–89; C. Kuklo, Demografia…, s. 322. 
1686 J. S. Bystroń, Słowiańskie obrzędy rodzinne…, s. 79. 
1687 D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Urodzenia…, s. 31; J. S. Bystroń, Słowiańskie obrzędy rodzinne…, s. 81. 
1688 C. Kuklo, Demografia…, s. 320. 
1689 W. Wąsik, Instytucja rodziców…, s. 247. 
1690 Tamże, s. 248. 
1691 C. Kuklo, Demografia…, s. 320.  
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nie zawsze jednak przestrzegano i rejestrowano niekiedy czasem po kilku chrzestnych jednego 

dziecka, szczególnie na chrztach dzieci magnatów1692. 

W chrztach odbytych w kościele Bożego Ciała w latach 1718–1800 brało udział blisko 

3 700 różnych ojców i matek chrzestnych. Liczba wpisów w których nie odnotowano nazwisk 

chrzestnych nie przekroczyła 1% ogółu. Brak zapisu imion i nazwisk chrzestnych może 

niewątpliwie świadczyć o niekompetencji osoby sporządzającej księgę. Jednakże w przypadku 

parafii Bożego Ciała mam podstawy twierdzić, że istniały inne powody nie ujęcia nazwisk 

„kumów”. Wpisy w których nie podano personaliów chrzestnych dotyczyły ceremonii 

„z wody” (łac. ex aqua), które nie zawsze – z powodu śmierci noworodka – dopełniano wraz 

z właściwą ceremonią odbytą w kościele z udziałem księdza i rodziców chrzestnych1693. Nawet 

w przypadku dopełnienia ceremonii nie zawsze zapisywano personalia rodziców chrzestnych. 

Najczęściej w ceremonii chrztu w parafii Bożego Ciała brały udział dwie osoby – mężczyzna 

i kobieta (99% zapisów). Było jednak kilka odstępstw od tej reguły: trzykrotnie zapisano dwie 

pary chrzestnych, zaś czterokrotnie zapisano tylko jednego rodzica chrzestnego. W jednym 

przypadku jedynym rodzicem chrzestnym dziecka została akuszerka Katarzyna Deresowna, 

która być może odbierała poród, co zdarzało się często w sytuacji zagrożenia życia dziecka1694. 

W 95 chrztach (2,4%) brała udział tzw. para (lub pary) asystujące ceremonii1695. Udział 

osób asystujących wynikał przeważnie ze zobowiązań towarzyskich rodziców, zaś najczęściej 

takie praktyki – wedle wyników innych badań – obserwowano na chrztach potomków lokalnej 

elity1696. W metrykach parafii Bożego Ciała assistentes pojawiali się wprawdzie najczęściej na 

chrztach potomków miejscowych mieszczan (szczególnie elity urzędniczej), ale byli oni także 

                                                           
 

1692 Tamże, s. 320–322. 
1693 Tak tłumaczą ten fakt J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 204 oraz P. Kwapulińska, Urodzenia…, 

s. 52. Przykładowo taką informację zapisano w październiku 1732 r. w metryce chrztu córki Wojciecha i Barbary 

Żołnowiczów; ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, b.p. 
1694 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 15, 82, 111, b.p.; D. Daszkiewicz-

Ordyłowska, Urodzenia…, s. 32; S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 94. 
1695 Wszystkich obecnych podczas ceremonii chrztu traktowano jako „osoby asystujące” (za wyjątkiem rodziców 

chrzestnych i szafarza); C. Kuklo, Demografia…, s. 320–321. 
1696 M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 171. W parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII w. osoby 

„asystujące” pojawiały się głównie na chrztach potomków szlacheckich (39,2% chrztów); K. Kołodziejczyk, 

Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 99. 
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obecni na uroczystościach w rodzinach żołnierskich czy nawet podczas chrztów dzieci 

z nieprawego łoża. 

W parafii Bożego Ciała w latach 1718–1800 „w kumy” najczęściej był proszony ławnik 

kazimierski Paweł Siwecki (52 razy). Najczęściej występującą w tym czasie matką chrzestną 

była mieszczka kazimierska Salomea Różańska (45 razy). Również często zapraszano do roli 

ojców chrzestnych Tomasza Czerkiewicza – rajcę kazimierskiego (zapisany został 38 razy jako 

ojciec chrzestny), Bartłomieja Kaczorowskiego – rajcę kazimierskiego (37 razy)1697, Jakuba 

Woycikiewicza – ławnika kazimierskiego (36 razy) oraz Michała Bertholda – złotnika 

kazimierskiego (32 razy). Jako matki chrzestne popularne były Cecylia Pudłowska – żona wójta 

kazimierskiego (zapisana 43 razy jako matka chrzestna), Katarzyna Rotkiewiczowa – żona 

rajcy kazimierskiego (40 razy), Wiktoria Kluziewiczowa (35 razy) oraz Jadwiga 

Kępkowiczowa – żona rzeźnika kazimierskiego (33 razy). W badanej parafii zostały ponadto 

odnotowane szczególnie popularne pary rodziców chrzestnych. Jana Szwandra, wieloletniego 

rajcę kazimierskiego1698 oraz Reginę Okońską, mieszczkę kazimierską, proszono jednocześnie 

„w kumy” sześciokrotnie. Tomasza Dunicza, rajcę kazimierskiego1699 oraz Franciszkę 

Szwandrową (domo Gniadkowską), żonę wspomnianego wcześniej Jana i córkę rajcy 

kazimierskiego Andrzeja zaproszono wespół do roli chrzestnych siedem razy1700. Popularność 

wymienionych osób jako chrzestnych wynikała niewątpliwie z ich przynależności do lokalnej 

elity miejskiej. Tak jak w warunkach wiejskich osobą dobrze widzianą jako ojciec chrzestny 

był niewątpliwie wójt lub sołtys, tak w mieście dobrze było mieć za chrzestnego osobę 

piastującą funkcję w samorządzie miejskim1701. Wpływowy chrzestny przykładowo mógł 

ułatwić dziecku karierę zawodową w dorosłym życiu. 

Najważniejszym celem tej części pracy jest odpowiedź na pytanie: czy w kazimierskiej 

parafii Bożego Ciała istniały kryteria doboru rodziców chrzestnych1702. Niektóre przesądy 

                                                           
 

1697 Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów…, s. 525. 
1698 Tamże, s. 524. 
1699 Tamże, s. 523. 
1700 Tamże. 
1701 D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Urodzenia…, s. 31. 
1702 Zagadnienie doboru i roli rodziców chrzestnych cieszy się powodzeniem badawczym w nauce światowej; 

C. Kuklo, O potrzebie intensyfikacji…, s. 14. 
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kazały prosić „w kumy” pierwszego spotkanego w drodze człowieka (niekoniecznie 

chrześcijanina), szczególnie jeśli dziecko było chorowite1703. Mam świadomość, że analiza 

przeprowadzona na podstawie parafialnych ksiąg metrykalnych nie umożliwia całościowego 

poznania problematyki wyboru rodziców chrzestnych oraz zbadania trwałości ówczesnych 

barier społecznych, lecz przy zastosowaniu odpowiednich metod badawczych pozwala 

rozpoznać chociażby część mechanizmów i kryteriów doboru „kumów”, np. powiązań 

społeczno-zawodowych czy rodzinnych pomiędzy rodzicami dziecka a jego chrzestnymi1704. 

Najciekawsze obserwacje przynosi powiązanie statusu społeczno-zawodowego 

rodziców dziecka oraz rodziców chrzestnych. Tym samym można zbadać trwałość barier 

społecznych między stanami i warstwami zawodowymi1705. W takiej analizie dużą przeszkodą 

okazały się wpisy, w których rejestratorzy nie określili pozycji społecznej danej osoby1706. 

Dotychczasowe badania wykazały, że chrzestni dziecka rekrutowali się zazwyczaj z takiej 

samej warstwy społecznej z jakiej pochodzili jego rodzice1707. Analizie poddałem więc 

zagadnienie doboru rodziców chrzestnych w parafii Bożego Ciała ze względu na status 

społeczny zarówno rodziców dziecka, jak i rodziców chrzestnych. Zestawione dane w pełni 

potwierdzają, że dobór chrzestnych zamykał się najczęściej wewnątrz odpowiedniego dla jego 

rodziców stanu społecznego (tabela 68)1708. Zestawienie jest próbą ujęcia wzajemnych 

zależności wśród zdywersyfikowanej stanowo ludności parafii Bożego Ciała1709.

                                                           
 

1703 J. S. Bystroń, Słowiańskie obrzędy rodzinne…, s. 127–128. 
1704 S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 88. W przypadku parafii Trzcianne skupiono się na 

prześledzeniu trwałości barier społecznych pomiędzy szlachtą a ludnością chłopską, zaś zazwyczaj tego typu prace 

mają na celu prześledzenie kryteriów doboru chrzestnych; C. Kuklo, Demografia…, s. 322; Tenże, 

Funkcjonowanie społeczności…, s. 216. 
1705 C. Kuklo, Demografia…, s. 322. 
1706 Podobnie: J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 214, 219. Pozycję społeczną każdorazowego 

chrzestnego starałem się ustalić w oparciu o źródła pozametrykalne. 
1707 C. Kuklo, Demografia…, s. 322; Tenże, Funkcjonowanie społeczności…, s. 218; P. Kwapulińska, 

Urodzenia…, s. 52–53; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Urodzenia…, s. 32; K. Makowski, Rodzina poznańska…, 

s. 168–187; J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 214–219; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta 

Korczyna…, s. 100; S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 88. 
1708 Na pewno ciekawie wyglądałoby powiązanie wyboru rodziców chrzestnych ze statusem majątkowym 

rodziców dziecka, ale takie badanie jest trudne ze względu na słabą podstawę źródłową; por. S. Rejman, Ludność 

podmiejska Rzeszowa…, s. 88. 
1709 O trudnościach związanych z podziałem ludności na konkretne stany społeczne zob. Wstęp. 
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Tabela 68. Dobór rodziców chrzestnych w parafii Bożego Ciała w latach 1718–1800 

Rodzice dziecka 
Rodzice chrzestni (%) 

mieszczanie (cives) szlachta 

chłopi   pozostali c 
wyszczególnienie liczba ogółem 

w tym: 
ogółem 

w tym: 

urzędnicy rzemieślnicy kupcy   inni a urzędnicy 

mieszczanie (cives) 1 402 81,9 59,4 32,0 7,3 1,3 7,0 41,3 1,2 9,9 

w tym:  urzędnicy 244 78,0 86,3 6,6 7,1 – 16,4 42,4 – 5,6 

rzemieślnicy 798 84,4 46,2 46,2 5,9 1,7 2,8 33,3 2,0 10,8 

kupcy 25 66,7 58,3 0,0 41,7 – 13,3 25,0 – 20,0 

inni a 53 70,6 62,5 20,0 15,0 2,5 13,2 55,6 1,5 14,7 

szlachta 37 33,3 64,3 14,3 14,3 7,1 57,4 45,2 – 9,3 

w tym:  urzędnicy 23 31,6 60,0 20,0 10,0 10,0 65,8 52,0 – 2,6 

chłopi 31 52,7 30,0 70,0 – – 2,8 – 13,9 30,6 

pozostali b 310 76,1 62,7 27,9 7,4 2,0 6,5 40,0 1,0 16,4 
Ogółem rodziców chrzestnych (liczba) 1 794 787 414 97 19 183 76 30 257 

Źródło: j.w. Uwagi: wzięto pod uwagę tylko chrzty z ustalonym stanem społecznym rodziców biologicznych i rodziców chrzestnych – zestawienie zawiera zsumowane dane 

dotyczące 1 212 par rodziców biologicznych i ojców chrzestnych oraz 1 052 par rodziców biologicznych i matek chrzestnych. 

Objaśnienia:  a  mieszczanie w przypadku których nie udało się ustalić zajęcia; b  osoby, które nie mieszczą się w przyjętym podziale: przedmieszczanie (suburbani), żołnierze, 

służba kościelna (organiści, kantorzy, dzwonnicy) oraz miejska (strażnicy, hutmani, bramni), pozostali mieszkańcy (incolae) oraz inne osoby o nieokreślonej profesji; c  osoby, 

które nie mieszczą się w przyjętym podziale: mieszkańcy jurydyk, przedmieszczanie (suburbani), żołnierze, służba kościelna (organiści, kantorzy, dzwonnicy) oraz miejska 

(strażnicy, hutmani, bramni), ubodzy, duchowni, pozostali mieszkańcy (incolae) oraz inne osoby o nieokreślonej profesji.
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Mieszczanie wybierali zwykle do roli „kumów” innych mieszczan (w ponad 80% 

przypadków). Bardziej pożądani w tej roli byli mieszczanie piastujący urzędy miejskie. 

Urzędnicy kazimierscy byli nieco mniej skorzy od miejscowych rzemieślników wybierać do 

funkcji rodziców chrzestnych reprezentantów tego samego stanu. Co więcej, dużo częściej od 

rzemieślników (2,8%) wybierali przedstawicieli szlachty (16,4%). Kontakty mieszczan 

reprezentujących elitę władzy ze szlachtą były częste, np. Tomasz Krzyżanowski kiedy został 

wybrany na rajcę kazimierskiego w 1783 roku wydał w Krakowie uroczysty obiad w pałacu 

wojewody krakowskiego Piotra Małachowskiego1710. Mieszczanie trudniący się kupiectwem, 

a więc osoby z reguły majętne, wybierali jako chrzestnych przedstawicieli szlachty w 13,3%. 

Mieszczanie incydentalnie angażowali do tej roli chłopów (1,2%), zaś ci pełniący funkcję 

w samorządzie miejskim nie czynili tego w ogóle. 

Przedstawiciele szlachty przynoszący do chrztu swoich potomków do kościoła Bożego 

Ciała najczęściej zapraszali do roli chrzestnych swoich pobratymców (57,4%). Szlachta 

sprawująca urzędy preferowała raczej także szlachtę urzędniczą. Jeśli „szlachetni” angażowali 

„w kumy” mieszczan, to zdecydowanie preferowali miejscowych rajców i ławników niż 

przedstawicieli rzemiosła czy kupców. 

Przedstawiciele ludności chłopskiej, którzy zamieszkiwali kazimierskie przedmieścia 

lub pochodzili spoza parafii Bożego Ciała i incydentalnie pojawiali się w tym kościele, aby 

ochrzcić swojego potomka, przeważnie brali „w kumy” dla swoich dzieci mieszczan (52,7%), 

najczęściej tych wykonujących zawody rzemieślnicze (70% chrztów z udziałem mieszczan). 

Zapewne łączyły ich więzi o charakterze ekonomicznym i rodzinnym1711. Zdecydowanie 

rzadziej na chrztach dzieci chłopów pojawiali się mieszczanie piastujący urzędy (30% chrztów 

z udziałem mieszczan). Jeszcze rzadziej chłopi zapraszali do roli rodziców chrzestnych 

szlachtę1712. Przykładowo laboriosi Andrzej i Jadwiga Żakowie ze wsi Łagiewniki zaprosili 

w 1732 roku jako ojca chrzestnego dla swojej córki Jadwigi nobilis Piotra Bodziańskiego, 

administratora wsi w której mieszkali1713. Wieś podlegała parafii św. Jakuba Apostoła 

                                                           
 

1710 Wspomnienia mieszczanina krakowskiego z lat 1768–1807, wyd. W. Prokesch, Kraków 1900, s. 27. Małachowski 

posiadał także rezydencję przy ulicy Krakowskiej w Kazimierzu; B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 97. 
1711 Zob. M. Wyżga, Homo movens…, s. 372–377. 
1712 To zjawisko było częste na wsi; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 193. 
1713 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, b.p. 
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w Kazimierzu i do tego kościoła Żakowie przynosili później także swoje pozostałe 

potomstwo1714. Nie wiadomo dlaczego chrzest ich córki odbył się w kościele Bożego Ciała. 

Ujęcie ówczesnej aktywności zawodowej rzemieślników w miastach w formie cechów 

musiało mieć wpływ na dobór rodziców chrzestnych. Kontakty zawodowe oddziaływały silnie 

na ówczesne więzi towarzyskie także w parafii Bożego Ciała. Zawód ojca dziecka okazał się 

zbieżny z życiowym zajęciem ojca chrzestnego w 34% przypadków1715, zaś porównanie 

profesji ojca dziecka z zawodem męża lub ojca matki chrzestnej ujawniło, że w prawie 22% 

przypadków wykonywali tę samą profesję1716. W przypadku prawie 30% „kumów” doszukałem 

się powiązań zawodowych, którymi mogli kierować się rodzice dziecka przy wyborze 

chrzestnych dla swoich dzieci. Większą zbieżność zawodową w przypadku ojców chrzestnych 

niż matek chrzestnych można wytłumaczyć faktem, że profesja zawodowa w sposób 

bezpośredni dotyczyła właśnie mężczyzn. Przykładowo murarz Wawrzyniec Boroński zaprosił 

dwukrotnie „w kumy” dla swoich dzieci kolegów wykonujących tę samą profesję oraz 

jednokrotnie dodatkowo żonę jednego z nich1717. Ponadto Jan Krulicki, jeden z jego towarzyszy 

cechowych, był także właścicielem domu w którym Boroński wynajmował mieszkanie1718. 

Grzegorz Dębowski, mieszczanin i szklarz kazimierski, zaprosił „w kumy” w 1783 roku dla 

swojej córki Melchiora Rastawieńskiego, starszego cechu szklarskiego krakowskiego1719. 

Chrzest będący uroczystością rodzinną musiał gromadzić także członków familii, toteż 

ówcześni musieli ich także zapraszać do roli rodziców chrzestnych1720. O krewnych 

i powinowatych występujących w roli rodziców chrzestnych – wobec sporadycznego 

zapisywania w metrykach określeń sugerujących związki rodzinne – mogą świadczyć przede 

wszystkim nazwiska tożsame z nazwiskami rodziców dziecka1721. W metrykach chrztów parafii 

                                                           
 

1714 Trzy lata później matką chrzestną ich syna Franciszka, który został ochrzczony w kościele św. Jakuba Apostoła 

w Kazimierzu, została nobilis Ludwika Bodziańska, najpewniej żona wspomnianego Piotra; ANK, MJ, Księga 

chrztów 1734–1757 [mikrofilm], sygn. 5–94, s. 16. 
1715 Badanie przeprowadziłem na próbie 215 par (ojciec dziecka i ojciec chrzestny) ze znanym zawodem. 
1716 Badanie przeprowadziłem na próbie 110 par (ojciec dziecka i matka chrzestna) ze znanym zawodem męża lub 

ojca matki chrzestnej (jeśli była panną). 
1717 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 21, 53. 
1718 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 18. Ciekawe obserwacje przyniosłoby również zbadanie wpływu ówczesnych stosunków 

sąsiedzkich na wybór „kumów”. Wymagałoby to jednak bardzo szerokiej analizy źródłowej. 
1719 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 39. 
1720 Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie…, s. 183; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Urodzenia…, s. 31. 
1721 J. Gawrysiakowa, Praktyki religijne w XIX wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. 18, z. 2, 1970, s. 90; E. Kościk, 

Przemiany w strukturze demograficznej i społeczno-zawodowej ludności Opola w drugiej połowie XIX i na początku 

XX wieku, Wrocław 1993, s. 120; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Urodzenia…, s. 31. 
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Bożego Ciała nazwisko ojca lub nazwisko panieńskie matki okazało się zbieżne z nazwiskami 

ojca lub matki chrzestnej (także panieńskim) w około 1,2% przypadków. Należy także 

pamiętać, że uzyskany wynik posiada charakter szacunkowy, ponieważ nie zawsze osoby ze 

sobą spokrewnione lub spowinowacone nosiły to samo nazwisko. W niektórych przypadkach 

identyczność nazwiska rodziców dziecka i chrzestnych nie zawsze musiała oznaczać, że 

pomiędzy tymi osobami istniały jakiekolwiek związki rodzinne. Mam jednak podstawy 

twierdzić – biorąc pod uwagę wyniki tego sondażowego badania – że odsetek krewnych 

i powinowatych w roli chrzestnych prawdopodobnie faktycznie nie przekroczył kilku procent. 

Nie lada zaszczytem i wyróżnieniem w oczach lokalnej społeczności musiała być dla 

rodziców dziecka sytuacja, gdy ich potomka do chrztu trzymała osoba duchowna1722. Nie 

wszyscy jednak mogli dostąpić takiego honoru. W parafii Bożego Ciała w latach 1718–1800 

w 52 chrztach w roli ojca chrzestnego wziął udział duchowny (co stanowi 1,38% wszystkich 

odbytych ceremonii chrztów w tym czasie). Przeważnie proszono „w kumy” miejscowy kler. 

Najczęściej (pięciokrotnie) w tej roli zanotowano księdza Macieja Szczepańskiego (wikariusza 

kazimierskiego kościoła św. Jakuba Apostoła) oraz księdza Teobalda Komzińskiego (przeora 

klasztoru kanoników regularnych laterańskich). Biorąc pod uwagę wszystkie chrzty dotyczące 

dzieci miejscowych mieszczan (1 402) duchowny pojawił się w roli ojca chrzestnego na 

25 ceremoniach (co stanowiło 1,78% chrztów „mieszczańskich”). Z kolei na 37 chrztów dzieci 

szlachty zanotowanych w rejestrach ksiądz jako ojciec chrzestny pojawił się podczas dwóch 

z nich (co stanowiło 5,41% chrztów „szlacheckich”). Nie można jednak na podstawie tak małej 

próby badawczej wyciągnąć szerszych wniosków, lecz dane wskazują na ponadprzeciętną 

obecność kleru w roli ojców chrzestnych na chrztach potomków szlachty w badanej parafii. 

W epoce przedprzemysłowej, kiedy umieralność dzieci była wyjątkowo wysoka, 

w przypadku zagrożenia życia dziecka najpewniej nie dokonywano starannego wyboru 

rodziców chrzestnych. Wówczas przeprowadzano ceremonię pospiesznie i angażowano do niej 

najczęściej naprędce uproszonych chrzestnych. Do tego grona zwykle zaliczali się 

przedstawiciele służby kościelnej (organiści, dzwonnicy), jako osoby przebywające stale 

w otoczeniu kościoła parafialnego1723. Często jako chrzestni wzmiankowani są także 

                                                           
 

1722 S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa …, s. 92–93; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 193–194. 
1723 Podobnie: J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 205–206; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 193; 

K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 101. 



 

 

 

 

298 

 

grabarze1724. Dyspozycyjni byli także miejscowi pauperzy1725. W parafii Bożego Ciała w latach 

1718–1800 ubodzy pojawili się na zaledwie 11 chrztach, zaś para chrzestnych żebraków była 

obecna na 6 ceremoniach1726. Udział w uroczystości ubogich nie wiązał się zapewne 

z wygórowanymi wydatkami dla rodziców dziecka – ubodzy godzili się trzymać dziecko do 

chrztu mając w perspektywie co najwyżej skromny poczęstunek po ceremonii, nie zaś 

wystawną ucztę1727. Być może trudna sytuacja finansowa mogła być powodem zaangażowania 

do roli chrzestnych, przez nieznaną z nazwiska Franciszkę, która w grudniu 1799 roku 

przyniosła do kościoła Bożego Ciała swojego nieślubnego syna Tomasza, dwóch miejscowych 

biedaków – Andrzeja Miciarza i Reginę Pikolenkę1728. Te same powody mogły przyświecać 

pochodzącej spoza Kazimierza niejakiej Salomei, która poprosiła w 1793 roku „w kumy” dla 

swojego syna pochodzącego z nieprawego łoża Wiktorię Chronowską, babkę szpitalną 

z Kazimierza. Drugim chrzestnym został służący kościelny Andrzej Olexiński1729. Kobieta nie 

posiadała zapewne wsparcia swojej sieci społecznej, toteż musiała prosić o przysługę 

nieznajomych. W innych badanych parafiach można zauważyć duży udział biedaków 

w chrztach dzieci osób zamożnych1730. Ówcześnie wierzono, że wzięcie „w kumy” ubogich, 

którzy pochodzili najczęściej z miejscowego szpitala parafialnego, przysporzy dziecku 

szczęścia i dopomoże przetrwać niebezpieczny okres niemowlęctwa1731. Intencja zapewnienia 

dziecku pomyślności mogła przyświecać kupcowi kazimierskiemu Andrzejowi Wolffowi, 

który w 1800 roku zaprosił do funkcji chrzestnych dla swojego syna ubogich z miejscowego 

szpitala: Franciszka Laskowskiego i wspomnianą już wcześniej Wiktorię Chronowską1732. 

Trudno z kolei o sformułowanie szerszych wniosków na temat doboru rodziców 

chrzestnych w przypadku dzieci nieślubnych. Lakoniczność informacji na temat środowiska 

z jakiego rekrutowali się rodzice (najczęściej tylko matki) dzieci z nieprawego łoża 

                                                           
 

1724 J. S. Bystroń, Słowiańskie obrzędy rodzinne…, s. 127. 
1725 C. Kuklo, Funkcjonowanie społeczności…, s. 225; S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 88; 

M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 194. 
1726 Większość tych chrztów odbyła się po 1796 r., kiedy obowiązywał już tabelaryczny formularz prowadzenia 

metryk, w którym przewidziano miejsce na zapisanie informacji o profesji rodziców chrzestnych. 
1727 I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 234, przyp. 163; C. Kuklo, Demografia…, s. 323; Tenże, Funkcjonowanie 

społeczności parafialnej…, s. 216–219, 223–225. 
1728 ANK, MBC, Księga chrztów 1797–1810 [mikrofilm], sygn. 5–60, s. 37. 
1729 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 120. 
1730 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 193; S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 94–95. 
1731 Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie…, s. 183, 242; J. S. Bystroń, Słowiańskie obrzędy rodzinne…, s. 126–

127; D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko…, s. 84. 
1732 ANK, MBC, Księga chrztów 1797–1810 [mikrofilm], sygn. 5–60, s. 43. 
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zdecydowanie nie sprzyja takim analizom1733. W roli rodziców chrzestnych dzieci nieślubnych 

w parafii Bożego Ciała najczęściej występowali miejscowi mieszczanie. Ponad 4,5% rodziców 

chrzestnych dzieci z nieprawego łoża stanowili przedstawiciele służby kościelnej (organista oraz 

grabarz) oraz ich żony. Byli oni dyspozycyjni na miejscu, szczególnie dla matek dzieci 

pochodzących spoza Kazimierza, nie posiadających na miejscu wsparcia rodziny czy znajomych 

mogących wyświadczyć przysługę bycia „kumem”. Jako ojciec chrzestny dzieci z nieprawego 

łoża pojawiał się często Andrzej Olexiński, służący w klasztorze Bożego Ciała. Ponad 

czteroprocentowy udział w tej roli mieli również żołnierze (szczególnie podczas zimowych leży) 

oraz ich żony1734. Prawie 4% chrzestnych dzieci nieślubnych stanowili przedstawiciele stanu 

chłopskiego. Niewykluczone, że jest to świadectwo wiejskiego pochodzenia matek tych dzieci, 

bowiem wiadomo, że chłopki obciążone nieślubnym potomstwem często zbiegały z rodzinnych 

wsi1735. Bardzo niewielki odsetek dzieci ex illegitimi thori ochrzczonych w kościele Bożego 

Ciała stanowili przedstawiciele stanu szlacheckiego1736. Trzeba dodać, że trzymanie do chrztu 

nieślubnego dziecka, nie było ówcześnie traktowane jako ujma1737. 

Niektórzy rodzice wybierali tych samych rodziców chrzestnych dla kilku swoich dzieci. 

Ciekawy przypadek dotyczył Marcina Woycisa, mieszczanina i murarza kazimierskiego, 

którego ośmioro z jedenastu dzieci (z dwóch małżeństw) posiadało tę samą matkę chrzestną – 

Elżbietę Grochową, ogrodniczkę ze wsi Krowodrza. Dodatkowo w roli ojca chrzestnego dzieci 

Woycisa występują często te same osoby:  czterokrotnie notowano w tym miejscu Baltazara 

Grzegosieńskiego, piekarza i wójta podkleparskiej wsi Pędzichów, a dwukrotnie Franciszka 

Łosińskiego ze wsi Krowodrza1738. Podobnie wyglądał dobór rodziców chrzestnych 

w przypadku dzieci murarza kazimierskiego Szymona Jankowskiego i jego żony Jadwigi, 

bowiem trzykrotnie matką chrzestną ich dzieci została Marianna Szymczykowa ze wsi 

Krowodrza1739. Przypadki te mogą potwierdzać istnienie silnych, miejsko-wiejskich więzi 

społecznych. Antoni Klinka z Kazimierza dla siedmiu z ośmiorga swoich dzieci wybrał na ojca 

                                                           
 

1733 C. Kuklo, Demografia…, s. 323. Zob. także Rozdział V.1. 
1734 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 195. 
1735 Ewentualnie chrzty takie dotyczyły dzieci z konkubinatów – rodzice pozostawali w związku nieformalnym, 

a w metryce zapisano tylko matkę dziecka. Zob. również Rozdział V.1. 
1736 Bardzo często „urodzeni” pojawiali się w roli chrzestnych dzieci z nieprawego łoża w parafii 

nowokorczyńskiej; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 100. 
1737 E. M. Ryguła, Urodzenia pozamałżeńskie…, s. 25–26. 
1738 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 69, 81, 91, 105, 118, 129, 132, 139–140, 

150; Tamże, Księga chrztów 1797–1810 [mikrofilm], sygn. 5–60, s. [9]. 
1739 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 71, 83, 108. 
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chrzestnego niejakiego Godfryda Hampla, mieszczanina krakowskiego niemieckiego 

pochodzenia. Ponadto trzykrotnie funkcję matki chrzestnej dla dzieci Klinki pełniła żona 

Hampla1740. Trudno jednak na podstawie dostępnego materiału źródłowego stwierdzić czy były 

to świadectwa kontaktów rodzinnych, towarzyskich czy też zawodowych. 

3. Zgony 

3.1. Liczby roczne, sezonowość i klęski elementarne 

Spośród trzech serii ksiąg metrykalnych najmniejszą skrupulatnością w prowadzeniu 

zapisów charakteryzują się rejestry pogrzebów1741. W opinii badaczy rejestracja metrykalna 

zgonów aż końca XVIII stulecia cechowała się największymi brakami, toteż interpretacja 

danych z tego powodu jest dość trudna1742. Wpływ na niekompletność rejestracji pogrzebów 

miało wiele czynników. Ówczesne duchowieństwo nie widziało sensu w prowadzeniu tych 

rejestrów, w przeciwieństwie do metryk pozostałych dwóch serii1743. Nawet podczas biskupich 

wizytacji parafii zwykle większą uwagę zwracano na kompletność i fakt prowadzenia metryk 

chrztów i ślubów, a nie pogrzebów1744. Niechęć do skrupulatnego notowania metryk pogrzebów 

miała też podłoże finansowe, bowiem proboszcz częścią kwoty pochodzącej z opłaty za 

pochówek musiał dzielić się z biskupem, a wiadomo, że ofiary z tego tytułu były wówczas 

najbardziej intratne1745. Wysokie stawki z tytułu iura stolae (łac. prawa stuły – ofiary składane 

duchownym przez wiernych za posługi religijne) dyktowane przez kler odstraszały parafian od 

organizowania uroczystości pogrzebowych z udziałem duchowieństwa, co równało się 

rezygnacji z pochówku na przykościelnej nekropolii oraz brakiem wpisu do rejestru pogrzebów 

miejscowej parafii1746. Czasem „winni” byli sami parafianie. O niepełnej rejestracji chrztów 

                                                           
 

1740 Tamże, b.p. 
1741 C. Kuklo, Demografia…, s. 129; I. Gieysztorowa, Badania demograficzne…, s. 113–114. 
1742 C. Kuklo, Demografia…, s. 129; Tenże, Rodzina…, s. 145; I. Gieysztorowa, Badania demograficzne…, 

s. 113–114. 
1743 I. Gieysztorowa, Niebezpieczeństwa…, s. 585–586. 
1744 C. Kuklo, Demografia…, s. 95. Przykładowo podczas wizytacji parafii św. Jakuba Apostoła w Kazimierzu 

w 1611 r. zwrócono uwagę na metryki chrztów i ślubów tej parafii, zaś rejestry zgonów najwyraźniej pominięto, 

o ile w ogóle były wówczas w tej parafii prowadzone; AKMK, Akta wizytacji kapitulnych, Visitatio ecclesiarum 

parochialium…, sygn. AV Cap 32, k. 34 (81). Z kolei w metrykach wiejskiej parafii Raciborowice w XVII–

XVIII w. wpisy wizytacyjne umieszczono w księgach chrztów 16 razy, w księgach ślubów 13 razy, zaś w księgach 

pogrzebów zaledwie 6 razy; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 23, tab. 2. 
1745 C. Kuklo, Rodzina…, s. 142. 
1746 I. Gieysztorowa, Niebezpieczeństwa…, s. 163; C. Kuklo, Demografia…, s. 123; Tenże, Rodzina…, s. 144–

145; T. Wiślicz, Ile kosztował pogrzeb chłopa w Polsce XVII–XVIII wieku (I kto za to płacił?), [w:] Wesela, 
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oraz zgonów najmłodszych dzieci świadczy chociażby przypadek Jana Pawłowskiego, który 

pochował potajemnie nieżywo urodzone dziecko pod parkanem cmentarza przy kościele 

św. Jakuba Apostoła. Mężczyzna tłumaczył, że nie poprosił w kościele o pogrzeb potomka, 

ponieważ myślał, że nieżywo urodzonego dziecka „nie trzeba do fary nosić”1747. 

W tabeli 69 ukazałem liczby pogrzebów w parafii Bożego Ciała w ujęciu rocznym 

i miesięcznym. Taka prezentacja faktów demograficznych pozwala na ujawnienie przerw 

w ciągłości zapisów1748. Najstarsza zachowana księga metrykalna pogrzebów parafii Bożego 

Ciała została rozpoczęta w sierpniu 1712 roku. Już podczas pobieżnego przeglądu miesięcznej 

ewidencji pogrzebów ujawniłem brak zapisów w przypadku 161 poszczególnych miesięcy! 

Największa liczba takich braków dotyczy pierwszej połowy XVIII stulecia (prawie 75%), co 

jednocześnie wskazuje na poprawę rejestracji zgonów w latach 1751–1800. Największe luki, 

tak pod względem bardzo małej liczby pogrzebów, jak i dłuższych przerw miesięcznych 

w rejestracji, miały miejsce w latach: 1720, 1724, 1724–1725. Niestety, nie udało mi się ustalić 

jakie czynniki miały na to wpływ. Nie stwierdziłem natomiast braków w zapisach, jeśli chodzi 

o pełne lata. 

 

Tabela 69. Zgony według miesięcy w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1712–1800 

Lata 
Miesiąc zgonu 

Ogółem 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1712 – – – – – – – 6 7 2 1 3 19 

1713 1 3 – 2 2 – 1 1 – 1 2 1 14 

1714 1 – 13 3 3 2 3 3 3 3 1 2 37 

1715 2 2 3 1 6 6 7 6 4 3 3 2 45 

1716 2 3 2 1 1 – 1 2 1 – 1 2 16 

1717 1 1 3 1 1 1 – – 2 1 2 – 13 

1718 1 2 – 1 2 1 – 1 – – 2 1 11 

1719 3 – 2 1 – 2 2 – – 1 – – 11 

1720 1 1 2 – – – – 1 1 – – 1 7 

1721 1 1 – 1 – – – 1 – 2 – 1 7 

1722 2 1 – 2 2 – 2 – – – 1 – 10 

1723 1 2 2 3 2 2 – – – 1 – – 13 

1724 1 – – 1 – 1 – – – – 1 – 4 

1725 – – – – – 1 1 – 1 – – – 3 

1726 1 – 2 – – 1 2 1 2 1 – 1 11 

1727 – 2 4 1 – – 5 4 6 4 2 – 28 

1728 3 2 2 1 1 1 4 1 4 1 3 1 24 

                                                           
 

chrzciny i pogrzeby…, s. 273–286. Na tle ofiar za posługę w trakcie pogrzebu dochodziło nawet do konfliktów 

między klerem a wiernymi; C. Kuklo, Demografia…, s. 113, 121. 
1747 ANK, AMK, Protokół spraw kryminalnych, sygn. 29/34/276, s. 155. 
1748 I. Gieysztorowa, Rodzina staropolska…, s. 162. 
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1729 1 4 2 4 2 1 3 3 – 4 5 6 35 

1730 4 5 – 3 2 1 2 – 2 7 1 2 29 

1731 3 2 5 2 – 1 4 2 2 5 1 2 29 

1732 3 3 1 2 2 7 9 3 – 5 2 3 40 

1733 – 3 4 2 1 1 2 1 3 1 3 4 25 

1734 1 1 5 6 5 – 4 – 2 3 5 6 38 

1735 – – 4 2 3 2 5 1 3 2 3 1 26 

1736 5 5 8 2 3 1 2 2 4 2 6 4 44 

1737 10 20 12 13 6 4 6 4 2 1 1 – 79 

1738 3 1 1 – 1 1 – 1 3 1 – 1 13 

1739 1 – 2 1 2 1 2 2 2 – – – 13 

1740 2 1 3 – 2 – – – 4 2 2 – 16 

1741 – 1 5 2 – 2 – 1 – – 1 2 14 

1742 1 1 – – 1 2 2 1 – 3 1 3 15 

1743 1 2 1 1 1 – 1 1 1 2 – 1 12 

1744 2 – – 2 5 1 3 2 3 – 2 – 20 

1745 4 – 1 1 2 1 – 5 3 3 2 2 24 

1746 2 – 9 1 3 3 1 – 1 3 – 3 26 

1747 2 4 3 1 4 – 1 3 4 1 2 3 28 

1748 1 1 2 3 2 1 – – 4 – 1 – 15 

1749 – 1 1 2 1 2 2 3 7 2 – – 21 

1750 2 3 1 – 1 1 1 1 1 3 3 6 23 

1751 – 5 1 6 – 4 2 1 3 4 5 5 36 

1752 3 1 3 4 5 2 – 3 3 3 2 5 34 

1753 4 – 2 – – 1 – 1 9 9 8 8 42 

1754 1 4 5 8 3 2 3 3 – 2 2 10 43 

1755 4 1 3 2 – – 3 7 2 2 2 1 27 

1756 2 1 4 3 1 2 1 5 2 6 2 2 31 

1757 3 5 5 4 4 3 4 2 5 3 3 2 43 

1758 9 6 7 5 3 1 3 2 2 4 – 2 44 

1759 2 3 4 5 1 5 3 6 8 1 2 1 41 

1760 3 4 2 4 3 1 3 2 2 1 4 – 29 

1761 1 6 1 4 3 1 3 3 5 3 3 5 38 

1762 4 8 13 4 5 4 1 – 4 3 3 4 53 

1763 13 7 1 3 2 – 2 1 3 2 1 4 39 

1764 3 – 6 – – 1 3 1 5 3 4 3 29 

1765 – 4 – – – 1 – – – 2 1 2 10 

1766 4 2 2 6 1 1 4 4 4 1 6 5 40 

1767 6 5 3 4 – 1 2 3 7 1 1 – 33 

1768 5 5 1 4 2 – 1 4 2 2 2 2 30 

1769 2 2 1 4 4 – 4 3 3 1 1 1 26 

1770 4 1 1 1 – 1 1 5 4 2 3 6 29 

1771 4 2 2 4 2 2 3 – 2 4 3 3 31 

1772 2 2 2 – 2 – 1 2 3 1 4 3 22 

1773 3 6 4 5 2 – 4 6 2 3 1 3 39 

1774 1 – 5 8 2 4 1 1 – – 1 3 26 

1775 1 2 1 1 1 1 1 6 5 2 3 5 29 

1776 – 4 3 3 1 4 – 3 1 3 4 3 29 

1777 5 6 2 5 1 1 6 1 2 – 3 7 39 

1778 13 10 8 8 2 3 7 3 6 3 6 8 77 

1779 4 6 7 3 3 3 – 2 1 1 1 5 36 
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1780 2 6 7 3 2 3 3 3 7 2 6 2 46 

1781 2 3 6 12 4 4 5 6 2 5 3 7 59 

1782 7 3 6 10 3 1 3 9 3 4 6 5 60 

1783 4 3 3 8 7 6 4 8 11 9 6 9 78 

1784 15 7 15 4 6 9 6 10 7 5 10 4 98 

1785 3 4 9 8 9 3 8 10 5 6 6 12 83 

1786 10 5 14 9 7 2 6 10 7 15 6 9 100 

1787 12 8 4 7 3 10 7 5 7 7 6 9 85 

1788 5 8 8 11 5 4 6 12 11 14 10 9 103 

1789 13 5 8 4 8 5 9 3 4 7 6 6 78 

1790 10 3 8 5 7 5 5 2 5 6 6 6 68 

1791 6 6 4 5 10 1 4 5 3 5 4 6 59 

1792 6 5 5 6 6 5 11 7 11 9 15 10 96 

1793 7 4 2 6 3 3 3 7 5 6 5 4 55 

1794 8 4 4 16 9 7 10 6 5 5 3 2 79 

1795 4 8 9 8 5 – 3 1 2 3 4 4 51 

1796 4 6 – 8 3 – 2 6 9 13 9 7 67 

1797 10 6 5 7 12 6 8 8 6 8 8 9 93 

1798 14 5 3 7 6 4 8 8 14 14 9 11 103 

1799 4 9 12 5 5 4 3 8 5 6 7 15 83 

1800 5 13 14 8 8 3 6 2 6 6 6 6 83 

Ogółem 326 307 350 334 250 185 264 279 312 297 282 324 3 510 

Źródło: ANK, Księgi metrykalne zgonów parafii Bożego Ciała w Kazimierzu [mikrofilmy]. 

 

W staropolskich księgach metrykalnych rejestrowano przede wszystkim zgony 

dorosłych, jednocześnie pomijając dużą część zgonów najmłodszych dzieci1749. Aktualne 

pozostaje pytanie, w jakim stopniu kościelna rejestracja metrykalna nie objęła swym zasięgiem 

tych ostatnich. Jednym ze sposobów oszacowania braków w rejestracji zgonów dzieci jest 

analiza nadawanych dzieciom imion chrzcielnych, przeprowadzona w obrębie konkretnych 

rodzin zrekonstruowanych. Ochrzczenie dwóch dzieci w jednej rodzinie tym samym imieniem 

oznacza, że pierwsze dziecko o tym imieniu zmarło1750. W 59 na 425 kazimierskich dzietnych 

rodzin zrekonstruowanych zdarzyło, że nadano to samo imię dwóm lub więcej dzieciom. 

W 28 przypadkach próżno także szukać metryk zgonów poprzednich dzieci o tym konkretnym 

imieniu. Już pobieżna analiza wykazała więc spore braki w rejestracji zgonów dzieci1751. 

W badaniu nad oceną kompletności zapisów metrykalnych zgonów warto także przyjrzeć się 

odsetkowi zgonów niemowląt. Według Ireny Gieysztorowej właśnie odsetek zgonów dzieci do 

                                                           
 

1749 Przykładowo w Poznaniu pod koniec XVIII w. w rejestrach zgonów nie ujęto nawet połowy zmarłych 

niemowląt, zaś w czasach Księstwa Warszawskiego około 30%; M. Kędelski, Rozwój demograficzny…, s. 145. 
1750 C. Kuklo, Demografia…, s. 402–403.   
1751 Podobnie: K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 118. 
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1. roku życia jest „najprostszym probierzem pełności zapisów zgonów”1752. W parafii Bożego 

Ciała w latach 1721−1800 na 1 000 urodzeń żywych zanotowano 199 zgonów niemowląt. Tak 

niski współczynnik budzi uzasadnione podejrzenia co do braku kompletności zapisów zgonów 

w rejestrach tej parafii1753. Również obliczony wskaźnik maskulinizacji zgonów wskazuje na 

niepełną rejestrację zgonów mężczyzn. Obliczony wskaźnik wykazał, że w przeliczeniu na 

100 kobiet umierało mniej mężczyzn (tabela 70). Taki wynik stoi w sprzeczności z większością 

dotychczas przeprowadzonych badań1754. Jedynie w nielicznych analizach wykazano, że 

ówcześnie umierało więcej kobiet niż mężczyzn1755. 

 

Tabela 70. Wskaźnik maskulinizacji zgonów w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu (1712−1800) 

Lata 
Liczba zgonów Wskaźnik 

maskulinizacji mężczyzn kobiet 

1712−1720 80 63 127 

1721−1730 65 73 89 

1731−1740 150 152 99 

1741−1750 87 97 90 

1751−1760 181 187 97 

1761−1770 145 180 81 

1771−1780 195 172 113 

1781−1790 403 405 100 

1791−1800 365 400 91 

Ogółem 1 671 1 729 97 

Źródło: j.w. Uwaga: wykluczono z badania 110 zgonów z nieustaloną płcią zmarłego. 

 

Dysponując danymi odnośnie liczby chrztów zarejestrowanych w metrykach badanej 

parafii w latach 1718–1800 mogę stwierdzić, że odnotowano wówczas niespełna 14% mniej 

zgonów względem liczby chrztów (tabela 71). Nie świadczy to oczywiście negatywnie 

o rejestracji zgonów, bowiem w XVIII wieku odnotowałem przyrost liczby ludności 

                                                           
 

1752 Por. I. Gieysztorowa, Badania demograficzne…, s. 114. 
1753 C. Kuklo, Demografia…, s. 403.  
1754 Notuje się, że zgony męskie przeważnie stanowiły większość. Przykładowo w Warszawie w latach 1775−1799 

w przeliczeniu na 100 kobiet zmarło 125 mężczyzn, zaś na początku XIX w. analogiczny wskaźnik wyniósł 107; 

C. Kuklo, Rodzina…, s. 166, tab. 23. W parafii tyskiej w latach 1749−1800 zanotowano jeden zgon męski więcej 

od zgonów kobiecych, ale już w latach 1801−1850 zgony mężczyzn stanowiły 51,6% (zapewne z powodu lepszej 

jakościowo rejestracji); M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 180, tab. 38. Wiele przykładów parafii 

śląskich, które cechowały się przewagą zgonów męskich zob. M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 179, 

przyp. 460. W trzech parafiach katolickich w Gdańsku w latach 1739−1745 zgony męskie stanowiły 50,3%; 

J. Baszanowski, Przemiany demograficzne…, s. 268, tab. 3.15. 
1755 Przykładowo w parafii Nowy Korczyn obliczono wskaźnik maskulinizacji zgonów równy 93; 

K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 112, tab. 51. Podobnie w wiejskiej parafii Raciborowice 

koło Krakowa (97); M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 235, tab. 63. 
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Kazimierza1756. Zastosowanie wskaźnika łańcuchowego pozwoli na ukazanie dynamiki 

zmieniających się w kolejnych dekadach liczb zgonów. O ile liczba urodzeń w ostatniej dekadzie 

XVIII wieku, w porównaniu do liczby zarejestrowanej w latach 1721−1730, powiększyła się 

prawie 3,5 krotnie, to liczba pogrzebów wzrosła aż prawie pięciokrotnie. O ile więc można 

względnie ufać rejestracji urodzeń w parafii Bożego Ciała, to z większym dystansem należy 

podejść do rejestrów pogrzebów. Podobnie zastosowanie dwóch współczynników – liczby 

urodzeń przypadającej na jeden zgon (U/Z), nazywanym też wskaźnikiem dynamiki 

demograficznej oraz liczby zgonów przypadających na jedno małżeństwo (Z/M) – pozwoli na 

dokładniejszą ocenę rejestracji pogrzebów1757. Zróżnicowanie współczynnika U/Z w całym 

badanym okresie (0,8–1,5) może według mnie dowodzić okresowej niekompletności rejestracji 

zgonów1758. Zdaniem Cezarego Kuklo, wobec wysokiej ówcześnie umieralności oraz 

minimalnego przyrostu naturalnego, wskaźnik U/Z winien oscylować wokół wartości 1,0 lub 

niewiele ją przekraczać1759. Jednakże zanotowałem w ciągu XVIII wieku wzrost liczby ludności 

Kazimierza, więc wskaźnik U/Z musiał przybierać wartość wyższą niż 1 (pomija się tutaj wpływ 

migracji, której nie jesteśmy w stanie określić liczbowo)1760. Z kolei wartość wspomnianego 

wskaźnika Z/M wskazuje na niekompletność rejestracji zgonów w badanym okresie. Ze względu 

na niewielki przyrost naturalny, jaki występował zwłaszcza w miastach do połowy XVIII wieku, 

winien ów przybierać wartości niewiele niższe od wskaźnika U/M1761. Tymczasem w latach 

1718−1720, 1721−1730 oraz 1741−1750 obliczone wskaźniki Z/M są dużo niższe niż wskaźniki 

U/M dla podobnych okresów. Widoczną poprawę przynoszą dwie ostatnie dekady XVIII wieku, 

kiedy współczynniki Z/M były niewiele niższe od współczynników U/M (o wartość 0,2). Sądzę, 

że nie jest to świadectwo zwiększonej śmiertelności w drugiej połowie XVIII wieku (wiadomo, 

że spadła ona w porównaniu do pierwszej połowy stulecia), lecz poprawy jakości rejestracji 

metrykalnej zgonów (udowodnionej wcześniej na podstawie analizy wartości wskaźnika 

                                                           
 

1756 Zob. Rozdział II.1. 
1757 C. Kuklo, Demografia…, s. 177; I. Gieysztorowa, Badania demograficzne…, s. 114. 
1758 Podobnie na przykładzie Warszawy w XVIII w.; C. Kuklo, Rodzina…, s. 33. 
1759 C. Kuklo, Rodzina…, s. 32. 
1760 Zob. także Rozdział II.1. 
1761 I. Gieysztorowa, Badania demograficzne…, s. 114; C. Kuklo, Demografia…, s. 177. 
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U/Z)1762. Wprawdzie w latach 1731−1740 zanotowano o wiele większy współczynnik Z/M niż 

U/M, lecz sądzę, że było to następstwo klęski głodu jaka wystąpiła w latach 1736−17371763. 

 

Tabela 71. Liczby urodzeń i zgonów w okresach pięcioletnich w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu 

(1718−1800) z zastosowaniem wskaźnika łańcuchowego 

Lata 
Liczba Wskaźnik łańcuchowy Wskaźniki 

Z U M Z U Z/M U/Z U/M 

1718−1720 29 44 14 − − 2,1 1,5 3,1 

1721−1730 164 240 67 100 100 2,4 1,5 3,6 

1731−1740 323 268 79 197 112 4,1 0,8 3,4 

1741−1750 198 286 81 121 119 2,4 1,4 3,5 

1751−1760 370 420 105 226 175 3,5 1,1 4,0 

1761−1770 327 443 125 199 185 2,6 1,4 3,5 

1771−1780 374 530 124 228 221 3,0 1,4 4,3 

1781−1790 812 836 179 495 348 4,5 1,0 4,7 

1791−1800 769 821 204 469 342 3,8 1,1 4,0 

Ogółem 3 366 3 888 978 − − 3,4 1,2 4,0 

Źródło: j.w. Uwaga: 1721−1730 = 100. Objaśnienia: Z – zgony; U – urodzenia; M – małżeństwa. 

 

 

Wykres 8. Liczby roczne oraz średnia ruchoma pięcioletnia zgonów w parafii Bożego Ciała 

w Kazimierzu (1712−1800) 

 
Źródło: j.w. 

                                                           
 

1762 Por. I. Gieysztorowa, Badania demograficzne…, s. 114; C. Kuklo, Próba sondażowego określenia wartości 

wybranych zespołów metrykalnych do badań nominatywnych, PDP, t. 13, 1981/1982, s. 132 nn. 
1763 M. Wyżga, Kryzys demograficzny w Małopolsce Zachodniej w latach 1736–1737, [w:] Epidemie w dziejach 

Europy: konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe, red. K. Polek, Ł. T. Sroka, Kraków 2016, s. 229–247. 
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W metrykach parafii Bożego Ciała w latach 1712–1800 zapisano 3 510 zgonów. 

Średnio rocznie przypadało ich niespełna 40. Z obowiązku przypomnę, że w staropolskich 

księgach metrykalnych zapisywano nie zgony, lecz pochówki, więc w źródłach tych nie 

zanotowano wszystkich zmarłych na terytorium danej parafii, lecz osoby pochowane na terenie 

przykościelnego cmentarza lub w kryptach kościoła. Przechodząc do analizy liczb rocznych 

zgonów w parafii Bożego Ciała ukazałem na wykresie, obok liczb rocznych, także średnią 

ruchomą pięcioletnią ich liczby, co pozwoli na ocenę kształtowania się zjawiska w badanym 

okresie (wykres 8). W kazimierskiej parafii Bożego Ciała w latach 1718–1800 w dwudziestu 

przypadkach pogrzeby przewyższały liczbę chrztów odnotowanych w księgach metrykalnych. 

W latach 1721, 1732, 1746, 1752, 1757–1759, 1782, 1788, 1794 oraz 1797 były to 

przewyższenia nieznaczne. W latach 1734, 1736–1737, 1762, 1778, 1786, 1789, 1792 oraz 

1798 było już znacznie więcej pogrzebów niż chrztów. Znacznie wyższe, w porównaniu do 

dwóch poprzednich lat, liczby zgonów zaobserwowałem już w latach 1714–1715, kiedy 

w Małopolsce miały miejsce lata głodowe, do których przyczyniły się powodzie letnie, co 

z kolei spowodowało wzrost cen1764. W latach 1714–1716 odnotowano w księdze pogrzebów 

parafii Bożego Ciała 17 pochówków związanych z miejscowym szpitalem dla ubogich 

św. Leonarda1765. Duża liczba pauperów w mieście mogła być spowodowana nie tylko 

zubożeniem wielu mieszczan, ale i napływem do miasta nędzarzy z okolicy. 

W latach 1736–1737 miał miejsce kolejny kryzys żywnościowy1766. Ta klęska głodu 

oraz wspomniana wcześniej, która wystąpiła w połowie drugiej dekady XVIII wieku, miały 

zresztą zasięg ogólnokrajowy1767. Dodatkowo w latach 1736–1737 zanotowano w sąsiednim 

Krakowie epidemię dżumy1768. Podobny kryzys związany z niedoborem żywności 

wzmiankowano w 1762 roku1769. Nieco mniej odznaczył się w Kazimierzu kryzys 

żywnościowy, który miał miejsce w Małopolsce w 1727 roku, bowiem w metrykach 

zanotowano tylko o jedno urodzenie mniej od liczby zgonów1770. Przyczyną gwałtownego 

wzrostu liczby zgonów w 1798 roku była z kolei epidemia ospy (variola)1771. Ospa pojawiła 

                                                           
 

1764 P. Miodunka, Kryzysy demograficzne…, s. 13. 
1765 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1712–1783 [mikrofilm], sygn. 5–78, s. 4−7. 
1766 M. Wyżga, Kryzys demograficzny…, s. 229–247. 
1767 P. Miodunka, Kryzysy demograficzne…, s. 14. 
1768 A. Karpiński, W walce z niewidzialnym…, s. 323. 
1769 P. Miodunka, Kryzysy żywnościowe…, s. 220. 
1770 Tenże, Kryzysy demograficzne…, s. 13. 
1771 A. Karpiński, W walce z niewidzialnym…, s. 72. 
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się w Kazimierzu po raz pierwszy wiosną 1798 roku1772. Jej przypadki obserwujemy w mieście 

nieprzerwanie aż do późnej zimy 1800 roku1773. Nie udało mi się natomiast ustalić, jakie 

czynniki wpłynęły na zwiększenie umieralności w latach 1778, 1786, 1789 oraz 17921774. 

 

Wykres 9. Liczby roczne urodzeń, małżeństw i zgonów w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu (1712–1800) 

 

* – liczbę ślubów pomnożono przez 5. Źródło: ANK, Księgi metrykalne ślubów, chrztów i zgonów parafii Bożego 

Ciała w Kazimierzu [mikrofilmy]. Uwaga: średnia ruchoma pięcioletnia. 

 

 

Wspomnianą wyżej średnią ruchomą pięcioletnią liczby pogrzebów postanowiłem 

zestawić wespół z analogicznymi krzywymi dotyczącymi ślubów i urodzeń (wykres 9). Można 

dostrzec podobieństwo w przebiegu krzywych chrztów i pogrzebów, jednak w pierwszej 

połowie stulecia liczby chrztów tylko nieznacznie przewyższały liczby pogrzebów. Widoczny 

już od lat 40. XVIII wieku większy rozstęp między krzywymi chrztów i pogrzebów dowodzi 

                                                           
 

1772 Por. B. Różańska-Gambal, Występowanie epidemii ospy prawdziwej na świecie od czasów starożytnych po 

współczesne, „Medycyna Nowożytna: studia nad historią medycyny”, t. 15, nr 1−2, 2008, s. 42. 
1773 Zob. K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 141−142. 
1774 Np. w 1786 r. miało miejsce wielkie trzęsienie ziemi, które doprowadziło m.in. do poważnych zniszczeń 

w kazimierskim kościele augustianów. Trudno jednak stwierdzić, czy wzrost liczby zgonów był efektem owych 

wstrząsów ziemi; A. Grabowski, Kraków i jego okolice, Kraków 1836, s. 176; Wspomnienia mieszczanina 

krakowskiego z lat 1768–1807, wyd. W. Prokesch, Kraków 1900, s. 29. 

0

20

40

60

80

100

120

140

1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800

urodzenia śluby * zgony



 

 

 

 

309 

 

nieco szybszego wzrostu zaludnienia parafii i miasta. Może być także świadectwem wadliwej 

rejestracji pogrzebów i chrztów w pierwszej połowie XVIII stulecia. Wyjątkiem będą tutaj lata 

60. tego stulecia, kiedy zanotowano większą liczbę zgonów. Potem, aż do końca lat 80. 

ponownie można obserwować większy rozstęp pomiędzy omawianymi krzywymi, do czasu 

kiedy krzywa zgonów zaczęła znacząco wzrastać. Po okresie zmniejszenia liczby zgonów, ich 

liczba rośnie ponownie pod koniec lat 90. Być może miało to związek ze wzrostem ludności 

miasta oraz polepszającą się jakością rejestracji metrykalnej. 

Dzięki dotychczas przeprowadzonej analizie mogę stwierdzić, że 

w osiemnastowiecznym Kazimierzu wahania liczb rocznych zgonów były związane z klęskami 

elementarnymi, jakimi były klęski głodu (wywołane nieurodzajami występującymi wskutek 

powodzi, suszy czy gradobicia) oraz epidemie chorób zakaźnych1775. 

Obserwacja liczb rocznych pogrzebów w ujęciu miesięcznym umożliwia analizę 

sezonowości tych zdarzeń, co pozwala na próbę określenia wpływu klimatu oraz czynników 

gospodarczych (np. przednówka) na poziom umieralności mieszkańców parafii Bożego Ciała 

(tabela 72). Jak już wspomniałem wyżej, w prezentowanych badaniach dysponuję danymi 

odnośnie liczb pogrzebów (nie zgonów), toteż przedstawiona tutaj sezonowość dotyczy 

w rzeczywistości zarejestrowanych pochówków1776. Wiadomo jednak, że w epoce staropolskiej 

                                                           
 

1775 Por. K. Zamorski, Rozwój demograficzny…, s. 843–887; Tenże, Epidemie w XVIII−XX wieku, [w:] Epidemie 

w dziejach Europy…, s. 365−372. 
1776 Badacze są na ogół zgodni, że daty zapisane w księgach pogrzebów odnoszą się do dnia pochówku zmarłego. 

Nie dysponuję źródłami, aby ustalić czy data notowana w metrykach parafii Bożego Ciała dotyczyła dnia śmierci 

czy pogrzebu. Weryfikacja możliwa jest tylko odnośnie pojedynczych zmarłych z grona mieszkańców Kazimierza, 

wyłącznie w przypadku, gdy w innym źródle wspomniano o dacie zgonu. I tak Julianna z Florkowskich 

Włosowiczowa, według epitafium jakie ufundował w kościele Bożego Ciała jej „żałosny mąż” Jan Włosowicz, 

zmarła 30 V 1785 r. – taką też datę zapisano w jej metryce; ANK, MBC, Księga pogrzebów 1784–1797 

[mikrofilm], sygn. 5–79, s. 9. Piotr Wawrzyniec Nowicki według zapisek Tomasza Krzyżanowskiego zmarł 30 IV 

1789 r. Taką też datę dzienną zapisano w metryce pogrzebu; Tamże, s. 34; Wspomnienia mieszczanina…, s. 36. 

Krzyżanowski wspomina też datę dzienną zgonu Katarzyny Rotkiewiczowej, która zgodna jest z datą z jej metryki 

(23 X 1791 r.); ANK, MBC, Księga pogrzebów 1784–1797 [mikrofilm], sygn. 5–79, s. 45; Wspomnienia 

mieszczanina…, s. 38. Powyższe przykłady uprawniają do postawienia hipotezy, że w księgach pogrzebów parafii 

Bożego Ciała notowano daty zgonów, nie zaś pochówków. 
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okres pomiędzy zgonem a pogrzebem nie był długi1777. Pozwala to w istocie traktować 

miesięczne liczby pogrzebów jako rozkład sezonowości zgonów1778. 

Tabela 72. Sezonowość zgonów w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu 1712−1800* 

Lata 
Miesiąc zgonu 

Ogółem 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1712−1720 83 83 173 69 104 83 97 139 125 76 83 83 1 200 

1721−1730 102 124 88 117 66 59 139 73 110 146 95 80 1 200 

1731−1740 104 134 167 111 93 67 126 59 93 82 85 78 1 200 

1741−1750 91 79 139 79 121 79 67 103 145 103 73 121 1 200 

1751−1760 101 97 117 133 65 68 71 104 117 114 97 117 1 200 

1761−1770 154 147 106 110 62 37 77 88 136 73 92 117 1 200 

1771−1780 112 141 132 128 58 67 83 87 93 61 103 135 1 200 

1781−1790 120 72 120 115 87 72 87 111 92 115 96 112 1 200 

1791−1800 106 103 91 119 105 51 91 91 103 117 109 115 1 200 

Ogółem 111 105 120 114 85 63 90 95 107 102 96 111 1 200 

* − wskaźnik sezonowości 1 200. Źródło: ANK, Księgi metrykalne zgonów parafii Bożego Ciała w Kazimierzu 

[mikrofilmy]. 

 

Według dotychczasowych badań umieralność w epoce wczesnonowożytnej była silnie 

związana z porą roku1779. Nasilenie umieralności na ziemiach polskich oraz w krajach Europy 

Środkowej i Zachodniej występowało w dwóch okresach roku: podczas zimy i początku wiosny 

oraz na przełomie lata i jesieni1780. Na sezonowość zgonów miały wpływ czynniki klimatyczne, 

np. niska temperatura, która niekorzystnie wpływała na stan zdrowia człowieka oraz wahania 

ciśnienia, powodujące zaburzenia w układzie krążenia1781. W parafii Bożego Ciała 

w XVIII stuleciu miesięczny rozkład liczb zgonów przyjął model typowy dla ziem polskich. 

Największe natężenie umieralności występowało zwykle od grudnia (początku zimy) aż do 

                                                           
 

1777 Metryki kazimierskich parafii uniemożliwiają obliczenie odstępu pomiędzy datą zgonu a datą pogrzebu 

(notowano tylko jedną datę). Okres między tymi wydarzeniami w epoce staropolskiej nie był długi. Władze 

kościelne zalecały, aby nie zwlekać z pochówkiem zmarłego. Jednocześnie kler napominał by nie grzebać ciała 

przed upływem doby od zejścia (chciano wyeliminować ryzyko związane z pochówkiem osoby, która zapadła 

w śpiączkę). W praktyce ówcześni starali się chować swoich zmarłych w najbliższych dniach po zgonie; C. Kuklo, 

Demografia…, s. 428−429. Przykładowo w miejskiej części parafii Strzelce Opolskie w latach 1766−1770 prawie 

3/4 zmarłych pochowano w następny dzień po zgonie, ale już w latach 1791−1800 95,4% zmarłych pochowano 

4−5 dnia po śmierci; J. Spychała, Zgony w parafii Strzelce Opolskie w latach 1766–1870, [w:] Śląskie Studia 

Demograficzne, t. 3: Zgony, red. Z. Kwaśny, Wrocław 1996, s. 23. W miejsko-wiejskiej parafii Nowy Korczyn 

w latach 1751−1800 aż 84,4% z 588 zmarłych pochowano następnego dnia po śmierci; K. Kołodziejczyk, Ludność 

Nowego Miasta Korczyna…, s. 146. 
1778 C. Kuklo, Rodzina…, s. 154. 
1779 Przykładowo: M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 236−242; J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, 

s. 231−241; C. Kuklo, Rodzina…, s. 154−162; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 118−128. 
1780 C. Kuklo, Demografia…, s. 411. 
1781 K. Wnęk, Metody badania korelacji sezonowości zgonów ze zjawiskami klimatycznymi, PDP, t. 20, 1997, 

s. 43−47. 
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kwietnia włącznie. Po wiosennym spadku (maj–czerwiec) następował kolejny wzrost liczby 

zgonów (wrzesień–październik). W listopadzie ponownie następował spadek. Sezonowość 

zgonów w środowisku miejskim nieco różniła się od modelu występującego w środowisku 

wiejskim (wykres 10). Natężenie zgonów w tym ostatnim w porze zimowej było większe niż 

w miastach1782. Z kolei w środowisku miejskim zauważalny jest większy poziom umieralności 

pod koniec lata (wrzesień). 

 

 
Wykres 10. Sezonowość zgonów w miastach i na wsiach w Rzeczypospolitej w XVII–XVIII wieku* 

 

* – wskaźnik sezonowości 1 200. Źródło: j.w.; C. Kuklo, Demografia…, s. 410, tab. 88; M. Wyżga, Parafia 

Raciborowice…, s. 241, tab. 67; E. Piasecki, Ludność…, s. 129.  
 

  

Charakter zapisów metrykalnych parafii Bożego Ciała, w których notowano wiek 

zmarłych, pozwala na zestawienie miesięcznej sezonowości zgonów w korelacji z długością 

życia1783. Uwzględnienie wieku zmarłego w badaniu sezonowości zgonów umożliwia poznanie 

„wzajemnych uwarunkowań czynników genetycznych i środowiskowych” w skali badanego 

ośrodka1784. Wiadomo, że sezonowość zgonów była uzależniona od wieku zmarłego1785. 

                                                           
 

1782 E. Vielrose, Przyczynek do demografii…, s. 122, 131, 133, 134. 
1783 W dotychczasowych badaniach stosowano różne kategorie wiekowe osób zmarłych. Zdecydowałem się 

wyodrębnić pięć głównych kategorii wiekowych (0−1 rok, 1−4 lata, 5−14 lat, 15−59 lat oraz ponad 60 lat) oraz 

dodatkowe dwie w odniesieniu do zmarłych dzieci przed ukończeniem 1. roku życia (noworodków:  0−1 miesiąca 

oraz niemowląt: 1−11 miesiąca). Por. M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 239, tab. 66; C. Kuklo, Rodzina…, 

s. 159, tab. 20. 
1784 C. Kuklo, Demografia…, s. 410. 
1785 E. Piasecki, Problem wartości poznawczej wskaźników sezonowości zgonów, PDP, t. 13, 1981, s. 49−50. 
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Poniższe badanie objęło 2 918 zmarłych (83,1% ogółu metryk pogrzebów), bowiem 

w przypadku takiej liczby zgonów odnotowano wiek zejścia (tabela 73). 

Nasilenie umieralności dzieci w wieku do 1. roku życia (niemowlęta) jest widoczne 

w miesiącach letnich – lipcu, sierpniu oraz wrześniu – kiedy zmarło prawie 30% wszystkich 

dzieci w tym wieku. Duża liczba zgonów w porze letniej była spowodowana najpewniej 

groźnymi dla młodych organizmów chorobami układu pokarmowego wywołanymi głównie 

niskim poziomem higieny (szczególnie wśród biedoty), spożywaniem nieświeżych produktów 

oraz używaniem skażonej zarazkami wody1786. Wysoka temperatura powietrza oraz insekty 

sprzyjały roznoszeniu zarazków1787. Efektem tego mogła być m.in. czerwonka czy dur 

brzuszny1788. Dużą umieralność niemowląt zaobserwowałem także w marcu oraz kwietniu. Być 

może zgony te były spowodowane gorszym odżywianiem się w ciężkim okresie przednówka. 

W tym miejscu pragnę dokładniej przyjrzeć się sezonowości zgonów noworodków 

(dzieci do 1. miesiąca życia) oraz dzieci w wieku 1−11 miesięcy (niemowląt). O ile szczyt 

umieralności tych pierwszych wystąpił w miesiącach zimowych (od stycznia do marca zmarło 

prawie 40% dzieci do 1. miesiąca życia), to dzieci w wieku 1−11 miesięcy umierały przeważnie 

w miesiącach letnich. Taka sezonowość zgonów tych dzieci mogła być oczywiście 

spowodowana typowym miesięcznym rozkładem urodzeń (na pierwsze trzy miesiące roku 

przypadało duże natężenie urodzeń dzieci spowodowane zwiększoną aktywnością seksualną 

w porze letniej)1789. Sądzę jednak, że należy dopatrywać się jeszcze innego powodu takiego 

modelu sezonowości zgonów. Noworodki, odżywiające się wyłącznie mlekiem matki, były 

najmniej narażone na zakażenie pokarmowe, którym – jak wspomniałem wyżej – sprzyjała 

wysoka temperatura powietrza. Jednak na ich wysoką umieralność w zimowych miesiącach 

wpłynęło zapewne osłabienie organizmów ich matek spowodowane niedostatnim w żywność 

okresem zimowym. W efekcie kobiety wydawały na świat wątłe noworodki, którym 

dostarczały dodatkowo gorszy pokarm1790. Dzieci w wieku 1−11 miesięcy, których szczyt 

umieralności przypada na lipiec–sierpień, były bardziej narażone na zatrucia pokarmowe, 

                                                           
 

1786 A. Karpiński, W walce z niewidzialnym…, s. 31−32; Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem…, s. 43. 
1787 C. Kuklo, Demografia…, s. 410−411; Tenże, Rodzina…, s. 157−159; L. Frączek, Ludność parafii 

szczekocińskiej w latach 1808–1914 w świetle ksiąg metrykalnych, Kraków 2010, s. 131−132, Praca doktorska 

napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Franaszka w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

[dostęp: 14 XII 2019 r.], Dostępny w Internecie: http://www.historiaszczekocin.pl/pliki/plik/ludnosc-parafii-

szczekocinskiej-w-latach-1808-1914-w-swietle-ksiag-metrykalnych-krakow-2010-1397398699.pdf. 
1788 J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 238; M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 187. 
1789 Zob. także Rozdział III.2. 
1790 Por. K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 125. 
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a w konsekwencji na wywołane przezeń choroby zagrażające życiu, bowiem ich odżywianie 

nie opierało się wyłącznie na mleku matki1791. 

Sezonowość zgonów dzieci starszych (1−4 lata) cechowała się zwiększoną 

umieralnością późnym latem, jesienią i wczesną zimą. W tym przypadku zaznaczył się także 

okres przednówka (marzec–kwiecień), chociaż był on słabiej widoczny niż w przypadku 

najmłodszych dzieci. Łagodniejsze dla dzieci w wieku 1−4 lata były miesiące letnie (lipiec 

i sierpień). Jeśli chodzi o osoby w wieku 5−14 lat to szczyt ich zgonów przypadał w styczniu 

(15% wszystkich zgonów osób w tym wieku). Jeszcze inaczej wyglądał miesięczny rozkład 

zgonów osób w wieku 15−59 lat. Osoby dorosłe umierały najczęściej pod koniec roku 

(najwięcej w grudniu) oraz w okresie przednówka. Z kolei sezonowość zgonów osób 

najstarszych (powyżej 60. roku życia) wyróżniała się zdecydowanym nasileniem umieralności 

w miesiącach jesienno-zimowych. Największa liczba osób w wieku starczym zmarła w okresie 

przednówka (11,6%). Słabo odżywiony organizm był bardziej podatny na choroby1792. 

Miesiące letnie (lipiec–wrzesień) dla ludzi najstarszych były natomiast względnie łaskawe. 

Późna wiosna wiązała się z poprawą sytuacji ludności, bowiem ustał wtedy zapewne problem 

z zaopatrzeniem w żywność1793. 

 

Tabela 73. Sezonowość zgonów według wieku w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu (1712−1800)* 

Wiek 
Miesiąc zgonu 

Ogółem 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0−1 miesięcy 127 130 114 127 75 72 78 91 91 75 124 98 1 200 

1−11 miesięcy 86 81 109 111 78 50 150 148 128 72 100 86 1 200 

0−1 rok 105 104 111 119 77 60 117 122 111 74 111 92 1 200 

1−4 lata 87 74 86 105 80 59 71 116 156 144 102 121 1 200 

5−14 lat 180 106 92 74 69 78 134 106 92 83 55 129 1 200 

15−59 lat 116 120 143 125 102 66 63 75 63 118 82 129 1 200 

60− 135 129 152 110 87 84 65 48 74 71 119 126 1 200 

nieznany 103 118 144 130 93 51 109 79 109 89 89 85 1 200 

Ogółem 111 105 120 114 85 63 90 95 107 102 96 111 1 200 

* – wskaźnik sezonowości 1 200. Źródło: ANK, Księgi metrykalne zgonów parafii Bożego Ciała w Kazimierzu 

[mikrofilmy]; wzór tabeli: C. Kuklo, Rodzina…, s. 159, tab. 20. 

 

O decydującym znaczeniu czynników biologicznych oraz klimatycznych dla 

sezonowości zgonów świadczy miesięczny rozkład zejść najuboższych mieszkańców parafii 

                                                           
 

1791 J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 238. 
1792 C. Kuklo, Rodzina…, s. 159. 
1793 L. Frączek, Ludność parafii szczekocińskiej…, s. 130. 
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Bożego Ciała, pozbawionych na ogół godziwych warunków bytowania (wykres 11)1794. Szczyt 

zgonów ubogich zaobserwowałem w okresie przednówka (wskaźnik sezonowości osiągnął 

ponad dwukrotną wartość średniej miesięcznej – 252). Najmniej przypadków śmierci tych osób 

zanotowałem w miesiącach bardziej korzystnych klimatycznie, czyli latem (np. w czerwcu oraz 

w sierpniu zanotowano nieco ponad 30% wartości średniej miesięcznej)1795. Osoby ubogie były 

więc szczególnie narażone na niedostatki żywności, a być może i problemy mieszkaniowe1796. 

 

Wykres 11. Sezonowość zgonów ubogich w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1721−1800 (N=162)* 

 

* – wskaźnik sezonowości 1 200. Źródło: ANK, Księgi metrykalne zgonów parafii Bożego Ciała w Kazimierzu [mikrofilmy]. 

 

Ogólny sezonowy model zgonów w parafii Bożego Ciała cechowała wysoka 

umieralność dorosłych i starców zimą oraz niemowląt i dzieci w porze letniej. Przeprowadzone 

wyżej analizy dowodzą dużego wpływu czynników biologicznych, klimatycznych oraz 

gospodarczych na kształtowanie się sezonowości zgonów w parafii Bożego Ciała 

w XVIII wieku. Wykazany model sezonowości podobny jest do tych zaprezentowanych dla 

innych ośrodków miejskich w podobnym czasie1797. 

                                                           
 

1794 Za wyznacznik tych osób w zapisach metrykalnych przyjęto określenie mendicans (łac. „żebrak”) lub pauper 

(„biedak”). 
1795 Podobnie: K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 127. 
1796 W 1796 r. w aktach rachunkowych szpitala św. Leonarda zapisano: „[3 zł 8 gr] zmarłej kobiecie tej zimy 

w szpitalu, którą Szltny Burmistrz z Podbrzezia w nocy na śniegu leżącą do szpitala chorą zanieść kazał, za płótno 

na koszulę […] zapłacono”; ANK, AMK, Regestr…, sygn. 29/34/871, s. 65. 
1797 Przykładowo: C. Kuklo, Rodzina…,  s. 154, tab. 19; Tenże, Demografia…, s. 410, tab. 88; A. Zielińska-

Nowicka, Zagadnienia sezonowości ruchu naturalnego w parafii rzymskokatolickiej Świętego Jana Chrzciciela 

w Toruniu w latach 1793–1914, „Rocznik Toruński”, t. 34, 2007, s. 90, tab. 5. 
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3.2. Zgony według wieku i płci. Przeciętne trwanie życia 

Jedną z najbardziej istotnych wad staropolskiej rejestracji metrykalnej zgonów jest 

niezbyt częste podawanie w zapisach wieku zmarłych1798. W przypadku rejestrów parafii Bożego 

Ciała, biorąc pod uwagę dane dla kolejnych dekad XVIII stulecia, widać stopniową poprawę 

w notowaniu tych informacji, bowiem o ile w latach 1721–1300 tylko 15,9%, a w kolejnej 

dekadzie 39,6% zapisów zgonów posiadało informację o wieku zmarłego, to w ostatnim 

dziesięcioleciu XVIII stulecia jedynie przy 13,9% zapisów nie podano takich danych. Najbardziej 

kompletne pod względem notowania wieku zmarłych kazimierzan okazują się zapisy parafii 

Bożego Ciała (tabela 74)1799. W latach 1712–1800 na 4 050 metryk pogrzebów mieszkańców 

Kazimierza zapisanych w rejestrach trzech miejscowych parafii wiek zmarłych został określony 

w 3 242 zapisach (80%)1800. W celu dokładniejszego poznania struktury zmarłych udało mi się 

w oparciu o metryki chrztów (głównie najmłodszych dzieci) częściowo uzupełnić informacje 

o wieku zgonu – takie działanie pozwoliło mi na obniżenie liczby metryk nieposiadających 

informacji o wieku zgonu do 16,5% (z 20%). Ostatecznie wykorzystałem 3 285 zapisów z lat 

1712−1800, pochodzących z rejestrów trzech parafii kazimierskich1801. 

 

Tabela 74. Zgony według wieku w Kazimierzu pod Krakowem w latach 1721–1800 (%) 

Wiek (w latach) 

Parafia (zakres) Razem 

Bożego Ciała 

(1721–1800) 

św. Jakuba Ap. 

(1736–1783) 

śś. Michała 

i Stanisława 

(1736–1768) 

liczba % 

0–1 23,6 21,9 12,8 901 23,2 

1–4 23,9 17,5 5,1 886 22,8 

5–9 5,7 3,6 2,6 208 5,4 

10–14 1,9 1,0 7,7 70 1,8 

15–19 1,0 2,4 – 46 1,2 

20–24 1,6 2,4 2,6 66 1,7 

25–34 4,0 6,0 2,6 165 4,3 

35–44 5,6 8,6 – 229 5,9 

45–54 6,4 9,0 2,6 260 6,7 

55–64 6,3 8,8 – 255 6,6 

65–74 3,4 5,4 – 142 3,7 

75–84 1,6 2,0 – 63 1,6 

85– 1,2 0,8 – 44 1,1 

                                                           
 

1798 C. Kuklo, Demografia…, s. 416. 
1799 Niektóre zapisy, gdzie nie podano wieku, były bardzo lakoniczne. Najczęściej dotyczyły żebraków i osób 

przechodnich. Odnośnie części zapisów nie udało mi się ustalić czy metryka dotyczyła dziecka czy osoby dorosłej. 
1800 Wykorzystałem 2 801 metryk parafii Bożego Ciała (79,8%), 427 metryk parafii św. Jakuba Apostoła (85,1%) 

oraz 14 metryk parafii śś. Michała i Stanisława (36,8%). 
1801 Najstarsze rejestry zgonów z Kazimierza pochodzą z 1712 r. (parafia Bożego Ciała). Postanowiłem więc za 

początkową cezurę badania przyjąć r. 1721, tak aby zastosować dziesięcioletnie okresy porównawcze. 
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Nieznany (dziecko) 3,0 4,0 17,9 128 3,3 

Nieznany (dorosły) 10,4 5,0 30,8 384 9,9 

Nieznany (nieokreślony) 0,5 1,8 15,4 31 0,8 

Ogółem (%) 100,0 100,0 100,0 – 100,0 

Ogółem (liczba) 3 337 502 39 3 878 – 

Źródło: j.w.; wzór tabeli: C. Kuklo, Rodzina…, s. 163, tab. 21. 

 

 

Jeśli już podawano w metryce wiek zmarłego to rzadko był on prawdziwy. Ówcześni 

mieli często problem z określaniem własnego wieku, a co dopiero liczby przeżytych lat przez 

krewnego czy znajomego1802. Wiek osób dorosłych w metrykach zgonów parafii kazimierskich 

określano liczbą pełnych przeżytych lat, czasem jednak w dużym przybliżeniu (np. prope 

40 annorum, 2 annorum non completorum, agens 6 annorum). W przypadku dzieci do około 

12–13 roku życia wiek określano często w dokładności do dni, tygodni i miesięcy1803. Zamiast 

wieku wyrażonego w jednostkach czasu (latach, miesiącach, tygodniach) notowano także 

określenia bezwartościowe z perspektywy badań demograficznych dotyczących przeciętnego 

trwania życia, np. plenus (plena) dierum (stary, będący u schyłku życia) czy annosa an anus 

(stara, wiekowa). O dość swobodnym podejściu do określania wieku zmarłego przez 

rejestratorów może świadczyć przypadek starca Jakuba Treli (teścia dzwonnika kazimierskiego 

kościoła Bożego Ciała), który wedle księgi pogrzebów zmarł w marcu 1717 roku w wieku 

95 lat, lecz w księdze wydatków miasta Kazimierza zanotowano wydatek w kwocie 4 złp 

i 15 gr przeznaczony „na pogrzeb Treli mieszczanina lat 102 mającego”1804. 

W kościelnych metrykach notowano ówcześnie wiek deklarowany, który właściwie 

tylko w  przypadku najmłodszych dzieci mógł być bardziej zbliżony do rzeczywistego. 

Informacje o wieku zmarłego przekazywała księdzu zapewne najbliższa rodzina, więc rodzice 

dziecka mieli na ogół dobrą orientację w tej kwestii. W przypadku braku takowej informacji 

wiek był zapewne szacowany przez księdza na podstawie oględzin zmarłego. Nie sądzę, aby 

ówczesny kler trudnił się ustaleniem go w oparciu o metryki chrztów, bowiem nie zawsze było 

to możliwe, szczególnie w przypadku migrantów. Powszechną praktyką w badanym okresie 

było zaokrąglanie w zapisach liczby przeżytych lat, najczęściej do pełnych pięcio- lub 

                                                           
 

1802 Można to zaobserwować szczególnie podczas analizy spisów ludności; zob. Rozdział II.2. 
1803 Podobnie: M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 189. 
1804 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1712–1783 [mikrofilm], sygn. 5–78, s. 9; Tamże, Regestrum perceptorum ex 

proventibus civitatis S.R. Mtis Casimiriae ad Cracoviam, sygn. 29/34/606, s. 80. 
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dziesięcioleci1805. Sądzę, że szczególnie w przypadku osób dorosłych, zwłaszcza będących 

w wieku starczym, nie można uznać wieku zapisanego w metrykach za prawdziwy, a jedynie 

wybitnie orientacyjny. W metrykach parafii kazimierskich skupienia wieku widoczne są 

najczęściej na pełnych dziesięcioleciach, zaś sporadycznie dostrzegalne są na liczbach 

zakończonych cyfrą 6 (tabela 75). 

 

Tabela 75. Wiek zmarłych w metrykach pogrzebów w Kazimierzu pod Krakowem w latach 1721–1800 

wiek liczba wiek liczba wiek liczba wiek liczba 

1 349 31 4 61 2 91 – 
2 174 32 16 62 18 92 1 
3 124 33 5 63 10 93 – 
4 89 34 12 64 8 94 3 

5 74 35 16 65 14 95 4 
6 50 36 22 66 4 96 2 
7 39 37 5 67 3 97 1 
8 25 38 18 68 7 98 1 
9 12 39 14 69 – 99 2 

10 31 40 171 70 129 100 7 

11 17 41 3 71 2 101 – 
12 36 42 15 72 10 102 – 
13 18 43 8 73 3 103 – 
14 20 44 4 74 5 104 1 
15 22 45 23 75 2 105 1 
16 17 46 20 76 1 106 – 

17 12 47 5 77 3 107 – 
18 45 48 20 78 8 108 1 
19 8 49 14 79 2 

 

20 37 50 192 80 60 

21 4 51 2 81 – 

22 7 52 16 82 5 

23 8 53 10 83 3 

24 29 54 8 84 6 

25 18 55 4 85 6 

26 27 56 25 86 1 

27 5 57 2 87 6 

28 17 58 14 88 1 

29 3 59 11 89 1 

30 89 60 217 90 20 

Źródło: j.w. Uwaga: wzięto pod uwagę tylko przypadki, gdzie wiek wyrażono w pełnych latach.  

Objaśnienia: w zacienionych polach wystąpiły skupienia wieku. 

 

Wspomniałem już wcześniej o dostrzeżonej poprawie kompletności ksiąg zmarłych, 

która widoczna jest w kolejnych dekadach XVIII wieku. Zauważyłem także, że wraz z każdym 

                                                           
 

1805 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 234; L. Frączek, Ludność parafii szczekocińskiej…, s. 141; M. Żmijewska, 

Ludność parafii tyskiej…, s. 189; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 128–129. 
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kolejnym dziesięcioleciem systematycznie wzrastały liczby zarejestrowanych dzieci w wieku 

do 5 lat (tabela 76). Zestawienie zgonów wedle wieku w kolejnych dekadach badanego okresu 

pozwoli na poznanie struktury wieku zmarłych oraz zbadanie zmian jakościowych, jakie 

zachodziły przy rejestracji tych zdarzeń. O ile w latach 1721−1730 udział niemowląt w ogólnej 

liczbie zgonów wynosił 6,1% (gdyby włączyć do tego grona dzieci o nieznanym wieku – 

29,3%), to pod koniec stulecia sięgnął prawie 30% (dodając dzieci o nieznanym wieku – 

32,1%). Nie sądzę, aby wzrost liczby zmarłych obejmujących najmłodszych parafian w ciągu 

kolejnych dekad XVIII wieku był świadectwem rosnącej umieralności niemowląt i dzieci 

w wieku 1−4 lata. Uważam, że przyczyn należy raczej upatrywać w dokonującej się 

systematycznie w ciągu XVIII stulecia poprawie skrupulatności ich rejestracji1806. Jednocześnie 

udało mi się potwierdzić powszechny w nauce pogląd, że prawie połowa populacji nie 

przeżywała okresu dzieciństwa, bowiem w dwóch ostatnich dekadach XVIII stulecia 

54,5−55,0% zmarłych w parafii Bożego Ciała nie ukończyło 5. roku życia1807. 

 

Tabela 76. Zgony według wieku w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1721−1800 

Wiek  

(w latach) 

Lata 
A−H 

A B C D E F G H 

0−1 6,1 15,8 17,7 23,8 15,0 25,4 28,6 29,4 23,6 

1−4 6,7 12,7 26,3 27,0 32,1 21,4 25,9 25,6 23,9 

5−9 2,4 5,0 5,6 5,9 7,6 7,5 5,9 4,6 5,7 

10−14 0,6 0,9 1,5 3,0 2,1 2,1 2,0 1,7 1,9 

15−19 − 0,6 0,5 1,1 1,5 1,3 0,9 1,3 1,0 

20−24 − 0,3 1,5 1,1 2,8 1,9 2,7 0,9 1,6 

25−34 − 0,3 2,0 4,6 5,5 5,1 4,8 4,7 4,0 

35−44 − − 6,6 9,7 5,8 5,1 5,0 7,5 5,6 

45−54 − 0,6 10,1 8,6 12,8 5,6 6,3 6,0 6,4 

55−64 − 1,5 7,6 6,2 4,6 9,1 8,6 6,4 6,3 

65−74 − 1,5 2,5 2,2 3,1 3,7 4,8 4,4 3,4 

75−84 − 0,3 1,5 3,0 1,2 0,8 1,7 2,2 1,6 

85− − − 1,0 0,8 0,9 1,1 1,7 1,8 1,2 

Nieznany (dziecko) 23,2 6,8 3,5 0,3 0,9 2,1 0,1 2,7 3,0 

Nieznany (dorosły) 59,1 51,4 11,6 1,9 4,0 7,2 1,0 0,8 10,4 

Nieznany (nieokreślony)  1,8 2,2 0,5 0,8 − 0,5 − − 0,5 

Ogółem (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ogółem (liczba) 164 323 198 370 327 374 812 769 3 337 

Źródło: j.w. Objaśnienia: A – 1721−1730; B – 1731−1740; C – 1741−1750; D – 1751−1760; E – 1761−1770; 

F – 1771−1780; G – 1781−1790; H – 1791−1800. 

 

                                                           
 

1806 Podobnie: C. Kuklo, Rodzina…, s. 162. 
1807 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 235. 
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Dobrym obrazem poprawiającej się jakości rejestracji metrykalnej może być skala 

umieralności niemowląt w poszczególnych dekadach XVIII wieku (biorąca za podstawę 

1 000 urodzeń żywych)1808. Porównanie skali umieralności dzieci zmarłych przed ukończeniem 

1. roku życia w parafii Bożego Ciała z analogiczną skalą dla ziem polskich w epoce 

staropolskiej okazuje się najprostszym miernikiem pełności zapisów zgonów, chociaż poznanie 

rzeczywistych rozmiarów tej umieralności w świetle zapisów metrykalnych zgonów nastręcza 

demografom nie lada trudności1809. Wspomniałem już wcześniej, że w staropolskiej rejestracji 

metrykalnej sumiennej rejestrowano zgony dorosłych niż niemowląt1810. W obliczeniach 

posłużyłem się zapisami metrykalnymi parafii Bożego Ciała, które nie tylko cechują się 

najmniejszym odsetekiem nierozpoznanych pod względem wieku zmarłych zapisów zgonów 

(zob. tabela 74), ale zapewniają także najdłuższy okres obserwacji zjawiska, jeśli chodzi 

o metryki parafii kazimierskich (80 lat). W latach 1721−1800 w parafii Bożego Ciała na 

1 000 urodzeń żywych zanotowano 199 zgonów niemowląt (19,9%)1811; por. tabela 77. 

 

Tabela 77. Umieralność niemowląt w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu (1721−1800) oraz  

w parafii św. Krzyża Warszawie (1761−1800) 

Lata 
Umieralność niemowląt na 1 000 urodzeń żywych 

Kazimierz (parafia Bożego Ciała) Warszawa (parafia św. Krzyża) 

1721−1730 38 − 

1731−1740 179 − 

1741−1750 101 − 

1751−1760 210 − 

   1761−1770 * 106 73 

1771−1780 177 133 

1781−1790 274 137 

1791−1800 268 206 

1721−1750 108 − 

1751−1800 222 − 

Ogółem 199 − 

Źródło: j.w.; C. Kuklo, Rodzina…, s. 164, tab. 22. Uwaga: dla Warszawy odpowiednio 1760−1769, 1770−1779, 

1780−1789 oraz 1790−1799. 

                                                           
 

1808 O obliczaniu wskaźnika umieralności niemowląt zob. C. Kuklo, Demografia…, s. 171. 
1809 C. Kuklo, Demografia…, s. 402; I. Gieysztorowa, Badania demograficzne…, s. 114. 
1810 C. Kuklo, Demografia…, s. 402. 
1811 Podobne wyniki uzyskano dla parafii Toszek w latach 1789−1877 (19,8%) oraz parafii Strzelce Opolskie 

w latach 1766−1870 (20,6%); D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Zgony w parafii toszeckiej w latach 1789–1877, [w:] 

Śląskie Studia Demograficzne, t. 3: Zgony, red. Z. Kwaśny, Wrocław 1996, s. 30; J. Spychała, Zgony..., s. 12. 

Wiadomo, że wysokość współczynników umieralności niemowląt obliczonych dla okresu staropolskiego rzadko 

przekracza 200 zgonów na 1 000 urodzeń żywych; C. Kuklo, Demografia…, s. 403. U progu XIX stulecia wartość 

ta wynosiła już około 270 zgonów na 1 000 urodzeń żywych. Podobne wyniki uzyskano dla Warszawy w latach 

1800−1801 (258 zgonów na 1 000 urodzeń żywych); Tenże, Rodzina…, tab. 22, s. 164. 
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Obliczona wartość współczynnika umieralności niemowląt dla parafii Bożego Ciała 

w świetle dotychczasowych badań – w mojej ocenie – jest bardzo niska. Przykładowo w parafii 

krapkowickiej w XVIII wieku umieralność niemowląt ukształtowała się na poziomie 250‰1812, 

zaś w parafii bielawskiej w latach 1766−1830 wynosiła 240‰1813. Rozpatrując jednak 

współczynnik dla parafii Bożego Ciała w podziale na dwa półwiecza okazuje się, że słabsza 

jakość rejestracji metrykalnej w latach 1721−1750 miała istotny wpływ na wartość 

współczynnika dla całego XVIII wieku. Badania europejskie dostarczają jeszcze innych, na 

pewno wiarygodniejszych danych, gdzie współczynnik umieralności niemowląt nierzadko 

przekraczał 400‰1814. Obliczony dla parafii Bożego Ciała niski współczynnik umieralności 

niemowląt mógł wynikać z praktyki zaokrąglania wieku zmarłego – w tym przypadku do 

pełnego roku – co oznaczałoby brak kwalifikacji zmarłych niemowląt do badanej grupy i tym 

samym zaniżenie skali ich zgonów. Drugą przyczyną mogła być także mniejsza skrupulatność 

w rejestrowaniu zgonów niemowląt w epoce przedprzemysłowej. Pomocne są tutaj ustalenia 

dokonane dla późniejszych okresów, kiedy rejestracja zmarłych była na znacząco wyższym 

poziomie. Skoro w Warszawie w 1874 roku skala umieralności niemowląt wynosiła 350‰1815, 

to nie można zakładać, że umieralności niemowląt w XVIII wieku była niższa. Obliczone dla 

badanej parafii dane wydają się szczególnie niskie, jeśli wiadomo, że jeszcze w latach 70. XIX 

wieku wedle kompletniejszej rejestracji zgonów, na 1 000 urodzeń nierzadko umierało ponad 

300 dzieci do ukończenia 1. roku życia1816. 

Ocenę wartości metrykalnej zgonów, podobnie jak np. parafialnych spisów ludności 

i innych, zwykło się opierać na analizie ich struktury nie tylko według wieku, ale także płci 

(tabela 78)1817. Dzięki takiemu zestawieniu istnieje ponadto możliwość poznania poziomu 

ówczesnej umieralności oraz możliwe jest podjęcie próby rozpoznania czynników 

decydujących o skali tego zjawiska1818. Ponadto ukazanie zbiorowości dzieci, które nie 

ukończyły 1. roku życia w ujęciu na mniejsze kategorie wiekowe pozwoli wykazać różnice 

                                                           
 

1812 K. Górna, Narodziny, śluby i zgony na Górnym Śląsku w XVIII wieku, [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby…, s. 40. 
1813 T. Krotla, Ludność parafii bielawskiej…, s. 434. 
1814 Przykładowo w Wiedniu w połowie XVIII w. na 1 000 noworodków umierało aż 409, w Landsbergu 440, zaś 

w Memmingen 459; E. François, La mortalité urbaine en Allemagne au XVIIIe siècle, „Annales de Démographie 

Historique”, 1978, s. 138−139; cyt. za: C. Kuklo, Rodzina…, s. 162, przyp. 41.  
1815 C. Kuklo, Rodzina…, s. 162−163. 
1816 Np. w Monachium w latach 1876−1880 na 1 000 urodzeń żywych zmarło 377 dzieci do ukończenia 1. roku życia, 

w Strasburgu 321, w Królewcu 311, zaś we Wrocławiu 308; J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 233. 
1817 C. Kuklo, Rodzina…, s. 165. 
1818 Tenże, Demografia…, s. 117. 
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w skali umieralności dzieci ze względu na płeć i wiek. Wiadomo także, że wskutek 

występowania tzw. skupień wieku zmarłych wyniki takich badań są nieco zakłócone dla całego 

XVIII wieku. Na rezultat analizy wpływa także duża liczba osób dorosłych z nieokreślonym 

wiekiem w chwili śmierci. 

 

Tabela 78. Zgony według wieku i płci w Kazimierzu (1721−1800)* 

Wiek 

Ogółem 

mężczyźni kobiety 
zgony mężczyzn 

na 100 kobiet 

0 dni 2,5 1,5 159 

1−7 dni 4,5 3,9 112 

1−11miesięcy 12,3 12,0 99 

0−1 miesięcy 12,0 9,6 121 

0−12 miesięcy 24,6 21,7 110 

1 11,5 9,8 114 

2 5,5 6,1 87 

3 3,9 4,0 95 

4 2,6 2,9 88 

0−4 lata 48,0 44,5 105 

5−9 5,7 5,1 109 

10−14 2,2 1,5 141 

15−19 1,2 1,2 100 

20−24 1,0 2,5 38 

25−34 3,2 5,5 56 

35−44 5,4 6,7 78 

45−54 6,9 6,8 98 

55−64 6,4 7,0 90 

0−59 lat 74,9 75,2 97 

65−74 3,1 4,4 68 

75−84 1,8 1,5 117 

85− 1,5 0,9 159 

Nieznany (dzieci) 2,8 1,8 156 

Nieznany (dorośli) 10,1 10,1 97 

Nieokreślone 0,6 0,5 133 

Ogółem (%) 100,0 100,0 − 

Ogółem (liczba) 1 861 1 914 97 

Źródło: j.w.; wzór tabeli: C. Kuklo, Demografia…, s. 407, tab. 85 z modyfikacją własną. Uwaga: zestawienie 

obejmuje tylko jednostki odnośnie których była znana płeć; * − zapisy parafii Bożego Ciała z lat 1721−1800, 

św. Jakuba Apostoła z lat 1736−1783 oraz śś. Michał i Stanisława z lat 1736−1768. 

 

Wśród zgonów noworodków (dzieci przed ukończeniem 4. tygodnia życia) w parafii 

Bożego Ciała przewagę stanowili chłopcy1819. Zjawisko nadumieralności osób płci męskiej 

można  zauważyć w całej grupie niemowląt oraz w zbiorowości dzieci młodszych (do 4. roku 

                                                           
 

1819 C. Kuklo, Demografia…, s. 404−405. Podobnie: D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Zgony…, s. 30; C. Kuklo, 

Rodzina…, s. 165. 
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życia). Zgony niemowląt stanowiły największy odsetek w wyszczególnionych grupach 

wiekowych (stanowiły 23,1% wszystkich zgonów). Proporcje płci dla przedziału 0–4 lat 

okazały się niemal zbliżone (105 zgonów męskich na 100 żeńskich). Zgony dzieci do 4. roku 

życia stanowiły 46,3% ogółu pogrzebów. Większa umieralność osób płci męskiej występowała 

jeszcze w przypadku osób do 14. roku życia. W grupie wieku 15−19 lat proporcje między 

płciami były równe. W grupach wiekowych 20−44 lata można zaobserwować zjawisko 

nadumieralności kobiet, którego nasilenie zwykło się wiązać z ciążą i porodem. 

Do niefortunnego rozwiązania dochodziło zwykle z powodu złych warunków higienicznych 

i gorączki połogowej. Wpływ na umieralność okołoporodową miało też ogólne wycieńczenie 

organizmu kobiety związane z ciężką pracą fizyczną oraz kolejnymi ciążami i porodami1820. 

Charakterystyczne, że liczebna przewaga zgonów kobiet nad zgonami mężczyzn była 

największa w grupie wieku 20−24 lat. Być może za zgony tych kobiet odpowiedzialny był 

niepomyślny przebieg pierwszego porodu, który uważany był za najcięższy i najbardziej 

ryzykowny1821. Grupa osób, które zmarły przeżywszy minimum 60 lat (można przypuszczać, 

że ich zgon nastąpił naturalnie, w wyniku procesu starzenia się) stanowiła 25%. Większy udział 

w najstarszych grupach wiekowych miały na ogół zgony kobiet, ponieważ to one powszechnie 

dożywały starszego wieku1822. O ile jednak wskaźnik maskulinizacji w przypadku zgonów osób 

zaliczonych do grupy obejmującej zmarłych w wieku 65−74 lat jest niski, to w grupach wieku 

powyżej 75 lat gwałtownie rośnie. Być może jest to efekt mniejszej skrupulatności 

w zapisywaniu zgonów najstarszych kobiet. 

Opierając się na 2 412 metrykach pogrzebów z lat 1721−1800 zapisanych w księgach 

trzech parafii kazimierskich1823 podjąłem się obliczenia przeciętnego wieku mieszkańców 

Kazimierza w chwili zgonu1824. Dodatkowo w celu ukazania dynamiki zjawiska przedstawiłem 

przeciętny wiek zgonu w okresach dziesięcioletnich. W epoce przedprzemysłowej czas trwania 

                                                           
 

1820 C. Kuklo, Rodzina…, s. 167; D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko…, s. 54−58. Zob. także Rozdział IV.7. 
1821 Zob. I. Gieysztorowa, Rodzina staropolska…, s. 166−167; C. Kuklo, Demografia…, s. 405; J. Spychała, 

Zgony…, s. 10; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 134−135. 
1822 Zob. C. Kuklo, Demografia…, s. 408. Przewagę zgonów kobiet w starszych rocznikach notowano 

powszechnie w wielu badanych ośrodkach. Bardzo wyraźnie zaznaczyła się ona w Warszawie w XVIII w. oraz 

w Strzelcach Opolskich; C. Kuklo, Rodzina…, s. 166, tab. 23; J. Spychała, Zgony…, s. 11, tab. 2. Jeżeli 

w najstarszych rocznikach zapisywano więcej zmarłych mężczyzn niż kobiet, to może oznaczać, że mniej 

dokładnie rejestrowano te ostatnie – tak mogło być w parafii tyskiej oraz szczekocińskiej; M. Żmijewska, Ludność 

parafii tyskiej…, s. 194, tab. 48; L. Frączek, Ludność parafii szczekocińskiej…, s. 145, tab. 24. 
1823 Przeciętny wiek zmarłych ustaliłem w oparciu o 2 070 metryk parafii Bożego Ciała, 334 metryk parafii 

św. Jakuba Apostoła oraz 8 metryk parafii śś. Michała i Stanisława. 
1824 O metodach jakimi posłużyłem się obliczając przeciętny wieku zgonu zob. C. Kuklo, Demografia…, s. 173. 
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życia nie był długi. Z dotychczasowych badań wynika, że w epoce oświecenia mężczyźni 

przeciętnie żyli 26−27 lat, zaś kobiety najwyżej kilka miesięcy dłużej1825. Przeciętne trwanie 

życia w Kazimierzu w latach 1721−1800 wyniosło 27,1 roku (tabela 79). Podobne wartości 

uzyskano w badaniach nad innymi polskimi miastami1826. Analiza zjawiska w kolejnych 

dekadach umożliwia sformułowanie dalszych wniosków. Wynik 4,64 roku dla lat 20. XVIII 

wieku, noszący cechy przypadkowości, jest najpewniej efektem małej próby badawczej 

(13 osób). Kolejne dziesięciolecie (1731−1740) cechuje z kolei duży odsetek dorosłych 

o nieznanym wieku (51,4%), stąd próba badawcza także nie była zbyt duża (por. tabela 74). 

Sądzę, że najbardziej bliskie rzeczywistości dane odnośnie przeciętnego wieku zgonu zostały 

uzyskany dla lat 1751−1760, 1771−1780, 1781−1790 oraz 1791−1800. W tych latach 

przeciętny wiek zgonu oscylował wokół 28−29 lat. Ustalenia te o tyle mogą być bliższe prawdy, 

że pod koniec XVIII stulecia rejestracja metrykalna zgonów – według wcześniej 

zaprezentowanych badań – cechowała się większą skrupulatnością niż zapisy pochodzące 

z pierwszej połowy XVIII wieku (np. niewiele aktów zgonów z lat 1751−1800 nie posiadało 

informacji o wieku zmarłego; por. tabela 76). Dekada 1741−1750 cechuje się nieco zbyt 

wysokim średnim wiekiem zgonu jak na tamten czas − 30,18 roku. Być może po kryzysie z lat 

1736−1737 związanym z morem i głodem do miasta napłynęli młodzi i zdrowi migranci1827. 

Wydaje się, że wpływ na taki stan rzeczy mógł mieć także niedobór zgonów dzieci do lat 4, 

który zawyżył średnią (dekada 1741−1750). Z kolei uzyskany dla lat 1761−1770 przeciętny 

wiek zgonu (25,04 roku) wydaje się przesadnie niski. Charakterystyczne, że dłużej żyły kobiety 

(średnio o prawie 22 miesiące w całym badanym okresie) co było skutkiem, jak 

domniemywam, większej genetycznej odporności noworodków płci żeńskiej na różnorakie 

negatywne oddziaływanie środowiska zewnętrznego1828. 

 

                                                           
 

1825 Tamże, s. 417. 
1826 W Poznaniu na początku XIX w. przeciętny chłopiec w momencie urodzenia miał przed sobą 28 lat życia, zaś 

dziewczynka 31 lat; M. Kędelski, Stosunki ludnościowe w latach 1815–1914, [w:] Dzieje Poznania w latach 

1793−1945, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, t. 2, cz. 1, Warszawa−Poznań 1994, s. 268. Dla stolicy 

wielkopolski w późniejszym okresie (1850−1852) obliczono krótsze trwanie życia – w przypadku mężczyzn 

26,7 roku, zaś kobiet 27,6 roku; M. Kędelski, Umieralność i trwanie życia w Wielkopolsce w latach 1816−1875, 

PDP, t. 16, 1985, s. 136 nn. Krótsze przeciętne trwania życia obliczono z kolei dla parafii Nowy Korczyn w drugiej 

połowie XVIII w., gdzie przeciętny wiek zgonu wynosił 24,78 roku (mężczyźni – 23,43 roku, kobiety – 

26,01 roku); K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 136, tab. 59. 
1827 M. Wyżga, Homo movens…, s. 328–330, 401. 
1828 C. Kuklo, Demografia…, s. 417. Np. w parafii Pławno w XVIII w. kobiety żyły dłużej od mężczyzn aż 

o około 6 lat; E. Vielrose, Przyczynek do demografii…, s. 122, 131, 133, 134. 
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Tabela 79. Przeciętny wiek zgonu w Kazimierzu pod Krakowem w latach 1721−1800 

Lata 
Średnia wieku (w latach) 

Liczba osób 

Różnica w 

średnim wieku 

(K–M) mężczyźni kobiety Ogółem 

1721−1730 5,06 3,97 4,64 13 −1,09 

1731−1740 22,44 21,93 22,16 108 −0,51 

1741−1750 23,34 35,89 30,18 165  12,55 

1751−1760 31,57 27,32 29,22 313 −4,25 

1761−1770 21,60 27,83 25,04 353 6,22 

1771−1780 29,17 27,76 28,49 355 −1,41 

1781−1790 27,80 28,41 28,11 591 0,60 

1791−1800 28,25 28,71 28,50 514 0,46 

Ogółem 27,10 28,28 27,72 2 412 1,19 

Źródło: j.w. 

 

Pomimo, że przeciętna długość życia w epoce wczesnonowożytnej nie była wysoka, to 

niektórym jednostkom udało się dożyć, w świetle informacji pochodzących z ksiąg 

metrykalnych zgonów, bardzo sędziwego wieku jak na ówczesne czasy1829. Jak powiedziałem 

wyżej wiek zgonu podawany w staropolskich metrykach był wiekiem deklarowanym i nie 

weryfikowano go wówczas z metryką chrztu zmarłego1830. Wśród zapisów zgonów parafii 

Bożego Ciała zanotowano 25 osób w wieku 90–99 lat oraz pięć w wieku 100 lat i wyższym. 

Najstarszą zapisaną osobą był famatus Jan Fuka, zmarły 25 września 1787 roku w wieku 

108 lat1831. Niewiele młodsza (105 lat) była laboriosa Agnieszka Szelągowa z przedmieścia 

Podbrzezie, która zmarła 6 lutego 1791 roku1832. Według metryki 104 lata w momencie śmierci 

miał Dawid Taul (zmarł 13 maja 1758 roku). Wieku 100 lat dożyli: Marcin Brożek (per phtisis 

sed magis senectate decessit) oraz Zofia Dąbrowska (vidua mendicans)1833. W zapisach 

zgonów parafii św. Jakuba Apostoła odnalazłem dwóch sędziwych kazimierzan: Katarzynę 

Kickową, żonę grabarza tego kościoła (zmarła w wieku 90 lat) oraz Sebastiana Sobonia (zmarł 

                                                           
 

1829 Por. R. Gaziński, Z dziejów długowieczności…, s. 3. 
1830 Oczywiście podejmowano w dotychczasowych badaniach próby weryfikacji tego wieku. Na ogół okazywał 

się on zawyżony lub zaokrąglany do pełnych liczb; zob. P. Szkutnik, Najstarsi mieszkańcy parafii Opole 

(Lubelskie) w końcu XVIII w. i ich rodziny. Próba weryfikacji wieku podanego w metrykach pochówków, „Rocznik 

Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. 6, 2014 (2015), s. 84–104. 
1831 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1784–1797 [mikrofilm], sygn. 5–79, s. 22. 
1832 Tamże, s. 42. 
1833 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1784–1797 [mikrofilm], sygn. 5–79, s. 60; Tamże, Księga pogrzebów 1797–

1812 [mikrofilm], sygn. 5–80, b.p. 
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mając 96 lat)1834. W metrykach pogrzebów parafii śś. Michała i Stanisława nie zanotowano 

sędziwych mieszkańców Kazimierza1835. 

3.3. Przyczyny zgonów 

W najnowszych badaniach nad społeczeństwem staropolskim zaleca się zwrócenie 

uwagi na współzależność wszystkich aspektów życia społecznego1836. Szerokie zastosowanie 

ksiąg metrykalnych w badaniach historyczno-demograficznych zaowocowało lepszym 

poznaniem kondycji zdrowotnej ówczesnej ludności, szczególnie poprzez analizę przyczyn 

zgonów zapisanych w rejestrach zmarłych. W dotychczasowych badaniach demograficznych 

zwracano uwagę, że identyfikacja schorzeń na podstawie źródeł metrykalnych nie należy do 

zadań łatwych1837. Materiał badawczy pochodzący z epoki staropolskiej nie jest pozbawiony 

mankamentów, zresztą bardzo istotnych z punktu widzenia badawczego. Na wstępnie pragnę 

odnotować, że w przypadku omawianych rejestrów badacz dysponuje zwykle dość szczupłą 

liczbą zapisów metryk w których zapisano przyczynę zgonu, toteż źródła te nie dają pełnego 

obrazu wypadków losowych i chorób trapiących daną społeczność1838. Przyczyny śmierci 

zaczęto notować w księgach metrykalnych z większą częstotliwością dopiero od drugiej 

połowy XVIII wieku1839. Podobnie było w przypadku zapisów kazimierskich parafii, bowiem 

na 4 051 metryk pogrzebów dotyczących kazimierzan w zaledwie 12,8% zapisano informacje 

o przyczynie zgonu1840. 

Brak widocznej systematyczności w czynieniu adnotacji o przyczynie zgonu lub zgoła 

brak takich zapisów mógł być spowodowany nastawieniem samych duchownych do rejestracji 

                                                           
 

1834 ANK, MJ, Księga pogrzebów 1736–1779 [mikrofilm], sygn. 5–102, s. 71, 203.  
1835 Niestety, w przypadku wszystkich wymienionych osób nie dysponuję zapisami metrykalnych chrztów, aby 

zweryfikować wiarygodność ich sędziwego wieku. 
1836 Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem…, s. 7–8. 
1837 M. G. Zieliński, Rejestracja chorób w kościelnych księgach zgonów ziem chełmińskiej i michałowskiej w XVIII 

i pierwszej połowie XIX w., KHKM, t. 57, nr 1, 2009, s. 55. 
1838 W metrykach parafii Nowy Korczyn w latach 1751−1800 zaledwie 13,2% zapisów posiadało informację na 

temat przyczyny zgonu; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 138. Jeszcze mniej takich 

danych zanotowano w zapisach wiejskiej parafii Raciborowice z lat 1691−1957, bo w odniesieniu do 3,2% metryk 

pogrzebów; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 243. W księgach metrykalnych wiejskiej parafii Bogucice 

w latach 1766−1860 zaledwie 0,8% (sic!) zapisów nie posiadało tego typu informacji; J. Siebel, Ludność parafii 

Bogucice…, s. 255, tab. 85. W parafii Opole Lubelskie w końcu XVIII w. (w okresie, kiedy wprowadzono do 

formularza metrykalnego osobną rubrykę przeznaczoną na zapisanie informacji o przyczynie zgonu) na 2,2 tys. 

zmarłych osób, ponad 2 tys. metryk posiadało określone przyczyny zgonów; P. Szkutnik, Przyczyny zgonów 

w świetle metryk parafii Opole Lubelskie w końcu XVIII w., „Krakowskie Studia Małopolskie”, nr 16, 2011, s. 249. 
1839 Przypadki epidemii notowano we wcześniejszych zapisach bardzo często; zob. C. Kuklo, Demografia…, s. 414. 
1840 W metrykach parafii Bożego Ciała − 12,9%, św. Jakuba Apostoła − 10,4%, zaś w parafii skałecznej − 35,9%. 

W przypadku ostatniej parafii wynik uzyskano z małej próby (39 zapisów dotyczącej mieszkańców Kazimierza). 
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metrykalnej zgonów. Przede wszystkim nie można zapominać o podstawowym, czysto 

fiskalnym znaczeniu ksiąg metrykalnych pogrzebów dla ówczesnego duchowieństwa, bowiem 

głównym celem prowadzenia zapisów zmarłych nie było notowanie przyczyn zgonów, 

a ewidencja pochowanych na miejscowym cmentarzu. Uważam, że dla kleru ważniejsze od 

zanotowania przyczyny zgonu w księdze był fakt przyjęcia przez zmarłego ostatnich 

sakramentów przed śmiercią oraz uczynienie o tym fakcie odpowiedniej adnotacji1841. 

W sytuacji, gdy ksiądz nie miał wiedzy na temat przyczyny zgonu zmarłego być może pomijał 

tę kwestię milczeniem1842. Poprawę w przedmiocie systematyczności w czynieniu notacji 

o przyczynach śmierci można zaobserwować dopiero począwszy od końca XVIII wieku1843. 

Nawet jeśli badacz dysponuje w przypadku danego ośrodka parafialnego dużą liczbą 

przyczyn zgonów jego mieszkańców, to wątpliwości musi budzić przede wszystkim stan 

wiedzy medycznej rejestratorów metrykalnych – duchownych1844. Zgodność zapisu 

z rzeczywistością zależała nie tyle od sumienności kleru, a od poziomu wiedzy medycznej 

duchownych. Chorobę lub widoczne jej objawy określano w dużym uogólnieniu. Księża 

opierali się zwykle na widocznych objawach, które nawet nie musiały mieć bezpośredniego 

wpływu na zgon1845. Z powodu nikłej wiedzy medycznej albo niesolidności księdza często 

powtarzającą się w księgach przyczyną zgonu była „starość” lub śmierć „zwykła”. Czasem 

duchowni stosowali bardzo nieprecyzyjną łacińską nomenklaturę chorobową, gdzie jednym 

terminem nierzadko określano kilka różnych schorzeń1846. Niemniej sądzę, że wiedza kleru 

w tym zakresie i tak musiała być większa niż przeciętnego przedstawiciela ówczesnego 

społeczeństwa. Bardzo rzadko notowano przyczyny śmierci w języku polskim1847. Dodatkowo 

niektóre choroby miały bardzo podobne objawy, ale różne czasokresy nasilania się, toteż osobie 

bez medycznego wykształcenia trudno było je odróżnić (np. jeszcze do końca XIX wieku ospę 

                                                           
 

1841 M. G. Zieliński, Rejestracja chorób…, s. 58. 
1842 Tamże, s. 62. 
1843 Od 1797 r. stosowano formularz tabelaryczny, w którym ostatnia kolumna była przeznaczona między innymi 

na zapisanie informacji o przyczynie zgonu, co dodatnio wpłynęło na systematyczność czynienia takich notatek; 

P. Rachwał, Księgi metrykalne…, s. 308−314. Przykładowo w metrykach zgonów parafii Bożego Ciała w drugiej 

dekadzie XVIII w. ani razu nie zapisano powodu śmierci, jednak w ostatniej dekadzie tego stulecia już 45,9% 

zapisów posiadała takie dane. 
1844 M. G. Zieliński, Rejestracja chorób…, s. 59. 
1845 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 243. 
1846 Przykładowo: M. G. Zieliński przytacza „słowniczek” łacińskich nazw chorób sporządzony przez 

duchownego z parafii w Czarnowie; Tenże, Rejestracja chorób…, s. 59−60. Zob. także Z. Kuchowicz, Z badań 

nad stanem…, s. 17–18. 
1847 Sądzę, że czyniono tak tylko w przypadku, gdy nie znano łacińskiego odpowiednika danej jednostki chorobowej; 

por. M. G. Zieliński, Rejestracja chorób…, s. 65. 
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wietrzną uważano za łagodniejszą postać ospy prawdziwej)1848. Sądzę, że największą wartość 

w badaniach stanowią zapisy traktujące o śmierci wskutek chorób epidemicznych (które były 

stosunkowo łatwo rozpoznawalne)1849 oraz o zgonach do których doszło w efekcie wypadków. 

Ówcześnie często to rodzina lub znajomi zmarłego deklarowali, co było powodem jego śmierci 

lub sam ksiądz starał się określić przyczynę zgonu na podstawie wywiadu przeprowadzonego 

z bliskimi zmarłego1850. Wiedza medyczna tych ostatnich pozostawała zapewne na niskim 

poziomie, ale rodzina zmarłego mogła być lepiej zorientowana na temat schorzeń krewnego. 

Istotną przeszkodę w badaniach może stanowić również zbyt ogólna klasyfikacja 

objawów chorobowych (np. krosty, kaszel, drgawki), co pozostawia duże pole do domysłów na 

temat rzeczywistej jednostki chorobowej1851. Czasem bardzo oczywiste powody zgonu były 

pomijane przez rejestratorów. Przykładowo z akt rachunkowych Kazimierza wiadomo, że 

w 1793 roku magistrat pokrył koszty pogrzebu stróża ratuszowego Józefa Januszka, którego 

„drzewo zabiło” podczas pracy, ale w księdze pogrzebów zapisano jako powód zgonu bardzo 

ogólnie „śmierć nagłą”1852. Nie mogę nie wspomnieć wreszcie o przeszkodach natury 

poznawczej, do których niewątpliwie zalicza się łacińska nomenklatura chorób. Próba 

identyfikacji schorzenia, jakie kryło się w rozumieniu ówczesnych pod konkretnym obcym 

terminem, nierzadko odbiega dziś od swojego pierwotnego znaczenia1853. Niemniej trudno 

w badaniach nad kondycją zdrowotną ówczesnych zbagatelizować tego typu dane, nawet jeśli 

w większości były dalekie od stanu rzeczywistego1854. 

Odnotowałem w sumie 33 różne przyczyny zgonów. Czasem te same były określane za 

pomocą odmiennej nomenklatury1855. W celu statystycznego ujęcia przyczyn zgonów 

zdecydowałem się dokonać ich klasyfikacji1856. Wszystkie wymienione w zapisach 

                                                           
 

1848 M. G. Zieliński, Rejestracja chorób…, s. 59. 
1849 Por. J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 253–254; M. G. Zieliński, Rejestracja chorób…, s. 55. 
1850 C. Kuklo, Demografia…, s. 414; T. Bzukała, Przyczyny  śmierci  mieszkańców  parafii bolechowickiej  

w  latach  1821–1841 w świetle parafialnych  ksiąg  zmarłych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Prace Historyczne”, t. 134, 2007, s. 67–68; M. G. Zieliński, Rejestracja chorób…, s. 61. 
1851 E. Vielrose, Przyczynek do demografii…, s. 133–134; M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 195. 
1852 ANK, AMK, Rejestr dochodów i wydatków, sygn. 29/34/687, s. 92. 
1853 M. G. Zieliński, Rejestracja chorób…, s. 56. 
1854 M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 195. 
1855 Pomocną pozycję przy ustaleniu polskich nazw chorób zapisanych za pomocą łacińskiej nomenklatury 

stanowiło: L. Perzyna, Lekarz dla włościan, czyli rada dla pospolstwa w chorobach i dolegliwościach naszemu 

kraiowi albo właściwych, albo po większey części przyswoionych każdemu naszego kraiu mieszkańcowi do 

wiadomości potrzebna, przez B. Ludwika Perzyne [...] w narodowym ięzyku napisana, Kalisz 1796. 
1856 J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 221. 
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przypadłości i choroby pogrupowałem na kategorie i pokrótce omówiłem (tabela 80)1857. 

Ponadto w tekście przytoczyłem jako przykłady zapisy pochodzące z ksiąg metrykalnych.  

 

 

Tabela 80. Przyczyny zgonów w Kazimierzu pod Krakowem (1728–1800) 

Przyczyna zgonu 
Liczba przypadków 

mężczyźni kobiety N razem 

I. Choroby zakaźne: 34 42 – 76 (14,6%) 

dyzenteria (czerwonka) 3 1 – 4 

gorączka cuchnąca (zgorzel, gangrena) 18 16 – 34 

ospa 13 25 – 38 

II. Schorzenia układu oddechowego: 50 55 – 105 (20,2%) 

trudności w oddychaniu 12 6 – 18 

wyniszczenie, suchoty (gruźlica) 37 48 – 85 

zapalenie płuc 1 1 – 2 

III. Choroby układu nerwowego: 11 7 – 18 (3,5%) 

epilepsja, padaczka 8 5 – 13 

paraliż 3 2 – 5 

IV. Choroby układu pokarmowego: 9 3 – 12 (2,3%) 

robaczyca, robaki 8 2 – 10 

obstrukcje 1 1 – 2 

V. Objawy chorób: 46 48 – 94 (18,1%) 

apopleksja 5 5 – 10 

bąbel, pryszcz, krosty – 1 – 1 

ból brzucha – 1 – 1 

ból głowy 1 1 – 2 

ból zęba 1 – – 1 

konwulsje, drgawki 25 27 – 52 

gnicie, rozkład 1 1 – 2 

gorączka 2 – – 2 

petocje, wybroczyny krwi na skórze – 1 – 1 

puchlina wodna 10 8 – 18 

wrzody 1 3 – 4 

VI. Pozostałe: 135 66 6 207 (39,8%) 

ścięcie 4 – – 4 

śmierć „ze starości” 1 1 – 2 

śmierć „zwyczajna” 1 1 – 2 

śmierć niespodziewana, nagła 54 37 5 96 

utonięcie 48 14 1 63 

w walce 3 – – 3 

wcześniactwo 3 1 – 4 

wypadek 7 1 – 8 

                                                           
 

1857 Częściowo posłużyłem się systematyką przyczyn śmierci, która została przyjęta w pracach na temat ludności 

parafii kochłowickiej oraz parafii tyskiej; zob. P. Kwapulińska, Zgony w parafii kochłowickiej w XIX wieku, [w:] 

Śląskie Studia Demograficzne, t. 3: Zgony, red. Z. Kwaśny, Wrocław 1996, s. 66, tab. 20; M. Żmijewska, Ludność 

parafii tyskiej…, s. 196. 
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zabójstwo 2 – – 2 

zgon dziecka przy porodzie 12 7 – 19 

zgon kobiety przy porodzie – 4 – 4 

VII. Nierozpoznane 6 2 – 8 (1,5%) 

Ogółem 291 223 6 520 (100,0%) 

Źródło: ANK, Księgi metrykalne zgonów parafii Bożego Ciała, św. Jakuba Apostoła oraz śś. Michała i Stanisława 

w Kazimierzu [mikrofilmy]. Objaśnienia: N – płeć nieokreślona. 

 

Niezbyt bogatą wiedzę medyczną ówczesnych duchownych zdaje się potwierdzać 

zestawienie przyczyn zgonów mieszkańców Kazimierza. Prawie 40% wyróżnionych przyczyn 

śmierci zaliczyłem do kategorii obejmującej zapisy, których nie udało mi się zakwalifikować 

do wyróżnionych grup odpowiadającym kategoriom chorób ze względu na ich charakter1858. 

Jeśli śmierć nastąpiła w wyniku utonięcia, zabójstwa czy wypadku to ówcześni nie mieli 

wątpliwości co do jej przyczyny. Czasem okoliczności zgonu miały charakter sensacyjny 

(np. zabójstwo) czy wręcz niegodny chrześcijanina, więc pleban uznał je tym bardziej za warte 

zanotowania1859. O kłopotach w postawieniu właściwej „diagnozy” świadczy również fakt, że 

w 18,1% przypadków zanotowano tylko objawy, nie określając dokładnej jednostki 

chorobowej. W 40,6% przypadków rejestratorom udało się zdiagnozować chorobę (bardziej 

lub mniej zgodnie z rzeczywistością). 

 Choroby zakaźne budziły największe przerażenie wśród ludzi. Epidemie roznosiły m.in. 

oddziały wojskowe, grupy kupców i kramarzy, biedota uciekająca przed „powietrzem” czy 

rozmaite zjazdy okolicznościowe (sejmy, sejmiki, zgromadzenia duchowieństwa)1860. 

Rozwojowi epidemii sprzyjały na ogół fatalne warunki sanitarne panujące w miastach1861. Jean-

Jacques Rousseau pisał, odnosząc się do rzeczywistości sanitarnej ówczesnych ośrodków 

miejskich, że „[…] miasto to otchłań pochłaniająca ród ludzki”1862. Nathaniel William Wraxall, 

brytyjski dyplomata i agent handlowy, tak opisał stan wprawdzie krakowskich ulic pod koniec 

lat 80. XVIII wieku, ale można domyślać się, że i te kazimierskie wyglądały podobnie: „Jeszcze 

dwa lata temu nie było ono [miasto – przyp. KK] zabrukowane. A nie ma chyba nic 

szkaradniejszego niż bruki, które posiada obecnie, a które nawet nie zasługują na tę nazwę. 

[…]. Nic się też nie robi by utrzymać je [ulice – przyp. KK] w czystości, przez co stają się 

                                                           
 

1858 Przykładowo w parafii Raciborowice dominowały tzw. społeczne przyczyny zgonów, obejmujące wszystkie 

przypadki, które przydarzyły się człowiekowi, szczególnie te nagłe; zob. M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 243. 
1859 K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 138−146. 
1860 A. Karpiński, W walce z niewidzialnym…, s. 26−27, 29; Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem…, s. 18, 27. 
1861 A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 55−56. 
1862 J. de Vries, European Urbanization, 1500–1800, Cambridge 1984, s. 218−219. 
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siedliskiem zarazy w lecie, a grzęzawiskiem w zimie. Woda z rynien umieszczonych na 

każdym domu dosłownie zalewa przechodniów w porze deszczowej”1863. Ludność nie 

przestrzegała często podstawowych zasad higieny1864. „Zarazy” – jak określano wówczas 

choroby zakaźne – najczęściej pojawiały się po latach nieurodzaju i głodu1865. Prawie co siódmy 

mieszkaniec Kazimierza (14,6%) zapisany w księgach pogrzebów trzech miejscowych parafii 

zmarł w wyniku jakiejś choroby zakaźnej. W tej kategorii chorób najczęściej odnotowano ospę 

(variola), zwaną ospą prawdziwą lub naturalną. Ospa należała do najczęstszych 

i najgroźniejszych chorób zakaźnych, które towarzyszyły człowiekowi od najdawniejszych 

czasów. Największe fale epidemii ospy naturalnej przetoczyły się przez Europę między XVI 

a XVIII wiekiem1866. Najczęściej występowała w dużych skupiskach ludzkich jakimi były 

miasta1867. Ospa prawdziwa po raz pierwszy w badanym okresie pojawiła się w Kazimierzu 

wiosną 1798 roku1868, zaś jej przypadki występowały w mieście nieprzerwanie aż do późnej 

zimy 1800 roku. W tym samym czasie zachorowania na ospę notowane były również w innych 

regionach Rzeczypospolitej1869 oraz powszechnie w krajach europejskich1870. Śmierć w jej 

wyniku była typowa dla małych dzieci, gdyż średni wiek zgonu w Kazimierzu wynosił 

1,8 roku1871. Ospa naturalna budziła, obok dżumy, szczególny strach i przerażenie. 

Powodowała silną gorączkę, powstawanie krost na ciele, po których odpadnięciu pozostawały 

głębokie blizny1872. Towarzyszyły jej liczne powikłania: deformowała ciało, prowadziła do 

kalectwa, ślepoty oraz głuchoty1873. Śmiertelność wynosiła około 25% w przypadku dzieci oraz 

około 50% w przypadku osób starszych1874. Skuteczne narzędzia do walki z ospą 

upowszechniły się na początku XIX stulecia wraz z odkryciem w 1796 roku szczepionki przez 

                                                           
 

1863 N. W. Wraxall, Wspomnienia z Polski, s. 481. 
1864 A. Karpiński, W walce z niewidzialnym…, s. 30−32 
1865 Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem…, s. 18. 
1866 E. Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI−XVIII wieku: studium z nowożytnej kultury funeralnej, 

Gdańsk 1998, s. 25; A. Karpiński, W walce z niewidzialnym…, s. 48−49. 
1867 B. Różańska-Gambal, Występowanie epidemii…, s. 32, 43. 
1868 Por. B. Różańska-Gambal, Występowanie epidemii …, s. 42. 
1869 P. Szkutnik, Przyczyny zgonów…, s. 259; E. Piasecki, Ludność parafii bejskiej…, s. 329–331, 338; 

K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 141−142; J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, 

s. 256; A. Karpiński, W walce z niewidzialnym…, s. 72. 
1870 Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem…, s. 25. 
1871 J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 256. 
1872 A. Karpiński, W walce z niewidzialnym…, s. 48−49. 
1873 B. Różańska-Gambal, Występowanie epidemii…, s. 42; Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem…, s. 24. 
1874 Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem…, s. 24. 
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angielskiego lekarza Edwarda Jennera1875. Szczepienia przeciwko ospie zaprowadzono na 

ziemiach polskich na początku XIX wieku1876. 

Niewiele mniej razy zanotowano gorączkę cuchnącą, znaną także jako zgorzel lub 

gangrenę (febris putrida), która była wynikiem martwicy. W wyniku gorączki cuchnącej 

dochodziło do rozkładu tkanek w żywym organizmie przez bakterie gnilne1877. W ten sposób 

umierali najczęściej dorośli (średnia wieku zmarłych w Kazimierzu z tego powodu to niespełna 

40 lat). Jedynie 9 zmarłych miało poniżej 14 lat. Warto dodać, że taki powód zgonów 

zapisywano jedynie w latach 1797–1800. 

 Zaledwie czterokrotnie zapisano dyzenterię, czyli czerwonkę bakteryjną (disenteria), 

należącą do najgroźniejszych chorób zakaźnych układu pokarmowego, spowodowaną 

pałeczkami czerwonki1878. Do zarażenia dochodziło głównie za pośrednictwem 

zanieczyszczonych kałem przedmiotów lub much1879. W grupie ryzyka zachorowania 

znajdowały się głównie małe dzieci oraz młodzież1880, toteż w Kazimierzu z powodu czerwonki 

zmarło troje dzieci będących w wieku niższym niż półtora roku oraz jedna osoba dorosła 

(62 lata). Taki powód zgonu zapisano tylko w latach 1797–18001881. 

Jeśli chodzi o choroby zakaźne, to nie zanotowano w metrykach parafii kazimierskich 

zgonu z powodu kiły, która należała do często spotykanej wówczas choroby wenerycznej. Kiła 

budziła powszechny strach. Tak mówił o tym generosus Piotr Dworzański w marcu 1778 roku: 

„To jest prawda iż w mieszkaniach które posiadał Sław. Gacz w kamienicy PP. Kwiatkowskich 

Sław. Gacz trzymał Greka zaraźliwą chorobą to jest francą zarażonego, z tąd wiem to bom był 

u tego Greka w izbie znajdującego się w kamienicy PP. Kwiatkowskich i ten Grek chciał ode 

mnie koni nająć, lecz z przyczyny tej choroby nie nająłem jemu […]”1882.  

Nieco częściej niż choroby epidemiczne notowano schorzenia związane z układem 

oddechowym (20,2% zgonów). Na ogół wiązały się one z gruźlicą, zwaną wtedy suchotami 

(phthisis), a zwłaszcza ich przewlekłym stadium prowadzącym do „charłactwa”, czyli 

                                                           
 

1875 M. Kędelski, Umieralność i trwanie życia ludności Wielkopolski w XIX wieku, Poznań 1996, s. 41; P. Moore, 

Tajemnicze choroby współczesnego świata: nowe zagrożenia, wirusy, bakterie, zarazki, Warszawa 2009, s. 11−12. 
1876 J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 260−261; Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem…, s. 25. 
1877 P. Szkutnik, Przyczyny zgonów…, s. 261−262. 
1878 Por. A. Karpiński, W walce z niewidzialnym…, s. 49−50. 
1879 Tamże, s. 50. 
1880 Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem…, s. 22; A. Karpiński, W walce z niewidzialnym…, s. 50. 
1881 Przykładowo w Warszawie w 1800 r. biegunka i dyzenteria spowodowała 1,9% zgonów; Z. Kuchowicz, 

Z badań nad stanem…, s. 23. 
1882 ANK, AMK, Acta inquisitionum, sygn. 29/34/274, s. 98. 
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poważnego wyniszczenia organizmu1883. Gruźlica przenosi się głównie drogą kropelkową1884. 

Na gruźlicę zmarło 85 osób, co równa się 16,3% wszystkich zapisanych przyczyn zgonów. 

Według metryk gruźlica dotykała ludzi w każdym wieku, ponieważ równie często notowano 

śmierć w jej wyniku zarówno dzieci, jak i osób dorosłych (średnia wieku zmarłych to niespełna 

26 lat). Zgony z powodu gruźlicy odnotowano w Kazimierzu wyłącznie w okresie od stycznia 

1797 do listopada 1800 roku1885. Gruźlica ze stanu endemii przerodziła się w Europie na 

przełomie XVIII i XIX wieku w groźną pandemię1886. W grupie zgonów związanych z układem 

oddechowym notowano także ogólne „problemy z oddychaniem” (difficultatem respirationis). 

Dwukrotnie zapisano także zapalenie płuc (inflammatio pulmonis). 

Bardzo rzadko notowano przypadki śmierci w związku z chorobami układu nerwowego 

(18 razy, czyli 3,5%). Najczęściej odnotowano epilepsję (padaczkę) – 13 razy. Pięć razy 

zanotowano paraliż (paralysis), który jednak jest tylko określeniem efektu końcowego 

schorzenia układu nerwowego. Termin paralysis może odnosić się do paraliżu postępującego 

(np. jako efekt kiłowego zapalenia mózgu i opon mózgowych), być efektem urazu 

mechanicznego czy wreszcie skutkiem udaru lub nowotworu1887. Na choroby związane 

z układem nerwowym umierali głównie dorośli (średnia wieku to niespełna 32 lata). 

 Dość małą grupę stanowiły zgony w efekcie chorób układu pokarmowego (2,3%). W tej 

kategorii zanotowano tylko dwa typy schorzenia. Pierwszy z nich stanowiła robaczyca 

(zapisano ex verminatione, czyli „od robaków”). Było rzeczą charakterystyczną, że na taką 

chorobę umierały jedynie dzieci do ukończenia 4. roku życia (średnia wieku to 2,4 roku) 

i takowe występowały tylko w latach 1797–18001888. Drugim schorzeniem w tej kategorii były 

obstrukcje, które zanotowano dwukrotnie. W ten sposób zmarli magnificus dominus Wincenty 

z Janowic Chwalibóg (zmarł 8 stycznia 1791 roku w wieku 39 lat) oraz famata Barbara 

Jeziorska, żona kupca kazimierskiego Macieja (zmarła 13 grudnia 1797 roku w wieku 30 lat)1889. 

                                                           
 

1883 T. Bzukała, Przyczyny  śmierci…, s. 68. 
1884 A. Karpiński, W walce z niewidzialnym…, s. 52. 
1885 W Warszawie w 1799 r. blisko 20% zejść nastąpiło wskutek „suchot” i „kaszlu”; Z. Woźniewski, A. Rose, 

Przyczyny zgonów w księgach metrykalnych parafii św. Krzyża w Warszawie w r. 1799, „Polski Tygodnik 

Lekarski”, vol. 17, nr 39, 1962, s. 1521–1525.  
1886 Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem…, s. 29. 
1887 M. G. Zieliński, Rejestracja chorób…, s. 60. 
1888 Por. J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 261. 
1889 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1784–1797 [mikrofilm], sygn. 5–79, s. 65; Tamże, Księga pogrzebów 1797–

1812 [mikrofilm], sygn. 5–80, b.p. 
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W metrykach kazimierskich nie zanotowano z kolei zgonów związanych z chorobami 

serca. Podobnie było także w innych badanych parafiach1890. Przyczyniła się do tego zapewne 

uboga wiedza medyczna rejestratorów, która nie pozwoliła na rozpoznanie takiej przyczyny 

zgonu1891. Z drugiej strony podkreśla się, że ówcześnie choroby serca były mało 

rozpowszechnione, a występowały przede wszystkim wśród ludzi zamożnych (magnaterii, 

szlachty, duchowieństwa, majętnego mieszczaństwa) i były związane z prowadzeniem 

wygodnego, a więc niezbyt zdrowego trybu życia1892. Wśród przyczyn zgonów najuboższej 

ludności w ogóle nie znajdowały się choroby serca1893. 

Prawie 20% zapisanych w metrykach przyczyn zgonów związanych było z objawami 

chorobowymi. Zanotowano 12 różnych objawów. Na ich podstawie można jedynie wysuwać 

przypuszczenia co do konkretnego schorzenia zmarłego. Jednak biorąc pod uwagę niski 

ówcześnie poziom wiedzy medycznej, trafność podanej przyczyny śmierci może być większa 

w przypadku opisu objawów choroby niż wskazania jej konkretnej nazwy1894. Najczęściej 

wśród objawów chorobowych w metrykach wymieniono konwulsje i drgawki (52 razy), 

określane w zapisach jako convulsiones.  Konwulsje można powiązać z objawami np. padaczki. 

W zapisach 10 razy podano jako powód zgonu apopleksję (apoplexia), czyli udar mózgu. Taki 

rodzaj śmierci dotyczył najczęściej osób dorosłych. W ich przypadku apopleksja mogła 

stanowić przejaw postępującej miażdżycy1895. Dwa razy in appoplexia zmarły niemowlęta. 

W jej efekcie dochodziło do jednostek chorobowych układu nerwowego, np. paraliżu1896. 

Cztery razy zanotowano wrzody (in ulceribus obiit, ulcerosus sublatus). Dwukrotnie zapisano 

ból głowy (dolor capitis), który można zakwalifikować do schorzeń natury neurologicznej, ale 

mógł mieć również charakter krążeniowy (zator, wylew)1897. Cztery różne objawy chorób 

zanotowano tylko w przypadku pojedynczych zmarłych. W tym gronie znalazły się następujące 

objawy chorobowe: krosty (pustula), petocje (zapisano wówczas morbo obiit vulgo petocje), 

ból zęba (ex dolore dentalus) oraz ból brzucha (ventris dolore). Krosty najczęściej oznaczały 

                                                           
 

1890 Na przykład w parafii bogucickiej i parafii nowokorczyńskiej nie zanotowano w ogóle przyczyn zgonów tego 

typu; J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 262; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, 

s. 139, tab. 60. 
1891 J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 262. 
1892 Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem…, s. 40–41, 80–81. 
1893 Tamże, s. 41. 
1894 P. Szkutnik, Przyczyny zgonów…, s. 251. 
1895 Z. Kuchowicz, Choroby i przyczyny zgonów ludności dóbr wilanowsko-nieporęckich w latach dwudziestych 

XIX wieku, KHKM, t. 18, nr 2, 1971, s. 267. 
1896 Tenże, Z badań nad stanem…, s. 40. 
1897 P. Szkutnik, Przyczyny zgonów…, s. 257. 
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zmiany zewnętrzne na skórze. Wystąpienie krost mogło oznaczać zatrucie bakteryjne, 

np. wąglikiem (zwanym wówczas czarną krostą) lub inną chorobą zakaźną1898. Petocje – czyli 

wysypki i plamy na skórze – mogły być widocznym objawem tyfusu plamistego1899. Choroby 

zębów były ówcześnie bardzo powszechne. Ich podłożem było niewłaściwe odżywianie się 

oraz brak higieny jamy ustnej, ale także niewłaściwe leczenie. Schorzenia zębów prowadziły 

często do śmierci, czego dowodzą statystyki z przełomu XVIII i XIX wieku1900. Stanisław 

Karwacki, mieszczanin i cyrulik kazimierski, tak mówił o swoim stanie zdrowia po ekstrakcji 

zęba dokonanej przez swojego czeladnika: „przez tydzień mi krew płynęła, ja bardzo byłem 

słaby i na śmierć się dysponowałem” (1784)1901. Z kolei ból brzucha mógł być wynikiem 

zatrucia lub wystąpienia w jamie brzusznej puchliny wodnej (hydrops), która dotyczyła 

różnych części ciała1902. Dwukrotnie zanotowano gnicie wątroby (putredo hepatis), co można 

utożsamiać z marskością wątroby, której jednym z objawów jest wydychanie przez chorego 

przykrego zapachu przyrównywanego do słodkawego zapachu gnijącego mięsa. Dwukrotnie 

zanotowano jako powód zgonu „malignę” (maligna), czyli wysoką gorączkę, której towarzyszą 

zaburzenia świadomości i majaczenie. Jako przyczynę zgonu 18 razy zapisano puchlinę wodną 

(hydrops). Choroba ta mogła dotyczyć różnych części ciała. Puchlina to historyczne określenie 

objawu polegającego na gromadzeniu nadmiernej ilości płynu w tkankach i naturalnych jamach 

ciała, co wywoływało obrzęki (np. w jamie opłucnej, w brzuchu lub wodogłowie)1903. Mogła 

być ona spowodowana chorobami wątroby, nerek, niewydolnością serca czy sepsą. 

Według zapisów metrykalnych do śmierci najczęściej przyczyniły się jednak inne 

powody niż choroba. W ostatniej kategorii ująłem w sumie 207 zgonów (39,8%), które nie 

pasowały do wcześniej omówionych grup obejmujących schorzenia. Wśród pozostałych 

przypadków 96 razy odnotowano tzw. śmierć niespodziewaną lub nagłą (improvisa, insperata, 

inopinata, repentina), co stanowiło 18,5% wszystkich powodów zgonów. W wyniku takiej 

śmierci umierali jedynie dorośli, w dużej części przybysze (advenae), zaskoczeni przez śmierć 

w podróży. 

                                                           
 

1898 Tamże, s. 251–252. 
1899 Zob. Z Kuchowicz, Z badań nad stanem…, s. 20. 
1900 Przykładowo w Warszawie w 1800 r. śmierć w związku z chorobami zębów dotyczyła 4,8% zmarłych; 

Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem…, s. 41. 
1901 ANK, AMK, Acta criminalium, sygn. 29/34/275, s. 172. 
1902 Zob. Słownik lekarski polski, s. 223. 
1903 P. Szkutnik, Przyczyny zgonów…, s. 255. 
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Wielokrotnie jako przyczynę zgonu zapisano utonięcie (63 razy). Pod koniec lutego 

1775 roku w metrykach parafii św. Jakuba Apostoła zanotowano zbiorowy wpis o śmierci 

piętnastu osób w wyniku utonięcia podczas wypadku do jakiego doszło przy moście 

Wielickim1904. Wszystkie ofiary pochodziły spoza Kazimierza. Większość z nich stanowili 

mieszkańcy parafii w pobliskiej wsi Kosocice. Cennym uzupełnieniem lakonicznych zwykle 

metryk parafialnych są inne źródła1905. O wspomnianym wyżej wypadku więcej informacji 

zanotował Tomasz Krzyżanowski, kazimierski urzędnik miejski. W swoim raptularzu zapisał 

pod datą 21 lutego 1775 roku: „W tym miesiącu, gdy most wielicki był zerwany i na promach 

przewożono, pełny prom ludzi, na samej głębi w pół złamał się i ludzi przeszło 80 utonęło”1906.  

Następna wyodrębiona grupa zgonów dotyczy osób, których śmierć była związana 

z czasem porodu, a więc obejmuje zarówno kobiety, jak i przychodzące na świat dzieci. 

W przypadku zaledwie czterech kobiet zanotowano, że zmarły one in partu lub post partum – 

taka liczba stanowiłaby 0,8% wszystkich przyczyn zgonów. Nie można oczywiście przyjąć tak 

marginalnego udziału zgonów kobiet do których doszło w wyniku niepomyślnego 

rozwiązania1907. Prawdziwy skala takiej umieralności – którą obliczyłem z wykorzystaniem 

metody rekonstrukcji rodzin – wskazuje, że niezbyt skrupulatnie odnotowywano zgony kobiet 

związane z niepomyślnym porodem1908. Dużo większą grupę stanowiły zgony dzieci 

(19 noworodków), lecz skala ta na pewno była dużo większa. Śmierć podczas porodu 

w przypadku dzieci określano w zapisach następująco: mox post partum, in utero matris, statim 

post partum, intempestivo ortu czy in partu. Cztery razy zanotowano zbyt wczesny poród 

(wcześniactwo) jako powód śmierci dziecka. Organizm takich dzieci był słabszy niż tych 

pochodzących z ciąż donoszonych. 

W kategorii pozostałych przyczyn zgonów odnotowano także trzy przypadku śmierci 

podczas działań wojennych. W latach 1768–1772 Kazimierz stał się areną walk pomiędzy 

konfederatami a wojskami moskiewskimi1909. Jak wynika z zapisów księgi zmarłych parafii 

                                                           
 

1904 ANK, MJ, Księga pogrzebów 1736–1779 [mikrofilm], sygn. 5–102, s. 278–279. 
1905 Przykładowo Tomasz Krzyżanowski zapisał w swoim dzienniku w marcu 1779 r.: „Kozerska, obywatelka 

kazimierska dekretem na więzienie osądzona, z ratusza kazimierskiego oknem z drugiego piętra ku Wolnicy 

wyskoczyła i wkrótce umarła”; Wspomnienia mieszczanina…, s. 24–25. W metryce zgonu kobiety nie zanotowano 

powodu jej śmierci; ANK, MBC, Księga pogrzebów 1712–1783 [mikrofilm], sygn. 5–78, s. 123. Krzyżanowski 

wspomina także o potężnej burzy w 1783 r., której towarzyszyły pożary oraz o śmierci wskutek rażenia piorunem 

Stanisława Chodaczowskiego, mieszczanina kazimierskiego; Tamże, s. 28. 
1906 Wspomnienia mieszczanina…, s. 21. 
1907 J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 262. 
1908 Skalę śmierci kobiet w efekcie komplikacji okołoporodowych omówiłem osobno. Zob. Rozdział IV.7. 
1909 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 547–548. 
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św. Jakuba Apostoła ofiarami byli właśnie trzej żołnierze konfederacji. W metryce jednego 

z nich, poległego w czerwcu 1768 roku, a więc jeszcze na początku walk o miasto, duchowny 

zapisał: vulneratus in conflictu a Moscovita ob defensionem religiones orthodoxa et patria 

expiravit („zmarł raniony przez Moskala w potyczce podczas obrony wiary prawowiernej 

i ojczyzny”)1910. 1 sierpnia 1768 roku wojska rosyjskie zajęły Kazimierz1911. Zapisy zgonów 

pozostałych dwóch mężczyzn pochodzą ze stycznia 1771 roku, kiedy żołnierze konfederacji 

przeprowadzili uderzenie na miasto, podczas którego zabili wielu żołnierzy rosyjskich1912. 

Dwukrotnie jako przyczynę zgonu wymieniono zabójstwo1913. Wart odnotowania jest 

przypadek dzieciobójstwa do jakiego doszło w sierpniu 1799 roku1914. Jak wynika z zapisów, 

niejaka Łucja Kwasnoszczonka utopiła wówczas swojego syna Kajetana1915. W lipcu 1728 roku 

został z kolei zabity niejaki Marcin Malinowski, lecz w metryce nie zapisano szczegółów na 

temat tego zdarzenia1916. Do ośmiu zgonów doszło w efekcie wypadków. Przykładowo wdowa 

Jadwiga Pachołkowa zginęła w lipcu 1787 roku w wyniku zawalenia się domu1917. Antoni 

Porębski zmarł w październiku 1743 roku wskutek obrażeń po zawaleniu się na niego muru1918. 

Wreszcie zapisano cztery przypadki śmierci od katowskiego miecza (capite plexus, 

decollatio)1919. Więcej szczegółów niż księgi metrykalne dostarczają protokoły akt 

kryminalnych miasta Kazimierza. Trzy przypadki dotyczyły kary za zabójstwo członków 

najbliższej rodziny. Ścięty w listopadzie 1790 roku 35-letni honestus Florian Skrobacz 

z Proszowic pobił na śmierć swoją żonę Cecylię w trakcie awantury, która dotyczyła jej 

hulaszczego stylu życia związanego z nadużywaniem alkoholu. Obrońca oskarżonego 

przekonywał, że Skrobacz „jeżeli zaś żonę swoją karcił to jako mąż z władzą nad nią mający”. 

Mężczyzna został uznany za winnego i skazany na ścięcie mieczem przez „wykonywacza 

                                                           
 

1910 ANK, MJ, Księga pogrzebów 1736–1779 [mikrofilm], sygn. 5–102, s. 185. 
1911 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 547. 
1912 Na temat pierwszego z nich, nieznanego z imienia i nazwiska, który poległ 17 I 1771 r., zapisano, że był 

żołnierzem pochodzącym z oddziału konfederatów (miles ex cohortae confederationis). Drugi mężczyzna o imieniu 

Jan, został raniony pięć dni później w potyczce z Moskalami (vulneratus in conflicatu cum Moscovitis); ANK, MJ, 

Księga pogrzebów 1736–1779 [mikrofilm], sygn. 5–102, s. 220. 
1913 Z treści kazimierskich akt kryminalnych wiadomo, że takich przypadków było znacznie więcej, lecz 

rejestratorzy najwidoczniej nie odnotowali skrupulatnie takich przyczyn zgonów. 
1914 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1797–1812 [mikrofilm], sygn. 5–80, b.p. 
1915 Zob. Rozdział V.1. 
1916 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1712–1783 [mikrofilm], sygn. 5–78, s. 21. 
1917 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1784–1797 [mikrofilm], sygn. 5–79, s. 21. 
1918 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1712–1783 [mikrofilm], sygn. 5–78, s. 58. 
1919 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1712–1783 [mikrofilm], sygn. 5–78, s. 21, 62; Tamże, Księga pogrzebów 

1784–1797 [mikrofilm], sygn. 5–79, s. 28, 41. 
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sprawiedliwości”1920. Podobną zbrodnię popełnił w sierpniu 1788 roku Jan Pawłowski, który 

zamordował swoją ciężarną żonę. Ponadto w toku śledztwa świadkowie zeznawali, że mógł 

przyczynić się także do śmierci swojej poprzedniej małżonki1921. Nie wiadomo natomiast za 

jakie czyny na decollatio został skazany niejaki Wojciech Kowal (1728)1922. 

Na koniec dodam, że dwukrotnie w kazimierskich metrykach zapisano śmierć 

„ze starości” oraz „śmierć zwyczajną”. Musiano więc określać mianem „zwyczajnej” śmierci 

zgon, który nastąpił w wyniku choroby nie cechującej się żadnymi zewnętrznymi objawami. 

W takim przypadku śmierć wiązała się być może z zaawansowanym wiekiem danej osoby. 

 W tej części pracy starałem się wyjaśnić ówczesną nomenklaturę medyczną oraz 

zaklasyfikować poszczególne przypadki chorobowe do konkretnych grup schorzeń. Jak 

wspomniałem na wstępie, nie sposób jednak dokładnie ustalić na podstawie ksiąg metrykalnych 

kondycji zdrowotnej ówczesnego społeczeństwa (mały stan wiedzy medycznej, często brak 

trafnej diagnozy, rzadkość notatek o przyczynach zgonów). Nie przekreśla to jednak całkowicie 

wartości takich rejestrów, bowiem księgi pogrzebów stanowią często jedyne źródło 

informujące o sytuacji zdrowotnej szerokich rzesz ówczesnego społeczeństwa1923. 

3.4. Kazimierskie nekropolie. Topografia pochówków 

Z punktu widzenia demografii historycznej obserwacja człowieka kończy się z chwilą 

jego zgonu. Uważam jednak, że warto zająć się dalszym losem ciała zmarłego. Wprawdzie 

chrześcijańska doktryna zakłada, że wszyscy są równi wobec śmierci, lecz obserwując 

topografię pochówków na staropolskich cmentarzach trudno się z tym twierdzeniem zgodzić. 

Zmarły ze względu na swoje pochodzenie społeczne, zamożność, osobiste zasługi dla Kościoła 

czy rodzaj śmierci otrzymywał właściwe miejsce pochówku w miejscowym kościele czy 

w topografii cmentarza, a w skrajnych przypadkach nawet poza terenem sacrum1924. Badania 

nad topografią pochówków na staropolskich przykościelnych nekropoliach przybliżają więc 

kwestię nie tylko ówczesnych zwyczajów grzebalnych, ale także problematykę rozwarstwienia 

                                                           
 

1920 ANK, AMK, Protokuł kryminalny, sygn. 29/34/278, s. 57–73 (71–87). 
1921 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 113–159. 
1922 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1712–1783 [mikrofilm], sygn. 5–78, s. 21. 
1923 J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 222. 
1924 J. Kracik, Miasto zatrzymuje umarłych. Krakowskie nekropolie a kultura duchowa XVII–XVIII wieku, [w:] 

Z przeszłości Krakowa, red. J. M. Małecki, Warszawa-Kraków 1989, s. 166–169; P. Duma, Grób alienata. 

Pochówki dzieci nieochrzczonych samobójców i skazańców w późnym średniowieczu i dobie wczesnonowożytnej, 

Kraków 2010. 
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społecznego. Jedynie czas epidemii mógł powodować, że wszyscy zmarli, zarówno biedni, jak 

i bogaci, stawali się równymi sobie1925. Wówczas strach kazał jak najszybciej pozbyć się zwłok, 

które grzebane były na specjalnie zakładanych poza murami miast cmentarzach epidemicznych 

czy były w pośpiechu wrzucane do naprędce wykopanych rowów na obrzeżach ludzkich 

siedlisk1926. Można wręcz powtórzyć za Jeanem Delumeau, że w czasach epidemii „nic więc 

nie odróżniało […] śmierci ludzi od śmierci zwierząt”1927.  

Staropolska nekropolia miała zgoła inny charakter niż obecne miejsca spoczynku 

zmarłych. Istnienie cmentarzy w zwartej, ciasnej zabudowie miejskiej, przechodzące pod 

oknami domów orszaki żałobne czy organizowanie widowiskowych cmentarnych ceremonii 

sprzyjało obcowaniu w relacji żywi-umarli. W Krakowie gęste rozmieszczenie cmentarzy 

w obrębie murów sprawiało, że „skądkolwiek kto spojrzał z okna, to dojrzał krzyże 

i nagrobki”1928. Tym samym miejska nekropolia pełniła funkcję wychowawczą – przypominała 

wiernym o śmierci1929. Będący wyrazem racjonalnego i naukowego myślenia proces polegający 

na przeniesieniu przykościelnych nekropolii poza obręb miast i wsi, jaki rozpoczął się pod 

koniec XVIII wieku, niejako zubożył dotychczasowe miejsca spoczynku u boku sacrum ze 

swej wymownej symboliki. Pozamiejskie cmentarze – wobec faktu, że wcześniej poza ludzkimi 

siedliskami chowano jedynie ofiary epidemii oraz ludzi niegodnych – zrozumiale budziły 

początkowo negatywne skojarzenia1930. Blisko 120 lat temu Władysław Łuszczkiewicz, pisząc 

o staropolskich cmentarzach Krakowa, zauważył iż „mało pozostało na miejscu świadcząc 

o dawnem przeznaczeniu placu kościelnego, zapomina się łatwo o grobach na bruku miejskim, 

wobec ruchu ulicznego nowej dzielnicy zbliżonej teraz do samych niemal ścian starego farnego 

kościoła. Wobec zmienionych stosunków dzisiejszych miast nie jeden przedmiot sztuki, 

niejeden zabytek obyczaju kościelnego pozostał niezrozumiały dla mieszkańców, którzy już 

dawno o cmentarzu zapomnieli”1931. Badania nad już nieistniejącymi i zapomnianymi 

staropolskimi nekropoliami wydają się wobec tego jeszcze bardziej cenne. Cmentarze takie 

                                                           
 

1925 Badania K. Pękackiej-Falkowskiej pokazują zgoła inny obraz pochówków w czasie epidemii na początku 

XVIII w. Zanotowano wówczas przypadki, kiedy najbogatsi przedstawiciele toruńskiego mieszczaństwa 

organizowali, jak się wydaje, nazbyt uroczyste jak na warunki epidemiczne pochówku swoich bliskich; Taż, 

Dżuma w Toruniu w trakcie III wojny północnej, Lublin 2019, s. 276 nn. 
1926 K. Pękacka-Falkowska, Dżuma w Toruniu…, s. 287 nn. 
1927 J. Delumeau, Strach w kulturze zachodu XIV–XVIII w., Warszawa 1986, s. 112. 
1928 K. Bąkowski, Dzieje Krakowa, Kraków 1911, s. 248. 
1929 K. Grodziska-Ożóg, Cmentarz Rakowicki w Krakowie, Kraków 1987, s. 66. 
1930 Tamże, s. 13. 
1931 W. Łuszczkiewicz, Stare cmentarze krakowskie. Ich zabytki sztuki i obyczaju kościelnego, RK, t. 1, 1898, s. 9. 



 

 

 

 

339 

 

znajdują się w polu zainteresowań także historyków sztuki czy archeologów1932. Jednak 

zagadnienia związane z pochówkami na staropolskich nekropoliach są tematem słabo 

poruszanym w polskich badaniach1933. W tym miejscu chciałbym tytułem wstępu powiedzieć 

kilka słów o cmentarzach parafialnych lokalizowanych „w cieniu” kościołów. 

Początkowo cmentarze zakładano poza osadami1934. W XII wieku nastąpiły zmiany 

w chrześcijańskim obrządku pogrzebowym – zaczęto umiejscawiać cmentarze przy 

kościołach1935. Rolę przykościelnej nekropolii wyznaczył w 1059 roku Synod rzymski 

(tzw. laterański), którego ustalenia nakazały pozostawianie rezerwy terenu przy nowo 

wznoszonych kościołach z przeznaczeniem na cmentarz1936. Synod groził klątwą wobec 

wszystkich, którzy dopuściliby się zbezczeszczenia tego miejsca1937. Pochowanie ciała jak 

najbliżej sacrum miało pomóc zmarłemu w uzyskaniu zbawienia1938. Powiązanie nekropolii 

z miejscowym kościołem pozwalało także duchowieństwu na kontrolę obrzędów 

pogrzebowych i eliminację występujących jeszcze w średniowieczu obrzędów pogańskich1939. 

Cmentarz jako miejsce święte cieszył się w dawnych społecznościach nieprzeciętnym 

szacunkiem. Najbliższe otoczenie kościoła uznawano za obszar szczególny, toteż odbywano na 

nim wiece, ogłaszano istotne postanowienia władz miejskich czy zawierano umowy1940. 

Sprawę utrzymania przykościelnych cmentarzy w należytym porządku podnosiły kolejne 

polskie synody diecezjalne1941. Jedną z najważniejszych kwestii było dbanie o dobry stan 

                                                           
 

1932 M. Myszka, Dawne cmentarze Krakowa w świetle badań archeologicznych, [w:] Cmentarz Rakowicki 

w Krakowie, Krakowska Teka Konserwatorska, t. III, Kraków 2003, s. 121–144; W. Łuszczkiewicz, Stare 

cmentarze…, s. 9–36. 
1933 Jeśli chodzi o wcześniejsze próby analizy topografii pochówków na cmentarzu staropolskim na podstawie 

metryk parafialnych to interesująco wygląda praca M. Wyżgi na przykładzie nekropolii w podkrakowskiej wsi 

Raciborowice; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 257–271. Pokrótce ową tematykę omówiła także 

M. Żmijewska w pracy na temat ludności parafii tyskiej od 1749 r. do połowy XIX w.; M. Żmijewska, Ludność 

parafii tyskiej…, s. 211–213. Wcześniej poruszyłem tę problematykę na przykładzie cmentarza w Nowym Mieście 

Korczynie; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 148–156. 
1934 J. Kracik, Miasto zatrzymuje umarłych…, s. 165. 
1935 K. Grodziska, Cmentarze, [w:] Encyklopedia Krakowa, s. 123. 
1936 J. Kolbuszewski, Cmentarze, Wrocław 1996, s. 143. 
1937 Tamże, s. 42. 
1938 M. Myszka, Dawne cmentarze…, s. 124–125. 
1939 K. Grodziska-Ożóg, Cmentarz Rakowicki…, s. 13. 
1940 W. Komorowski, Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni miasta na przykładzie Krakowa 

staropolskiego, [w:] Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i nowożytnego miasta 

Europy Środkowe, red. S. Krabath, J. Piekalski, K. Wachowski, Wrocław 2011, s. 36–37. 
1941 Zabraniano na terenie cmentarza m.in. wypasu bydła i wpuszczania trzody (synod wrocławski w 1568 r.), 

rozwieszania pościeli, wystawiania i mycia naczyń kuchennych i browarnych, przesiewania i suszenia zboża 

(synod warmiński w 1610 r.), czy rozwieszania sukni świeckich i bielizny, jeżdżenia wozem przez cmentarz oraz 

organizowania na nim targów (synod kijowski w 1762 r.); Z. Gloger, Cmentarze polskie i ciał grzebanie, [w:] 

Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1, Warszawa 1900, s. 248–249. 



 

 

 

 

340 

 

ogrodzenia cmentarnego, co miało służyć zabezpieczeniu pochówków przed zwierzętami1942. 

Czasem nekropolia służyła jednak niecnym celom, na przykład jako miejsce ukrycia łupu 

z rabunku. Niejaki Wawrzyniec Sroka z Mogilan, pomocnik przy „fabryce u Bożego Ciała” 

został przyłapany na cmentarzu przy kościele farnym, kiedy wykopywał kawałki blachy 

skradzione wcześniej z dachu kościelnej wieży, a które wcześniej ukryli tam jego wspólnicy 

(1787)1943. Na cmentarzach porzucano także niechciane dzieci, najczęściej te nieślubne1944. Na 

nekropoliach dochodziło także do bójek. Jedna z nich, do jakiej doszło w maju 1778 roku na 

cmentarzu przy kazimierskim kościele św. Katarzyny pomiędzy mieszczaninem kazimierskim 

Bernardem Siweckim a „szlachetnym” Tomaszem Waszczyńskim, została opisana w aktach 

kryminalnych. Ten ostatni bronił się przed pojedynkiem w „świętym miejscu”, jednak został 

tam zaatakowany przez swojego oponenta. Wśród świadków zdarzenia przerażenie budził fakt, 

że cmentarz mógł zostać zbezczeszczony przez rozlew krwi. Kobiety widzące to zdarzenie 

miały krzyczeć do uczestników bójki: „Bójcie się Pana Boga, nie krwawcie cmentarza!”. 

Świadek zdarzenia stwierdził, że „cmentarz musiał być skrwawiony, lecz przez wielki tumult 

ludzi ta krew zadeptana została”1945. Na sprofanowany krwią cmentarz władza kościelna mogła 

nałożyć interdykt, co wiązało się z odmową grzebania tam ciał1946. 

Kościół zakazywał grzebania zmarłych w niepoświęconej ziemi, widząc w takich 

zwyczajach resztki pogańskich praktyk pogrzebowych, a być może po prostu bojąc się spadku 

dochodów z tytułu opłaty pogrzebowych, chociaż synody nakazywały księżom, aby biednych 

chowali bez oglądania się na honorarium1947. Zdarzały się jednak przypadki, kiedy nieopłaceni 

                                                           
 

1942 Synod gnieźnieński w 1512 r. nakazał grodzenie cmentarzy murem lub okopywanie rowem, zaś synod 

chełmiński w 1583 r. wydał polecenie umieszczania nad wykopanym rowem przed bramami cmentarzy żelaznej 

lub drewnianej kraty, która miała uniemożliwiać wejście zwierzętom. Obowiązek takiego zabezpieczenia 

nekropolii spoczywał na barkach parafian; Z. Gloger, Cmentarze polskie…, s. 249; M. Wyżga, Funkcjonowanie 

wiejskich cmentarzy parafii katolickich w dobie przedrozbiorowej na przykładzie dekanatów Nowa Góra, Skała 

i Proszowice z okolic Krakowa, KHKM, r. 62, nr 3, 2014, s. 457–458; C. Kuklo, Demografia…, s. 426. 
1943 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 44. 
1944 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 40; Tamże, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 146–147 (160–161). 
1945 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/274, s. 118–124. 
1946 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 259. 
1947 Ustalenia synodu chełmskiego z 1745 r. przewidywały dla duchowieństwa ciężką karę za odmówienie lub 

zwłokę w odprawieniu pogrzebu z powodu nieuiszczenia ofiary. Dla zapobieżenia sporów, prawie wszystkie 

synody stanowiły taksy pogrzebowe, nakazując, aby biedni, po których niewiele pozostało „chowani byli darmo 

z ceremonjami, procesją, krzyżem i śpiewem, dzwonieniem pobudzając parafian do modlitwy, a i sam pleban na 

pierwszej mszy, jaką odprawi, ma mieć imienną o nich komemorację”. Synod chełmski w 1624 r. nakazał uczniom 

ze szkółki pomagać przy pogrzebach biednych, zaś przemyski z 1641 r. zdecydował, aby biednych grzebać 

z funduszy plebana lub z pieniędzy pochodzących ze skarbony kościelnej. Synod poznański z 1720 r. nakazał 

wprost, aby wszystkie ceremonie pogrzebowe dla ubogich bezwzględnie odprawiać za darmo, z zachowaniem 

wszystkich obrzędów, jak kondukt żałobny oraz wystawienie ciała w świątyni; Zob. Z. Gloger, Cmentarze 

polskie…, s. 249. 
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duchowni odmawiali lub zwlekali z pochówkiem do czasu aż rodzina nie uiściła odpowiedniej 

ofiary. Z powodu wysokich opłat z tytułu iura stolae dochodziło do konfliktów między 

duchowieństwem a wiernymi1948. Znaczne niekiedy koszty ceremonii pogrzebowej odstraszały 

parafian od organizowania uroczystości z udziałem kapłana, co równało się rezygnacji 

z pogrzebu na przykościelnym cmentarzu1949. Zdarzały się więc pochówki w lasach i po polach, 

z dala od poświęconej ziemi1950. 

Ówcześni, świadomi nieuchronności śmierci, za życia dbali o swoje sprawy pośmiertne 

związane z pochówkiem. Przywiązywano ogromną wagę do przebiegu ceremonii funeralnej, 

starając się, w miarę własnych możliwości finansowych, o uroczysty jej przebieg1951, który 

ówcześni szczegółowo określali w dyspozycjach pogrzebowych zawartych w aktach ostatniej 

woli1952. Miejsce wiecznego spoczynku starano się więc wskazywać w testamentach. „Ciało 

zaś moje z ziemi pochodzące ziemi nazad oddać i nigdzie indziej tylko w kościele Bożego Ciała 

na Kazimierzu będącym bydź pochowane nakazuję” – dyktował treść swojego testamentu 

Wawrzyniec Okoński niecały tydzień przed swoją śmiercią w grudniu 1754 roku1953. Prośbę 

byłego ławnika kazimierskiego rodzina spełniła. Nie zawsze miejsce pochówku było jednak 

zgodne z życzeniem zmarłego, bowiem kościelne ustawodawstwo stanowiło m.in. o tym kto 

może dostąpić katolickiego pochówku, a kto nie jest godzien ceremonii pogrzebowej 

z udziałem duchownego i spoczynku w poświęconej ziemi1954.  

Miasto Kazimierz w czasach staropolskich posiadało siedem nekropolii. Trzy z nich 

były związane z kościołami parafialnymi (Bożego Ciała, św. Jakuba Apostoła, śś. Michała 

i Stanisława), dwie z klasztornymi (św. Katarzyny – augustianów, Świętej Trójcy – trynitarzy) 

oraz jedna z kościołem szpitalnym św. Leonarda. Siódmą nekropolię stanowił cmentarz 

położony w pobliżu kościoła św. Wawrzyńca (zburzonego po 1785 roku)1955. Zasięg 

staropolskich nekropolii kazimierskich można ustalić na podstawie nielicznych wzmianek 

                                                           
 

1948 C. Kuklo, Demografia…, s. 113, 121. 
1949 I. Gieysztorowa, Niebezpieczeństwa…, s. 163; T. Wiślicz, Ile kosztował…, s. 273–286; Z. Sułowski, 

O finansowej genezie polskiej rejestracji zgonów, PDP, t. 9, 1976, s. 57–66; K. Grodziska-Ożóg, Cmentarz 

Rakowicki…, s. 14–15. 
1950 C. Kuklo, Demografia…, s. 126. 
1951 Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie…, s. 201–210. 
1952 C. Kuklo, Demografia…, s. 422–424. 
1953 ANK, AMK, Testamenty, sygn. 29/34/444, s. 209–211. 
1954 C. Kuklo, Demografia…, s. 425. 
1955 M. Rożek, Nie istniejące…, s. 118–119; S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 256. 
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źródłowych. Ich zasięg wytyczają także współczesne ogrodzenia kościelne, które na ogół nie 

zmieniły przebiegu od badanych czasów1956.  

Cmentarz przy kościele Bożego Ciała – jak opisywał pod koniec XIX wieku Władysław 

Łuszczkiewicz – służył za „główny miasta Kazimierza. […] Na cmentarzu dziś opuszczonym 

grzebano przez długie wieki mieszkańców Kazimierza tych, których ciała nie znalazły 

pomieszczenia w grobach kościelnych. Na cmentarzu tym odbywały się zwykłe przedstawienia 

misteryów średniowiecznych, tu była kostnica, monumentalna Góra oliwna i Kalwarya. […] 

Z całego tego aparatu dawnego cmentarza miejskiego dochowały się reszty interesujące 

miłośnika sztuki […]”1957. Początek funkcjonowania tej nekropolii trzeba wiązać z lokacją 

Kazimierza i rozpoczęciem niedługo później budowy monumentalnej fary, mającej stanowić 

główną świątynię miasta1958. Obszar tego cmentarza stanowił teren po obu stronach kościoła 

„z wąską komunikacyą przed facyatą i zakończeniem wschodniem”1959. Przed wejściem do 

kościoła była ustawiona kuna, a więc było to również miejsce „wystawiania grzeszników pod 

pręgierz opinii pobożnych mieszkańców miasta”1960. Według Stefana Ranatowicza, 

klasztornego kronikarza, w drugiej połowie XVI wieku cmentarz otoczono wysokim murem 

wraz z dwiema bramami1961. Nic nie wiadomo o wcześniejszym ogrodzeniu. W protokole 

wizytacyjnym z 1748 roku zapisano już informacje o trzech bramach: pierwszej z boku szkoły 

parafialnej, drugiej znajdującej się w południowym rogu nekropolii oraz trzeciej, która 

znajdowała się od strony ogrodu konwentu. Nie było natomiast na cmentarzu przy kościele 

                                                           
 

1956 M. Myszka, Dawne cmentarze…, s. 128. 
1957 W. Łuszczkiewicz, Kościół Bożego Ciała: jego dzieje i zabytki, Kraków 1898, s. 16. 
1958 J. Wyrozumski, Kraków do schyłku…, s. 244; K. Bąkowski, Historya miasta Kazimierza…, s. 19; 

B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 13. 
1959 W. Łuszczkiewicz, Stare cmentarze…, s. 18. Trudno zgodzić się z M. Myszką, że cmentarz przy kościele 

Bożego Ciała znajdował się wyłącznie po południowej i wschodniej stronie tej świątyni, bowiem w świetle 

zapisów metrykalnych pochówków dokonywano także po północnej i zachodniej stronie tego kościoła (np. przy 

wielkich drzwiach – na zachodzie lub przed Ogrójcem – na północy). Nie były to wprawdzie pochówki liczne, ale 

trudno zgodzić się z teorią, że wobec ogółem 2 043 inhumacji odbytych na cmentarzu w latach 1718–1797, teren 

po północnej oraz zachodniej stronie kościoła pozostałby niewykorzystany, szczególnie, że wolne połacie ziemi 

w ciasnych centrach miast były cenne; ANK, MBC, Księga pogrzebów 1712–1783 [mikrofilm], sygn. 5–78, s. 4, 

6, 10, 16, 85, 87, 88; M. Myszka, Dawne cmentarze…, s. 131. Co ciekawe, w protokole wizytacyjnym parafii 

z 1748 r. zapisano, że cmentarz znajdował się po południowej i zachodniej stronie kościoła, zaś po wschodniej 

i północnej znajdował się ogród konwentu, zabudowania klasztorne oraz szkoła; AKMK, Akta wizytacji 

biskupich, Acta visitationis ecclesiarum parachialium…, sygn. AV 28, s. 145–146. Taki stan rzecz mógłby 

potwierdzać tzw. Plan Kołłątajowski, który ujawnia – wprawdzie nieliczny – drzewostan po wschodniej 

i północnej stronie kościoła stanowiący być może klasztorny sad. 
1960 W. Łuszczkiewicz, Stare cmentarze…, s. 11. 
1961 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 129. 
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Bożego Ciała zwyczajowego budynku kostnicy, który był zastępowany przez „grób murowany 

[…] pomiędzy wschodem a południem położony w którym kości są chowane” 1962. 

Cmentarz wokół kościoła św. Jakuba Apostoła powstał zapewne w XIII wieku wraz 

z wybudowaniem tej świątyni1963. Według wizytacji z 1748 roku cmentarz był otoczony murem 

i na jego teren prowadziły trzy bramy, lecz nie posiadały one krat, toteż wizytator podkreślił 

fakt, że na teren nekropolii wdzierały się zwierzęta. W północnym narożniku cmentarza 

znajdowała się kamienna rzeźba Ukrzyżowania Chrystusa. Wizytator zwrócił również uwagę 

na drzewostan w postaci kilku wyrośniętych lip1964. W 1748 roku odnotowano, że nekropolia 

nie posiadała kostnicy, chociaż ta była wzmiankowana jeszcze w 1611 roku1965. Wizytator 

nakazał budowę ossuarium w dowolnym rogu cmentarza, z wyjątkiem wschodniego 

narożnika1966. Nekropolia funkcjonowała aż do zniesienia wspomnianej parafii w 1783 roku. 

Sam kościół rozebrano w 1787 roku. W umowie kupna-sprzedaży majątku pozostałego po 

kościele św. Jakuba Apostoła zawartej w kwietniu 1787 roku z Józefem z Janowic 

Chwalibogiem zapisano: „[…] aby na cmentarzu, gdzie przez kilka wieków ciała wiernych 

chrystusowych chowane spoczywają zawsze figura lub kapliczka dla pamiątki konserwowana 

była i żeby samo miejsce kościoła na podlejsze używania nigdy obrane nie było […]”1967. Nie 

znalazłem w źródłach informacji o miejscu przeniesienia zwłok po likwidacji kościoła 

i cmentarza. Po wyburzeniu świątyni założono w tym miejscu wapiennik oraz cegielnię1968. 

Trzeci cmentarz parafialny w Kazimierzu był zlokalizowany w zachodniej części miasta 

przy kościele śś. Michała i Stanisława na Skałce. Z wizytacji przeprowadzonej w 1748 roku 

wiadomo, że nekropolia ta od strony wschodniej i południowej była ogrodzona murem, od 

strony zachodniej była ograniczona murami budowanego właśnie „nowego kościoła”, zaś od 

północy graniczyła z klasztornym sadem oraz ogrodem. Od strony północnej do tego cmentarza 

przylegała sadzawka z figurą św. Stanisława Biskupa, który według tradycji miał w tym 

miejscu ponieść w XI wieku męczeńską śmierć. We wschodnim narożniku cmentarza 

zlokalizowana była kostnica. Na cmentarz prowadziły dwie bramy – mała oraz duża – obie od 

                                                           
 

1962 AKMK, Akta wizytacji biskupich, Acta visitationis ecclesiarum parachialium…, sygn. AV 28, s. 146. 
1963 M. Myszka, Dawne cmentarze…, s. 132. 
1964 AKMK, Akta wizytacji biskupich, Acta visitationis ecclesiarum parachialium…, sygn. AV 28, s. 188. 
1965 AKMK, Akta wizytacji kapitulnych, Visitatio ecclesiarum parochialium…, sygn. AV Cap 32, k. 35 (82). 
1966 AKMK, Akta wizytacji biskupich, Acta visitationis ecclesiarum parachialium…, sygn. AV 28, s. 212. 
1967 ANK, AMK, Transactiones officii consularis Casmiriensis, sygn. 29/34/219, s. 72. 
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strony wschodniej1969. Ważnym obiektem była także cmentarna kaplica św. Zofii (określana 

w źródłach także jako „kościół”), wzmiankowana po raz pierwszy pod koniec XVI wieku. 

Zlikwidowana została być może przed połową XVIII stulecia1970. 

Nekropolia przy kościele św. Wawrzyńca istniała zapewne od czasów powstania tego 

kościoła około XIII–XIV wieku1971. Początkowo służyła jako cmentarz parafialny wsi Bawół, 

co potwierdzają badania archeologiczne. W XIV wieku wspomniana wieś została włączona 

w granice miasta Kazimierza, a parafię św. Wawrzyńca wcielono do parafii Bożego Ciała. Tym 

samym kościół św. Wawrzyńca został świątynią filialną głównej fary miasta1972. Podczas 

wizytacji w 1599 roku wspominano o tym cmentarzu jako miejscu użytkowanym do grzebania 

topielców, ubogich i zapowietrzonych1973. Takie samo przeznaczenie nekropolii zanotowano 

w 1748 roku1974. W 1627 roku przy tym kościele zbudowano mur cmentarny, który 

jednocześnie wyznaczał granicę z miastem żydowskim1975. 

Miejsce pochówku przy kościele św. Leonarda, wchodzącego w skład szpitala pod tym 

samym wezwaniem, odnotowano podczas wizytacji w 1599 roku1976. Grzebano tam ubogich 

pensjonariuszy tego przytułku, jak było to przyjęte zwyczajem w przypadku tego typu 

placówek1977. Chociaż szpital św. Leonarda istniał aż do początku XIX stulecia, to kościół 

szpitalny został zlikwidowany na początku XVIII wieku (został podmyty przez Wisłę i następnie 

zburzony ok. 1704 roku), stąd brak informacji o funkcjonowania cmentarza w tym okresie1978. 

Cmentarze funkcjonowały również poza otoczeniem kościołów parafialnych. 

Zakładano je także przy świątyniach klasztornych. Oprócz zakonników grzebano tam również 

osoby świeckie, na co pozwalały przepisy biskupie, które dopuszczały swobodę wyboru 

miejsca pochówku innego niż właściwy dla zmarłego cmentarz parafialny1979. Na terenie 

świątyń klasztornych swoje pochówki znajdowali często fundatorzy i darczyńcy danej 
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1933, s. 486, 488. 
1978 L. Wachholz, Szpitale krakowskie 1220–1920, t. 1, s. 52–53; M. Rożek, Nie istniejące kościoły…, s. 117. 
1979 M. Myszka, Dawne cmentarze…, s. 126. 
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placówki czy osoby związane zawodowo z konwentem (np. służba)1980. W Kazimierzu 

wszystkie zgromadzenia klasztorne męskie posiadały swoje cmentarze przykościelne. 

 Jak wspomniałem wyżej, w XVIII stuleciu, epoce racjonalizmu, zwrócono uwagę na 

względy higieniczno-sanitarne związane z pochówkami ciał w kościołach i w jego otoczeniu. 

Nekropolie zlokalizowane w centrach miast, często przepełnione, bywały nierzadko ogniskiem 

chorób zakaźnych1981. Częste otwieranie kościelnych krypt oraz przekopywanie cmentarzy 

zlokalizowanych w sąsiedztwie ludzkich siedzib stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia1982. 

Zakazy pochówków na cmentarzach przykościelnych wydawano powszechnie w Europie już 

pod koniec XVIII wieku1983. Pierwsze próby zahamowania pochówków przy kościołach na 

terenie Polski, ale także, co było dalece trudniejsze, przekonania ludności o konieczności tego 

zabiegu, bezskutecznie podjęto już pod koniec pierwszej połowy XVIII stulecia1984. 

Społeczeństwo miało opory w przekonaniu się do nowych zaleceń. Uważano, że pochówek 

z dala od sacrum jest niegodny człowieka1985. Na problemy związane z pochówkami zwracał 

uwagę w 1770 roku marszałek wielki koronny Stanisław Lubomirski, apelując do biskupa 

poznańskiego Andrzeja Stanisława Młodziejowskiego, że trzymane w kościelnych kryptach 

zwłoki: „[…] sprawują fetor nader przykry i zepsucie aury w zdrowiu szkodzącej […]”1986. 

W końcu inicjatywę Lubomirskiego, dotyczącą zakładania nowych cmentarzy poza obszarem 

zwartej zabudowy miejskiej, biskup ów poparł1987. W 1783 roku warszawscy księża misjonarze 

dokonali poświęcenia nowego cmentarza dla śródmiejskiej parafii św. Krzyża, zaś uroczysty 

pogrzeb wysokiego dostojnika kościelnego biskupa smoleńskiego Gabriela Wodzyńskiego 

przełamał niechęć mieszkańców miasta do chowania swoich bliskich poza otoczeniem 

kościoła1988. Kolejne regulacje odnoszące się do pochówków w obrębie ludzkich siedlisk 

dotyczące ziem polskich zostały wprowadzone już przez władze zaborcze. W zaborze pruskim 

zgodnie z dekretem Fryderyka II Wielkiego cmentarze można było zakładać tylko za miastem 

                                                           
 

1980 Na temat pochówków w kościele franciszkanów w Nowym Mieście Korczynie zob. K. Kołodziejczyk, 

Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 155. 
1981 A. Karpiński, W walce z niewidzialnym…, s. 30−31; J. Kolbuszewski, Cmentarze, s. 178−179. 
1982 J. Kracik, Miasto zatrzymuje umarłych…, s. 166. 
1983 B. Czyżewski, Nagrobki przy kościele Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku, „Biuletyn 

Szadkowski”, t. 16, 2016, s. 33. 
1984 C. Kuklo, Rodzina…, s. 143. 
1985 J. Kolbuszewski, Cmentarze, s. 182; J. Kracik, Miasto zatrzymuje umarłych…, s. 214. 
1986 Cyt. za: J. Kolbuszewski, Cmentarze, s. 178–179. 
1987 J. Kracik, Miasto zatrzymuje umarłych…, s. 178. 
1988 C. Kuklo, Rodzina…, s. 144. 
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(1773)1989. Na terenie zaboru rosyjskiego obowiązywał początkowo ukaz cara Aleksandra I 

o grzebaniu ciał zmarłych (1817), a później postanowienie Rady Administracyjnej Królestwa 

Polskiego o chowaniu zmarłych, na mocy którego nakazano tworzenie cmentarzy poza 

miastami (1846)1990. Natomiast dzieje nekropolii intra muros w zaborze austriackim, w którym 

pod koniec XVIII wieku znalazło się również miasto Kazimierz, zakończyły się wraz 

z trzecim rozbiorem Polski. W myśl oświeceniowego dekretu cesarza Józefa II z 1784 roku 

(tzw. edykt józefiński), zakazującego na terenie zaboru pochówków na cmentarzach 

przykościelnych i w kryptach świątyń, wszystkie cmentarze przeniesiono poza obszar miast1991. 

Efektem tego zakazu było założenie w 1803 roku Cmentarza Rakowickiego1992.  

W metrykach pogrzebów trzech parafii kazimierskich nie zawsze określano miejsce 

pochówku zmarłego. W zapisach parafii Bożego Ciała w odniesieniu do 84,6% pochówków 

określono ich lokalizację. W metrykach parafii św. Jakuba Apostoła aż 96,9% zapisów posiada 

informacje o miejscu pochowania zmarłego. Najmniej wartościowe są zapisy parafii 

skałecznej, gdzie miejsce pochówku określono zaledwie 45 razy (2,6% ogółu metryk 

pogrzebów). Chcąc zachować reprezentatywność badania postanowiłem wziąć pod uwagę 

zapisy dwóch pierwszych parafii. Odrzuciłem ponadto zapisy bez określonej lokalizacji grobu, 

a pozostałe przyjąłem za 100%. Z obowiązku dodam w tym miejscu jedną uwagę: analizie 

poddałem wszystkie zapisy metryk pogrzebów tych dwóch parafii, nie wydzielając z nich tych 

dotyczących mieszkańców Kazimierza. Parafia św. Jakuba Apostoła obejmowała nie tylko 

Kazimierz, ale także szereg wsi położonych za Wisłą1993. Umożliwia to zestawienie 

i porównanie miejsc pochówków nie tylko mieszczan, ale także chłopów oraz szlachty. 

 

Tabela 81. Pochówki z uwzględnieniem lokalizacji w Kazimierzu pod Krakowem w XVIII wieku 

Lokalizacja pochówku 
Parafia Bożego Ciała Parafia św. Jakuba Ap. 

liczba % liczba % 

cmentarz  2 042 68,8 3 503 96,8 

kościół parafialny 344 11,6 112 3,1 

poza otoczeniem kościoła parafialnego 581 19,6 4 0,1 

Ogółem 2 967 100,0 3 619 100,0 

Źródło: j.w. 

                                                           
 

1989 M. Burak, H. Okólska, Cmentarze dawnego Wrocławia, Wrocław 2007, s. 16. 
1990 B. Czyżewski, Nagrobki…, s. 34. 
1991 K. Grodziska, Cmentarze, s. 123. 
1992 K. Grodziska-Ożóg, Cmentarz Rakowicki…, s. 13–23. 
1993 Zob. Rozdział I.4. 
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Miejscem spoczynku dla zdecydowanej większości zmarłych okazał się przykościelny 

cmentarz (tabela 81). Na cmentarzu Bożego Ciała dokonano 68,8% wszystkich inhumacji w tej 

parafii, zaś na nekropolii przy kościele św. Jakuba Apostoła odpowiednio aż 96,8%. W parafii 

Bożego Ciała duża część pochówków miała miejsce poza najbliższym otoczeniem kościoła – 

na cmentarzu przy kościele św. Wawrzyńca (szczegółowo omawiam tę kwestię niżej). 

Dokładną lokalizację pochówku na cmentarzu określano w księgach metrykalnych 

posługując się najczęściej głównymi kierunkami geograficznymi lub sytuując mogiłę obok 

charakterystycznych obiektów znajdujących się na terenie nekropolii1994. Niestety, 

w metrykach pogrzebów parafii Bożego Ciała posługujący tam kanonicy regularni laterańscy 

nie mieli w zwyczaju dokładnie określać lokalizacji mogił w obrębie nekropolii, skoro 

w 2 012 przypadkach (stanowiących 98,5% pochówków na cmentarzu) zapisali jedynie, 

że pochówek miał miejsce na cmentarzu (zapisywano: in coemeterio, in coemeterio Corporis 

Christi, in coemeterio ecclesiae nostra lub in coemeterio huius ecclesiae). Zapisy metrykalne 

zgonów parafii św. Jakuba Apostoła zapewniają w tej kwestii szersze możliwości badawcze, 

bowiem prawie połowa (48,1%) pochówków na tamtejszym cmentarzu została każdorazowo 

zlokalizowana przez księdza1995. 

Okazało się, że najwięcej pochówków (45,1%) na cmentarzu kościoła św. Jakuba 

Apostoła zlokalizowano po stronie wschodniej (rycina 2). Co czwarty (23,4%) pogrzeb miał 

miejsce po północnej stronie świątyni1996. Nieco mniej osób pochowano po stronie zachodniej 

(16,0%). Najmniej pogrzebów dokonano po południowej stronie kościoła (10,6%). W zapisach 

wyróżniono jeszcze dodatkowo stroną południowo-wschodnią (4,9% pogrzebów), co być może 

wynikało z faktu istnienia dość znacznego areału terenu pod tej stronie nekropolii1997. 

W kilkunastu przypadkach, oprócz wyróżnienia stron geograficznych, duchowni określili 

jeszcze konkretniej pewne lokalizacje pochówków w obrębie nekropolii1998. Z podobnych 

                                                           
 

1994 Na oznaczenie stron geograficznych przy lokalizacji pochówków używano następujących określeń: 

ad aquilonem lub ad septemtrionem (północ), ad meridiem (południe), ad occidentem (zachód) oraz ad orientem 

(wschód). 
1995 Ustalenia dokonane na niewielkiej próbie badawczej muszą być obarczone dużym marginesem błędu. 
1996 Przykładowo na cmentarzu w Nowym Mieście Korczynie w latach 1751–1800 zaledwie 2,2% pochowanych 

spoczęło w północnej części nekropolii (2,2%). Pochówek znajdowali tam bardzo często żebracy; 

K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 152. Podobnie było w Raciborowicach – tam 

pochówki po północnej stronie cmentarza stanowiły tylko 9,1%; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 270. 
1997 Zapisywano: in coemeterio ad meridiem versus orientem lub in coemeterio ad orientem versus meridiem. 
1998 Na północy: przed drzwiami mniejszymi kościoła, obok kostnicy, przy zakrystii. Na południu: obok muru. 

Na zachodzie: w wejściu do kościoła, przy rogu kościoła, przed drzwiami większymi kościoła. Na wschodzie: pod 

ogrodem zwanym Ogrójec, przy rogu kościoła. 
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badań wynika, że na cmentarzach stosowano niekiedy rotacyjność miejsc pochówków, która 

polegała na dokonywaniu inhumacji tylko po określonej stronie kościoła w konkretnych 

latach1999. I tak po zapełnieniu cmentarza np. po stronie wschodniej zaczynano grzebać ciała 

w inny miejscu nekropolii. Na cmentarzu parafii św. Jakuba Apostoła nie zaobserwowałem 

takiej praktyki. Nadmienię jeszcze, że chociaż większość pochówków stanowiły mogiły 

ziemne, to wiadomo, że na cmentarzu przy kościele św. Jakuba Apostoła istniał w 1748 roku 

jeden grób murowany, najpewniej przeznaczony na większą liczbę inhumacji2000. 

 

 

Rycina 2. Pochówki na cmentarzu przy kościele św. Jakuba Apostoła w Kazimierzu (1736–1783) 

Źródło: ANK, Księga metrykalna pogrzebów parafii św. Jakuba Apostoła w Kazimierzu [mikrofilm]; obszar 

cmentarza opracowano na podstawie tzw. Planu Kołłątajowskiego z 1785 roku (Atlas historyczny miast polskich, 

red. R. Czaja, t. 5: Małopolska, red. Z. Noga, z. 1: Kraków, red. Z. Noga, Kraków 2007, mapa nr 1.13). 

 

Najbardziej zaszczytnym miejscem pochówku było wnętrze kościoła. Pochówek 

in ecclesia zapewniał trwałość grobu, a w myśl chrześcijańskiej doktryny stanowił ułatwienie 

                                                           
 

1999 Rotację pochówków zaobserwowano na wiejskim cmentarzu we wsi Raciborowice w latach 1782–1795; 

M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 270–271. 
2000 AKMK, Akta wizytacji biskupich, Acta visitationis ecclesiarum parachialium…, sygn. AV 28, s. 187. 
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zbawienia duszy poprzez bezpośredni kontakt z sacrum2001. Krypty kościołów w miastach były 

jednak na ogół zastrzeżone dla duchowieństwa, fundatorów, dobrodziejów kościoła i ich 

rodzin, miejscowych elit władzy i elit majątkowych oraz członków bractw kościelnych2002. 

Pochówek w kościele wiązał się na ogół także z zasobnością portfela. Przykładowo 

w 1646 roku Krzysztof z Ratajów Rarowski wraz z żoną Barbarą zapisał klasztorowi 

kanoników kamienicę jako „zapłatę” za umieszczenie w kościele grobów przedstawicieli tej 

rodziny2003. Wyróżniłem w kościele Bożego Ciała 19 różnych lokalizacji kościelnych grobów 

(tabela 82). Według metryk pogrzebów kościoła Bożego Ciała 343 osoby (11,6%) znalazły 

pochówek w kościelnych kryptach. Jak wynika z analizy zapisów metrykalnych najczęściej 

chowano tam przedstawicieli mieszczaństwa – 239 osób (69,7%). 

 

 

Tabela 82. Pochówki z uwzględnieniem lokalizacji w kościele Bożego Ciała w Kazimierzu 

Lp. Lokalizacja liczba % 

1. w kościele / w krypcie / w kaplicy 137 39,9 

2. przy ołtarzu Świętego Krzyża 63 18,4 

3. w kaplicy Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 38 11,1 

4. przy ołtarzu św. Augustyna 29 8,5 

5. przy ołtarzu Trójcy Świętej 20 5,8 

6. przed kaplicą Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 10 2,9 

7. przy ołtarzu Przemienienia Pańskiego 8 2,3 

8. w krypcie przed kaplicą św. Anny 8 2,3 

9. w grobie Bractwa Pięciu Ran Chrystusa (kaplica św. Anny) 7 2,0 

10. w grobie ojców i braci 7 2,0 

11. w krużgankach kościoła 4 1,2 

12. przy ołtarzu św. Michała 3 0,9 

13. w grobie „Lexowskim” (przy ołtarzu św. Józefa) 2 0,6 

14. w środku kościoła (środkowej części) 2 0,6 

15. w grobie prałackim (przełożonych) 1 0,3 

16. w grobie przed ołtarzem bł. Stanisława Kazimierczyka 1 0,3 

17. w grobie przed ołtarzem św. Józefa 1 0,3 

18. „w grobie przodków swoich” 1 0,3 

19. w kościele przed ołtarzem Pasteris 1 0,3 

Ogółem 343 100,0 

Źródło: ANK, Księga metrykalna zgonów parafii Bożego Ciała w Kazimierzu [mikrofilm]. 

                                                           
 

2001 M. Myszka, Dawne cmentarze…, s. 128; W. Komorowski, Ulica, plac i cmentarz…, s. 37. 
2002 K. Grodziska, Cmentarze, s. 123; Taż, Cmentarz Rakowicki…, s. 13; M. Wyżga, Szlachta w księgach zmarłych 

parafii Gorzków z lat 1727–1797, „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”, t. 15, 2013, s. 67–76. 
2003 B. Krasnowolski, Ulice i place…, s. 65; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 4: 

Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory, 1, red. I. Rejduch-Samkowa, J. Samek, Warszawa 1987, s. 51. 
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Według zapisów metrykalnych z lat 1712–1800 w kościele Bożego Ciała pochowano 

dziewięciu duchownych (2,6%). Miejsca pochówku najbliżej ołtarza głównego były 

tradycyjnie zarezerwowane dla duchowieństwa, bowiem w mniemaniu ówczesnych tylko oni 

byli godni spocząć bezpośrednio przy sacrum. W grobach przeznaczonych dla duchownych 

pochowano ogółem ośmiu zakonników. Krypta prepozytów klasztoru znajdowała się 

w absydzie kościoła, tuż przy ołtarzu głównym (w zapisach była określana jako sepulchrum 

praelatorum – „krypta zwierzchników”). Kryptę w tym miejscu polecił utworzyć w pierwszej 

połowie XVIII wieku ówczesny prepozyt ksiądz Marcin Kłoczyński. Wcześniejsze pochówki 

prepozytów zostały zlikwidowane w 1636 roku2004. Wedle rejestrów metrykalnych spoczął tam 

tylko jeden kanonik – ksiądz Jan Herkulan Matuszewicz, doktor teologii, zmarły w lutym 

1737 roku2005. Kryptę dla pozostałych zakonników umieszczono między stallami 

w prezbiterium kościoła, w pobliżu małego chóru muzycznego (w metrykach to miejsce 

pochówku było określane jako sepulchrum Patrum ac Fratrum, sepulchrum Patrum communi 

lub sepulchrum in medio chori). Spoczęło tam siedmiu zakonników2006. W kościele pochowano 

także w 1726 roku księdza spoza miejscowego zgromadzenia – Michała Zdonowskiego2007. 

W kościele Bożego Ciała miało miejsce również 11 pochówków (3,2%) służby 

kościelnej lub ich dzieci. Pochówek w kryptach klasztornego kościoła mógł być gratyfikacją za 

wieloletnią posługę na rzecz konwentu2008. Często takiego pogrzebu udzielano bezpłatnie 

(gratis pro Deo, funus gratis, ex charitate). Według rejestrów w parafii Bożego Ciała zaszczytu 

tego dostąpili: nieznany z nazwiska Błażej („zostający przy kościele”), dominus Tomasz 

Pstrągowski (organista), Marcin Sałtykiewicz (organista), Ignacy (syn Józefa Chachurskiego, 

kantora), Franciszek Idzikowski (ogrodnik), Jan Roznerski (organista), Walenty Donaciński 

                                                           
 

2004 K. Łatak, Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów, Kraków 2002, 

s. 163. 
2005 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1712–1783 [mikrofilm], sygn. 5–78, s. 46. K. Łatak, Kongregacja 

krakowska…, s. 262. W księdze pogrzebów parafii Bożego Ciała nie odnotowano faktu śmierci trzech innych 

prepozytów: Piotra Patrycego Procewicza (1750), Wawrzyńca Józefa Chmieleckiego (1775) oraz Donacjana Jana 

Kantego Stanisława Dobrzańskiego (1778). K. Łatak podaje, nie powołując się na żadne źródło, że pochowano 

ich w krypcie prepozytów. Ostatnim pochówkiem in sepulchro praelatis był pogrzeb księdza Sebastiana Gwirarda 

Kwiatkowskiego w 1814 r. Zob. K. Łatak, Kongregacja krakowska…, s. 265, 269, 271, 275. 
2006 Spoczęli tam: Piotr Czekalski (1726), Franciszek Barański (1726), Jan Keyser (1727), Leo Kumański (1736), 

Mikołaj Gelazy Mikiński (1792), Jacek Zielonkiewicz (1793) oraz Antoni Szydłowski (1795); ANK, MBC, Księga 

pogrzebów 1712–1783 [mikrofilm], sygn. 5–78, s. 17, 19, 44; Tamże, Księga pogrzebów 1784–1797 [mikrofilm], 

sygn. 5–79, s. 47, 53, 62. 
2007 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1712–1783 [mikrofilm], sygn. 5–78, s. 17. 
2008 Podobnie czyniono w kościele franciszkanów w Nowym Mieście Korczynie; K. Kołodziejczyk, Ludność 

Nowego Miasta Korczyna…, s. 155. 
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(„30 lat służący temu kościołowi”), Jan (syn Szczepana Szopczyńskiego, piekarza 

klasztornego), Michał (syn Sebastiana Smolika, kucharza klasztornego), Stanisław Kozerski 

(dzwonnik służący temu kościołowi od 25 lat) oraz Jan Kamiński (organista)2009. Służba 

kościelna nie miała stałego miejsca pochówku. Opisano w metrykach tylko sześć lokalizacji: 

przy ołtarzu Świętego Krzyża (3), w kaplicy Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (1), 

w krypcie przy ołtarzu św. Augustyna (1) oraz w krypcie przed kaplicą św. Anny (1). 

W gronie osób pochowanych w kościele najczęściej wystąpili reprezentanci 

kazimierskiego mieszczaństwa – ogółem 239 osób (69,7%). Wśród mieszczan, którzy dostąpili 

zaszczytu pochówku w kościele, występowali często miejscowi rajcy oraz ławnicy 

i przedstawiciele ich rodzin. Wymienić należy przedstawicieli rodzin Barańskich, 

Bukowieckich, Cerkiewiczów, Chodaczewskich, Czapigowskich, Dębowskich, Duniczów, 

Florkowskich, Gancarowiców, Głowińskich, Gniatkowskich, Gronowskich, Hallerów, 

Holtzerów (Holcerów), Janowskich, Januszków, Jaśkiewiczów (Jaszkiewiczów), 

Kaczorowskich, Klauzów, Krokowskich, Krumłowskich, Kwiatkowskich, Kudasiewiczów, 

Lassotów, Loeru (Leru), Lexów, Luteckich, Michałowskich, Nemetzów, Niedzielskich, 

Nowickich, Okońskich, Pruskich, Pudłowskich, Pyzikowskich, Rotkiewiczów, 

Ruśnikiewiczów, Sobieniowskich, Smardzowskich, Staniszewskich, Strausów, 

Szczepankiewiczów, Szwandrów, Woycikiewiczów,  Wyczkiewiczów, Zakulskich, 

Ziernickich oraz Zrelskich2010. 

Oprócz duchowieństwa wnętrza kościelnych krypt były otwarte również dla zmarłych 

członków bractw religijnych2011. Członkowie kazimierskiego Bractwa Pięciu Ran Chrystusa 

Pana posiadali w kościele Bożego Ciała swoje miejsce pochówku, które znajdowało się 

w kaplicy św. Anny (przylegającej do świątyni od południa)2012. Zanotowano zaledwie siedem 

pochówków oznaczonych w ten sposób (w dodatku tylko w styczniu oraz lutym 1795 roku)2013. 

Pochowano tam m.in. zmarłego zaraz po porodzie syna Błażej Gaudeńskiego, konsyliarza 

                                                           
 

2009 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1712–1783 [mikrofilm], sygn. 5–78, s. 53–55, 78, 105, 112, 115, 131; Tamże, 

Księga pogrzebów 1784–1797 [mikrofilm], sygn. 5–79, s. 37. 
2010 Jedynym wzmiankowanym z nazwy był grób rodziny Lexów (sepulchrum lexovianum). Znajdował się obok 

ołtarza św. Józefa. Pochowano tam, według zapisów metrykalnych zgonów, tylko dwie osoby: 10-letnią Agnieszkę 

Migasiewiczównę (1715) oraz Katarzynę Lexową (1717); ANK, MBC, Księga pogrzebów 1712–1783 

[mikrofilm], sygn. 5–78, s. 5, 9. 
2011 J. Kracik, Miasto zatrzymuje umarłych…, s. 167. 
2012 W tej kaplicy pochowano w 1537 r. Bartolommeo Berrecciego – włoskiego architekta i rzeźbiarza okresu 

renesansu; S. M. Komornicki, Berrecci Bartolommeo, s. 467–469. 
2013 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1784–1797 [mikrofilm], sygn. 5–79, s. 59–60. 
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Bractwa Pięciu Ran Chrystusa Pana2014. Być może pozostałe osoby pochowane w tym miejscu 

także miały związek ze wspomnianym wcześniej Bractwem. 

W kryptach głównej fary Kazimierza zanotowano 34 (9,9%) pochówki przedstawicieli 

szlachty. Trudno mi jednak określić bez wyczerpujących badań, w świetle oszczędnego w treści 

charakteru notacji zgonów, do jakich konkretnie grup wchodzących w skład szlachty należeli 

ci zmarli (magnateria, szlachta średnia, szlachta zagrodowa czy gołota). Najczęściej znajdowali 

miejsce w kryptach kościoła Bożego Ciała członkowie następujących rodzin: Dobruckich, 

Chwalibogów, Gregorowiczów oraz Gajewskich. W tym miejscu wymienię bardziej 

zaszczytnych pod względem pełnionych urzędów oraz innych godności i zasług przedstawicieli 

stanu szlacheckiego pochowanych w kazimierskiej farze. Spoczęli tam: Ludwik de Skarbek 

Tworzyański (zapisany jako „starosta czernihowski”), Adam Małachowski (określony jako 

„łowczy łęczycki”)2015 czy synowie wspomnianego wcześniej Józefa Chwaliboga – nabywcy 

terenu po kościele św. Jakuba Apostoła – Karol oraz Wincenty (kapitan 2. Regimentu Pieszego 

Koronnego). 

W kościele Bożego Ciała znajdowały pochówek także osoby nie mieszczące się 

w omówionych grupach społecznych, jednak ich pochówki stanowiły marginalny odsetek 

(1,2%). Przykładowo w 1787 roku w kościele Bożego Ciała pochowano nieznanego z nazwiska 

Szczepana, konwertytę z judaizmu. Ten 14-letni chłopiec został dzień przed swoją śmiercią 

ochrzczony „z wody” i zaopatrzony ostatnim namaszczeniem2016. Zapewne z powodu podjęcia 

godnej, z punktu widzenia wiary katolickiej, pochwały i naśladowania decyzji o konwersji 

został pochowany w kaplicy Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny2017. Co ciekawe, 

w 1738 roku w kościele Bożego Ciała został pochowany niejaki Kazimierz, określony jako 

„żebrak” (mendicans)2018. Nie wiadomo jednak, czym zasłużył sobie na pochówek blisko 

sacrum. W 1723 roku przed ołtarzem nazwanym Pasteris pochowano Wojciecha Wątorskiego, 

studenta Akademii Krakowskiej2019. W 1734 roku pogrzebano w kościele Bożego Ciała 

                                                           
 

2014 Tamże, s. 59. 
2015 Co ciekawe, tych dwóch osób nie wymieniono w spisach urzędników ziemskich Rzeczypospolitej; por. 

Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku…; Urzędnicy województw kijowskiego 

i czernihowskiego XV-XVIII wieku: spisy, oprac. E. Janas i W. Kłaczewski, Kórnik 2002. 
2016 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 78. 
2017 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1784–1797 [mikrofilm], sygn. 5–79, s. 23. Zob. także M. Wyżga, Żydówka 

z Sieborowic pochowana w kościele, „Lokalności. Kwartalnik Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa”, 

nr 1–2, 2011, s. 44. Na rycinie 3 pochówek ten został zaznaczony jako „inny” (kolor zielony). 
2018 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1712–1783 [mikrofilm], sygn. 5–78, s. 51. 
2019 Tamże, s. 15. 
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żołnierza, niejakiego Błażeja2020. W przypadku 45 osób (13,1%) pochowanych w kościele nie 

udało mi się ustalić stanu społecznego lub zawodu. Wśród zmarłych pochowanych 

w kazimierskiej farze nie było przedstawicieli stanu chłopskiego. Lokalizacje pochówków 

w kościele Bożego Ciała ukazałem na rycinie 3. 

 

 

Rycina 3. Pochówki w kościele Bożego Ciała w Kazimierzu (1712–1800) 

 
Źródło: ANK, Księga metrykalna zgonów parafii Bożego Ciała w Kazimierzu [mikrofilm]; plan kościoła wykonano 

na podstawie Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 4: Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory, 

1, red. I. Rejduch-Samkowa, J. Samek, Warszawa 1987, s. 47. Uwaga: na schemacie ujęto tylko te pochówki 

dokonane w kościele, których lokalizacje udało się określić. 

 

  

 

 

                                                           
 

2020 Tamże, s. 36. 
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Badanie dotyczące lokalizacji pochówków w kościele św. Jakuba Apostoła jest istotnie 

utrudnione, bowiem świątynia ta została rozebrana pod koniec XVIII wieku2021. Nadmienię, że 

w 1748 roku znajdowały się w kościele św. Jakuba Apostoła „cztery groby murowane”2022. 

W tym miejscu ograniczę się więc do ogólnego omówienia listy 103 osób pochowanych 

w kryptach tego kościoła w latach 1736–1782. Na podstawie zapisów udało mi się 

zinwentaryzować w sumie 18 różnych miejsc pochówków w murach tej świątyni2023. Wśród 

pochowanych znalazło się trzech księży: Jan Gątkowski, Augustyn Bielecki (obaj byli 

kapelanami i promotorami Arcybractwa Niepokalanego Poczęcia NMP działającego przy tym 

kościele) oraz wikariusz Sebastian Czaieński2024. W lutym 1737 miał tam miejsce także 

pochówek kleryka Pawła Świderskiego2025. W lipcu 1744 roku in sepulchro Ecclesiae 

pochowano matkę księdza Jakuba Targowskiego, jednego z miejscowych wikariuszy2026. 

W kościele św. Jakuba Apostoła pochowano 37 osób stanu szlacheckiego. Oprócz 

pojedynczych pogrzebów przedstawicieli różnych familii tego stanu, wielokrotnie pochowano 

w tym kościele przedstawicieli następujących rodzin: Cieszkowskich, Kownackich oraz 

Widawskich. Najczęściej ich groby umieszczane były przed głównym ołtarzem, obok chóru, 

przed ołtarzami św. Józefa i św. Jana oraz w „grobie szlacheckim” (sepulchrum nobilium). 

Pochówki potomków szlachty miały miejsce w kryptach przeznaczonych – jak wynika z ich 

nazwy – dla dzieci (sepulchrum iuvenium, sepulchrum parvulorum). Rzadko zanotowałem 

pochówki „urodzonych” w okolicach wejścia do tej świątyni. 

W kościele św. Jakuba Apostoła chowano przede wszystkim mieszczan i ich potomków. 

Wśród tej grupy należy wymienić przedstawicieli elity miejskiej: honesti Stanisława 

Siarczyńskiego (pisarza cegielni miejskiej) czy córkę spectabilis Stanisława Chodaczewskiego 

(instygatora magistratu kazimierskiego). Z zapisów ksiąg pogrzebów parafii św. Jakuba 

Apostoła wyraźnie wyłania się także parafialna elita zamieszkująca przedmieścia. Przykładowo 

w 1751 roku pochowano w tym kościele pięcioletnią Katarzynę, córkę młynarza Michała 

                                                           
 

2021 Zachowane protokoły wizytacyjne nie okazały się wystarczającym materiałem do odtworzenia szczegółów 

dotyczących wnętrza tej świątyni. Nie zachowały się również materiały ikonograficzne dotyczące tego kościoła. 
2022 AKMK, Akta wizytacji biskupich, Acta visitationis ecclesiarum parachialium…, sygn. AV 28, s. 187. 
2023 Oczywiście jest to liczba orientacyjna i z tego względu może być zawyżona. Ta sama krypta mogła być różnie 

opisywania przez każdorazowego księdza zapisującego metrykę. 
2024 ANK, MJ, Księga pogrzebów 1736–1779 [mikrofilm], sygn. 5–102, s. 5, 89, 104. 
2025 Tamże, s. 16. 
2026 Proceder polegający na grzebaniu w kościele bliższych i dalszych członków rodzin posługujących w danej 

parafii duchownych nie należał do rzadkości; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 263. Zob. H. Dudała, Clerus 

Decanatus Plesnensis w świetle protokołów kongregacji dekanalnych pszczyńskich z lat 1691–1756: edycja 

źródłowa, Katowice 2015, s. 67. 
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Barańskiego mieszkającego na przedmieściu za mostem Wielickim2027. Wykonujący ten sam 

zawód Antoni Solecki zadbał o pochówek w tym kościele swojej żony Reginy (1752) oraz syna 

Antoniego (1753)2028. 

Dość znaczną grupę (30,8%) wśród osób pochowanych w latach 1736–1782 w kościele 

św. Jakuba Apostoła w Kazimierzu stanowili chłopi oraz ich dzieci2029. Dla bogatszych 

chłopów i ich rodzin pochówek w murach kościoła stanowił nie lada wyróżnik wewnątrz tej 

grupy społecznej. Zdarzało się, że przedstawiciele elity wiejskiej dzięki dokonaniu jakieś 

drobnej fundacji na rzecz kościoła parafialnego jeszcze za życia mieli zarezerwowane miejsce 

pochówku w świątyni2030. Jednak i w tym przypadku widoczna była stratyfikacja społeczna, 

bowiem większość chłopskich pochówków znajdowała się w okolicach wejścia do kościoła lub 

w kruchcie (in aditu ecclesiae, in cruchta, in porticu). Nieliczne chłopskie groby zlokalizowano 

w bardziej zaszczytnych miejskich: w krypcie Bractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Marii Panny2031 czy nawet przed głównym ołtarzem2032. Być może osoby te pochodziły 

z chłopskiej elity. 

Jeśli chodzi o pozostałe, nie pasujące do poprzednich kategorii, osoby pochowane 

w tym kościele warto wymienić kilka przykładów. W „grobie dziecięcym” pogrzebano 

Katarzynę (1778) oraz Franciszka (1781), dzieci Franciszka Buchmillera, majętnego kupca 

i właściciela ziemskiego, który w 1784 roku został pierwszym burmistrzem utworzonego 

wówczas miasta Podgórza2033. Z kolei Tomasz Okoński, pierwszy wójt Podgórza, zadbał 

o pochówek in sepulchro ecclesiae trójki swoich dzieci: Jana Kantego (1773), Marcianny 

(1775) oraz Katarzyny (1777)2034. W marcu 1777 roku spoczęła tam także  żona Tomasza – 

                                                           
 

2027 ANK, MJ, Księga pogrzebów 1736–1779 [mikrofilm], sygn. 5–102, s. 78. 
2028 Tamże, s. 85–86. 
2029 W parafiach wiejskich pochówki chłopów w kościele, obok pochówków szlachty, były bardzo częste; 

por. M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 265–267. 
2030 C. Kuklo, Demografia…, s. 427; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 261. 
2031 Anna Jachowa z Płaszowa (27 III 1744 r.), Michał Widor z Prokocimia (8 III 1763 r.) oraz Franciszek Okoński 

z Płaszowa (21 III 1761 r.); ANK, MJ, Księga pogrzebów 1736–1779 [mikrofilm], sygn. 5–102, s. 50, 114, 138.  
2032 Jan Kępa z Prokocimia (26 XI 1736 r.); ANK, MJ, Księga pogrzebów 1736–1779 [mikrofilm], sygn. 5–102, s. 11. 
2033 ANK, MJ, Księga pogrzebów 1736–1779 [mikrofilm], sygn. 5–102, s. 333; Tamże, Księga pogrzebów 1779–

1783 [mikrofilm], sygn. 5–103, s. 42; E. Danowska, »Nowe miasteczko zaraz za mostem cesarscy stawiają«…, 

s. 18. Biogram Franciszka Buchmillera zob. Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów…, s. 634–635. 
2034 ANK, MJ, Księga pogrzebów 1736–1779 [mikrofilm], sygn. 5–102, s. 257, 279, 316. Wzmianka o Tomaszu 

Okońskim znajduje się w biogramie Franciszka Buchmillera; zob. Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów…, 

s. 634–635. 
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Teresa z Bieleckich („w wejściu do kościoła”)2035. W przypadku sześciu osób nie udało mi się 

ustalić ich statusu społecznego. 

Istotnym problemem było ograniczone miejsce na ówczesnych nekropoliach, tym 

bardziej na tych zlokalizowanych w zwartej i ciasnej zabudowie miejskiej2036. Co pewien czas, 

nawet co kilkanaście miesięcy, nekropolia była przekopywana, zaś kościelne krypty 

opróżniane2037. Ciała zmarłych, które uległy całkowitemu zeszkieletowaniu, były składane we 

wspólnej mogile na cmentarzu lub w specjalnych kostnicach. Nie znalazłem w kazimierskich 

księgach metrykalnych pogrzebów notatek informujących o przekopywaniu nekropolii 

i opróżnianiu kościelnych krypt z kości, chociaż zdarzało się, że w zapisach innych parafii 

czyniono takie adnotacje2038. Okazją do ekshumacji kości z kościoła śś. Michała i Stanisława 

na Skałce była kompleksowa przebudowa tej świątyni dokonana w połowie XVIII wieku. 

Podczas prac budowlanych w 1758 roku „[…] przy oczyszczeniu grobu dawnego kościoła 

i kostnicy […] wydobyto sporą ilość kości ludzkich tutaj pogrzebionych, które zebrawszy 

razem, złożono tymczasem w kostnicy […]”2039. Kilkadziesiąt lat później, 5 września 

1786 roku, dzięki pozwoleniu kurii biskupiej, owe kości „[…] na nowo zostały pogrzebane 

w obrębie cmentarza w świeżo na ten cel przy kostnicy wykopanym grobie. Tym końcem 

zewsząd sproszono kapłanów i duchowieństwo różnych zakonów, a po odprawieniu żałobnego 

z wigiliami i mszami nabożeństwa, wystąpił z kazaniem w kościele O. Błażej Chmielowski 

reformat, profesor św. teologii w krakowskim św. Kazimierza klasztorze, na cmentarzu zaś, 

pod koniec żałobnej ceremonii, przemówił nad grobem O. Nepomucen Krosnowski, paulin, 

słuchacz św. teologii, wobec licznie na ten akt zewsząd przybyłego ludu”2040. Staropolskie 

cmentarze nie były więc miejscami „wiecznego spoczynku”2041. 

Na koniec rozważań na temat lokalizacji i topografii pochówków dodam, że wiele 

pogrzebów dokonano poza terenem cmentarzy parafialnych. W parafii Bożego Ciała poza 

najbliższym otoczeniem fary pochowano prawie 20% osób. Najwięcej inhumacji (572) 

dokonano na cmentarzu św. Wawrzyńca – jak wspomniałem wcześniej – miejscu spoczynku 

                                                           
 

2035 ANK, MJ, Księga pogrzebów 1736–1779 [mikrofilm], sygn. 5–102, s. 315. 
2036 M. Wyżga, Funkcjonowanie wiejskich cmentarzy…, s. 450; K. Grodziska-Ożóg, Cmentarz Rakowicki…, s. 65. 
2037 K. Grodziska, Cmentarze, s. 123. 
2038 K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 154, przyp. 516. 
2039 L. Zarewicz, Skałka z kościołem śś. Michała i Stanisława w Krakowie, Kraków 1889, s. 52. 
2040 Tamże, s. 53. 
2041 W. Komorowski, Ulica, plac i cmentarz…, s. 36. 
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topielców, ubogich i zapowietrzonych2042. Potwierdza to księga metrykalna pogrzebów parafii 

Bożego Ciała. W 41,1% metrykach pogrzebów, które odbyły się na tym cmentarzu, duchowny 

dopisał notatkę gratis lub gratis pro Deo oznaczającą, że pogrzebu dokonano bez pobierania 

ofiary. Zmarli musieli być więc osobami ubogimi. Co więcej, przy 70 osobach (12,2%) 

pochowanych na tym cmentarzu zapisano określenie sugerujące, że były to osoby ubogie 

(mendicans, pauper, pauperculus). Z kolei przy pogrzebach 37 osób zanotowano, że byli to 

przybysze (advena), a migrantów i włóczęgów grzebano zwykle w miejscach mniej 

zaszczytnych2043. Ciekawe obserwacje przynosi zestawienie liczb rocznych pochówków na 

cmentarzu przy kościele św. Wawrzyńca wespół z rocznymi liczbami pogrzebów w parafii 

Bożego Ciała (wykres 12). Wzrost liczby inhumacji na „filialnej” nekropolii tej parafii 

zaobserwowałem w 1715 oraz w 1737 roku, kiedy wystąpiły kryzysy żywnościowe2044. 

Wyraźny i gwałtowny wzrost liczby pochówków na tej nekropolii miał miejsce również 

w 1797 roku, kiedy wystąpiła w parafii epidemia ospy2045. Cmentarz przy kościele 

św. Wawrzyńca pełnił więc funkcję nekropolii przeznaczonej na pochówki osób, które 

w mniemaniu ówczesnych były niegodne spocząć obok kościoła. Takie nekropolie często 

występowały w miastach staropolskich i położone były zwykle poza obrębem murów2046. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

2042 M. Myszka, Dawne cmentarze…, s. 136. 
2043 P. Duma, Grób alienata…, s. 11–12. Na cmentarzu miejsko-wiejskiej parafii Nowy Korczyn w drugiej 

połowie XVIII w. w miejscu „niegodziwym” – w tym wypadku pod cmentarnym murem, w rogu nekropolii lub 

na cmentarzu św. Mikołaja poza miastem – grzebano zwykle topielców, przestępców lub bliżej nieznanych 

przybyszów; K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 152. 
2044 M. Wyżga, Kryzys demograficzny…, s. 229–247; P. Miodunka, Kryzysy demograficzne…, s. 13. 
2045 Na temat epidemii ospy w Kazimierzu zob. Rozdział III.3. 
2046 K. Grodziska-Ożóg, Cmentarz Rakowicki…, s. 13. 
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Wykres 12. Liczba pogrzebów na cmentarzach przy kościołach Bożego Ciała i św. Wawrzyńca  

w Kazimierzu w latach 1712–1798 

 
Źródło: ANK, Księgi metrykalne zgonów parafii Bożego Ciała w Kazimierzu [mikrofilmy]. 

 

 

Wśród pozostałych pochówków dokonanych poza terenem nekropolii omawianych 

dwóch parafii wyróżniłem również te, które miały miejsce w augustiańskim kościele 

św. Katarzyny (4), w krakowskim kościele reformatów (2), w kazimierskim kościele 

trynitarzów (2) czy w kościele śś. Michała i Stanisława „na Skałce” (1). W metrykach kościoła 

św. Jakuba Apostoła tylko czterech zmarłych (0,1% pochówków) znalazło miejsce po śmierci 

poza otoczeniem kościoła parafialnego: w kazimierskim kościele trynitarzów (3) oraz 

u augustianów w kościele św. Katarzyny (1). 
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Rozdział IV. Rodziny kazimierskie w latach 1721−1800 

1. Rodziny otwarte, rodziny zamknięte oraz rodziny kompletne 

W celu uzyskania demograficznego obrazu rodziny wchodzącej w skład społeczności 

miasta Kazimierza posłużyłem się, wzorem dotychczasowego dorobku demografii 

historycznej, metodą rekonstrukcji rodzin. Odtworzyłem komórki dwojakiego rodzaju: otwarte 

oraz zamknięte. Wyróżniłem także w gronie odtworzonych rodzin tzw. rodziny kompletne, 

tzn. takie w których kobieta dożyła końca swojego okresu reprodukcyjnego – w badaniach nad 

rodzinami kazimierskimi przyjąłem za tę granicę wiek 45 lat2047. Metoda rekonstrukcji rodzin, 

zwana także od nazwisk jej twórców metodą Henry'ego-Gouberta, pozwala na poznanie 

rozmiaru ówczesnej rodziny oraz umożliwia wskazanie czynników, które decydowały 

o kształcie tych najmniejszych komórek społecznych2048. Zestawienie odtworzonych w pracy 

rodzin zamkniętych według liczby potomstwa oraz według wieku zamążpójścia kobiety 

przedstawiłem w tabeli 83. 

 

Tabela 83. Liczba dzieci w rodzinach zamkniętych w Kazimierzu według wieku zamążpójścia 

kobiety w latach 1721−1800 

 

A. 1721−1760 

Liczba dzieci 
Wiek zamążpójścia kobiety Ogółem 

−20 20−24 25−29 30−34 35− nieznany liczba % 

0 1 − 1 − 4 15 21 14,4 

1 3 4 1 1 7 6 22 15,1 

2 2 2 3 3 1 6 17 11,6 

3 1 2 2 − − 9 14 9,6 

4 3 − 4 − 1 6 14 9,6 

5 − 4 2 − 1 6 13 8,9 

6 2 − 1 − 1 4 8 5,5 

7 3 3 2 − − 4 12 8,2 

8 1 3 1 1 − − 6 4,1 

9 2 1 1 1 − 1 6 4,1 

10 2 − 1 − − 2 5 3,4 

11 2 1 − − − 2 5 3,4 

12 − 1 − − − − 1 0,7 

13 1 − − − − − 1 0,7 

14 − − − − − − − − 

15 1 − − − − − 1 0,7 

Ogółem dzieci 151 111 86 24 24 202 598 100 

                                                           
 

2047 Zob. także Wstęp. 
2048 C. Kuklo, Rodzina…, s. 188−195. 
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Średnia dzieci 6,3 5,3 4,5 4,0 1,6 3,3 4,1 − 

Średnia dzieci 

(w rodzinie dzietnej) 
6,6 5,3 4,8 4,0 2,2 4,4 4,8 − 

Ogółem kobiet (rodzin) 

% 

24 21 19 6 15 61 146 − 

16,4 14,4 13,0 4,1 10,3 41,8 100,0 − 

 

B. 1761−1800 

Liczba dzieci 
Wiek zamążpójścia kobiety Ogółem 

−20 20−24 25−29 30−34 35− nieznany liczba % 

0 2 2 3 4 16 15 42 25,9 

1 4 9 3 1 2 4 23 14,2 

2 7 4 4 − 5 4 24 14,8 

3 3 3 2 3 1 3 15 9,3 

4 4 3 1 4 1 − 13 8,0 

5 5 1 2 − 1 3 12 7,4 

6 4 2 1 1 1 2 11 6,8 

7 2 2 1 − 1 1 7 4,3 

8 3 1 − − − − 4 2,5 

9 3 1 1 − − − 5 3,1 

10 1 1 − − − − 2 1,2 

11 1 − − 1 − − 2 1,2 

12 − 1 − − − − 1 0,6 

13 − − − − − − − − 

14 1 − − − − − 1 0,6 

15 − − − − − − − − 

Ogółem dzieci 192 108 53 43 37 55 488 100 

Średnia dzieci 4,8 3,6 2,9 3,1 1,3 1,7 3,0 − 

Średnia dzieci 

(w rodzinie dzietnej) 
5,1 3,9 3,5 4,3 3,1 3,2 4,1 − 

Ogółem kobiet (rodzin) 

% 

40 30 18 14 28 32 162 − 

24,7 18,5 11,1 8,6 17,3 19,8 100,0 − 

Źródło: K. Kołodziejczyk, Baza danych kazimierskich rodzin zrekonstruowanych; wzór tabeli: C. Kuklo, 

Rodzina…, s. 289, tab. 34. 

 

Wśród zrekonstruowanych zamkniętych rodzin kazimierskich w latach 1721−1760 

największy odsetek stanowiły te mające jedno dziecko (15,1%) lub nie posiadające potomstwa 

(14,4%). Z kolei w latach 1761−1800 dominowały rodziny nie mające żadnego potomstwa 

(25,9%) oraz posiadające dwoje (14,8%) lub jedno dziecko (14,2%), por. tabela 83. W wielu 

rodzinach nieposiadających potomstwa z pewnością występowały problemy związane 

z brakiem płodności. Dominowały więc niewielkie rodziny zamknięte. Największą 

zrekonstruowaną rodzinę kazimierską stanowiła komórka licząca piętnaścioro potomstwa2049. 

W rezultacie w 308 kazimierskich rodzinach zamkniętych, które zostały utworzone w latach 

                                                           
 

2049 Rodzinę założyli wdowiec Jan Okoński oraz panna Franciszka Szwandrowna. Małżeństwo trwało ponad 39 lat, 

od 13 II 1752 r. do śmierci Franciszki 24 III 1791 r.; karta rodziny zrekonstruowanej nr BC–78. 
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1721−1800, doliczyłem się 1 086 dzieci, co dało średnią 3,5 dziecka na jedną rodzinę, zaś 

wyłączając z obliczeń rodziny bezdzietne – 4,4 dziecka. Porównując dane dla dwóch badanych 

czterdziestoleci zauważyłem, że rozmiar rodziny kazimierskiej uległ zmniejszeniu. O ile 

w latach 1721−1760 rodzina liczyła średnio 4,8 dziecka, to w latach 1761−1800 już tylko 

przeciętnie 4,1 dziecka. W rodzinach, które w obu badanych okresach zostały zakwalifikowane 

do grup obejmujących komórki z największą liczbą potomstwa, kobiety w chwili zamążpójścia 

nie przekraczały wieku 25 lat. Dla dużej liczby (28%) rodzin zamkniętych nie udało mi się 

ustalić wieku zamążpójścia kobiety. Średnio najwięcej dzieci przypadało na rodzinę założoną 

przez kobiety, które w momencie ślubu nie przekroczyły wieku 20 lat. Kolejno, pod względem 

liczby posiadanego potomstwa, można usytuować kobiety, które wyszły za mąż w wieku 20−24 

lat. Najmniej liczne rodziny współtworzyły kobiety, które wzięły ślub w wieku nie mniejszym 

niż 35 lat. 

Mając na uwadze fakt, iż znaczną część odtworzonych rodzin zamkniętych 

współtworzyły kobiety, które nie dożyły wieku oznaczającego koniec zdolności prokreacyjnej 

(45 lat), zdecydowałem się prześledzić, w jakim stopniu mieszkanki Kazimierza wykorzystały 

swoje możliwości prokreacyjne w ramach odtworzonych rodzin kompletnych2050. Podział 

rodzin kompletnych według liczby potomstwa oraz wieku zamążpójścia kobiety 

zaprezentowałem w tabeli 84. 

 

Tabela 84. Liczba dzieci w rodzinach kompletnych w Kazimierzu według wieku zamążpójścia 

kobiety w latach 1721−1800 

 

A. 1721−1760. 

Liczba dzieci 
Wiek zamążpójścia kobiety Ogółem 

−20 20−24 25−29 30−34 35− nieznany liczba % 

0 − − − − 4 − 4 11,8 

1 − − − − 1 − 1 2,9 

2 − − 2 1 − − 3 8,8 

3 − − − − − − − − 

4 − − 1 − 1 1 3 8,8 

5 − 1 1 − 1 − 3 8,8 

6 − − 1 − 1 − 2 5,9 

                                                           
 

2050 Za rodziny kompletne uznałem komórki w których kobiety osiągnęły wiek 45 lat. Dodatkowo do grona rodzin 

kompletnych zaliczyłem związki, w których wprawdzie wiek kobiety nie był znany, lecz nie odnotowałem zgonu 

(czyli końca rodziny) jednego z małżonków w okresu 32 lat od daty ślubu. Argumentuję to faktem, że w badanej 

parafii kobiety zawierały małżeństwa już w wieku 13 lat. Po 32 latach małżeństwa każda kobieta, której wieku 

w momencie ślubu nie udało mi się ustalić, musiała osiągnąć wiek minimum 45 lat. Oznaczałoby to, że osiągnęły 

wiek końca swoich zdolności prokreacyjnych, a w konsekwencji było to małżeństwo kompletne. 
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7 2 2 − − − 1 5 14,7 

8 − − 1 1 − − 2 5,9 

9 − 1 1 1 − − 3 8,8 

10 2 − 1 − − 2 5 14,7 

11 − 1 − − − − 1 2,9 

12 − − − − − − − − 

13 1 − − − − − 1 2,9 

14 − − − − − − − − 

15 1 − − − − − 1 2,9 

Ogółem dzieci 62 39 46 19 16 31 213 100 

Średnia dzieci 10,3 7,8 5,8 6,3 2,0 7,8 6,3 − 

Średnia dzieci 

(w rodzinie dzietnej) 
10,3 7,8 5,8 6,3 4,0 7,8 7,1 − 

Ogółem kobiet (rodzin) 

% 

6 5 8 3 8 4 34 − 

17,6 14,7 23,5 8,8 23,5 11,8 100,0 − 

 

B. 1761−1800. 

Liczba dzieci 
Wiek zamążpójścia kobiety Ogółem 

−20 20−24 25−29 −20 20−24 nieznany liczba % 

0 − − − 1 2 − 3 7,0 

1 − 1 − 1 1 − 3 7,0 

2 1 − − − 2 − 3 7,0 

3 − − 1 − 1 − 2 4,7 

4 − 1 − 1 1 − 3 7,0 

5 − 1 3 − 1 − 5 11,6 

6 1 − 1 1 2 − 5 11,6 

7 1 − 1 − 1 − 3 7,0 

8 − 6 − − − − 6 14,0 

9 − − 2 − − − 2 4,7 

10 2 1 1 − − − 4 9,3 

11 − − − 1 − − 1 2,3 

12 − 2 − − − − 2 4,7 

13 − − − − − − − − 

14 1 − − − − − 1 2,3 

15 − − − − − − − − 

Ogółem dzieci 49 92 59 22 36 − 258 100 

Średnia dzieci 8,2 7,7 6,6 4,4 3,3 − 6,0 − 

Średnia dzieci 

(w rodzinie dzietnej) 
8,2 7,7 6,6 5,5 4,0 − 6,5 − 

Ogółem kobiet (rodzin) 

% 

6 12 9 5 11 − 43 − 

14,0 27,9 20,9 11,6 25,6 − 100,0 − 

Źródło: j.w.; wzór tabeli: C. Kuklo, Rodzina…, s. 192, tab. 36. 

 

 

Wśród zrekonstruowanych kompletnych rodzin kazimierskich największy odsetek 

w latach 1721−1760 stanowiły komórki mające siedmioro lub dziesięcioro dzieci, zaś 

w następnym czterdziestoleciu te posiadające ośmioro potomstwa. W sumie dla 

77 zrekonstruowanych rodzin kompletnych, które zostały założone w latach 1721−1800, 

obliczyłem liczbę 458 dzieci, co daje przeciętnie 6,1 dziecka na jedną rodzinę (6,7 dziecka 
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wyłączając z obliczeń rodziny bezdzietne). Porównując ze sobą dwa wyodrębnione 

czterdziestolecia zauważyłem (podobnie jak w przypadku rodzin zamkniętych) istotną redukcję 

średniej liczby dzieci przypadającej na jedną rodzinę. O ile w latach 1721−1760 na jedną 

rodzinę kompletną przypadało średnio 6,3 dziecka (7,1 z wyłączeniem rodzin bezdzietnych), to 

w latach 1761−1800 taka rodzina liczyła przeciętnie 6 dzieci (6,5 na jedną rodzinę dzietną). 

W przypadku rodzin kompletnych diametralnie inaczej niż w rodzinach zamkniętych wyglądał 

procentowy udział kobiet w wyszczególnionych przedziałach wiekowych. W latach 1721−1760 

rodziny kompletne były współtworzone głównie przez kobiety w wieku 25−29 lat oraz te 

w wieku powyżej 35. roku życia. W latach 1761−1800 największy odsetek rodzin kompletnych 

współtworzyły kobiety w wieku 20−24 lat (27,9%). W odtworzonych rodzinach kompletnych 

z Kazimierza z lat 1721−1800 największa średnia liczba potomstwa przypadała na rodziny, 

które współtworzyły kobiety, które zawarły małżeństwo przed 20. rokiem życia. Zauważyłem 

tutaj zależność pomiędzy wiekiem zamążpójścia kobiety, a przeciętną liczbą potomstwa 

przypadającym na rodzinę – im w młodszym wieku kobieta wstąpiła w związek małżeński, tym 

więcej urodziła dzieci2051. 

 

 

Tabela 85. Liczba dzieci w rodzinach otwartych w Kazimierzu według wieku zamążpójścia kobiety 

w latach 1721−1800 

 

A. 1721−1760. 

Liczba dzieci 
Wiek zamążpójścia kobiety Ogółem 

−20 20−24 25−29 30−34 35− nieznany liczba % 

0 − − − − − 1 1 1,9 

1 − 1 − − 1 18 20 37,7 

2 − 2 − − − 9 11 20,8 

3 − 1 − − − 7 8 15,1 

4 − − − − − 7 7 13,2 

5 − − 1 − − 1 2 3,8 

6 1 − − − − − 1 1,9 

7 − − − − − 1 1 1,9 

8 − 1 − − − − 1 1,9 

9 − − − − − 1 1 1,9 

10 − − − − − − − − 

11 − − − − − − − − 

12 − − − − − − − − 

13 − − − − − − − − 

14 − − − − − − − − 

15 − − − − − − − − 

                                                           
 

2051 Podobnie: C. Kuklo, Rodzina…, s. 192−193, tab. 36−37; K. Makowski, Rodzina poznańska…, s. 162. 
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Ogółem dzieci 6 16 5 − 1 106 134 100 

Średnia dzieci 6,0 3,2 5,0 − 1,0 2,4 2,5 − 

Średnia dzieci 

(w rodzinie dzietnej) 
6,0 3,2 5,0 − 1,0 2,4 2,6 − 

Ogółem kobiet (rodzin) 

% 

1 5 1 − 1 45 53 − 

1,9 9,4 1,9 − 1,9 84,9 100,0 − 

 

B. 1761−1800. 

Liczba dzieci 
Wiek zamążpójścia kobiety Ogółem 

−20 20−24 25−29 30−34 35− nieznany liczba % 

0 1 − 1 − 7 3 12 8,1 

1 1 6 5 4 2 10 28 18,8 

2 6 4 − − 1 8 19 12,8 

3 3 5 2 3 − 7 20 13,4 

4 5 2 3 − 2 7 19 12,8 

5 2 3 3 − − 2 10 6,7 

6 − 3 2 2 1 − 8 5,4 

7 6 4 2 − − − 12 8,1 

8 1 9 − − − − 10 6,7 

9 1 1 1 − − − 3 2,0 

10 2 1 1 − − − 4 2,7 

11 − − − − − − − − 

12 1 1 − − − − 2 1,3 

13 − − − − − − − − 

14 1 − − − − − 1 0,7 

15 1 − − − − − 1 0,7 

Ogółem dzieci 172 201 83 25 18 85 584 100 

Średnia dzieci 5,5 5,2 4,2 2,8 1,4 2,3 3,9 − 

Średnia dzieci 

(w rodzinie dzietnej) 
5,7 5,2 4,4 2,8 3,0 2,5 4,3 − 

Ogółem kobiet (rodzin) 

% 

31 39 20 9 13 37 149 − 

20,8 26,2 13,4 6,0 8,7 24,8 100,0 − 

Źródło: j.w.; wzór tabeli: j.w. 

 

Nie ulega wątpliwości, że dane dotyczące rodzin otwartych stanowią najmniejszą 

wartość w prezentowanych badaniach nad ówczesną rodziną. Tym samym kwestionariusz 

badawczy w przypadku rodzin tego typu musi być mocno ograniczony (tabela 85). Rodzinami 

otwartymi posłużyłem się jedynie w przypadku badania wybranych aspektów charakterystyki 

demograficznej rodzin kazimierskich, niewymagających użycia wyłącznie rodzin zamkniętych 

czy też kompletnych2052. Uwagę zwraca przede wszystkim mała średnia liczba potomstwa 

przypadająca na taką jednostkę (zaledwie 2,6 oraz 4,2 dziecka w rodzinie dzietnej, w zależności 

od okresu). Muszę dodać, że w przypadku rodzin tego typu nie ustaliłem końcowych cezur ich 

                                                           
 

2052 Rodziny otwarte wykorzystałem podczas kilku analiz w których niczym nie ustępują w swojej wartości 

badawczej rodzinom zamkniętym, np. w obliczeniach przeciętnego odstępu protogenetycznego. Por. Wstęp.  
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funkcjonowania. Nie mogę więc mówić w tym przypadku o pełnej obserwacji. Te ograniczenia 

przełożyły się na niską średnią liczbę dzieci w takich rodzinach. 

W ramach podsumowania tej części pracy pozostaje mi jeszcze zestawić w celach 

porównawczych przykładowe wyniki analogicznych badań nad liczbą dzieci w rodzinach 

w wybranych ośrodkach Rzeczypospolitej (XVIII−XIX wieku), por. tabela 86. 

 

Tabela 86. Wielkość rodziny zrekonstruowanej w parafiach na ziemiach polskich (XVIII−XIX wiek) 

Parafia Okres Typ parafii 
Średnia liczba dzieci  

w rodzinach zamkniętych 

Bogucice 1766−1830 miejsko-wiejska 6,5 

Kochłowice 1801−1850 miejsko-wiejska 6,1 

Strzelce Opolskie 1766−1840 miejsko-wiejska 4,4 

Toszek 1789−1850 miejsko-wiejska 4,1 

Tychy 1749−1850 miejsko-wiejska 5,7 

Warszawa (św. Krzyża) 
1740−1769 

1770−1799 
miejska 

4,2 (6,1 *) 

2,8 (5,8 *) 

Nowy Korczyn 1751−1800 miejsko-wiejska 3,9 (4,1 *) 

Źródło: M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 237; C. Kuklo, Rodzina…, s. 187−193, tab. 34−37; J. Spychała, 

Rodzina..., s. 13; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Rodzina..., s. 82; P. Kwapulińska, Rodzina..., s. 124; J. Siebel, 

Ludność parafii bogucickiej…, s. 321, tab. 118; K. Kołodziejczyk, Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej 

połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 1), s. 64, 66, tab. 3, 4. Objaśnienia: * − w rodzinach 

kompletnych. 

2. Dzietność i płodność małżeńska 

Płodność należy niewątpliwie do podstawowych zagadnień, jeśli chodzi o badania 

demograficzne nad dawnymi społeczeństwami2053. Postawy prokreacyjne decydowały 

o kształcie i wielkości najmniejszej komórki społecznej. Demografia wyróżnia dwa rodzaje 

płodności: naturalną i kontrolowaną. Przez pojęcie płodności naturalnej, wprowadzone do 

demografii przez Louisa Henry’ego w latach 50. XX wieku, rozumie się „płodność małżeńską 

wynikającą z braku stosowania jakichkolwiek metod zapobiegania lub przerywania ciąży, czy 

też świadomych działań zmierzających do kontrolowania płodności w zależności od liczby 

posiadanych już dzieci”2054. Dowiedziono już, że osiemnastowieczne polskie społeczeństwo 

znało praktyki regulacji poczęć i z powodzeniem takowe stosowało2055. Celem tej części pracy 

                                                           
 

2053 W części pracy posłużyłem się przede wszystkim metodami zastosowanymi przez C. Kuklo w analizie 

płodności warszawskich rodzin w XVIII w.; zob. Tenże, Rodzina…, s. 195−203; Tenże, Czy społeczeństwo polskie 

w dobie Oświecenia regulowało liczbę dzieci w rodzinach?, RDSG, t. 51/52, 1990/1991, s. 19−55. 
2054 J. Z. Holzer, Demografia, Warszawa 2003, s. 187. 
2055 C. Kuklo, Czy społeczeństwo polskie… 
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jest więc odpowiedź na pytanie czy osiemnastowieczni kazimierzanie także stosowali takie 

metody czy raczej bliżej im było płodności naturalnej2056. 

W demografii używa się metod obliczania współczynników płodności i dzietności dla 

danych lat (metoda poprzeczna) lub dla danej kohorty (generacji) kobiet (analiza 

kohortowa)2057. Pragnę wyraźnie zaznaczyć, że w przypadku badań nad społeczeństwem 

osiemnastowiecznego Kazimierza analizie poddałem płodność małżeńską, gdzie kobieta staje 

się obiektem obserwacji dopiero od momentu zamążpójścia2058. Zbadałem płodność całkowitą, 

obejmującą ogólną liczbę urodzeń (żywych i martwych)2059. Za graniczny wiek płodności 

kobiet (wiek przekwitania) przyjąłem 45 lat2060. Chociaż metodologia badawcza zaleca, aby 

pomiary płodności przeprowadzać na próbie rodzin kompletnych, które niewątpliwie mają 

największą wartość badawczą w badaniach demograficznych2061, to z powodu zbyt małej liczby 

uzyskanych rodzin tego rodzaju, zdecydowałem się przeprowadzić analizy w oparciu o grupę 

rodzin zamkniętych (typu MF1 oraz MF2)2062. 

Omawiając zagadnienie dzietności i płodności kazimierskich kobiet nie mogę pominąć 

innych niż wiek czynników kształtujących postawy prokreacyjne. Nie zawsze 

niewykorzystanie aktywnie przez kobietę całego swojego okresu rozrodczego lub wprost 

nieposiadanie przez nią dzieci świadczy o limitowaniu liczby urodzeń. W epoce 

przedprzemysłowej liczba związków bezdzietnych nie była wcale mała2063. Takie rodziny 

musiały być w większości przypadków współtworzone przez jedną osobę bezpłodną. 

Oczywiście mogły wystąpić inne przyczyny. Fakt nagłego zakończenia rozrodu, tym bardziej 

w młodym wieku, może świadczyć o problemach zdrowotnych2064. Często choroba jednego 

                                                           
 

2056 W pracy zamiennie użyłem terminów „regulacja urodzeń” oraz „praktyki antynatalistyczne”. Por. C. Kuklo, 

Czy społeczeństwo polskie…, s. 21. 
2057 M. Cieślak, Demografia. Metody analizy i prognozowania, Warszawa 1992, s. 150. 
2058 Takie założenia badawcze wprawdzie pomijają płodność osób stanu wolnego, ale takowa miała mały udział 

w globalnym bilansie demograficznym; zob. C. Kuklo, Demografia…, s. 332−333. 
2059 Tamże, s. 337. 
2060 C. Kuklo, Czy społeczeństwo polskie…, s. 25. 
2061 Tenże, Demografia…, s. 186, 335. 
2062 Nie wyklucza takiego postępowania praktyka badawcza i założenia metody Henry'ego-Gouberta; C. Kuklo, 

Demografia…, s. 186. Badania na podstawie rodzin tego typu przeprowadzono przykładowo: Tenże, Rodzina…, 

s. 195−203. 
2063 C. Kuklo, O potrzebie intensyfikacji…, s. 25; Tenże, Rodzina…, s. 188; M. Bogucka, Rodzina w polskim 

mieście…, s. 498; M. Liedke, Z badań nad prokreacją magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII 

wieku, PDP, t. 29, 2010, s. 17, 26; A. Zielińska, Przemiany struktur demograficznych w Toruniu w XIX i na 

początku XX wieku, Toruń 2012, s. 231 nn. 
2064 Przykładowo małżonkowie Karwaccy nie posiadali dzieci z powodów zdrowotnych, lecz nie wiadomo kogo 

dotyczyły, męża czy żony. Cyrulik Józef Rątal tak zeznawał w ratuszu kazimierskim w kwietniu 1784 r. na temat 

ich stanu zdrowia: „Przy rewizji Imc. PP. Doktorów widziałem iż nieboszczka Karwacka miała rupturę 
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małżonka uniemożliwiała spłodzenie potomstwa. Niejednokrotnie przeszkodą w posiadaniu 

dzieci musiała być niska pozycja ekonomiczna rodziny. Nie można również pomijać czynnika 

stosunków panujących między małżonkami, którzy nie zawsze prowadzili zgodne pożycie 

(niedopasowanie małżonków). Czasem mała liczba dzieci wynikała ze specyfiki zawodu męża, 

wymagającego ciągłego przebywania poza domem (np. żołnierza, kupca)2065. Ogólnie jednak, 

dysponując ograniczoną dla epoki bazą źródłową, takie czynniki są trudne do identyfikacji.  

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania odpowiedzi na postawione na wstępnie 

pytanie badawcze będzie obliczenie kohortowych współczynników dzietności cząstkowej 

(informują one o przeciętnej liczbie dzieci jaką urodziły w ciągu okresu rozrodczego kobiety 

wchodzące w skład danej kohorty). Zgodnie z praktyką badawczą obliczyłem je dla danej grupy 

kobiet według wieku ich zamążpójścia, dzieląc ogólną liczbę urodzeń w tej grupie przez liczbę 

lat przeżytych w stanie małżeńskim przez te kobiety (w danej pięcioletniej grupie 

wiekowej)2066. Badanie płodności w powiązaniu z wiekiem matki pozwala na śledzenie jej 

zmian powodowanych czynnikami biologicznymi2067. Z opracowanych danych wynika (tabela 

87), że wśród kobiet będących w wieku 25−29 lat wyższym współczynnikiem płodności 

charakteryzowały się te, które wyszły za mąż w starszym (20−29 lat), niż w młodszym wieku 

(do 19 lat). Podobnie było w przypadku mężatek będących w wieku 35−39 lat, które wzięły 

ślub w wieku 30−34 lat, bowiem cechowały się one wyższą płodnością od tej, którą zanotowano 

u kobiet będących w tym wieku, które wyszły za mąż znacznie wcześnie (np. do 19. roku życia). 

Sądzę, że może to świadczyć o zaprzestaniu prokreacji przez młodsze kobiety, kiedy osiągnęły 

już pożądaną liczbę potomstwa. Niewykluczone, że może to także oznaczać mniejsze 

możliwości kolejnych zapłodnień z powodu osłabienia organizmu poprzednimi porodami. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

[przepuklinę – przyp. KK], ale czyli onę miała za żywota nie wiem, nieraz gdy jej kto mówił, że więcej dzieci nie 

mają to mówiła »spuszczam na insze, bo naczynie słabe«, ale czyli to mówiła do siebie lub do męża nie wiem”; 

ANK, AMK, Acta criminalium, sygn. 29/34/275, s. 179. 
2065 Wiadomo, że wśród mieszkańców osiemnastowiecznego Kazimierza byli żołnierze. Wśród głów rodzin 

zrekonstruowanych odnotowano: Błażeja Adamczyka, Szymona Wolskiego, Jana Wąsowicza, Józefa Potockiego 

oraz Borgiasza Janasa. Jedynie w odniesieniu do trzech mężczyzn znana jest dokładna formacja. Grzegorz Cyglarz 

i Franciszek Szymański służyli w Regimencie Gwardii Pieszej Koronnej, zaś Jan Niemczyk w Regimencie 

Gwardii Konnej Koronnej; karty rodzin zrekonstruowanych nr BC−1, BC−71, BC−136, BC−143, BC−167, J−4, 

J−5, J−840. 
2066 C. Kuklo, Demografia…, s. 189; M. Cieślak, Demografia…, s. 157. 
2067 J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 206. 
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Tabela 87. Współczynniki płodności małżeńskiej według lat i wieku zamążpójścia kobiety  

w Kazimierzu (1721−1800) 

Wiek kobiety w chwili 

zawarcia małżeństwa (w 

latach) 

Wiek kobiet (w latach) 

15−19 20−24 25−29 30−34 35−39 40−44 45−49 

15−19 515 392 375 248 183 85 − 

20−24 − 567 447 335 159 130 73 

25−29 − − 590 301 220 171 73 

30−34 − − − 540 442 118 158 

35−39 − − − − − 294 74 

40−44 − − − − − 154 − 

45−49 − − − − − − 174 

Razem 515 430 433 313 229 151 74 

Źródło: K. Kołodziejczyk, Baza danych kazimierskich rodzin zrekonstruowanych; wzór tabeli: C. Kuklo, 

Demografia…, s. 337, tab. 59. Uwaga: dane opracowano w oparciu rodziny zamknięte typu MF1 oraz MF2 (N=133). 

 

 

 

Przydatne badawczo jest sporządzenie wykresu obrazującego krzywą współczynników 

płodności cząstkowej (wykres 13). Dla badanej społeczności uzyskałem typową krzywą 

charakteryzującą społeczeństwa stosujące praktyki mające na celu ograniczenie liczby 

potomstwa, które typowe były dla społeczności miejskich (tj. krzywa wklęsła ku górze, szybko 

opadająca wraz z wiekiem kobiety)2068. Zestawienie na wykresie 13 współczynników płodności 

obliczonych odpowiednio dla społeczności, której obce były praktyki antynatalistyczne (Saint-

Pierre-Englise, Bejsce) oraz dla ośrodków, gdzie takie praktyki były stosowane (Warszawa, 

Nowy Korczyn, Genewa), dobrze obrazuje różnice pomiędzy dwoma typami społeczeństw, 

które były odmienne pod względem panujących postaw prokreacyjnych. Obliczone dla 

Kazimierza współczynniki płodności okazały się podobne do tych opracowanych dla Genewy 

na początku lat 70. XVIII wieku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

2068 C. Kuklo, Demografia…, s. 192. 
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Wykres 13. Płodność małżeńska według wieku zamążpójścia kobiet w Kazimierzu (1721−1800) oraz 

w wybranych ośrodkach 

 
Źródło: j.w.; C. Kuklo, Rodzina…, s. 199, tab. 38; A. Perrenoud, Espacement et arrêt dans le contrôle des 

naissances, „Annales de Démographie Historique”, 1988, s. 61; J. Dupâquier, La population rurale du Bassin 

Parisien à l'époque de Louis XIV, Paris 1979, s. 334; E. Piasecki, Ludność parafii bejskiej…, s. 241, tab. VI.50; 

K. Kołodziejczyk, Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg 

metrykalnych (część 1), PDP, t. 38, nr 3, 2016, s. 70, wyk. 1. 

 

 

W kolejnym kroku posłużyłem się zestawieniem płodności małżeńskiej kobiet według 

wieku ich zamążpójścia i czasu trwania małżeństwa. Ukazanie w ten sposób wskaźników 

płodności pozwala zaprezentować ich zmiany w zależności od czasu trwania związku (tabela 

88). Współczynnik płodności dla ogółu kobiet harmonijnie malał wraz z upływającym czasem 

trwania małżeństwa. Inaczej było w przypadku każdej z grup kobiet według wieku 

zamążpójścia. Kazimierzanki poślubione w wieku 15−19 okazały się zazwyczaj mniej płodne 

w pierwszych latach małżeństwa niż kobiety, które wyszły za mąż w starszych grupach 
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wiekowych (20−34 lata). Jest to najpewniej rezultat sterylności młodych dziewcząt oraz 

częstszych w młodym wieku poronień2069. Kobiety poślubione w wieku do 19. roku życia 

największą płodność spośród wszystkich grup wieku ślubu osiągały dopiero na początku 

drugiej dekady trwania małżeństwa (współczynnik równy 354). Bardzo wysoki współczynnik 

płodności obliczony dla kobiet, które wyszły za mąż w wieku 35−39 lat (417), i to zanotowany 

już na początku trwania związku, świadczyć może o chęci aktywnego wykorzystania ostatnich 

lat ich okresu rozrodczego. Wskaźnik płodności dla kobiet poślubionych w najmłodszym wieku 

gwałtownie malał po przekroczeniu przezeń 25 lat trwania małżeństwa – oznacza to, że nie 

wykorzystywały one do końca swojego okresu rozrodczego. Wedle badań demograficznych 

płodność niemaltuzjańska w niewielkim stopniu zmienia się z wiekiem matki2070, toteż 

zaprezentowane dane wskazują na praktykowanie w rodzinach kontroli urodzeń. 

 

Tabela 88. Współczynniki płodności małżeńskiej według wieku zamążpójścia kobiety i czasu trwania 

małżeństwa w Kazimierzu (1721−1800) 

Wiek kobiety w chwili zawarcia 

małżeństwa (w latach) 

Czas trwania małżeństwa (w latach) 

0−4 5−9 10−14 15−19 20−24 25−29 

−19 417 406 354 267 186 53 

20−24 438 448 245 154 100 − 

25−29 441 272 200 171 − − 

30−34 522 319 163 63 211 − 

35−39 417 298 108 − − − 

40−44 125 − − − − − 

45−49 148 − − − − − 

Źródło: K. Kołodziejczyk, Baza danych kazimierskich rodzin zrekonstruowanych; wzór tabeli: C. Kuklo, 

Demografia…, s. 338, tab. 61. Uwaga: dane opracowano w oparciu rodziny zamknięte typu MF1 oraz MF2 (N=133). 

 

 

Obliczony na podstawie danych zawartych w tabeli 87 współczynnik dzietności 

całkowitej2071 dla rodzin kazimierskich wskazuje, że płodność małżeńska była zależna od 

wieku zawarcia małżeństwa (por. tabela 89). Oznacza to, że im wcześniej został zawarty 

związek, tym większa była szansa na największy rozród (o ile małżeństwo trwało do końca 

                                                           
 

2069 C. Kuklo, Demografia…, s. 339; I. Gieysztorowa, Rodzina staropolska…, s. 168. 
2070 C. Kuklo, Rodzina…, s. 195. 
2071 Współczynnik dzietności całkowitej wyraża przeciętną liczbę dzieci jaką urodziła kobieta w ciągu okresu 

rozrodczego danej kohorty. Współczynnik otrzymałem poprzez pomnożenie przez 5 sumy kohortowych 

współczynników płodności odpowiednich dla każdej grupy wiekowej zamążpójścia kobiet. Por. C. Kuklo, 

Demografia…, s. 190−191. 
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okresu rozrodczego kobiety)2072. Z zaprezentowanych danych wynika, że na jedną kobietę 

zamężną w Kazimierzu w latach 1721−1800 przypadło przeciętnie nieco prawie 11 dzieci. 

 

Tabela 89. Współczynniki dzietności całkowitej kobiet według wieku zawarcia małżeństwa  

w Kazimierzu (1721−1800) 

WK 15−19 20−24 25−29 30−34 35−39 40−44 45−49 Współczynnik ogólny 

WDM 9,0 8,6 6,8 6,3 1,8 0,8 0,9 10,7 

Źródło: j.w. Objaśnienia: WK – wiek kobiety w chwili zawarcia małżeństwa (w latach); WDM – współczynnik 

dzietności małżeńskiej. 

 

W kontekście charakterystyki płodności kazimierzanek pomocne jest zestawienie 

ukazujące liczbę urodzeń przypadających na kolejne pięciolecia trwania małżeństwa (tabela 

90). W latach 1721−1760 oraz 1761−1800 odsetek par płodnych pozostawał wysoki aż do 

grupy kobiet w wieku 35−39 lat. Warto zaznaczyć, że kobiety będące w wieku 25−29 lat 

okazały się nieco bardziej płodne niż te w wieku 20−24 lat. W latach 1721−1760 na jedną 

kobietę w wieku 25−29 lat w ciągu pięciolecia małżeństwa przypadało średnio dwoje dzieci. 

Zanotowano niewiele par, które spłodziły czworo potomstwa w ciągu pięciu lat trwania 

małżeństwa, zaś kobiety po 30. roku życia w ogóle nie rodziły tylu dzieci w podobnym czasie. 

 

 
Tabela 90. Urodzenia w ciągu 5 lat małżeństwa w Kazimierzu (1721−1800) 

Liczba dzieci 

Wiek kobiety 

20−24 25−29 30−34 35−39 40− 

I II I II I II I II I II 

% 

0 17 21 7 18 19 27 39 44 69 62 

1 29 18 18 27 30 27 22 24 8 10 

2 38 36 46 36 41 34 28 9 23 10 

3 13 21 21 13 11 11 11 24 − 19 

4 4 5 7 7 − − − − − − 

Razem (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Liczba kobiet 24 39 28 45 27 44 18 34 13 21 

Liczba dzieci 38 67 57 74 39 57 20 38 7 18 
Średnia liczba 

dzieci na 1 kobietę 
1,6 1,7 2,0 1,6 1,4 1,3 1,1 1,1 0,5 0,9 

Źródło: j.w.; wzór tabeli: C. Kuklo, Rodzina…, s. 201, tab. 40 Uwagi: dane opracowano w oparciu o rodziny 

zamknięte typu MF1 oraz MF2; pominięto rodziny, które trwały mniej niż 5 lat. Objaśnienia: I − lata 1721−1760; 

II − lata 1761−1800. 

 

 

                                                           
 

2072 E. Piasecki, Ludność parafii bejskiej…, s. 239; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Rodzina…, s. 94−96. 
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Dobrym probierzem dla ustalenia faktu limitowania urodzeń przez kazimierzanki jest 

zestawienie liczby dzieci posiadanych przez kobietę w kolejnych pięcioleciach małżeństwa 

z uwzględnieniem jej wieku zamążpójścia (tabela 91). Z zestawienia wynika, że młodsze 

kobiety mniej zapobiegały ciążom niż te starsze. Kobiety, które wychodziły za mąż w wieku 

25−29 lat stosowały regulację urodzeń zapewne od drugiego pięciolecia małżeństwa, zaś te 

poślubione w wieku 30−34 lat czyniły to już od początku związku. W mniejszym stopniu 

o takie praktyki można posądzać kobiety, które w latach 1761−1800 zawarły małżeństwo 

w wieku 35−39 lat, a które zapewne chciały wykorzystać ostatnie lata płodne na rozród (średnio 

2,6 dziecka w pierwszym pięcioleciu małżeństwa). 

 

Tabela 91. Średnia liczba dzieci w kolejnych pięcioleciach małżeństwa według wieku zamążpójścia 

kobiet w Kazimierzu (1721−1800) 

Wiek w chwili zawarcia 

małżeństwa (w latach) 

Czas trwania małżeństwa 

0−4 5−9 10−14 15−19 20−24 

I II I II I II I II I II 

15−19 1,6 2,5 1,5 1,5 1,2 0,8 0,7 0,5 0,2 0,3 

20−24 2,3 2,1 2,4 1,9 0,9 1,0 0,6 0,3 0,3 0,1 

25−29 2,4 1,8 1,1 1,1 0,6 0,5 0,3 0,5 − − 

30−34 1,0 1,7 1,0 0,9 − 0,4 − 0,1 − 0,2 

35−39 − 2,6 − 1,4 − 0,4 − − − − 

Źródło: j.w.; wzór tabeli: C. Kuklo, Rodzina…, s. 203, tab. 42 oraz C. Kuklo, Czy społeczeństwo polskie…, s. 32, 

tab. 8. Uwagi: dane opracowano w oparciu rodziny zamknięte typu MF1 oraz MF2; pominięto rodziny, które 

trwały mniej niż 5 lat. Objaśnienia: I − lata 1721−1760; II − lata 1761−1800. 

 

 
 

Analiza wieku kobiety w chwili wydania na świat ostatniego dziecka może być 

pomocna przy zbadaniu tendencji ówczesnych kobiet do regulowania swojej płodności. Wedle 

badań europejskich rzadko zdarzały się kobiety mające 25 lat płodnego życia małżeńskiego2073. 

W latach 1721−1800 mieszkanki Kazimierza rodziły ostatnie dziecko przeciętnie w wieku 

około 40 lat (tabela 92)2074. Długość rozrodu wynosiła średnio nieco ponad 14 lat. Wiek 

w jakim kazimierzanki rodziły ostatnie dziecko zależał od wieku ich zamążpójścia. Biorąc pod 

uwagę przytoczone dane udało mi się powiązać wiek zawarcia przez kobietę małżeństwa 

z długością okresu rozrodu. Długość okresu rozrodu była najdłuższa u kobiet, które zawarły 

małżeństwo w najmłodszym wieku. Jednak okres ten wykorzystywany był maksymalnie tylko 

                                                           
 

2073 J.-L. Flandrin, Historia rodziny, Warszawa 2015, s. 77. 
2074 Najbardziej miarodajne wyniki uzyskać można dokonując obliczeń na próbie rodzin kompletnych; por. 

C. Kuklo, Czy społeczeństwo polskie...., s. 33, ryc. 2. 
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w przypadku kobiet które wzięły ślub w wieku 35−39 lat. Sądzę, że przeciętny wiek w jakim 

mieszkanki Kazimierza wydawały na świat ostatnie dziecko jest potwierdzeniem faktu 

stosowania praktyk limitowania urodzeń przez (przynajmniej) niektóre pary małżeńskie. 

Tymczasem w przypadku populacji nie stosującej metod regulacji urodzeń kobiety rodziły 

ostatnie dziecko w wieku zbliżony do okresu przekwitania (tj. 45−49 lat)2075. 

 

 

Tabela 92. Wiek kobiet w chwili urodzenia ostatniego dziecka według wieku zamążpójścia 

w Kazimierzu (1721−1800) 
Wiek 

kobiety  

w chwili 

zawarcia 

małżeństwa 

(w latach) 

Wiek kobiet w chwili urodzenia ostatniego dziecka  

(w latach) 

Liczba 

kobiet 

Średnia długość 

okresu 

wykorzystanego na 

rozród (w latach) 
Minimalny Maksymalny Średnia Mediana 

15−19 28 43 37,3 37 7 21,1 

20−24 25 53 39,6 40 17 18,0 

25−29 32 42 38,9 41 17 14,0 

30−34 32 52 41,7 42 8 10,5 

35−39 40 51 45,0 44,5 10 8,1 

Ogółem 16 53 40,1 41 59 14,3 

Źródło: j.w. Uwaga: dane opracowano w oparciu o rodziny kompletne (N=59). 

 

Uważam, że zaprezentowany powyżej materiał dowodzi limitowania urodzeń przez 

mieszkanki Kazimierza. W ciągu XVIII stulecia uległ zmniejszeniu rozmiar rodziny 

kazimierskiej: o ile w latach 1721–1760 rodzina zamknięta dzietna liczyła 4,8 dziecka, to 

w latach 1761–1800 ta sama posiadała tylko 4,1 dziecka. W porównaniu z pierwszym badanym 

okresem w rodzinie kompletnej liczba potomstwa zmniejszyła się z 7,1 do 6,5 dziecka2076. 

Kolejnym przejawem stosowania praktyk antynatalistycznych był spadek średniej liczby dzieci 

już w drugim pięcioleciu małżeństwa oraz rodzenie ostatniego dziecka w wieku dalece niższym 

niż wiek przyjęty za utratę możliwości rodzenia, czyli 45 lat. 

3. Czas oczekiwania na przyjście pierwszego dziecka. Poczęcia przedślubne 

W zrekonstruowanych rodzinach kazimierskich w latach 1721−1800 odnotowałem 

434 urodzenia pierwsze (w 245 rodzinach zamkniętych oraz w 189 komórkach otwartych). 

Taka próba badawcza umożliwiła obliczenie długości przerw protogenetycznych, tj. okresu 

                                                           
 

2075 Por. C. Kuklo, Rodzina…, s. 202. 
2076 Zob. Rozdział IV.1. 
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pomiędzy zawarciem małżeństwa a narodzinami pierwszego potomka. Analiza długości przerw 

protogenetycznych umożliwia w pewnym stopniu poznanie obyczajowości ówczesnych 

mieszkańców Kazimierza, bowiem możliwe jest obliczenie skali poczęć przedślubnych2077. 

Demografia historyczna uznaje urodzenie jako wyraz przedślubnej aktywności seksualnej, jeśli 

dziecko przyszło na świat w ciągu siedmiu miesięcy od zawarcia ślubu przez rodziców2078. Poza 

grupą badawczą pozostały urodzenia martwe oraz poronienia. 

 

Tabela 93. Odstępy protogenetyczne według wieku zamążpójścia kobiet w Kazimierzu (1721−1800) 

OP 

Wiek zamążpójścia kobiety (w latach) 

−20 20−24 25−29 30−34 35− nieznany Ogółem 

I II I II I II I II I II I II I II 

−0 − − − 1 − 1 − 1 − − 3 2 3 5 

1 − 1 − 1 − − − 1 − − 4 1 4 4 

2 − 1 − 2 1 − − 1 − 1 − − 1 5 

3 − 2 1 − 1 1 − 1 − − 1 1 3 5 

4 1 − − 1 − − − − − 1 2 2 3 4 

5 1 − − − − 4 1 1 1 − 2 1 5 6 

6 1 1 1 1 1 1 − 1 − 1 1 − 4 5 

7 1 2 − − − 3 − − − − 2 2 3 7 

8 − 2 2 3 1 4 1 1 2 2 8 7 14 19 

9 1 4 4 5 3 1 − 2 2 2 11 2 21 16 

10 3 6 4 8 3 3 − − 1 3 8 5 19 25 

11 2 7 1 9 1 1 − 1 − − 7 − 11 18 

12 3 3 − 6 1 1 − 1 1 − 2 4 7 15 

13 − 1 1 1 1 1 − 2 − − 6 1 8 6 

14 − 4 − 4 − 2 1 1 − − 2 2 3 13 

15 − 7 1 1 − − − − 1 1 − 2 2 11 

16 1 3 − 1 1 1 − − − 1 1 − 3 6 

17 − 3 1 − − 1 − − − − 2 − 3 4 

18 − 2 − 4 − − 1 1 − − 2 1 3 8 

19 2 2 2 1 − 1 1 1 − 1 1 − 6 6 

20 2 1 1 1 − 1 − − − − − 1 3 4 

21 − 2 − 1 − − − − − − 1 3 1 6 

22 − − 1 − 1 − − − − − 1 1 3 1 

23 − 1 − − 1 − − − − − 2 1 3 2 

                                                           
 

2077 W Rozdziale V.1 przedstawiłem zagadnienie potomstwa nieślubnego. Zaprezentowałem tam także 

sezonowość poczęć oraz urodzeń przedślubnych. 
2078 Okres od poczęcia do narodzin dziecka winien wynosić 280 dni. Przyjęty w badaniu okres 7 miesięcy (czyli 

urodzenie dziecka przed 243. dniem od ślubu rodziców) ma na celu chociaż częściowe wyeliminowanie urodzeń 

wcześniaków w ramach związków legalnych. W światowej nauce demografii przyjmuje się właśnie taki okres; 

L. Henry, Techniques d'analyse…, s. 107; C. Kuklo, Demografia…, s. 348. W badaniach na rodziną górnośląską 

przyjęto jako poczęcie przedmałżeńskie przyjście na świat dziecka w czasie mniejszym niż 266 dni po ślubie. 

Por. D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Rodzina…, s. 77, przyp. 6; K. Górna, Analiza demograficzna…, s. 200;  

J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 282; A. Zielińska, Przemiany…, s. 232. Takie postępowanie badawcze 

zostało skrytykowane przez C. Kuklo, który stwierdził, że skutkuje ono zawyżaniem rozmiarów poczęć 

przedmałżeńskich i utrudnianiem komparatystyki; C. Kuklo, O potrzebie intensyfikacji…, s. 26, przyp. 90. 
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24 − 2 − 3 − 2 − − − − 1 − 1 7 

25 − − − − − − − − − − 3 1 3 1 

26 − 1 − − 1 − − − − − − 1 1 2 

27 1 − − 2 − 1 − − 1 − 2 1 4 4 

28 − 2 − − − − − − − − − 1 − 3 

29 1 − − 1 − − − − − − 1 − 2 1 

30 − 2 − − 1 − − − 1 − − 1 2 3 

31 − 1 − − − − − − − 1 1 − 1 2 

32 − − − − − − − − − − − 1 − 1 

33 − − − − − 1 − − − − − − − 1 

34 − − 2 − − − − − − − − − 2 − 

35 − − − − − − − − − − − − − − 

36− 4 5 4 10 1 3 1 3 2 4 13 6 25 31 

0−7 4 7 2 6 3 10 1 6 1 3 15 9 26 41 
Ogółem 

(l.b.) 
24 68 26 67 19 34 6 19 12 18 90 51 177 257 

PPM 

(%) 

16,7 10,3 7,7 9,0 15,8 29,4 16,7 31,6 8,3 16,7 16,7 17,6 14,7 16,0 

12,0 8,6 24,5 28,0 13,3 17,0 15,4 

Źródło: j.w. Objaśnienia: OP − odstępy protogenetyczne (w miesiącach); PPM − poczęcia przedmałżeńskie; 

I − lata 1721−1760; II − lata 1761−1800; l.b. – liczba bieżąca. 

 

Zestawiłem dla badanego okresu (1721−1800) przerwy protogenetyczne (wyrażone 

w miesiącach) według wieku zamążpójścia kobiety (tabeli 93). Wśród mieszkańców 

Kazimierza rozpowszechnione były przedmałżeńskie kontakty seksualne, do których 

dochodziło nawet na długo przed zawarciem związku małżeńskiego2079. Fakt przedślubnej 

aktywności seksualnej potwierdzają także inne źródła. Na przykład w czerwcu 1791 roku 

mieszczanin krakowski Jakub Talarkiewicz zeznawał w kazimierskim ratuszu w jednej ze 

spraw kryminalnych, że „[…] Pan Chrząszczewski […] wiele nocy przed ślubem z teraźniejszą 

żoną swoją spał […]”2080. Dla całego badanego okresu udało mi się wyodrębnić 67 urodzeń 

będących efektem poczęć przedślubnych. Przyjmując za podstawę obliczeń liczbę wszystkich 

urodzeń pierwszych odnotowanych w zrekonstruowanych rodzinach kazimierskich w latach 

1721−1800 skala poczęć przedmałżeńskich sięgała 15,4%2081. W pierwszym wyodrębnionym 

                                                           
 

2079 Por. T. Wiślicz, Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII−XVIII wieku. 

Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Wrocław 2012, s. 41−110. 
2080 ANK, AMK, Protokuł inkwizycyi urzędu radzieckiego kazimierskiego, sygn. 29/34/277, s. 88 (94). Mowa 

o żołnierzu Ludwiku Chrząszczewskim (kwatermistrzu polskiej artylerii) i jego żonie Zofii. Według metryk 

kościoła Bożego Ciała przynieśli oni do chrztu tylko jedno dziecko (córkę Teklę) 8 I 1792 r.; ANK, MBC, Księga 

chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 109. Żołnierz ten w czerwcu 1791 r. był zamieszany w skandal 

obyczajowy. Zob. Rozdział V.2. 
2081 Gdyby, zgodnie z założeniami przyjętymi w badaniach nad rodziną górnośląską, uznać jako poczęcie 

przedślubne urodzenie dziecka przed 266. dniem po ślubie rodziców odsetek dzieci poczętych przed ślubem 

wyniósłby w Kazimierzu aż 22,4%. 
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okresie odsetek tych poczęć był nieco mniejszy (14,7%) niż w drugim (16,0%). Wzrost odsetka 

poczęć przedmałżeńskich pod koniec XVIII wieku mógł być związany – jak pisał Cezary Kuklo 

– z liberalizacją „zachowań w stosunku do spraw seksu i słabnięcia tradycyjnej moralności 

jeszcze przed rewolucją francuską 1789 roku”2082. Wiadomo przykładowo, że na wsi 

przedrozbiorowej, wbrew nauczaniu Kościoła katolickiego, milcząco pozwalano na 

przedślubne kontakty seksualne pod warunkiem zachowania dyskrecji2083. Przyzwalano na nie 

szczególnie wtedy, gdy para była już po formalnych zaręczynach2084. Kobiety, które zaszły 

w nieślubną ciążę często zmuszano do ślubu2085. Z drugiej strony założenie rodziny, 

a w związku z tym zorganizowanie zwyczajowego przyjęcia weselnego, wymagało 

odpowiednich środków, toteż ludzie młodzi, którzy nie byli w stanie ponieść takich wydatków 

odkładali „na później” decyzję o formalnym założeniu rodziny i zaspokajali swoje potrzeby 

seksualne dzięki stosunkom przedmałżeńskim2086. Również w dotychczasowych, nielicznych 

badaniach dotyczących poczęć przedślubnych, zaobserwowano przypadki bardzo swobodnych 

postaw obyczajowych, nawet w gronie już nieco starszych wdów2087. 

Odsetek poczęć przedślubnych jaki obliczyłem dla osiemnastowiecznego Kazimierza 

okazał się taki sam jak ten uzyskany dla Warszawy doby stanisławowskiej (15,4%)2088. 

Zdecydowanie niższy odsetek od tego obliczonego dla Kazimierza zanotowano z kolei 

w parafii Bejsce w drugiej połowie XIX wieku (ok. 6)%2089. W miejskiej części parafii Nowy 

Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku odsetek ten wynosił 11,3%2090. Z przytoczonych 

danych wynika, że przedmałżeńskie kontakty seksualne bardziej rozpowszechnione były 

w środowisku miejskim niż wiejskim, gdzie istniał ścisły nadzór lokalnej społeczności2091. 

Społeczeństwo wielkomiejskie było z pewnością bardziej anonimowe i liberalniej podchodziło 

do takiego procederu. 

                                                           
 

2082 C. Kuklo, Rodzina.., s. 209. 
2083 M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa…, s. 75. 
2084 Tamże, s. 71. 
2085 T. Wiślicz, Upodobanie…, s. 49. 
2086 C. Kuklo, O potrzebie intensyfikacji…, s. 27. 
2087 M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa…, s. 265−269; C. Kuklo, Rodzina…, s. 139–140. 
2088 C. Kuklo, Rodzina…, s. 206, tab. 44. 
2089 E. Piasecki, R. Wrona, O sezonowości urodzeń, „Materiały i Prace Antropologiczne”, t. 95, 1978, s. 161. 
2090 K. Kołodziejczyk, Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg 

metrykalnych (część 2), s. 70, tab. 2. 
2091 Zob. C. Kuklo, Rodzina…, s. 209; T. Wiślicz, Upodobanie…, s. 189−197. Zdarzały się sytuacje zgoła 

przeciwne, świadczące o powszechności przedmałżeńskich kontaktów seksualnych na wsi. W wiejskiej parafii 

Kochłowice zanotowano ponad 25% poczęć przedślubnych, zaś w parafii Rząśnik nawet 47%; P. Kwapulińska, 

Rodzina…, s. 122, tab. 6; K. Górna, Analiza demograficzna…, s. 198. 
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Warto w tym miejscu dodać, że dzieci poczęte przed ślubem swoich rodziców, ale 

narodzone już w ramach legalnie zawartego małżeństwa mogły być uważane za potomstwo 

legalne, bowiem wedle prawa miejskiego istniała możliwość legitymacji potomstwa 

spłodzonego przed zawarciem legalnego małżeństwa właśnie poprzez późniejszy ślub. Także 

prawo kanoniczne, wzorem prawa rzymskiego, zgodnie z zasadą legitimatio per subsequens 

matrimonium, czyli legitymacji przez późniejszy związek małżeński, dopuszczało możliwość 

uznania nieślubnego potomka2092. 

 

Tabela 94. Odsetek poczęć przedmałżeńskich według wieku zamążpójścia kobiet w Kazimierzu (1721−1800) 

Okres zawarcia 

małżeństwa 

Wiek zamążpójścia kobiety (w latach) 
Ogółem 

−20 20−24 25−29 30−34 35− nieznany 

1721−1730 − − − − 50,0 10,5 11,1 

1731−1740 16,7 − 33,3 − − 22,7 18,6 

1740−1750 14,3 9,1 − 50,0 − 13,6 12,2 

1751−1760 22,2 11,1 12,5 − − 18,5 15,5 

1761−1770 15,8 − 28,6 33,3 − 11,1 12,1 

1771−1780 10,0 12,5 33,3 25,0 60,0 11,8 18,3 

1781−1790 9,5 13,3 36,4 50,0 − 25,0 19,2 

1791−1800 − − 14,3 − − 33,3 11,9 

Razem 12,0 8,6 24,5 28,0 13,3 17,0 15,4 

Źródło: j.w. 

 

Dane odnośnie odsetka poczęć przedmałżeńskich ze względu na wiek zamążpójścia 

kobiety i okres zawarcia małżeństwa, które zestawiłem w tabeli 94, pozwalają wydobyć dwie 

obserwacje. Dodatkowo ujęcie badanego zagadnienia w ramach kolejnych dziesięcioletnich 

okresów pozwala określić panujące wówczas tendencje. Wzrost odsetka poczęć 

przedmałżeńskich w środowisku miejskim można zwykle dostrzec w czasie klęsk 

elementarnych oraz perturbacji ekonomicznych2093. W przypadku Kazimierza w latach 

1771−1790 zaobserwowałem wzrost takich poczęć w porównaniu do danych odnośnie 

poprzedniej dekady. Być może wiązało się to ze zmianą mentalności jaka nastąpiła pod koniec 

XVIII stulecia. Nie mogę wykluczyć, że na wzrost odsetka poczęć przedmałżeńskich miała 

wpływ również sytuacja polityczna miasta w tym okresie. Druga obserwacja dotyczy 

częstotliwości występowania zjawiska w korelacji z wiekiem kobiety. Największy odsetek 

(28%) poczęć przedmałżeńskich w całym badanym okresie dotyczył kobiet, które wyszły za 

                                                           
 

2092 C. Kuklo, Rodzina…, s. 138−139. 
2093 Tamże, s. 208−209. 
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mąż w wieku 30−34 lat. Niewiele mniejszy odsetek (24,5%) zanotowałem w przypadku kobiet 

poślubionych w wieku 25−29 lat2094. Skoro przeciętny wiek panien wychodzących za mąż 

w epoce staropolskiej wynosił na ogół około 21−23 lat2095, to uważam, że rozpowszechnione 

przedmałżeńskie kontakty seksualne u starszych kazimierzanek mogły być efektem coraz 

mniejszych szans na zawarcie ślubu. Tym samym starsze kobiety, które zaszły w ten sposób 

w ciążę, mogły wymusić na ojcu dziecka rychłe zawarcie małżeństwa2096. 

Niektóre pary nie tyle spłodziły potomstwo przed zawarciem związku małżeńskiego, 

ale zostały rodzicami jeszcze jako osoby stanu wolnego. Przykładowo 21 czerwca 1739 roku 

Stanisławowi Wadze (Ważeńskiemu) oraz Mariannie Barabbaszowej (vel Modeląnce) urodził 

się syn Kazimierz2097. Para zawarła 2 sierpnia tego samego roku związek małżeński w kościele 

św. Jakuba Apostoła w Kazimierzu, czyli więcej niż miesiąc po narodzinach syna, kiedy kobieta 

zapewne wróciła już do pełni sił po porodzie lub skończył się tradycyjny, zwykle 

sześciotygodniowy, odbywany po porodzie okres wyłączenia kobiety z życia społecznego 

(kończył się wraz z obrzędem tzw. wywodu)2098. Z kolei 22 stycznia 1781 roku ochrzczono 

we wspomnianym wcześniej kościele córkę Justyny Ludwikowskiej2099. Kobieta zawarła ślub 

miesiąc później z żołnierzem Grzegorzem Cyglarzem, który najpewniej był ojcem dziecka2100. 

Podobnie miała się sprawa z nieślubnym potomstwem żołnierza Franciszka Goliana 

i Katarzyny Ząbczynskiej. Dziecko tej pary zostało ochrzczone w listopadzie 1782 roku 

w kościele św. Jakuba Apostoła, ale rodzice dziecka zawarli ślub dopiero ponad 7 miesięcy 

później (w lipcu 1783 roku)2101. Ciekawie przedstawia się sprawa związku żołnierza Jacka 

Wacławskiego i Apolonii Kucharszczonki (nazwisko zapewne wskazuje na jej związek z tym 

zawodem). Jak wynika ze źródeł, para musiała trwać przed ślubem (który zawarli 20 lipca 

1788 roku) w długim związku nieformalnym2102. Trudno wytłumaczyć dlaczego w aktach 

chrztów dwójki dzieci, które Apolonia urodziła w marcu 1785 roku oraz w czerwcu 1787 roku 

(a więc przed ślubem), widnieje adnotacja o legalności narodzin potomstwa (tzn. Conjugum 

                                                           
 

2094 W Warszawie w latach 1740−1769 w poczęciach przedmałżeńskich dominowały kobiety w wieku 30−34 lat, 

zaś w latach 1770−1799 będące w wieku 25−29 lat; por. C. Kuklo, Rodzina…, s. 205−206, tab. 43 i 44. 
2095 C. Kuklo, Demografia…, s. 279, tab. 55. 
2096 A. Zielińska, Przemiany…, s. 232; C. Kuklo, Rodzina…, s. 207. 
2097 ANK, MJ, Księga chrztów 1734–1757 [mikrofilm], sygn. 5–94, s. 59. 
2098 ANK, MJ, Księga ślubów 1728–1778 [mikrofilm], sygn. 5–100, s. 58; C. Kuklo, Demografia…, s. 324. 
2099 ANK, MJ, Księga chrztów 1773–1783 [mikrofilm], sygn. 5–97, s. 260. 
2100 ANK, MJ, Księga ślubów 1779–1783 [mikrofilm], sygn. 5–101, s. 35. 
2101 ANK, MBC, Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73, s. 220. 
2102 ANK, MBC, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–74, s. [2]. 
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Legitimorum)2103. Jednakże w metryce pogrzebu pierwszego dziecka (zmarło po 14 dniach od 

urodzenia) jest wymieniona tylko matka i to z dodaniem nazwiska panieńskiego2104. Apolonia 

w międzyczasie urodziła jeszcze jednego syna (w lutym 1786 roku) i wówczas nie zapisano 

nazwiska ojca dziecka, zaś matkę określono jej panieńskim nazwiskiem2105. Syn zmarł 

w styczniu 1788 roku2106. Nie sposób określić, czy jego ojcem był przyszły mąż Apolonii. 

 

 

Tabela 95. Średnie odstępy protogenetyczne w kolejnych dziesięcioleciach w Kazimierzu (1721−1800) 

Okres 

Średnie odstępy protogenetyczne (w miesiącach) 

z pominięciem poczęć przedślubnych wszystkie przypadki 

liczba śr. arytmetyczna liczba śr. arytmetyczna 

1721−1730 25 22,3 27 20,9 

1731−1740 35 25,4 43 21,2 

1741−1750 43 20,6 49 18,6 

1751−1760 49 20,5 58 17,9 

1761−1770 58 20,3 66 18,4 

1771−1780 59 21,4 71 18,5 

1781−1790 64 20,0 78 16,3 

1791−1800 37 17,5 42 16,0 

Razem 1721−1760 152 20,0 177 19,4 

Razem 1761−1800 218 20,6 257 17,4 

Razem 1721−1800 370 20,8 434 18,2 

Źródło: j.w. 

 

Czas oczekiwania na pierwsze dziecko w epoce staropolskiej był dość długi. Średnio 

na pierwszego potomka kazimierzanie w XVIII wieku oczekiwali 18,2 miesiąca, a jeśliby 

pominąć w obliczeniach poczęcia przedślubne to okres ten wynosił 20,8 miesiąca (tabela 95). 

Po porównaniu tych wartości z danymi z innymi badanych ośrodków uważam że, społeczność 

kazimierska zaliczała się raczej do grona ośrodków charakteryzujących się krótkim czasem 

oczekiwania na pierwsze dziecko2107. Długość przerw protogenetycznych w dawnych 

                                                           
 

2103 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 56, 75. 
2104 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1784–1797 [mikrofilm], sygn. 5–79, s. 8. 
2105 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 65. 
2106 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1784–1797 [mikrofilm], sygn. 5–79, s. 23. 
2107 W przypadku parafii św. Krzyża w Warszawie odstęp ten wynosił zaledwie około 14 miesięcy, ale już dla 

wiejskiej parafii Bejsce w latach 1717−1880 obliczono ponad 2 lata. W przypadku parafii Krasne w latach 

1786−1863 zanotowano odstęp wynoszący prawie 3 lata; zob. C. Kuklo, Rodzina…, s. 209; S. Rejman, Ludność 

podmiejska Rzeszowa…, s. 177, tab. 33; E. Piasecki, Ludność parafii bejskiej…, s. 235, tab. VI.45. W miejsko-

wiejskich parafiach Nowy Korczyn, Strzelce Opolskie i Toszek średnie odstępy wynosiły odpowiednio 18,1, 

20,4 oraz 22,2 miesiąca; zob. K. Kołodziejczyk, Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku 

na podstawie ksiąg metrykalnych (część 2), s. 71, tab. 4; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Rodzina…, s. 93; 

J. Spychała, Rodzina…, s. 35, tab. 16. 
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społeczeństwach była determinowana wieloma czynnikami, np. wiekiem matki, sposobem 

karmienia dziecka i przedwczesną śmiercią niemowląt2108. Uważam za warty podkreślenia fakt, 

że o ile w latach 1721–1760 kazimierskie pary czekały na pierwsze dziecko trochę ponad 

19 miesięcy, to w latach 1761–1800 przerwa te wynosiła już niewiele ponad 17 miesięcy. Lata 

20. i 30. XVIII wieku nie były pomyślnym czasem w dziejach Kazimierza2109. Miasto dopiero 

odbudowywało swój potencjał demograficzny nadszarpnięty epidemią dżumy oraz działaniami 

wojennymi w trakcie III wojny północnej. Dodatkowo w latach 1736−1737 wystąpił 

ogólnokrajowy kryzys żywnościowy2110. Uważam, że w tym niepewnym czasie pary później 

niż zwykle decydowały się na spłodzenie pierwszego potomka. Możliwe więc, że były to 

świadome decyzje małżeństw, które odkładały starania o narodziny dziecka na „lepsze 

czasy”2111. Skutkiem tego miały miejsce długie średnie odstępy między ślubem a narodzinami 

pierwszego dziecka, obliczone w przypadku lat 1721−1730 oraz 1731−1740 (odpowiednio 

20,9 oraz 21,2 miesięcy). Wśród kazimierskich rodzin zanotowałem także szczególnie długie 

przykłady odstępów protogenetycznych2112. 

 

 

 

 

Tabela 96. Średnie odstępy protogenetyczne w zależności od wieku zamążpójścia kobiety  

w Kazimierzu (1721−1800) 

Wyszczególnienie 

Wiek zamążpójścia kobiety Nieznany 

wiek 

zamążpójścia 

kobiety 

Ogółem 
−20 20−24 25−29 30−34 35− Ogółem 

1721−1760  

Z pominięciem poczęć 

przedmałżeńskich 

l. k. 20 24 16 5 11 76 75 151 

śr. 24,5 22,2 16,6 23,2 19,0 21,4 22,7 22,1 

Ogółem 
l. k. 24 26 19 6 12 87 90 177 

śr. 21,3 20,8 14,5 20,2 17,4 19,3 23,3 19,4 

1761−1800  

Z pominięciem poczęć 

przedmałżeńskich 

l. k. 61 61 24 13 15 174 42 216 

śr. 19,5 18,8 19,0 24,7 23,5 20,2 20,3 20,2 

Ogółem 
l. k. 68 67 34 19 18 206 51 257 

śr. 17,9 17,4 13,7 17,4 20,2 17,4 21,0 17,4 

                                                           
 

2108 C. Kuklo, Demografia…, s. 338. 
2109 E. Karpacz, »Opłakane czasy«…, s. 239−256. 
2110 P. Miodunka, Kryzysy żywnościowe…, s. 224, 226. 
2111 C. Kuklo, Rodzina…, s. 80. 
2112 Np. Józef Roch i Katarzyna Grzybowscy doczekali się pierwszego potomka po nieco ponad 7 latach po ślubie. 

Udało mi się zweryfikować rzetelność tej informacji dzięki danym spisowym z lat 1791−1792; karta rodziny 

zrekonstruowanej nr BC−315a. 
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1721−1800  

Z pominięciem poczęć 

przedmałżeńskich 

l. k. 81 85 40 18 26 250 117 367 

śr. 20,7 19,8 18,0 24,3 21,6 20,6 21,8 21,0 

Ogółem 
l. k. 92 93 53 25 30 293 141 434 

śr. 18,8 18,3 14,0 18,1 19,1 18,0 22,5 18,2 

Źródło: j.w. Objaśnienia: l. k. – liczba kobiet; śr. – średnia. 

 

Interesująco wygląda kwestia długości odstępów protogenetycznych w zależności od 

wieku zamążpójścia kobiety. Można zauważyć zależność pomiędzy wiekiem w jakim kobieta 

zawarła ślub, a czasem oczekiwania na narodziny pierwszego potomka (tabela 96)2113. 

Charakterystyczne, że w rodzinach założonych w latach 1721−1800 nieznacznie krótsze 

odstępy protogenetyczne dotyczyły kobiet w wieku lat 20−29, niż tych, które zawarły 

małżeństwo przed 20. rokiem życia2114. Być może fakt, że najmłodsze kobiety cechowały się 

mniejszą płodnością lub większym zagrożeniem poronienia powodował mniejsze 

prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, co wydłużało okres między ślubem a narodzinami 

pierworodnego dziecka2115. Najdłuższy czas oczekiwania na pierwsze dziecko dotyczył kobiet 

w wieku 30−34 lat, a nie jak należałoby się spodziewać, tych z najstarszej kategorii wiekowej. 

W przypadku starszych kobiet występowało zjawisko objawiające się problemami z szybkim 

zajściem w ciążę i urodzeniem potomka – typowe dla tych kobiet były zaburzenia hormonalne 

związane z okresem przekwitania2116. Krótszy odstęp protogenetyczny w przypadku kobiet 

w wieku powyżej 35 lat niż tych z poprzedniej kategorii wiekowej spowodowany mógł być 

chęcią skorzystania ze zmniejszającą się wraz z wiekiem szansą na prokreację2117. 

 

Tabela 97. Średnie odstępy protogenetyczne w zależności od liczby porodów w Kazimierzu (1721−1800) 

Liczba 

porodów 

Bez poczęć przedmałżeńskich Ogółem 

Liczba kobiet 
Średnia  

(w miesiącach) 
Liczba kobiet 

Średnia  

(w miesiącach) 

I II I II I II I II 

1 38 45 24,1 26,2 42 51 21,8 23,2 

2 24 37 28,5 22,8 28 43 24,5 19,7 

3 17 31 22,3 19,8 22 35 17,2 17,5 

4 19 25 25,3 17,9 21 32 22,9 14,0 

                                                           
 

2113 C. Kuklo, Rodzina…, s. 209−211; Tenże, Demografia…, s. 339; S. Rejman,  Ludność  podmiejska Rzeszowa…, 

s. 177−181; E. Piasecki, Ludność parafii bejskiej …, s. 237. 
2114 Bardziej miarodajna wydaje się analiza zjawiska z pominięciem poczęć przedślubnych, które istotnie zaniżają 

wynik. 
2115 I. Gieysztorowa, Rodzina staropolska…, s. 168; C. Kuklo, Demografia…, s. 339. 
2116 Podobnie było w Warszawie w latach 1740−1799; C. Kuklo, Rodzina…, s. 210, rys. 25. Zob. także 

D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Rodzina…, s. 93. 
2117 C. Kuklo, Rodzina…, s. 211. 
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5 14 19 16,6 16,9 15 22 15,5 14,6 

6 6 15 11,5 19,0 9 19 7,7 15,0 

7 12 13 18,6 14,9 13 19 17,2 10,2 

8 7 13 15,3 18,8 7 14 15,3 17,4 

9 5 5 16,4 13,2 7 8 11,7 8,3 

10 2 5 26,0 13,6 5 6 10,4 11,3 

11 4 2 15,3 12,5 5 2 12,2 12,5 

12 1 3 8,0 10,0 1 3 8,0 10,0 

13 1 − 10,0 − 1 − 10,0 − 

14 − 2 − 15,5 − 2 − 15,5 

15 1 1 29,0 15,0 1 1 29,0 15,0 

Razem 

1−3 

79 113 25,0 23,4 92 129 21,9 20,8 

192 24,1 221 21,3 

Razem 

4−6 

39 59 20,1 17,9 45 73 18,0 14,6 

98 18,7 118 15,9 

Razem 

7−9 

24 31 17,2 16,3 27 41 15,8 13,3 

55 16,7 68 14,3 

Razem 

10−12 

7 10 17,3 12,3 11 11 12,1 11,5 

17 14,4 22 11,8 

Razem 

13−15 

2 3 19,5 15,3 2 3 19,5 15,3 

5 17,0 5 17,0 

Razem 

1−15 

151 216 22,1 20,2 177 257 19,4 17,4 

367 21,0 434 18,2 

Źródło: j.w. Objaśnienia: I − lata 1721−1760; II − lata 1761−1800. 

 

Interesująco wygląda kwestia długości odstępów protogenetycznych w powiązaniu 

z liczbą wydanego na świat potomstwa (tabela 97). Najdłuższe odstępy, zarówno w okresie 

saskim, jak i stanisławowskim, cechowały rodziny posiadające maksymalnie troje dzieci 

(ok. 21 miesięcy). Rodziny posiadające od 4 do 6 potomstwa oczekiwały na narodziny 

pierwszego dziecka średnio niecałe 16 miesięcy. W przypadku posiadania 7−9 dzieci ten odstęp 

zmniejszył się już do około 14 miesięcy. Pierwszy potomek w rodzinach mających 10−12 dzieci 

przychodziło na świat średnio już po niecałym roku od ślubu. Największe rodziny (od 13 do 

15 dzieci) czekały na pierwszego potomka dłużej niż mniej dzietne rodziny, ale w tym 

przypadku należy zwrócić uwagę na małą próbę badawczą. Podsumowując, jeśli okres 

pomiędzy ślubem a urodzeniem pierwszego potomka był krótki, wzrastała szansa na liczniejszą 

rodzinę2118. 

                                                           
 

2118 Podobnie zaobserwowano w parafii Bejsce: E. Piasecki, Ludność parafii bejskiej…, s. 235, tab. VI.44. 
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4. Czas oczekiwania na przyjście kolejnych dzieci 

Analiza odstępów intergenetycznych (tj. czasu oczekiwania na narodziny kolejnych 

dzieci) przybliża poznanie postaw prokreacyjnych panujących w epoce staropolskiej2119. 

Wskazuje się, że na długość odstępów intergenetycznych wpływał m.in. sposób odżywiania 

dziecka, zmęczenie fizyczne i psychiczne matek, częstotliwość stosunków seksualnych oraz 

nieumyślne poronienia2120. W przypadku zrekonstruowanych kazimierskich rodzin dzietnych 

znana jest długość 1 137 przerw międzyurodzeniowych z lat 1721−1800 (tabela 98). Urodzenie 

żywe przypadało w rodzinach przeciętnie co około dwa lata. Obliczony średni odstęp 

intergenetyczny dla rodzin kazimierskich jest podobny do wyników uzyskanych dla innych 

ośrodków miejskich2121. Jednocześnie wskazuje się, że w rodzinach wiejskich 

i małomiasteczkowych te odstępy były dłuższe aniżeli w miastach2122. Uzyskany dla 

Kazimierza przeciętny odstęp wpisuje się również w wyniki badań europejskich2123. 

 

Tabela 98. Średnie odstępy intergenetyczne w kolejnych dziesięcioleciach w Kazimierzu (1721−1800) 

Okres Liczba obserwacji (odstępów) Średni odstęp 

1721−1730 89 28,0 

1731−1740 152 26,1 

1741−1750 147 26,0 

1751−1760 167 26,7 

1761−1770 257 27,8 

1771−1780 233 25,9 

1781−1790 83 26,8 

1791−1800 9 19,2 

Razem 1721−1760 555 28,0 

Razem 1761−1800 582 26,1 

Razem 1721−1800 1 137 26,7 

Źródło: j.w. Uwaga: wykorzystano rodziny zamknięte oraz rodziny otwarte, które zakończyły prokreację nie później 

niż w 1790 r. 

 

                                                           
 

2119 C. Kuklo, Demografia…, s. 339. 
2120 Tenże, Rodzina…, s. 212; Tenże, Demografia…, s. 337. 
2121 Podobnie jak w warszawskiej parafii św. Krzyża – 25,8 miesiąca w latach 1740–1769 oraz 26,1, miesiąca 

w  latach 1770–1799; C. Kuklo, Rodzina…, s. 212. W miejskiej części parafii Nowy Korczyn w latach 1751–1800 

na kolejne dziecko pary czekały średnio 26,5 miesiąca; K. Kołodziejczyk, Rodzina w parafii Nowy Korczyn 

w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 2), s. 75, tab. 7. W parafii Wieleń nad 

Notecią było to 2,6 roku; E. Brodnicka, Ludność parafii Wieleń…,, s. 188. 
2122 Przykładowo kobiety w parafii Bejsce w latach 1740–1789 czekały na kolejne dziecko prawie 3 lata; E. Piasecki, 

Ludność parafii bejskiej…, s. 208–212. W wiejskiej części parafii śląskiego miasteczka Toszek kolejna przerwa 

międzyurodzeniowa trwała średnio 2,7–3,6 roku; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Rodzina…, s. 92. 
2123 J.-L. Flandrin, Historia rodziny, s. 78. 
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W nauce demografii historycznej wciąż trwa dyskusja na temat wpływu karmienia 

piersią na prawdopodobieństwo ponownego zajścia w ciążę2124. Jak wynika z dotychczasowych 

badań, długość przerw intergenetycznych ulegała znacznemu wydłużeniu, jeżeli poprzednie 

dziecko danej pary przeżyło okres jednego roku2125. Było to spowodowane okresem laktacji, 

tj. czasem karmienia dziecka piersią przez matkę. Na mniejsze prawdopodobieństwo 

ponownego zapłodnienia wypływa prolaktyna (hormon białkowy) wydzielana przez organizm 

karmiącej kobiety, która hamuje jej owulację2126. Jednak w przypadku, gdy dziecko zmarło 

w ciągu pierwszego roku swojego życia odstęp intergenetyczny ulegał znacznemu skróceniu, 

bowiem małżonkowie powracali do normalnego współżycia i w efekcie szybciej następowało 

poczęcie kolejnego dziecka. Badania przeprowadzone na podstawie metryk warszawskiej 

parafii św. Krzyża, parafii Bejsce oraz parafii Nowy Korczyn potwierdziły skrócenie odstępów 

intergenetycznych w przypadku śmierci poprzedniego dziecka w ciągu jego pierwszego roku 

życia2127. Podobną obserwację zanotowałem także w przypadku rodzin kazimierskich, bowiem 

przerwa intergenetyczna okazała się średnio o prawie 7 miesięcy dłuższa w przypadku 

przeżycia przez poprzednio urodzone dziecko okresu jednego roku niż w przypadku jego 

śmierci (tabela 99). Obecne w staropolskich gospodarstwach domowych mamki2128 

sprawowały opiekę nad potomstwem także w domach kazimierzan2129, chociaż nie mam 

dowodów na powszechne ich zatrudnianie. Na pewno były obecne w domach bogatszych 

mieszczan, zaś mniej licznie pracowały w domach pospólstwa. Dzieci były więc karmione 

piersią najczęściej przez biologiczne matki, a wówczas można zaobserwować wspomniane 

wcześniej wydłużanie się następnego odstępu intergenetycznego. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

2124 I. Gieysztorowa, Rodzina staropolska…, s. 168; A. Wyczański, Społeczeństwo, [w:] Polska w epoce 

Odrodzenia, red. A. Wyczański, Warszawa 1986, s. 227−228; J.-L. Flandrin, Historia rodziny, s. 69. 
2125 Por. C. Kuklo, Rodzina…, s. 212−214. 
2126 Zob. P. Guzowski, Badania demograficzne nad rodziną …, s. 24; C. Kuklo, Demografia…, s. 337. 
2127 C. Kuklo, Rodzina…, s. 211−215; E. Piasecki, Ludność parafii bejskiej…, s. 219, 228; K. Kołodziejczyk, 

Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 2), 

s. 75−77. P. Kwapulińska stwierdziła ogólnie, że takie przypadki zdarzały się wśród ludności parafii Kochłowice; 

Taż, Rodzina…, s. 125. 
2128 M. Wyżga, Homo movens…, s. 286−287. 
2129 ANK, AMK, Protokół spraw kryminalnych, sygn. 29/34/276, s. 30, 163–164; Tamże, Protokuł kryminalny, 

sygn. 29/34/278, s. 29 (43), 90 (104); Tamże, Rejestry…, sygn. 29/34/812, s. 122. 
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Tabela 99. Odstępy intergenetyczne według losów poprzedniego dziecka w Kazimierzu (1721−1800) 

Odstępy 

intergenetyczne 

Los poprzedniego dziecka 

zmarło w ciągu 

pierwszego roku życia 

przeżyło pierwszy 

rok życia 
nieznany 

liczba % liczba % liczba % 

do 9 20 8,5 14 4,6 16 2,7 

9 1 0,4 1 0,3 3 0,5 

10 2 0,9 3 1,0 2 0,3 

11 8 3,4 2 0,7 4 0,7 

12 14 6,0 2 0,7 13 2,2 

13 18 7,7 3 1,0 14 2,4 

14 17 7,2 7 2,3 14 2,4 

15 14 6,0 10 3,3 18 3,0 

16 8 3,4 5 1,6 17 2,9 

17 8 3,4 5 1,6 15 2,5 

18 13 5,5 5 1,6 22 3,7 

19 7 3,0 9 3,0 18 3,0 

20 11 4,7 8 2,6 15 2,5 

21 6 2,6 11 3,6 10 1,7 

22 10 4,3 10 3,3 17 2,9 

23 8 3,4 14 4,6 17 2,9 

24 1 0,4 15 4,9 29 4,9 

25 12 5,1 27 8,9 24 4,0 

26 6 2,6 14 4,6 33 5,6 

27 5 2,1 22 7,2 28 4,7 

28 4 1,7 13 4,3 20 3,4 

29 1 0,4 12 3,9 27 4,5 

30 3 1,3 5 1,6 14 2,4 

31 − 0,0 9 3,0 14 2,4 

32 2 0,9 6 2,0 14 2,4 

33 4 1,7 16 5,3 17 2,9 

34 4 1,7 8 2,6 22 3,7 

35 2 0,9 3 1,0 11 1,9 

36 − − 6 2,0 10 1,7 

ponad 36 26 11,1 39 12,8 116 19,5 

Razem 235 100,0 304 100,0 594 100,0 

Ogółem miesięcy 4 851 − 8 360 − 17 063 − 

Średnia 20,6 − 27,5 − 28,7 − 

Źródło: j.w.; wzór tabeli: C. Kuklo, Rodzina…, s. 213−214, tab. 46 i 47. Uwaga: wykorzystano rodziny zamknięte 

oraz otwarte, które posiadały dwoje lub więcej dzieci. 

 

 

Dotychczasowe badania demograficzne wskazują, że odstępy intergenetyczne wzrastały 

ówcześnie w miarę kolejnych lat trwania małżeństwa i wzrostu liczby potomstwa2130. Praktyka 

badawcza nakazuje spojrzenie nie tylko na odstępy pomiędzy urodzeniami pierwszych kilku 

dzieci, ale zwrócenie szczególnej uwagi na trzy ostatnie przerwy (nakazując jednocześnie, aby 

                                                           
 

2130 C. Kuklo, Rodzina…, s. 216. 
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przeprowadzać takie obliczenia na próbie rodzin mających sześcioro i więcej dzieci)2131. Nie 

zaobserwowałem wprawdzie systematycznego wzrostu przerw intergenetycznych w rodzinach 

kazimierskich w przypadku pierwszych odstępów, ale z całą pewnością trzy ostatnie były 

znacząco dłuższe od poprzednich (tabela 100). Ostatni odstęp intergenetyczny wynosił 

przeciętnie ponad 30 miesięcy, a w przypadku rodzin kompletnych nawet ponad 3 lata. Sądzę, 

że jest to świadectwo zmniejszania się płodności kobiet wraz z jej postępującym wiekiem2132. 

Przedostatni odstęp (obliczony na podstawie rodzin kompletnych i zamkniętych, czyli 

najbardziej reprezentatywnych rodzin) liczył blisko 30 miesięcy, zapewne z powodu 

postępującej z wiekiem utraty zdolności rozrodczej kobiet lub jako efekt wykorzystania 

ostatniej szansy na powiększenie rodziny2133. Wspomniana wyżej nieregularność długości 

w przypadku pierwszych przerw intergenetycznych świadczyć może – jak wnioskował 

w przypadku osiemnastowiecznej Warszawy Cezary Kuklo – o stosowaniu praktyk kontroli 

urodzeń2134. 

 

Tabela 100. Średnie odstępy intergenetyczne w rodzinach kazimierskich posiadających sześcioro  

lub więcej potomstwa (1721−1800) 

Typ rodziny 
Ogółem 

rodzin 

Średni odstęp intergenetyczny (w miesiącach) 

I−II II−III III−IV IV−V PPO PO O 

Kompletne (zamknięte) 27 22,6 23,3 24,8 25,9 32,7 29,7 32,2 

Kompletne (wszystkie) 44 26,3 23,0 25,4 24,3 31,4 27,6 37,0 

Zamknięte oraz otwarte a 102 36,3 23,1 12,5 24,0 28,0 26,7 33,5 

Źródło: j.w. Objaśnienia: PPO – przed przedostatni; PO – przedostatni; O – ostatni; 
a
  – rodziny otwarte, które 

zakończyły prokreację maksymalnie w 1790 r. 

 

 

Ciekawie wygląda zestawienie prezentujące średni odstęp intergenetyczny 

w zrekonstruowanych rodzinach w korelacji z liczbą posiadanego potomstwa (wykres 14). 

Zauważono już, że im większą liczbę potomstwa posiadała rodzina, tym średni odstęp 

intergenetyczny był krótszy2135. Poczynając od rodzin z najmniejszą liczbą dzieci średni odstęp 

pomiędzy narodzinami pierwszego i drugiego potomka liczył ponad 2,5 roku. Rodziny 

                                                           
 

2131 Por. Tamże. 
2132 Tenże, Demografia…, s. 339. 
2133 E. Piasecki, Charakterystyka demograficzna dawnej rodziny polskiej, PDP, t. 14, 1983, s. 111; D. Daszkiewicz-

Ordyłowska, Rodzina…, s. 93. 
2134 C. Kuklo, Rodzina…, s. 217. 
2135 K. Kołodziejczyk, Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg 

metrykalnych (część 2), s. 79, tab. 11. 
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posiadające około 9–11 dzieci oczekiwały na kolejne przeciętnie około 2 lata. Z kolei rodziny 

posiadające 12–15 dzieci oczekiwały średnio na kolejne narodziny 20 miesięcy. Podobne 

obserwacje poczyniono w przypadku parafii bejskiej, parafii tyskiej oraz parafii bielawskiej, 

gdzie średnie odstępy malały wraz z liczebnością rodzin2136. 

 

Wykres 14. Średnie odstępy intergenetyczne według liczby posiadanego potomstwa w Kazimierzu (1721−1800) 

 
Źródło: j.w. Uwaga: wykorzystano rodziny zamknięte i rodziny otwarte, w których ostatnie dziecko urodziło się 

do 1790 r. włącznie. Objaśnienia: ŚOI – średni odstęp intergenetyczny. 

5. Długość trwania małżeństwa 

Na długość pożycia małżeńskiego bez wątpienia wpływał szereg czynników 

odpowiedzialnych za długość życia. Najczęściej wymienia się w tym miejscu: klęski 

nieurodzaju, epidemie, sytuację ekonomiczną, stan higieny, sytuację zdrowotną, warunki 

żywieniowe, stan opieki lekarskiej oraz prowadzony styl życia2137. Trudno nie zauważyć 

korelacji między długością trwania życia a liczbą wydanego na świat potomstwa. Dłuższe 

trwanie życia ludzkiego dodatnio wpływało na czasu trwania małżeństwa, a ten z kolei rzutował 

na liczbę wydanego na świat potomstwa. W celu dokonania analizy dotyczącej średniej 

długości trwania małżeństwa w Kazimierzu pod Krakowem postanowiłem wziąć pod uwagę 

                                                           
 

2136 E. Piasecki, Ludność parafii bejskiej…, s. 219, tab. VI.29; M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 235; 

A. Kamieniecka, Rodzina…, s. 102. 
2137 M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 242−248; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Rodzina…, s. 98−100; 

J. Spychała, Rodzina…, s. 43−45. 
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związki zawarte w latach 1721−1750, tak aby uzyskać możliwie jak najdłuższy okres 

obserwacji ich długości i zapewnić reprezentatywność danych2138. Analizie poddałem 

86 związków małżeńskich (tabela 101)2139. W badanym okresie największą grupę związków 

stanowiły małżeństwa trwające 15−19 lat. Niewiele było małżeństw trwających powyżej 25 lat. 

 

Tabela 101. Małżeństwa w Kazimierzu według czasu trwania (1721−1750) 

Czas trwania 

małżeństwa 

(w latach) 

Zawarte w latach 
Ogółem 

1721−1730 1731−1740 1741−1750 

liczba liczba % 

0−4 − 5 4 9 10,5 

5−9 1 2 8 11 12,8 

10−14 4 3 6 13 15,1 

15−19 4 9 7 20 23,3 

20−24 5 4 4 13 15,1 

25−29 2 1 3 6 7,0 

30−34 2 2 3 7 8,1 

35−39 1 2 2 5 5,8 

40− 1 − 1 2 2,3 

Ogółem 20 28 38 86 100,0 

Źródło: j.w. 

 

Małżeństwa w epoce staropolskiej nie były długotrwałe (tabela 102). Dopiero 

pozytywne zmiany w dziedzinie jakości pożywienia i opieki lekarskiej, jakie zaszły 

w XIX stuleciu, sprzyjały wydłużeniu ludzkiego życia, a tym samym długości trwania 

małżeństw2140. W Kazimierzu w latach 1721−1750 małżeństwo trwało przeciętnie 17,9 roku 

(mediana: 17 lat)2141. Trwało więc dłużej niż w osiemnastowiecznej Warszawie, ale 

zdecydowanie krócej niż w miejsko-wiejskich parafiach śląskich (Toszek, Kochłowice, 

Strzelce Opolskie), gdzie czas ich trwania sięgał prawie 25 lat. Również związki zawarte 

                                                           
 

2138 Obserwacja długości trwania wszystkich związków zawartych w badanym osiemdziesięcioleciu (1721−1800) 

dałaby obraz daleki od prawdziwego, gdyż w takim zestawieniu musiałyby dominować małżeństwa krótkotrwałe. 

Dostrzegł to także C. Kuklo w przypadku warszawskiej parafii św. Krzyża, bowiem uzyskał średnią długość 

małżeństw zawartych w latach 1740−1769 na poziomie 15 lat, gdy związki zawarte w latach 1770−1799 trwały 

już średnio 5 lat krócej; zob. C. Kuklo, Rodzina…, s. 181−182. 
2139 Wprawdzie wyodrębniłem 102 rodziny zamknięte, które zapoczątkowane zostały w latach 1721−1750, lecz 

w przypadku 86 z nich dzięki zapisom metrykalnym zgonów znana była dokładna data zakończenia związku 

wskutek śmierci jednego z małżonków. Pozostałe rodziny (16) zapoczątkowane w tym okresie zakwalifikowałem 

jako zamknięte jedynie na podstawie informacji o kolejnym związku jednego z małżonków lub wzmianki w innych 

źródłach o śmierci jednej z tych osób (takimi było np. wymienienie w księgach sądowych miejskich jednego 

z małżonków poprzedzone określeniem „niegdyś” czy zapisanie w metrykach zgonu kobiety lub mężczyzny jako 

wdowy lub wdowca). Odnośnie związków w przypadku których nie była znana dokładna data końca rodziny, nie 

było oczywiście możliwe obliczenie długości jego trwania. Zob. także Wstęp. 
2140 D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Rodzina…, s. 98. 
2141 W kolejnych dekadach obliczyłem: 1721−1730 − 21,8 roku, 1731−1740 – 17 lat oraz 1741−1750 − 16,5 roku. 
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w parafiach wiejskich (Raciborowice, Krasne) trwały dłużej niż w mieście. Uważam, że średnia 

długość małżeństwa uzyskana dla Kazimierza jest typowa dla miast, gdyż związki na wsi trwały 

zwykle dłużej, bowiem społeczność wiejska w mniejszym stopniu była narażona na klęski 

nieurodzaju oraz epidemie2142. 

 

Tabela 102. Małżeństwa według czasu trwania w wybranych ośrodkach Rzeczypospolitej (XVII−XIX wiek) 

Ośrodek (parafia) Okres Typ ośrodka (parafii) Średnia (w latach) 

Poznań XVII wiek miejska 10,0 

Warszawa (św. Krzyża) 1740–1769 miejska 15,0 

Kochłowice XIX wiek miejsko-wiejska 24,6 

Toszek 1789–1877 miejsko-wiejska 24,2 

Strzelce Opolskie 1766–1870 miejsko-wiejska 24,4 

Nowy Korczyn 1750–1800 miejsko-wiejska 18,3 

Wieleń nad Notecią 1760–1800 miejsko-wiejska 13,9 

Raciborowice XVIII wiek wiejska 26,0 

Krasne 1786–1863 wiejska 25,0 

Źródło: C. Kuklo, Rodzina…, s. 181−182; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 175; K. Kołodziejczyk, Rodzina 

w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 2), s. 80; 

S. Waszak, Dzietność…, s. 352; J. Spychała, Rodzina…, s. 42; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Rodzina…, s. 98; 

P. Kwapulińska, Rodzina…, s. 113. 

 

 

Małżeństwa pierwsze trwały zwykle dłużej niż powtórne (przyczyną był zwykle młodszy 

wiek osób, które po raz pierwsze wstępowały w związek małżeński); por. tabela 103. 

W Kazimierzu w latach 1721−1750 małżeństwa pierwsze trwały średnio 20,5 roku (mediana: 

18 lat), zaś powtórne 14,3 roku (mediana: 12,5 roku)2143. Zauważyłem spadek długości trwania 

małżeństwa w ciągu badanego pod tym względem trzydziestolecia (z 21,8 do 16,5 roku). 

 

Tabela 103. Małżeństwa pierwsze i powtórne w Kazimierzu według czasu trwania (1721−1750) 

Lata 

Małżeństwa 
Razem 

pierwsze powtórne 

liczba śr. a. mediana liczba śr. a. mediana liczba śr. a. mediana 

1721−1730 13 25,0 24 7 15,7 17 20 21,8 20,5 

1731−1740 14 22,0 22 14 12,1 12,5 28 17,0 17,5 

1741−1750 23 17,0 16 15 15,6 11 38 16,5 15,5 

Razem 50 20,5 18 36 14,3 12,5 86 17,9 17 

Źródło: j.w. Objaśnienia: śr. a. – średnia arytmetyczna. 

                                                           
 

2142 C. Kuklo, Demografia…, s. 285; P. Guzowski, Badania demograficzne nad rodziną…, s. 11−30; M. Żmijewska, 

Ludność parafii tyskiej…, s. 242; S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 196, tab. 41; J. Spychała, 

Rodzina..., s. 42. 
2143 Dla porównania np. w wiejskiej parafii Bejsce na początku XIX w. małżeństwa powtórne trwały przeciętnie 

12 lat; zob. E. Piasecki, Ludność parafii bejskiej…, s. 153. 
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W latach 1721–1800 w przypadku 142 małżeństw (27,8%) ich trwanie zakończyło się 

z powodu śmierci kobiety, zaś 171 z nich (33,6%) z powodu zgonu mężczyzny. Dla 197 rodzin 

(38,6%) nie ustaliłem daty zgonu żadnego z małżonków. Warto zaznaczyć, że jeśli związek 

małżeński zakończył się poprzez śmierć kobiety, to bardzo często była ona jeszcze w okresie 

reprodukcyjnym. W grupie 142 kobiet przez których śmierć zakończyły się małżeństwa prawie 

połowa z nich (47,9%) nie dożyła końca swojego okresu rozrodczego (tj. 45 lat). Niewątpliwie 

wpłynęło to na mniejszą liczbę zrodzonych w małżeństwach dzieci. 

Warto także odnotować, że w Kazimierzu w latach 1721−1800 miały miejsce przykłady 

długiego, jak na owe czasy, małżeńskiego pożycia. Długotrwałe małżeństwa na ogół 

skutkowały dużą liczbą zrodzonego potomstwa. Najdłuższe zanotowane w grupie rodzin 

zrekonstruowanych małżeństwo trwało ponad 54 lata2144. Zdarzały się także związki 

wyjątkowo krótkotrwałe, w przypadku których małżonkowie nie doczekali nawet pierwszej 

rocznicy jego zawarcia2145. 

6. Trwanie okresu wdowieństwa. Skala ponownych małżeństw 

Z powodu stosunkowo krótkiego trwania życia ludzkiego w epoce przedrozbiorowej 

bardzo powszechne były ponowne małżeństwa2146. Skala ich zawierania zależała przede 

wszystkim od poziomu umieralności ludności dorosłej oraz warunków kulturowych 

i ekonomicznych panujących na konkretnym terytorium2147. Według danych z kart rodzin 

zrekonstruowanych niektórzy mieszkańcy Kazimierza nierzadko zawierali w trakcie swojego 

życia nawet trzy związki małżeńskie2148. Rzeczą naturalną było, że owdowiały małżonek, tym 

bardziej wychowujący liczne nierzadko potomstwo, dążył do odbudowania rodziny, czyli 

                                                           
 

2144 Małżeństwo tworzyli Jakub i Agnieszka Tyrankiewiczowie. Rozpoczęło się ślubem zawartym w kościele 

śś. Michała i Stanisława 7 X 1730 r., a zakończyło się śmiercią Jakuba 4 III 1785 r. Żona zmarła tydzień później; 

karta rodziny zrekonstruowanej nr R–30. Drugi związek pod względem długości trwał 43 lata – tworzyli go 

Wojciech Tyrankiewicz oraz Agnieszka Choynańska. Rozpoczął się on ślubem zawartym w kościele skałecznym 

11 VII 1756 r., a zakończył się śmiercią Agnieszki 19 XII 1799 r.; karta rodziny zrekonstruowanej nr R–11. 
2145 W latach 1721−1800 w grupie 262 rodzin zrekonstruowanych, w przypadku których znana była data śmierci 

jednego z małżonków, było sześć takich małżeństw (2,3%). 
2146 C. Kuklo, Rodzina…, s. 284. Wskazuje się ponadto, że specyfika prowadzenia gospodarstwa rolnego sprawiła, 

że wdowcy i wdowy ze wsi zawierali powtórne związki szybciej niż mieszkańcy miast; por. M. Górny, Zawarcie 

małżeństwa…, s. 83−85. 
2147 E. Piasecki, Charakterystyka demograficzna…, s. 99. 
2148 Karty rodzin zrekonstruowanych nr BC−4f, BC−16b, BC−50, BC−69, BC−226, BC−247, BC−287, BC−361, 

BC−475. Ciekawy przypadek dotyczy Walentego Sierańczyka, który w ciągu niespełna trzech i pół roku 

trzykrotnie zawarł związek małżeński. Natomiast na wsiach niezwykle rzadko wstępowano trzykrotnie w związek 

małżeński; B. Puczyński, Ludność Brzeżan i okolic w XVII i XVIII wieku. Część II…, s. 23. 
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zawarcia nowego związku małżeńskiego – takie zachowanie nazywane jest poligamią 

sukcesywną2149. Na ponowne małżeństwa na ogół patrzono przychylnie, a w wielu przypadkach 

były one wręcz koniecznością2150. Śmierć współmałżonka była momentem przełomowym 

w dziejach najmniejsze komórki społecznej – rodziny. Owdowiałe kobiety musiały odnaleźć 

się w nowej sytuacji, bowiem wdowieństwo przynosiło często pogorszenie dotychczasowej 

pozycji społecznej, gospodarczej, a co za tym idzie także i ekonomicznej2151. Jednak wielu 

wdowom czas po śmierci męża nie jawił się wcale jako trudny, a nawet wręcz przeciwnie – 

jako okres większej samodzielności – toteż wdowy czasem z własnego wyboru nie wychodziły 

ponownie za mąż2152. Wdowieństwo niejednokrotnie oznaczało więc dla kobiet niejako awans 

i uzyskanie uprzywilejowanej pozycji prawnej, a ponadto swobodę i samodzielność, toteż 

korzystnie było ten stan wydłużać lub pozostać w nim do końca życia. W realiach miejskich 

wdowa mogła samodzielnie gospodarować i wychowywać nieletnie dzieci2153.  Wiadomo, że 

częstotliwość małżeństw osób wdowich zależała od wielu czynników, często trudnych do 

uchwycenia z poziomu dostępnych źródeł2154. Do szybkiego zawarcia małżeństwa mogło 

obligować mężczyzn-rzemieślników ustawodawstwo cechowe. Przykładowo statut cechu 

rzeźników kazimierskich przewidywał kary dla mężczyzn, którzy w stanie wdowim będą 

przebywać więcej niż jeden rok2155. Podobnie wdowom po rzemieślnikach dawano rok 

i 6 tygodni na zawarcie kolejnego ożenku. Z obowiązku muszę dodać, że ustalenie wszystkich 

ponownych związków wdowców i wdów nie było możliwe, bowiem ponowne małżeństwa 

musiano także zawierać w innych parafiach, poza Kazimierzem (w omawianym przypadku 

zwłaszcza w licznych kościołach krakowskich)2156. W celu uzupełnienia tych braków wziąłem 

pod uwagę także źródła inne niż metrykalne2157. 

                                                           
 

2149 M. Górny, Zawarcie małżeństwa…, s. 85; C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 150. 
2150 M. Górny, Zawarcie małżeństwa…, s. 85−86. 
2151 C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 150−151; M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa…, s. 254. 
2152 B. Popiołek, Woli mojej ostatniej Testament ten... Testamenty jako źródło do historii mentalności staropolskiej 

XVII i XVIII wieku, Kraków 2009, s. 221. 
2153 A. Karpiński, Kobieta…, s. 206; U. Kicińska, Rola wdowy w rodzinie i społeczeństwie staropolskim 

na podstawie polskich drukowanych oracji pogrzebowych XVII wieku, „Sensus Historiae”, vol. 12, 2013/2014, 

s. 137, 141. 
2154 C. Kuklo, Rodzina…, s. 182. 
2155 Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa (1507–1795), t. 2 (1587−1696), z. 3, wyd. F. Piekosiński, 

Kraków 1909, nr 1859 (1658 r.). 
2156 Por. C. Kuklo, Rodzina…, s. 184−185. 
2157 W przypadku, gdy ponownego związku wdowca czy wdowy nie odnotowano w badanych rejestrach ślubów, 

pod uwagę wziąłem inne źródła na podstawie których mogłem stwierdzić fakt zawarcia nowego związku: metryki 

chrztów (zapisane chrzty dzieci z nowego związku), księgi miejskie (adnotacja o danej osobie wraz z nowym 

partnerem) oraz spisy ludności (zapisanie osoby owdowiałej z nową rodziną). 
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Z dotychczas przeprowadzonych badań wiadomo, że w okresie wczesnonowożytnym 

to wdowcy zawierali częściej małżeństwa powtórne niż wdowy. Przykładowo w parafii 

św. Krzyża w Warszawie w XVIII wieku ponowny związek zawierała niecała połowa 

wdowców i zaledwie jedna trzecia wdów (ogólnie 42% osób w stanie wdowim)2158. W miejsko-

wiejskiej parafii Nowy Korczyn w latach 1751–1800 ponowny związek zawarło 61% 

wdowców i 31,5% wdów (44,7% wdów i wdowców)2159. Nie inaczej było w przypadku 

mieszkańców Kazimierza (tabela 104). Ponowny związek zawarło tutaj nieco ponad dwie 

trzecie wdowców i prawie jedna trzecia wdów. Ogólnie prawie połowa (47,2%) osób 

owdowiałych obu płci znalazła nowego partnera na dalsze życie. Nie stwierdziłem, aby staż 

poprzedniego związku miał jakiś wpływ na odsetek zawieranych powtórnych małżeństw.  

 

Tabela 104. Skala zawierania związków powtórnych w Kazimierzu (1721–1800) 

Staż poprzedniego 

związku (w latach) 

Ogólna liczba 
Ponowne ożenki 

wdowcy wdowy razem 

wdowców wdów liczba % liczba % liczba % 

0–4 28 26 17 60,7 9 34,6 26 48,1 

5–9 18 32 13 72,2 16 50,0 29 58,0 

10–14 22 25 13 59,1 4 16,0 17 36,2 

15–19 17 30 13 76,5 7 23,3 20 42,6 

20–24 13 12 10 76,9 6 50,0 16 64,0 

25–29 7 7 1 14,3 2 28,6 3 21,4 

30– 12 9 7 58,3 1 11,1 8 38,1 

    brak informacji * 24 34 21 87,5 9 26,5 30 51,7 

Ogółem 141 175 95 67,4 54 30,9 149 47,2 

Źródło: j.w. Objaśnienia: * – nie była znana precyzyjna data śmierci jednego z małżonków (z uwagi na brak 

metryki zgonu ustalono ją na podstawie innych źródeł). 
 

Mieszkańcy Kazimierza w stanie wdowim czekali przeciętnie prawie 16 miesięcy 

na nowy ożenek (tabela 105). Wdowcy znajdowali szybciej partnerkę na resztę życia, 

bo przeciętnie po roku wdowieństwa. Z kolei kobiety wychodziły za mąż średnio około 

7 miesięcy później2160. Przed upływem miesiąca od śmierci poprzedniej partnerki 8,4% 

wszystkich wdowców zawarło małżeństwo, przy czym analogicznie uczyniło to samo zaledwie 

                                                           
 

2158 C. Kuklo, Rodzina…, s. 183–184, tab. 30 oraz 31. 
2159 K. Kołodziejczyk, Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg 

metrykalnych (część 2), s. 83. 
2160 Tendencja do zawierania przez wdowców ponownych związków szybciej od wdów wpisuje się w wyniki 

podobnych badań; por. M. Górny, Zawarcie małżeństwa…, s. 85; C. Kuklo, Rodzina…, s. 185–186; Tenże, 

Demografia…, s. 286; K. Kołodziejczyk, Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku 

na podstawie ksiąg metrykalnych (część 2), s. 83–84. 
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1,9% wdów. Odsetek ponownych związków wdów uzyskał przewagę nad odsetkiem 

ponownych małżeństw wdowców dopiero w przypadkach, gdy od śmierci poprzedniego 

małżonka minęło od roku do dwóch lat (wówczas prawie 21% wszystkich wdów stających 

ponownie przed ołtarzem zawarło ślub). Sądzę, że taki stan rzeczy wynikał poniekąd z obawy 

potencjalnych kandydatów do ręki wdowy co do stanu błogosławionego kobiety i niedalekich 

w perspektywie narodzin dziecka-pogrobowca2161. Przykładowo owdowiała 1 czerwca 1759 

roku Salomea Barbara Staborowska urodziła syna-pogrobowca pod koniec lipca 1759 roku, co 

z pewnością przeszkodziło jej w szybkim remariażu. W jej przypadku widoczna ciąża mogła 

zniechęcać kandydatów do małżeństwa lub ona sama chciała przeczekać czas ciąży2162. 

Chociaż podobnych sytuacji było wiele, to inaczej musiało być w przypadku Jadwigi 

Grochalczykowej (wdowy po Mateuszu Grochalczyku), która 17 września 1769 roku będąc 

w ciąży zawarła ponowny ślub z Antonim Solakowskim, zaś ich dziecko urodziło się pod 

koniec tego samego roku2163. Nie wiadomo czy nowy mąż wiedział o ciąży swojej wybranki. 

Czasem szybkie zawieranie małżeństw przez wdowy – tak jak to miało miejsce w parafii 

warszawskiej w drugiej połowie XVIII stulecia – miało na celu jak najwcześniejszą legalizację 

dzieci poczętych w wyniku pozamałżeńskich kontaktów seksualnych. Część wdów – jak 

pokazały badania – przyjmowała po śmierci męża swobodniejszą postawę obyczajową2164. 

W przypadku mieszkańców Kazimierza także stwierdziłem podobne zachowania. Zofia 

Piątkowska, po śmierci męża w kwietniu 1778 roku, zawarła w maju 1780 roku małżeństwo 

z Aleksandrem Gronowskim. Dziecko narodziło się młodej parze już w lipcu tego samego roku, 

czyli niecałe trzy miesiące od ślubu2165. Nie inaczej mogło być w przypadku Reginy 

Chruścińskiej, która po ponownym ożenku z Karolem Borkowskim w maju 1756 roku wydała 

na świat dziecko ponad dwa miesiące później (w sierpniu 1756 roku). Pierwszy mąż Reginy 

zmarł 1 października 1755 roku, więc nie mógł być ojcem tego dziecka2166. 

                                                           
 

2161 M. Górny, Zawarcie małżeństwa…, s. 83; C. Kuklo, Demografia…, s. 287. 
2162 Karta rodziny zrekonstruowanej nr BC–137. 
2163 Karta rodziny zrekonstruowanej nr J– 392. 
2164 C. Kuklo, Demografia…, s. 287. 
2165 Karty rodzin zrekonstruowanych nr BC–16 oraz BC–504. 
2166 Karty rodzin zrekonstruowanych nr BC–70 oraz BC–180. 
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Tabela 105. Czas trwania wdowieństwa w Kazimierzu (1721–1800) 

Źródło: j.w. Objaśnienia: * – nie była znana precyzyjna data śmierci jednego z małżonków lub dokładna data 

ponownego ślubu (pewny był jedynie fakt zawarcia kolejnego związku lub nie), więc w konsekwencji 

niemożliwe było ustalenie czasu wdowieństwa. 

 

 

Zdarzały się przypadki bardzo szybkiego wejścia w nowy związek małżeński. Pięciu 

wdowców i jedna wdowa wzięli kolejny ślub przed upływem miesiąca od śmierci poprzedniego 

współmałżonka2167. Zanotowałem także przypadki długotrwałego wdowieństwa. Co ciekawe, 

dwa najdłuższe okresy między śmiercią współmałżonka a zawarciem kolejnego ślubu 

dotyczyły mężczyzn. Andrzej Niedzielski, owdowiawszy w sierpniu 1781 roku, ponowny 

związek zawarł dopiero po przeszło 6 latach2168. Wojciech Jordanowski po śmierci żony 

w lutym 1787 roku ożenił się ponownie dopiero w maju 1792 roku2169. Trzeci najdłuższy okres 

wdowieństwa zanotowałem w przypadku Agnieszki Szafrańskiej, która w stanie wdowim 

trwała przez prawie 5 lat (do listopada 1784 roku)2170. 

Jeśli chodzi o czynniki niejako „regulujące” częstotliwość zawieranych małżeństw 

powtórnych, okazuje się, że jednym z najbardziej determinujących była liczba posiadanego 

potomstwa pochodzącego z poprzedniego związku2171. Do nowopowstałej rodziny trafiały 

                                                           
 

2167 Karty rodzin zrekonstruowanych nr R–54, BC–249, BC–331, BC–13 oraz BC–90. 
2168 Karty rodzin zrekonstruowanych nr BC–388 oraz BC–388b. 
2169 Karty rodzin zrekonstruowanych nr BC–359 oraz BC–359e. 
2170 Karty rodzin zrekonstruowanych nr J–783 oraz BC–50a. 
2171 J. Michalewicz, Elementy demografii…, s. 185. 

Czas trwania wdowieństwa 

Liczba zawartych ślubów przez osoby owdowiałe 

mężczyzna kobieta razem 

liczba % liczba % liczba % 

do 30 dni 8 8,4 1 1,9 9 6,0 

30−60 dni 10 10,5 2 3,7 12 8,1 

60−90 dni 7 7,4 4 7,4 11 7,4 

od 3 miesięcy do pół roku 12 12,6 4 7,4 16 10,7 

od pół roku do roku 7 7,4 6 11,1 13 8,7 

od roku do dwóch lat 8 8,4 12 22,2 20 13,4 

od dwóch do trzech lat 6 6,3 6 11,1 12 8,1 

ponad 3 lata 6 6,3 7 13,0 13 8,7 

   nieznany * 31 32,6 12 22,2 43 28,9 

Ogółem 95 100,0 53 100,0 148 100,0 

Średnia (w latach) 1,0 1,6 1,3 
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dzieci z poprzednich związków wdowca i wdowy2172. Jak już nadmieniłem, posiadanie 

ówcześnie licznego potomstwa przez osoby owdowiałe nie przysparzało im powodzenia na 

rynku małżeńskim2173. W przypadku ludności Kazimierza zaobserwowałem, że to kobiety 

obarczone potomstwem miały większy problem z ponownym ożenkiem niż mężczyźni (tabela 

106)2174. Nie musiało być to potomstwo liczne. Posiadanie już dwójki dzieci uwidacznia 

różnice w tej kwestii pomiędzy płciami, bowiem kiedy prawie 70% wdowców zawarło 

ponowny ślub, to uczyniła to jedynie nieco ponad jedna trzecia wdów. W Kazimierzu niektóre 

wdowy, mające liczne potomstwo z poprzedniego związku, nie wyszły ponownie za mąż, 

a w tej niewątpliwie niełatwej sytuacji życiowej materialne oparcie mężczyzny byłoby dla nich 

nieocenione2175. Franciszka Kępska, wdowa po Józefie, musiała sprzedać swój dom za bramą 

Wielicką, bowiem była „różnym osobom winna przeszło złp 500” oraz nie stać jej było na 

reparacje „domu spustoszałego” i na „okrycie siebie i dzieci obdartych” (1797)2176. Były i zgoła 

przeciwne przypadki. Przykładowo wdowcy Błażej Szczepankiewicz i Anna Mierzwińska, 

którzy zawarli ślub w styczniu 1789 roku, spisali wcześniej umowę przedślubną, w której jako 

powód zabiegania przez Mierzwińską (sic!) o zawarcie małżeństwa wymieniono „trudność 

zabiegów dla utrzymania siebie i dzieci po pierwszym małżonku pozostałych”. Wprawdzie 

Anna wydała na świat pierwszemu mężowi aż 11 dzieci, ale część z nich zmarła lub 

w międzyczasie opuściła rodzinne gospodarstwo, więc wdowa w momencie swojego drugiego 

ślubu pozostawała z dwójką potomstwa2177. Prawie pięćdziesięcioletnia wdowa dostrzegła 

także chyba pewną nierówność stron umowy, którą zawiera z prawie dwukrotnie młodszym 

mężczyzną. Nie wynikała ona chyba tylko ze sporej różnicy wieku („bezdzietnym go bydź 

widząc, a mając sama dziatki z pierwszym małżonkiem spłodzone”), ale aby „utwierdzić go nie 

tylko w stałym ku sobie przywiązaniu, ale i pracy około gospodarstwa” zapisała nowemu 

                                                           
 

2172 M. Górny, Zawarcie małżeństwa…, s. 86. 
2173 Np. w warszawskiej parafii św. Krzyża posiadanie przez osobę wdowią, bez względu na płeć, już pięcioro czy 

sześcioro dzieci zmniejszało szansę na ponowny ślub; C. Kuklo, Demografia…, s. 287. 
2174 Wziąłem pod uwagę liczbę żyjącego potomstwa w chwili ponownego ślubu. Wiadomo jednocześnie, że 

staropolska rejestracja pogrzebów nie była dokładna, szczególnie w przypadku zapisywania zgonów dzieci. 

W kontekście odtworzenia liczby dzieci osób wdowich wchodzących do nowej rodziny uwagę na ten problem 

zwrócił M. Górny, Zawarcie małżeństwa…, s. 86. 
2175 D. Żurek, Małżeństwa mieszczan…, s. 52. 
2176 ANK, AMK, Akta magistratu m. Kazimierza, sygn. 29/34/356, s. 33. 
2177 Według spisu ludności z 1791 r. małżeństwo mieszkało w kamienicy Szczepankiewicza za bramą Krakowską 

wraz z dziećmi Anny (synem Janem, córką Teklą oraz drugą córką wraz z zięciem Kajetanem Miśkiewiczem) oraz 

służącym. Według spisu z kolejnego roku z małżonkami mieszkała już tylko córka Tekla oraz służący. Syna 

zanotowano w domu Franciszka Czechowskiego w Kazimierzu (był „w terminie”); ANK, Akta Komisji 

Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, sygn. 29/30/40, s. 27, 80, 99. 
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małżonkowi połowę kamienicy przypadłą jej po pierwszym mężu2178. W przypadku mężczyzn 

mających dzieci zrodzone z poprzedniej małżonki było inaczej. Młodo owdowiali mężczyźni, 

obarczeni licznym potomstwem, szukali pomocy w prowadzeniu domu2179. Odnotowałem, że 

sześć wdów posiadających ponad pięcioro dzieci nie miała problemów z zawarciem 

ponownego związku. Wydaje mi się, że miały na to przemożny wpływ czynniki majątkowe, 

które nawet przy dużej liczbie potomstwa i niemłodym wieku wdowy, przechylały szalę na 

korzyść kobiety2180. Zamożni wdowcy mogli długo nie zawierać kolejnego związku 

i zatrudniać służbę do opieki nad licznym potomstwem2181. Jacek Gajewski po śmierci swojej 

żony Marianny w 1789 roku nie zawarł ponownego związku, chociaż posiadał czwórkę 

nieletniego potomstwa. Według spisu ludności parafii Bożego Ciała z 1791 roku mężczyzna 

zamieszkiwał z służącą, która mogła być jego podporą w opiece nad dziećmi2182. 

 

 

Tabela 106. Śluby powtórne a liczba posiadanego żyjącego potomstwa z poprzedniego związku  

w Kazimierzu (1721–1800) 

Liczba dzieci 

z poprzedniego 

związku 

Wdowcy Wdowy 

Ogółem 

(liczba) 

ponownie się ożenili Ogółem 

(liczba) 

ponownie wyszły za mąż 

liczba % liczba % 

0 26 15 57,7 43 12 27,9 

1 30 21 70,0 22 12 54,5 

2 21 14 66,7 29 10 34,5 

3 14 8 57,1 12 2 16,7 

4 15 8 53,3 13 3 23,1 

5 6 4 66,7 12 2 16,7 

6 2 – – 5 2 40,0 

7 4 3 75,0 3 1 33,3 

8 – – – 1 – – 

9 – – – 1 – – 

   nieznana * 23 22 95,7 34 10 29,4 

Ogółem 141 95 67,4 175 54 30,9 

Źródło: j.w. Objaśnienia: * − nie była znana dokładna data zakończenia rodziny, a w konsekwencji liczba dzieci 

w momencie owdowienia. 

 

 

                                                           
 

2178 ANK, AMK, Protokuł transakcyi urzędu radzieckiego miasta JKMci Kazimierz przy Krakowie, 

sygn. 29/34/222, s. 309–320. Istotnie dwójka dzieci Szczepankiewicza z pierwszego małżeństwa zmarła wcześniej 

niż spisano cytowaną umowę; Karty rodzin zrekonstruowanych nr BC–64, BC–66 oraz BC–66a. 
2179 A. Karpiński, Kobieta…, s. 173–174. 
2180 C. Kuklo, Demografia…, s. 287. Podobnie mogło być w osiemnastowiecznej Warszawie; Tenże, Rodzina…, 

s. 183. 
2181 Tenże, Rodzina…, s. 182. 
2182 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 21. 
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Owdowienie w starszym wieku nie pozostawało bez wpływu na szansę na kolejny 

mariaż (tabela 107). Jeśli wdowa ukończyła 40. rok życia trudniej było jej zawrzeć ponowny 

związek, bowiem jak wynika z zestawienia, uczyniła to nieco ponad jedna piąta kobiet w wieku 

40−49 lat. W przypadku wdowców nawet starszy wiek nie ograniczał ich w tej kwestii tak 

bardzo jak wdowy. 

 

Tabela 107. Śluby powtórne a wiek owdowienia w Kazimierzu (1721−1800) 

Wiek w chwili 

owdowienia  

(w latach) 

Wdowcy Wdowy 

Ogółem 

(liczba) 

ponownie się ożenili Ogółem 

(liczba) 

ponownie wyszły za mąż 

liczba % liczba % 

15−19 − − − 3 1 33,3 

20−24 4 2 50,0 3 2 66,7 

25−29 7 6 85,7 8 3 37,5 

30−34 17 13 76,5 22 9 40,9 

35−39 9 8 88,9 16 10 62,5 

40−44 14 8 57,1 10 2 20,0 

45−49 27 18 66,7 27 6 22,2 

50−54 9 8 88,9 5 2 40,0 

55−59 14 8 57,1 10 − − 

60−64 − − − − − − 

65−69 1 − − 1 − − 

nieznany 39 24 61,5 70 19 27,1 

Ogółem 141 95 67,4 175 54 30,9 

Źródło: j.w. 

 

W przypadku Kazimierza zaobserwowałem ponadto wiele małżeństw powtórnych, 

które zostały zawarte w obrębie tej samej profesji. Niewątpliwie świadczy to o dużym wpływie 

własnych kręgów towarzyskich na wybór nowego partnera. Elżbieta, wdowa po szewcu 

kazimierskim Tomaszu Jodłowskim, zawarła w 1791 roku ponowny związek z Józefem 

Gregorskim, także szewcem2183. Podobnie Anna Parlińska, wdowa po krawcu kazimierskim 

Michale, w 1790 roku za nowego męża obrała sobie członka tego samego cechu – Karola 

Sroczyńskiego2184. Tak samo postąpiła Agnieszka Śpiewakowiczowa, wdowa po szewcu 

Wojciechu, która po jego śmierci poślubiła Józefa Staszowskiego (1786)2185. Podobnych 

przypadków nie brakowało. Praktyka poślubiania wdów pozostałych po kolegach z tej samej 

                                                           
 

2183 Karty rodzin zrekonstruowanych nr BC–157 oraz BC–198. 
2184 Karty rodzin zrekonstruowanych nr BC–254 oraz BC–185b. 
2185 Karty rodzin zrekonstruowanych nr BC–381a oraz BC–171a. 
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konfraterni rzemieślniczej była zresztą przewidziana w statutach samych cechów2186. Pomimo, 

że niejedna wdowa była starsza wiekiem i posiadała liczne potomstwo, to mogła być atrakcyjna 

dla młodych mężczyzn pod względem ekonomicznym, bowiem posiadała warsztat 

rzemieślniczy po zmarłym mężu. Młody rzemieślnik mógł sobie w ten sposób zapewnić lepszy 

start życiowy2187. Wśród kazimierskich rodzin zrekonstruowanych zdarzały się małżeństwa 

młodych kawalerów z dużo starszymi od nich wdowami (nawet trzykrotnie!)2188. 

7. Okołoporodowa umieralność kobiet 

Poród w Polsce przedrozbiorowej był wydarzeniem szczególnym, ale również 

wyjątkowo niebezpiecznym, zarówno dla matek, jak i dla rodzących się dzieci2189. Tak 

relacjonowała przebieg niepomyślnego porodu, jaki odbyła mieszczka kazimierska Helena 

Kubaszowska, obecna przy nim Regina Kumorkiewiczowa: „[…] przyszedł do mnie 

Kubaszowski prosząc mnie abym poszła do jego żony, do której przyszedłszy widziałam 

stojącą Kubaszowską przy piecu a wszystka drżała i na nią upławy wielkie rzucały się. Pytał 

mi się Kubaszowski co by z tym robić, jak mu odpowiedziałam, że trzeba iść po kobietę 

[tj. akuszerkę – przyp. KK] […]. Sprowadził Małgorzatę Bukowską, dawali jej pić ziela, taż 

Bukowska posmarowała Kubaszowską i podpasała ją. W poniedziałek […] przyszedł do mojej 

stancji Kubaszowski prosząc mnie abym do jego żony poszła […] widziałam w łóżku leżała 

ubrana Kubaszowska i już rączkę było widać […] tak ja mówiłam, żeby po kobietę poszedł 

[…]. Że zimno było u Kubaszowskiego w izbie poszła do mojej stancji i tam okrutnie rzucała 

się po łóżku, bo bardzo bóle wielkie miała, jam poszła po wódkę serdeczną, a w ten czas już 

P. Bóg dał na świat dziecię całe, widziałam, że to dziecię było bardzo potłuczone i główkę 

w tyle miało zgruchotaną […]” (1784)2190. Czasem konsekwencje niepomyślnego porodu 

mogły być bardzo dotkliwe. Żona Stanisława Karwackiego, cyrulika i mieszczanina 

kazimierskiego, poroniła swoje trzecie dziecko, zaś przy porodzie „kalictwa dostała”2191. 

                                                           
 

2186 Por. Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa (1507–1795), t. 1 (1507–1586), z. 2, wyd. F. Piekosiński, 

Kraków 1885, nr 603 (1574 r.). 
2187 A. Siłuch, Rejestracja metrykalna…, s. 91; C. Kuklo, Rodzina…, s. 183; J. Michalewicz, Elementy 

demografii…, s. 185. 
2188 Osiemnastoletni kawaler Walenty Szalinkiewicz poślubił w czerwcu 1769 r. sześćdziesięcioletnią wdowę 

Agnieszkę Świderską; karta rodziny zrekonstruowanej nr BC–468. 
2189 D. Żołądź-Strzelczyk, Wokół ciąży, porodu i połogu w okresie staropolskim, „Nowiny Lekarskie”, t. 79, nr 2, 

2010, s. 103. 
2190 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 215. 
2191 Tamże, s. 170. 
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Niektóre kobiety, najczęściej te dysponujące znacznym majątkiem, z obawy przed trudnym 

porodem spisywały nawet testamenty2192. Znane są także przypadki kobiet, które ograniczały 

pożycie małżeńskie z obawy przed tym trudnym czasem2193. 

Z kwestią okołoporodowej umieralności kobiet wiąże się ściśle ówczesny poziom 

opieki zdrowotnej oraz stan higieny. Najbardziej zasobne kobiety mogły liczyć na opiekę 

lekarza przed porodem, w trakcie połogu i po nim2194. Najgorzej sytuowane finansowo kobiety 

były właściwie pozbawione opieki medycznej. Mogły liczyć na pomoc jakiejś przygodnej 

„baby”, która nie posiadała zwykle niezbędnej wiedzy w zakresie odbierania porodu. Niezbyt 

fachowa pomoc przy porodzie, w połączniu ze stosowaniem w istocie szkodliwych czynności 

(podawanie alkoholu, fizyczne poszerzanie czy używanie pary wodnej na drogi rodne), 

skutkowała zwykle śmiercią zarówno dziecka, jak i matki2195.  W najlepszym wypadku kobiety 

skazane były przy porodzie na pomoc akuszerek, które najczęściej praktykowały na wsiach 

i w małych miastach. Niezbędną w swojej praktyce wiedzę na temat wydawania dzieci na świat 

czerpały najczęściej z własnego doświadczenia. Nierzadko dzięki asystencji przy trudnym 

porodzie, który finalnie okazał się pomyślny, cieszyły się autorytetem w oczach lokalnej 

społeczności2196. Znane jest tylko jedno nazwisko kazimierskiej akuszerki, Małgorzaty 

Bukowskiej, która zeznawała w 1784 roku w sprawie ciężarnej kobiety bitej przez męża, czego 

efektem była śmierć dziecka przy porodzie2197. Na odbieraniu porodu znała się także niejaka 

Zofia Smoterka, która tak mówiła podczas zeznania na miejscowym ratuszu we wrześniu 

1784 roku na temat stanu zdrowia miejscowej mieszczki Marianny Pawłowskiej: „[…] znam 

się na tym, gdyż dzieci odbieram, że ona byłaby poroniła […]”2198.W niektórych miastach, 

począwszy od drugiej połowy XVI wieku, istniał urząd akuszerki miejskiej, ale w Kazimierzu 

profesja ta nie była zinstytucjonalizowana2199. Częściowe informacje na temat obecności 

akuszerek przy porodzie zawierają księgi pogrzebów (to najczęściej akuszerka chrzciła dzieci 

                                                           
 

2192 B. Popiołek, Woli mojej ostatniej…, s. 68, 71−72. Poddane kwerendzie testamenty mieszczek kazimierskich 

nie zawierają takich powodów spisania tego dokumentu. 
2193 K. Górna, Narodziny, śluby i zgony… 
2194 D. Żołądź-Strzelczyk, Wokół ciąży…, s. 102; E. Waszyński, Historia położnictwa…, s. 28. 
2195 J. Różański, Sztuka babienia, Warszawa 1792, s. I−XIV; Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem…, s. 60; 

H. Kurowska, Akuszerka…, s. 219, 234. 
2196 E. Waszyński, Historia położnictwa…, s. 227, 230−231. 
2197 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 214. A. Karpiński pisał, że akuszerki pojawiają się w źródłach bardzo 

rzadko, co uniemożliwia dokładniejsze badanie tej grupy zawodowej. Por. Tenże, Kobieta w mieście…, s. 98. 
2198 ANK, AMK, Acta criminalium, sygn. 29/34/276, s. 130. 
2199 Przykładowo taki urząd powstał w Gdańsku w 1610 r.; A. Karpiński, Kobieta…, s. 98−99. 
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in casu necessitatis)2200. Dotyczy to jednak tylko pewnej grupy badawczej, gdzie dziecko 

zmarło zaraz po porodzie, a duchowny uznał za właściwe zapisanie informacji o odbytym 

wówczas przez obecną akuszerkę chrzcie „z wody”2201. Korzystnie na stan opieki zdrowotnej 

w Kazimierzu niewątpliwie wpływała obecność praktykujących cyrulików2202 oraz istnienie 

zgromadzenia cechowego tej profesji2203. Wobec wysokich ówcześnie honorariów lekarzy 

szeroka rzesza mniej zamożnej ludności miejskiej w swych dolegliwości zdrowotnych mogła 

liczyć przede wszystkim na usługi cyrulików2204. Szczególnie doświadczeni byli w leczeniu 

obrażeń zewnętrznych, ponadto m.in. upuszczali krew i stawiali bańki2205. Ponadto 

w Kazimierzu od początku XV wieku istniała łaźnia miejska. Zatrudniony w niej łaziebnik, 

oprócz przygotowania kąpieli i zajmowania się balwierstwem (goleniem), zapewne wykonywał 

także masaże, stawiał bańki, puszczał krew czy wyrywał bolące zęby2206. Kazimierska łaźnia 

miejska popadła jednak w ruinę na początku XVIII stulecia2207. W Kazimierzu dostępne były 

także medykamenty, które zapewniały apteki. Wiadomo, że takie prowadzili od lat 

80. XVIII wieku Józef Krumłowski2208 oraz Józef Nemetz2209. Kazimierzanie zaopatrywali się 

                                                           
 

2200 Zdarzało się, że duchowni notowali nazwisko akuszerki asystującej przy porodzie, np. w parafii Nowy 

Korczyn pod koniec XVIII w. 
2201 W zapisach metrykalnych zgonów parafii Bożego Ciała 13 razy wspomniano o takich okolicznościach. 

W metrykach zgonów parafii św. Jakuba Apostoła dwa razy zapisano, że akuszerka ochrzciła dziecko 

kazimierzanki „z wody” w „niebezpieczeństwie śmierci”, zaś w zapisach parafii skałecznej nie wspomniano 

o takich przypadkach. 
2202 Kwerenda w księgach miejskich Kazimierza pozwoliła na ustalenie nazwisk cyrulików kazimierskich 

praktykujących w badanym okresie: Ignacego Wyszyńskiego (?−po 1788), Wojciecha Chachulskiego, Franciszka 

Ciechowskiego (ok. 1755−1797), Szczepana Harasińskiego, Kacpra Heknera (ok. 1752−po 1792), Stanisława 

Karwackiego (przed 1759−po 1785), Tomasza Majowskiego (ok. 1756−po 1792), Jana Wilhelma Kolbe 

(ok. 1746−1792), Jana Przeorskiego oraz Wojciecha Barankowica (?−1720). 
2203 ANK, Cechy chirurgów i cyrulików w Krakowie, Kazimierzu i Kleparzu, sygn. 29/131. 
2204 Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem…, s. 59. 
2205 Tamże, s. 58. 
2206 K. Pękacka-Falkowska, Spory kompetencyjne między łaziebnikami i chirurgami toruńskimi w XVIII w. 

Przypadek Johanna Zandera, „Medycyna Nowożytna”, t. 21, z. 2, 2015, s. 137–171. 
2207 B. Drzewiecki, Revisio Balnei Civilis Casimiriensis… 
2208 Józef Krumłowski (ok. 1752–?) prawo miejskie Kazimierza przyjął w 1782 r. Przybył z czeskiego miasta 

Tabor. W 1783 r. poślubił bliżej nieznaną Mariannę Rubinkowską, z którą doczekał się dziesięciorga dzieci. 

W 1790 r. sprawował urząd ławnika. Krumłowski swoją aptekę prowadził we własnej kamienicy przy ulicy 

Krakowskiej, która wraz z ulicą Wielicką stanowiła główną oś miasta; ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 

29/34/359, s. 55; karta rodziny zrekonstruowanej nr BC–160. 
2209 Józef Nemetz (1758–ok. 1790) pochodził z Kazimierza. W 1778 r. ożenił się z Franciszką Okońską, córką 

Jana, miejscowego karczmarza i rajcy, która zmarła 1785 r. Para doczekała się pięciorga dzieci; karta rodziny 

zrekonstruowanej nr BC–164. Nemetz mieszkał i prowadził swój interes w kamienicy Pawła Siweckiego, który 

słowną umową „ustąpił […] mieszkania, sklep na dole na aptekę i przy nim izdebkę per modum kuchenki […]. 

Na pierwszym piętrze izbę z salą i kuchnią także, w piwnicy swej złocenie flaszek z medykamentami […]” (1781); 

ANK, AMK, Acta inquisitionum, sygn. 29/34/274, s. 270. 



 

 

 

 

401 

 

także w krakowskich aptekach2210. Natomiast z 1792 roku pochodzą informacje o pierwszym 

stale praktykującym lekarzu w mieście2211. 

Aż do połowy XVIII stulecia na ogół nie istniała praktyka czynienia adnotacji 

w metrykach zgonów kobiet, że powodem ich śmierci był ciężki poród lub następujące po nim 

komplikacje zdrowotne2212. W rejestrach metrykalnych dopiero od końca pierwszej połowy 

XIX wieku zdecydowanie częściej notowano takie przyczyny zgonów2213. W przypadku badań 

nad zagadnieniem okołoporodowej umieralności kobiet nieodzowne staje się więc 

zastosowanie metody rekonstrukcji rodzin. Ponadto w celu powiększenia grupy badawczej 

postanowiłem w przypadku analizy badanego zjawiska, oprócz rodzin zrekonstruowanych, 

wykorzystać także grupę rodzin dla których nie odnalazłem metryki ślubu, czyli nie udało mi 

się ustalić daty początku rodziny (tzw. rodziny typu EO oraz EF)2214. 

Nauka demografii historycznej uznaje, że jeśli czas między datą narodzin ostatniego 

dziecka oraz datą zgonu matki wynosił maksymalnie 6 tygodni (czyli 42 dni) to śmierć kobiety 

mogła mieć związek z powikłaniami poporodowymi2215. W przypadku każdej zamkniętej 

rodziny zrekonstruowanej porównałem daty tych dwóch wydarzeń2216. W 510 rodzinach 

zrekonstruowanych zdarzyło się, że w ciągu 42 dni po urodzeniu dziecka zmarło 16 kobiet 

(na 1 760 urodzeń odnotowanych w tych rodzinach). W przeliczeniu na 1 000 urodzeń zmarło 

więc 9 kobiet. W 648 wspomnianych wcześniej rodzinach typu EF i EO (na 1 606 dzieci 

przypisanych do tych rodzin) w okresie do 6 tygodni po porodzie zmarło 19 kobiet. Dało to 

współczynnik równy 12‰ (12 zmarłych kobiet na 1 000 urodzeń). Po zsumowaniu tych danych 

                                                           
 

2210 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 173. 
2211 Magistrat kazimierski w 1792 r. wyraził zgodę, aby doktor medycyny Szymon Samuelson, niemiecki Żyd, 

wcześniej praktykujący jako medyk w kazimierskim mieście żydowskim, zakupił nieruchomość na terenie miasta 

chrześcijańskiego i osiedlił się; M. Bałaban, Dzieje Żydów…, t. 2, s. 535–536. 
2212 C. Kuklo, Demografia…, s. 312. Badania nad umieralnością mieszkańców miasta Krosna ukazały skrupulatne 

notowanie przez tamtejszych duchownych zgonów kobiet w wyniku niefortunnego porodu (np. w 1688 r. 

zapisano, że na 37 zmarłych kobiet 7 z nich poniosło śmierć w efekcie komplikacji porodowych); S. Cynarski, 

Ze studiów nad ludnością miasta Krosna w XVI−XVII w., „Rocznik Przemyski”, t. 11, 1967, s. 78. 
2213 Przykładowo w metrykach parafii bogucickiej na początku drugiej połowy XVIII w. zgony związane 

z niepomyślnym porodem stanowiły niecały 1% wszystkich przyczyn śmierci, zaś w latach 1851–1860 już prawie 

1,5%. Por. J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 257, tab. 86. 
2214 Zob. Wstęp. 
2215 C. Kuklo, Demografia…, s. 312. Niektórzy badacze przyjmują także okres 60 dni. 
2216 Większość badań bazuje na pobieżnej eksploracji zapisów metrykalnych zgonów (np. Tychy) niż na metodzie 

rekonstrukcji rodzin (np. Krasne, Nowy Korczyn). W wielu przypadkach zagadnienie okołoporodowej 

umieralności kobiet poruszane było podczas omawiania przyczyn zgonów (np. Strzelce Opolskie, Toszek, 

Kochłowice). Por. M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej…, s. 204−205; S. Rejman, Ludność podmiejska 

Rzeszowa…, s. 193−195; J. Spychała, Zgony…, s. 13−21; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Zgony…, s. 36−40; 

P. Kwapulińska, Zgony…, s. 64−70; K. Kołodziejczyk, Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII 

wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 2), s. 88−91. 
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otrzymałem wynik 11 kobiet na 1 000 urodzeń2217. Uważam, że uzyskana skala umieralności 

kobiet związana z czasem porodu nie może być i nie jest pełna, bowiem jeśli dziecko zmarło 

przed otrzymaniem sakramentu chrztu, wówczas nie było zapisywane w kościelnych rejestrach 

zgonów, a tym bardziej chrztów. W konsekwencji zgon kobiety, jeśli nawet nastąpił, nie mógł 

zostać przeze mnie powiązany z nieudanym porodem. 

Brak jest niestety większej liczby badań porównawczych dotyczących omawianego 

zagadnienia. W świetle przytoczonych niżej wyników uzyskanych dla innych ośrodków mogę 

stwierdzić, że w przypadku kazimierskich rodzin obliczony współczynnik okołoporodowej 

umieralności kobiet okazał się niski. Wiadomo, że w Warszawie w latach 1804–1805 na 

1 000 urodzeń umierało 15–17 kobiet2218. W parafii Nowy Korczyn w zrekonstruowanych 

rodzinach z lat 1751–1800 otrzymano średnio prawie 13 zgonów kobiet na 1 000 urodzeń dzieci 

w związku z komplikacjami okołoporodowymi2219, zaś w Krasnem w latach 1786–1863 

zanotowano 17 przypadków takiej śmierci w przeliczeniu na 1 000 porodów2220. Krystyna 

Górna dla parafii krapkowickiej obliczyła, że zgon związany z porodem dotyczył aż 11% 

rodzących kobiet (nie liczono współczynnika na 1 000 urodzeń)2221. Niektóre ustalenia 

dotyczące przypadków okołoporodowej umieralności kobiet w Kazimierzu znalazły 

potwierdzenie w innych źródłach. Andrzej Gorączkiewicz, którego żona – według metryk 

parafii Bożego Ciała – zmarła w piątym dniu po urodzeniu drugiej córki w grudniu 1783 roku, 

tak zeznawał w marcu 1789 roku: „[…] przed ośmią latami ożeniłem się z Jadwigą Nęguzowną 

młynarczonką, z nią tylko dwa roki mieszkałem bo przy drugim połogu umarła […]”2222. 

W kilku przypadkach potwierdzają ten fakt także adnotacje w metrykach zgonów kobiet: 

Reginy Muszyńskiej, Zofii Wołkowskiej i Barbary Frasińskiej2223. 

 

                                                           
 

2217 Współczynnik umieralności okołoporodowej kobiet otrzymałem dzieląc liczbę kobiet zmarłych wskutek 

komplikacji okołoporodowych przez ogólną liczbę porodów w badanym okresie (w grupie badanych rodzin), 

a następnie mnożąc otrzymaną wartość przez 1 000. Zob. C. Kuklo, Demografia…, s. 312. 
2218 C. Kuklo, Demografia…, s. 312. 
2219 K. Kołodziejczyk, Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg 

metrykalnych (część 2), s. 89. 
2220 S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 193. 
2221 K. Górna, Narodziny, śluby i zgony…, s. 41. 
2222 ANK, AMK, Protokuł kryminalny, sygn. 23/34/278, s. 17. 
2223 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1712–1783 [mikrofilm], sygn. 5–78, s. 78; Tamże, Księga pogrzebów 1784–

1797 [mikrofilm], sygn. 5–79, s. 42; Tamże, Księga pogrzebów 1797–1812 [mikrofilm], sygn. 5–80, b.p. 
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Tabela 108. Zgony kobiet w wyniku umieralności okołoporodowej (do 6 tygodni po porodzie)  

w Kazimierzu ustalone na podstawie rekonstrukcji rodzin (1721–1800) 

Lp. 

Matka dziecka Poród 

Imię i nazwisko 
Wiek 

(w latach) 
Data śmierci 

Dni od 

porodu 
Kolejność 

Wiek zgonu 

dziecka 

(w dniach) 

1.  Gertruda Szczudrowa b.d. 27 IX 1738 r. 10 7 2 

2.  Barbara Żołnowiczowa b.d. 2 XI 1732 r. 5 3 b.d. 

3.  Marianna Woźniak 20 24 X 1783 r. 13 2 b.d. 

4.  Franciszka Nemetz 21 28 III 1785 r. 6 5 1 364 

5.  Agnieszka Jakubowska 24 24 XI 1766 r. 39 1 b.d. 

6.  Justyna Bukowska 24 4 XI 1784 r. 11 1 1 256 

7.  Katarzyna Raychel 24 6 XII 1778 r. 7 1 110 

8.  Marianna Ziernicka 24 1 X 1797 r. 7 1 14 

9.  Teresa Ryichowna 24 11 X 1786 r. 9 1 9 

10.  Floriana Wróblowska 25 22 X 1757 r. 7 1 169 

11.  Marianna Hubert 25 3 X 1763 r. 4 1 b.d. 

12.  Jadwiga Gorączkiewicz 26 20 XII 1783 r. 5 2 36 

13.  Marianna Grzesiewicz 26 19 II 1784 r. 22    1−2 * 0 

14.  Agnieszka Grzybowska 27 30 X 1782 r. 2 3 8 

15.  Marianna Gaździńska 28 23 XII 1789 r. 10 3 b.d. 

16.  Barbara Dzidowska 28 28 VII 1773 r. 11 3 0 

17.  Agnieszka Kwiecińska 28 24 II 1766 r. 5 1 5 

18.  Magdalena Szymańska 30 29 XI 1736 r. 13 2 b.d. 

19.  Zofia Wołkowska 30 4 IX 1755 r. 3 2 130 

20.  Agnieszka Konopka 32 13 XI 1789 r. 2 3 b.d. 

21.  Regina Muszyńska 32 18 III 1791 r.      – ** 1 b.d. 

22.  Anna Chorzenek 32 22 I 1798 r. 2 1 b.d. 

23.  Regina Jaglarska 32 11 IX 1792 r. 0 4       0 *** 

24.  Rozalia Lutecka 34 3 I 1757 r. 33 7 545 

25.  Antonina Krulicka 34 20 X 1791 r. 5 4 b.d. 

26.  Jadwiga Pyzikowska 35 3 XII 1791 r. 4 10 3 

27.  Marianna Siranczyk 36 22 VIII 1794 r. 2    1−2 * b.d. 

28.  Barbara Frasińska 38 13 X 1798 r. 4 5 19 

29.  Marianna Glądzieńska 40 30 V 1744 r. 1 1 b.d. 

30.  Anna Czyżowska 40 3 X 1787 r. 18 3 0 

31.  Jadwiga Chorąszczykowa 40 31 I 1772 r. 3 4 1 

32.  Katarzyna Wróblowska 42 24 VII 1769 r. 22 5 b.d. 

33.  Regina Bilik 46 22 X 1756 r. 29 1 b.d. 

34.  Justyna Sobieniowska 46 2 VI 1794 r. 13 6 372 

35.  Franciszka Gazdecka 58 22 II 1787 r. 25    1−2 * 3 

Źródło: K. Kołodziejczyk, Baza danych kazimierskich rodzin zrekonstruowanych (karty rodzin 

zrekonstruowanych nr BC–164, BC–220, BC–215, BC–56, BC–20, BC–315, BC–90, BC–57, BC–82, BC–387, 

BC–256, BC–281, R–20, J–32, J–14a, BC–41, EF–55a, EF–357, EF–539, EF–114, EF–277, EF–296, EF–32, EF–

344, EF–361, EF–442, EF–510, EF–520, EF–548, EF–549, EF–55,, EF–570, EF–583, EF–584 oraz EF–83). 

Uwaga: brak zgonu dziecka – dziecko przeżyło poród lub nie zanotowano faktu jego śmierci do 1800 r.; 

Objaśniania: * – urodzenie bliźniacze; ** – brak metryki chrztu dziecka (w metryce zgonu matki zapisano: 

repentina morte in partu secuta); ***  – zapisano w metryce zgonu kobiety: sepulta est cum infans sua ab 

obstetrice in casu necessitatis baptisata; b.d. – brak danych.  
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Mała liczba otrzymanych przypadków pozwala na ich zestawienie w celu dalszej 

analizy zjawiska pod kątem wieku matki oraz kolejności niepomyślnego porodu (tabela 108). 

Zestawienie takie pozwoli mi także ustalić dalszy los dziecka. Z zestawienia wynika, 

że kazimierzanki najczęściej umierały z powodu pierwszego porodu (43%), czasem podczas 

drugiego i trzeciego (29%), a niezwykle rzadko podczas kolejnych. Przeciętnie drugi poród 

okazywał się niepomyślny. Średnia wieku tych kobiet wyniosła 31,8 roku (mediana: 31 lat). 

W świetle otrzymanych wyników mogę zgodzić się z opinią Ireny Gieysztorowej, która 

stwierdziła, że zgony podczas porodów dotyczyły w większości pierwszych urodzeń młodych, 

zdrowych kobiet, zaś te starsze rzadko umierały podczas porodu, a jeśli już to w wyniku 

powikłań okołopołogowych2224. W Kazimierzu kobiety umierały średnio 10,3 dnia po porodzie. 

Trzy przypadki śmierci kobiet dotyczyły urodzeń bliźniaczych. Ciąże mnogie były dużym 

zagrożeniem dla kobiet i rodzących się wówczas dzieci2225. Poród nie zawsze był też pomyślny 

dla noworodków. Często osłabione lub wręcz okaleczone (wskutek braku odpowiednich 

umiejętności u akuszerek) umierały niedługo po przyjściu na świat. Niemal połowa dzieci 

(42%) nie została zapisana w księgach pogrzebów, więc jeśli wierzyć rejestracji metrykalnej, 

dożyła wieku dorosłego lub roku 1800 (górna cezura obserwacji). Wiadomo, że 48% dzieci 

zmarło w ciągu pierwszego tygodnia życia, zaś prawie wszystkie (81%) z tej grupy zmarły nie 

ukończywszy 1. roku życia. 

  

                                                           
 

2224 I. Gieysztorowa, Rodzina staropolska…, s. 167. 
2225 E. Kizik, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów…, s. 140. 
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Rozdział V. Poza rodziną 

1. Urodzenia nieślubne i podrzutki 

W demografii historycznej, jeśli chodzi o skalę przedślubnej aktywności seksualnej, 

wyróżnia się pojęcia urodzenia nieślubnego oraz urodzenia będącego efektem poczęcia 

przedmałżeńskiego (dziecko zostało poczęte przed ślubem, lecz na świat przyszło już 

w legalnie zawartym związku)2226. Nie ograniczyłem się w przypadku tej pracy do obliczenia 

procentowego udziału urodzeń nieślubnych (określonych tym mianem przez spisującego 

metrykę) w skali miasta, lecz posługując się metodą rekonstrukcji rodzin, określiłem także 

skalę przedmałżeńskich kontaktów seksualnych (poczęć przedślubnych)2227. Nie sposób jednak 

obliczyć całkowitej skali aktywności seksualnej poza ramami legalnych związków 

małżeńskich, bowiem rejestracja metrykalna nie objęła wszystkich urodzeń „z prawego łoża”, 

a co dopiero całości tych „z nieprawego łoża”2228. Kobiety z powodu wstydu często nie chrzciły 

swoich nielegalnych dzieci. Częste były również poronienia, których nie rejestrowano 

w metrykach. Przykładowo Beata Szarlotte tak zeznawała w ratuszu kazimierskim we wrześniu 

1787 roku: „Z tym Wyznańskim [tj. konkubentem – przyp. KK] miałam jedno dziecię chłopca 

w Warszawie ale tylko ośm dni żył, tu w Kazimierzu dwa razy poroniłam, raz w 14., drugi 

w 8. tygodniu”2229. Również pomyślnie zakończone porody nie zawsze były rejestrowane 

w metrykach chrztów. Pochodząca z oddalonej od Kazimierza o około 22 km prywatnej wsi 

Radwanowice Jadwiga Dzięgczewiczowna, podczas kilkuletniej służby w Kazimierzu, którą 

odbywała u różnych gospodarzy, spłodziła troje dzieci z różnymi mężczyznami2230. Dwa 

porody tej kobiety zakończyły się pomyślnie, lecz chrztów tych dzieci nie zapisano 

w metrykach kazimierskich parafii2231. Z pewnością nie były to jednostkowe przypadki. 

Kobiety, które posiadały nieślubne potomstwo nie cieszyły się dobrą opinią i poważaniem, 

oskarżano je często o niegodne życie. Nieślubne dziecko było często dla samotnych matek 

obciążeniem, niekiedy wręcz uniemożliwiającym normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. 

                                                           
 

2226 P. Guzowski, Badania demograficzne nad rodziną…, s. 22. 
2227 Zob. Rozdział IV.3. 
2228 C. Kuklo, Rodzina…, s. 127. 
2229 ANK, AMK, Protokół spraw kryminalnych, sygn. 29/34/276, s. 69. 
2230 Wiadomo, że okres służby związany z wyjściem poza obręb domu rodzinnego i kontroli rodziny sprzyjał 

pozamałżeńskim kontaktom seksualnym; M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa…, s. 63. 
2231 ANK, AMK, Acta criminalium, sygn. 29/34/275, s. 40–41. 
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Urodzenie takiego dziecka było także dla nich powodem do wstydu i szykan ze strony 

najbliższego otoczenia, stąd powszechne w epoce staropolskiej zjawisko dzieciobójstwa2232. 

Tak ostrzegała jedna z kobiet Helenę Millerową przed kontaktami z małżeństwem 

Wiśniowskich: „[…] Wiśniowska murwa [sic!], miała dziecko przed ślubem, oddała go do 

szpitala […]”2233. Kościół, chociaż nie aprobował przedślubnych kontaktów seksualnych, to nie 

odmawiał włączenia nieprawych dzieci do swojej społeczności poprzez chrzest. Równocześnie 

w kościelnych rejestrach jednoznacznie odnotowywano pochodzenie takiego dziecka2234. 

Podstawą wyodrębnienia dzieci urodzonych jako nieślubne było określenie noworodka 

przez duchownego spisującego metrykę chrztu jako pochodzącego ex illegitimi thori 

(„z nieprawego łoża”)2235. Dodatkowo za urodzenia z nieprawego łoża uznałem wszystkie 

zapisy chrztów, gdzie ojca określono jako ignotus (względnie incognitus) czy incertus lub po 

prostu nie podano jego personaliów (mógł nie wyrazić na to zgody)2236. Wreszcie zaliczyłem 

dzieci do grona  nieślubnych, jeśli w metryce chrztu nie podano danych obojga rodziców – takie 

dzieci być może również były podrzutkami. Troje spośród grona nieślubnych dzieci były 

z pewnością podrzutkami2237, np. w czerwcu 1773 roku w kościele Bożego Ciała w Kazimierzu 

ochrzczono imieniem Jan około dwuletnie (sic!) podrzucone dziecko2238. W marcu 1735 roku 

przy okazji chrztu Anny Józefy, dziecka podrzuconego, zapisano w metrykach kościoła 

św. Jakuba Apostoła więcej szczegółów dotyczących okoliczności znalezienia dziecka (fortuito 

casu in foribus ecclesiae S. Catharina PP. Eremitarium inventa)2239. W 37 aktach chrztów 

(częściowo bez adnotacji o pochodzeniu dziecka z nieprawego łoża) nie podano danych obojga 

rodziców. W sumie mogło być więc 39 chrztów podrzutków (stanowiących 0,8% wszystkich 

urodzeń oraz 8,4% urodzeń nieślubnych). Z uwagi na małą skalę zjawiska nie dokonałem 

                                                           
 

2232 D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko…, s. 263–286; C. Kuklo, Rodzina…, s. 127; T. Wiślicz, Dzieciobójstwo jako 

narzędzie polityki reprodukcyjnej w Rzeczypospolitej XVII–XVIII wieku, [w:] W kręgu rodziny epok dawnych. 

Dzieciństwo, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2014, s. 141–151. 
2233 ANK, AMK, Acta inquisitionum, sygn. 29/34/274, s. 151. 
2234 M. Wyżga, Urodzenia pozamałżeńskie…, s. 157–172; E. M. Ryguła, Urodzenia pozamałżeńskie…, s. 7–33; 

C. Kuklo, Dzieci nieślubne i podrzutki w warszawskiej parafii św. Krzyża w XVIII wieku, „Roczniki 

Humanistyczne”, t. 35, z. 2, 1987, s. 305–315. 
2235 W badaniu zagadnienia urodzeń nieślubnych wykorzystałem metryki chrztów wszystkich trzech parafii 

kazimierskich, wyodrębniając z zapisów metrykalnych parafii św. Jakuba Apostoła i parafii śś. Michała 

i Stanisława zapisy dotyczące mieszkańców Kazimierza; por. Wstęp. 
2236 C. Kuklo, Dzieci nieślubne i podrzutki…, s. 312. 
2237 Świadczyły o tym dopiski w aktach chrztów takie jak: infans expositus („dziecko podrzucone”) czy inventius 

(„znaleziony”). Podobnie: C. Kuklo, Rodzina…, s. 128. 
2238 ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, b.p.  
2239 Rodzicami chrzestnymi dziecka zostali nobiles: Stanisław Doliński oraz Anna Józefa Pinocia; ANK, MJ, 

Księga chrztów 1734–1757 [mikrofilm], sygn. 5–94, s. 10. 
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rozróżnienia. Wyodrębniłem ogółem 467 chrztów dzieci nieślubnych, co stanowiło 9,8% 

wszystkich chrztów dzieci kazimierzan (tabela 109). 

 
Tabela 109. Liczba urodzeń nieślubnych i podrzutków w Kazimierzu (1717–1800) 

Parafia 

Urodzenia nieślubne 

Kazimierz spoza Kazimierza cała parafia 

liczba % liczba % liczba % 

Bożego Ciała a 333 8,6 – – 333 8,6 

św. Jakuba Apostoła b 116 16,0 297 4,9 413 6,0 

śś. Michała Stanisława c 18 10,7 127 2,9 144 3,1 

Razem 467 9,8 424 4,0 890 5,8 

Źródło: ANK, Księgi metrykalne chrztów parafii Bożego Ciała, św. Jakuba Apostoła oraz śś. Michała i Stanisława 

w Kazimierzu. Objaśnienia: a – lata 1718–1800; b – lata 1717–1783; c – lata 1728–1800. 

 

 

Odsetek urodzeń z nieprawego łoża, jaki obliczyłem dla miasta Kazimierza w latach 

1721–1800, wydaje mi się być podobny do wyników analogicznych badań (tabela 110). 

W Rzeczpospolitej końca XVIII wieku zjawisko nieślubnego potomstwa było zdecydowanie 

rzadziej spotykane niż w Europie zachodniej2240. Wiadomo też, że w miastach odsetek urodzeń 

nieślubnych był na ogół większy niż w środowiskach wiejskich. Miały na to wpływ migracje 

ciężarnych kobiet do miast powodowane na ogół rygorem obyczajowym charakteryzującym 

środowisko wiejskie2241. W mieście łatwiej było ukryć fakt posiadania takiego potomstwa2242. 

Uczynki przeciwko szóstemu przykazaniu były często ostro piętnowane na wsi. Jakub 

Kwaśniowski, mieszkaniec Kazimierza, miał nieślubne potomstwo ze swoją przyszłą żoną. 

Małżeństwo jednak nie doszło do skutku, bowiem wykryto pokrewieństwo między 

narzeczonymi. Podczas zeznania w ratuszu kazimierskim w styczniu 1777 roku tak wspominał 

dalsze losy, wówczas już nieżyjącej, byłej partnerki: „[…] za to żem z nieboszczką cieleśnie 

obcował dano karę to jest 100 dyscyplin, o czym dowiedziawszy się nieboszczka Regina 

Świerkosionka obawiając się kary takowej uszła była z wsi Lachowic […]”2243. Kobieta 

przebyła niemały dystans wynoszący przeszło 60 km z podgórskiej wsi wchodzącej w skład 

                                                           
 

2240 C. Kuklo, Odmienność rytmów rozwoju? Rodziny europejskie, rodziny polskie na przełomie XVIII i XIX w., 

[w:] Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny w kontekście europejskim, red. D. Kałwa, A. Walaszek, 

A. Żarnowska, Warszawa 2005, s. 19–20. 
2241 Zjawisko to zaniżyło oczywiście skalę pozamałżeńskiej aktywności seksualnej na wsi, jednocześnie zawyżając 

ją w mieście; zob. I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 252–253. 
2242 C. Kuklo, Rodzina…, s. 127; S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 114;  J. Spychała, Urodzenia…, 

s. 21; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Urodzenia…, s. 30 
2243 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/274, s. 38. 
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„państwa suskiego” do miasta Kazimierza. Tomasz Majowski, podczas zeznania jakie złożył 

w listopadzie 1790 roku opowiadał o tym, że niegdyś wykonywał w dworze królewskim 

w Proszowicach karę plag na kobiecie-mężatce i jej kochanku, ukaranych za prowadzenie złego 

życia: „[…] była bita nieboszczka Skrobaczowa o to, że niegodziwości pełniła z Wojciechem 

Łatą i ja sam biłem ich wszystkich […]”2244. 

 

 
Tabela 110. Odsetek urodzeń nieślubnych w parafiach na ziemiach polskich (XVII–XX wiek) 

Parafia Typ parafii Okres % urodzeń nieślubnych 

Bogucice wiejska 
1738–1800 

1801–1860 

4,7 

5,2 

Łąka wiejska 

1664–1700 

1701–1750 

1751–1800 

6,7 

6,7 

5,7 

Łomża miejsko-wiejska 

1601–1650 

1651–1700 

1701–1750 

1751–1800 

5,0 

7,0 

4,7 

2,9 

Nowy Korczyn 

miejsko-wiejska 

miejska 

wiejska 

1741–1800 

4,4 

4,7 

2,6 

Raciborowice wiejska 1601–1800    4,1−5,7 * 

Strzelce Opolskie 
miejska 

wiejska 

1766–1870 

1766–1870 

7,6 

5,6 

Szczekociny miejska 1808–1914 7,0 

Szczekociny wiejska 1808–1914 4,6 

Toszek miejsko-wiejska 1789–1877 5,4 

Tychy miejsko-wiejska 1749–1850 6,7 

Warszawa miejska 
1700–1749 

1750–1799 

9,6 

8,4 

Warszawa (Stara) miejska XVII wiek 7,1 

Źródło: D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Urodzenia…, s. 30; L. Frączek, Ludność parafii szczekocińskiej…, s. 122; 
C. Kuklo, Rodzina…, s. 129, tab. 16; Tenże, Demografia…, s. 386, tab. 81; M. Żmijewska, Ludność parafii 
tyskiej…, s. 124; J. Spychała, Urodzenia…, s. 20, tab. 20; M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 199, tab. 48; 
K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 103; M. Sierocka-Pośpiech, Podrzutki i dzieci 
nieślubne w Starej Warszawie w XVI wieku (skala zjawiska), [w:] Nędza i dostatek na ziemiach polskich od 
średniowiecza po wiek XX, red. J. Sztetyłło, Warszawa 1992, s. 76; E. M. Ryguła, Urodzenia pozamałżeńskie…, 
s. 15, tab. 2; J. Siebel, Ludność parafii bogucickiej…, s. 166, tab. 40. Uwaga: * − w zależności od okresu. 
 

 

                                                           
 

2244 ANK, AMK, Protokuł kryminalny, sygn. 29/34/278, s. 68 (82). 
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Analizując liczbę urodzeń nieślubnych w kolejnych dekadach zauważyłem sukcesywny 

wzrost ich odsetka (tabela 111). Sądzę, że stały wzrost liczby urodzeń nieślubnych w ciągu 

badanego okresu można powiązać z powszechnym rozprężeniem obyczajów jaki miał miejsce 

w wieku XVIII, co zaobserwowano także na przykładzie parafii św. Jakuba w Toruniu czy 

parafii w Łomży2245. Trudno jednak stwierdzić czy ów wzrost mógł też mieć związek 

z polepszającą się w kolejnych dekadach jakością rejestracji metrykalnej chrztów2246. 

Na natężenie liczby urodzeń nieślubnych miała także wpływ sytuacja gospodarcza i polityczna 

czy klęski elementarne i epidemie. Wydarzenia takie niewątpliwie wpływały na rozluźnienie 

postaw obyczajowych w społeczeństwie staropolskim2247. W latach 1717–1720 urodzenia 

z nieprawego łoża stanowiły aż 16,2% ogółu. Mogło być to efektem małej próby badawczej 

(11 urodzeń nieślubnych na 68 ogółem), ale możliwe, że widać tu wpływ toczących się 

w dwóch pierwszych dekadach XVIII wieku działań wojennych oraz występujących wówczas 

klęsk elementarnych (epidemia). 

 

 
Tabela 111. Liczba urodzeń nieślubnych w Kazimierzu w podziale na dekady (1717–1800) 

Okres 

Parafia 

Ogółem 
   Bożego Ciała a 

św. Jakuba  

   Apostoła b 

śś. Michała  

   i Stanisława c 

l.b. IT % l.b. IT % l.b. IT % l.b. IT % 

1717–1720 44 6 13,6 24 5 20,8 – – – 68 11 16,2 

1721–1730 240 13 5,4 54 6 11,1 4 – – 298 19 6,4 

1731–1740 268 19 7,1 97 10 10,3 6 – – 371 29 7,8 

1741–1750 286 19 6,6 80 11 13,8 7 3 42,9 373 33 8,8 

1751–1760 420 26 6,2 98 21 21,4 25 2 8,0 543 49 9,0 

1761–1770 443 31 7,0 155 28 18,1 14 1 7,1 612 60 9,8 

1771–1780 530 44 8,3 167 26 15,6 23 1 4,3 720 71 9,9 

1781–1790 836 84 10,0 49 9 18,4 27 3 11,1 912 96 10,5 

1791–1800 821 91 11,1 – – – 60 8 13,3 881 99 11,2 

Razem 3 888 333 8,6 724 116 16,0 166 18 10,8 4 778 467 9,8 

Źródło: ANK, Księgi metrykalne chrztów parafii Bożego Ciała, św. Jakuba Apostoła oraz śś. Michała i Stanisława 

w Kazimierzu. Objaśnienia: a – lata 1718–1800; b – lata 1717–1783; c – lata 1728–1800; l.b. – liczba bieżąca; 

IT – illegitimi thori (urodzenia nieślubne). 

 

 

                                                           
 

2245 C. Kuklo, Demografia…, s. 387. Wzrost liczby urodzeń nieślubnych w latach 1760–1770 dostrzeżono w całej 

Europie zachodniej – wskaźniki dzieci pozamałżeńskich i podrzutków były dwu- lub trzykrotnie wyższe niż na 

początku stulecia. Zob. Tenże, Rodzina…, s. 131. 
2246 Por. Wstęp. 
2247 Widać to na przykładzie odsetka urodzeń nieślubnych w czasach kryzysów. Przykładowo w parafii 

łomżyńskiej w latach 1651–1660 zanotowano 11,9% urodzeń nieślubnych, a w poprzednim pięcioleciu było 

„tylko” 5%; por. C. Kuklo, Demografia…, s. 386–387.  
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W dotychczasowych badaniach nad zagadnieniem nieślubnego potomstwa w Polsce 

przedrozbiorowej zwrócono także uwagę na sezonowość urodzeń i poczęć dzieci ex illegitimi 

thori2248. W przypadku badanej społeczności (tabela 112 oraz wykres 15) sezonowość urodzeń 

z nieprawego łoża pokrywała się z sezonowością urodzeń legalnych. Najwięcej dzieci 

w rodzinach kazimierskich rodziło się od stycznia do marca (szczyt w marcu), a następnie 

w październiku oraz listopadzie. Szczyt urodzeń z nieprawego łoża przypadał w październiku 

(jako efekt styczniowych poczęć). Być może zakończony pod koniec grudnia okres adwentu 

i trwający do środy popielcowej czas karnawału, tradycyjny okres balów i zabaw, sprzyjał 

kontaktom cielesnym, nie zawsze za obopólną zgodą (w postaci wymuszonego seksu, nie 

wynikającego z uczucia)2249. Kolejno najwięcej urodzeń potomstwa nielegalnego miało miejsce 

w marcu (co odpowiada poczęciom w czerwcu). Ogólnie natężenie urodzeń z nieprawego łoża 

przypadło na pierwszą połowę roku, co odpowiadałoby poczęciom w porze wiosenno-letniej, 

która z pewnością sprzyjała spotkaniom poza domem osób utrzymujących pozamałżeńskie 

stosunki seksualne, które mogły owocować spłodzeniem pozamałżeńskiego potomstwa. 

 

Tabela 112. Wskaźnik sezonowości urodzeń legalnych oraz nieślubnych w Kazimierzu (1721–1800)* 

Urodzenia Ogółem 

Miesiąc urodzenia 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Miesiąc poczęcia 

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 

Legalne 1 200 113 108 120 98 98 87 92 99 90 109 105 82 

Nieślubne 1 200 116 118 121 116 105 77 93 85 59 126 95 90 

* – wskaźnik 1 200. Źródło: j.w. 

 

 

                                                           
 

2248 Por. J. Spychała, Urodzenia…, s. 8–9; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Urodzenia…, s. 24–25. 
2249 C. Kuklo, Demografia…, s. 387–388; C. Kuklo, Rodzina…, s. 134. W parafii Toszek zwyżka liczby poczęć 

nieślubnych rozpoczynała się w kwietniu i trwała aż do września, por. D. Daszkiewicz-Ordyłowska, 

Urodzenia…, s. 25. 
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Wykres 15. Sezonowość poczęć legalnych oraz nieślubnych w Kazimierzu (1721–1800) 

 
Źródło: j.w. 

 

 

Trudno doszukać się jakichś prawidłowości we współczynniku maskulinizacji 

obliczonym na podstawie danych dotyczących urodzeń dzieci nieślubnych w Kazimierzu2250. 

Współczynnik ten wyniósł dla badanego okresu 97 urodzeń chłopców na 100 urodzeń 

dziewczynek2251. Urodzenia bliźniacze wśród porodów dzieci nieślubnych stanowiły 

w Kazimierzu tylko około 1,5%. Urodzenia bliźniacze w świetle literatury były mniej 

powszechne w przypadku urodzeń nieślubnych niż dzieci par małżeńskich. Dwójka dzieci dla 

samotnej matki mogła stanowić ciężar, któremu mogła nie podołać, zaś trudna sytuacja z tym 

związana mogła skłonić matkę do zabicia lub porzucenia swojego potomstwa. Z pewnością 

trudniej było także mnogą ciążę odpowiednio donosić. Odsetek urodzeń bliźniaczych uzyskany 

dla urodzeń nielegalnych jest więc mniejszy (1,08%) niż analogiczny dla ogółu urodzeń 

(1,68%)2252. Wiadomo także, że duchowni pomijali często w metryce dzieci, które pochodziły 

z urodzenia bliźniaczego, a następnie zmarły niedługo po urodzeniu2253. 

Duchowni rzadko zapisywali w rejestrach trzech badanych parafii dokładną datę 

narodzin dziecka2254. Zbyt mała próba badawcza uniemożliwia wyciągnięcie szerszych 

wniosków dotyczących długości przerwy pomiędzy narodzeniem nieślubnego dziecka a dniem 

                                                           
 

2250 Por. C. Kuklo, Demografia…, s. 388; Tenże, Rodzina…, s. 134–135. 
2251 W przypadku siedmiorga dzieci nie udało mi się ustalić ich płci. 
2252 Obliczenia dotyczące ogółu urodzeń omówiłem w Rozdziale III.2.1. 
2253 C. Kuklo, Demografia…, s. 313. 
2254 Przykładowo w parafii Bożego Ciała jedynie 7,5% metryk posiada tego typu informacje. Zob. także Wstęp. 
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jego chrztu2255. W ciągu pierwszej doby życia ochrzczono 13 (41%) nieślubnych dzieci, w ciągu 

kolejnych 24 godzin – 14 (44%), zaś w ciągu trzech dni już tylko pięcioro (15%). 

 Urodzenie nieślubnego dziecka przez samotną kobietę nie skazywało jej jeszcze na 

prowadzenie życia samotnej matki, chociaż posiadanie pozamałżeńskiego potomstwa raczej 

osłabiało jej szansę na zamążpójście i założenie własnej rodziny. Zdarzało się, że kobieta brała 

ostatecznie ślub z ojcem dziecka2256. Zamieszkiwanie pod jednym dachem kobiety i mężczyzny 

mające cechy związku nieformalnego stanowiło niejednokrotnie preludium do zawarcia 

małżeństwa2257. Wiadomo, że duża część dzieci zrodzonych poza legalnie zawartym związkiem 

to owoc związków niezalegalizowanych, konkubinatów w jakich żyli ich rodzice, którzy często 

z powodów ekonomicznych nie mogli zawrzeć małżeństwa2258. Wgląd na takie przypadki 

umożliwiają dane dotyczące kazimierskich rodzin zrekonstruowanych. Przykładowo 

Franciszek Woyciechowski i Regina Sułkowna ochrzcili swoje nieślubne dziecko 21 lipca 

1742 roku, zaś pobrali się 4 czerwca 1743 roku. Po ślubie spłodzili jeszcze jednego 

potomka2259. Podobnie 21 czerwca 1739 roku Stanisławowi Wadze (Ważeńskiemu) oraz 

Mariannie Barabbaszowej (vel Modeląnce) urodził się syn Kazimierz. Para zawarła 2 sierpnia 

tego samego roku związek małżeński w kościele św. Jakuba Apostoła w Kazimierzu2260. Z kolei 

córka Justyny Ludwikowskiej została ochrzczona 22 stycznia 1781 roku w kościele św. Jakuba 

Apostoła. Kobieta miesiąc później zawarła ślub z żołnierzem Grzegorzem Cyglarzem, być 

może ojcem dziecka2261. Podobnie miała się sprawa z nieślubnym potomstwem żołnierza 

Franciszka Goliana i Katarzyny Ząbczynskiej. Para przyniosła w listopadzie 1782 roku do 

kościoła św. Jakuba Apostoła swoją córkę. Tymczasem para wzięła ślub dopiero ponad 

7 miesięcy później od tego wydarzenia (w lipcu 1783 roku)2262. Niektóre kobiety znajdowały 

innego niż ojciec dziecka partnera na dalsze życie. Przykładowo niejaka Katarzyna Krezowowa 

urodziła w kwietniu 1774 roku nieślubnego syna Norberta2263. W 1791 roku ta 55-letnia kobieta 

                                                           
 

2255 Por. C. Kuklo, Rodzina…, s. 136. Podobne zagadnienie (dotyczące wszystkich urodzeń) omówiłem 

w Rozdziale III.2.1. 
2256 Można być tego pewnym tylko w przypadku podania w metryce chrztu dziecka personaliów ojca tożsamych 

z imieniem i nazwiskiem późniejszego męża matki. 
2257 M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa…, s. 67. 
2258 A. Wyczański, Polska Rzeczą Pospolitą Szlachecką, Warszawa 1991, s. 254; M. Kołacz-Chmiel, Mulier 

honesta et laboriosa…, s. 62–63. 
2259 Karta rodziny zrekonstruowanej nr J–36. 
2260 Karta rodziny zrekonstruowanej nr J–104. 
2261 Karta rodziny zrekonstruowanej nr J–4. 
2262 Karta rodziny zrekonstruowanej nr BC–94. 
2263 ANK, MBC, Księga chrztów nieślubnych 1718–1778 [mikrofilm], sygn. 5–59, s. 12. 
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została ujęta w spisie ludności parafii Bożego Ciała wraz z 70-letnim mężem Michałem 

Owsińskim i 17-letnim już synem2264. 

Los dzieci nieślubnych był ówcześnie na ogół trudny. Umieralność niemowląt 

z nieprawego łoża była wyższa niż dzieci urodzonych w ramach legalnych związków2265. 

Częstą praktyką było porzucanie takiego dziecka przez matkę, która chciała oddalić od siebie 

powód hańby i kpin, jakich doświadczała ze strony najbliższego otoczenia. Sytuacja materialna 

kobiet samotnie wychowujących dziecko także musiała być niełatwa. Magdalena 

Bundasiewiczowna tak opowiadała o swojej macosze: „[…] Zofia Bundasiewiczowa […] 

przyjechała tu do Kazimierza, a stanąwszy u Pytlarskiej nie mając się z czego żywić suknie 

posprzedawała z siebie, mając zaś dwoje dzieci, córkę której imię Katarzyna i syna którego 

imię Jędrzej, te żywiła ze sprzedanych sukien, a gdy jej brakło pieniędzy córkę zostawiła 

u Pytlarskiej i ta dziewczyna u niej dotąd zostaje, syna zaś oddała żołnierce […]”2266. Sama 

Magdalena Pytlarska przyznawała, że utrzymywała jej potomstwo z litości („te dzieci 

z miłosierdzia żywię”)2267. Nieślubny potomek był nierzadko powodem pogorszenia się 

poziomu życia kobiety, np. wskutek utraty pracy2268. Jadwiga Dziegczewiczowna tak mówiła 

o swoich kłopotach ze znalezieniem zajęcia zarobkowego, których źródłem była jej nieślubna 

ciąża: „[…] służyłam u Pana Lassoty za szynkarkę […] i stamtąd odprawiwszy się zostawałam 

bez służby z przyczyny, iż Franciszek, który zostaje za czeladnika u Pana Majowskiego mając 

cielesny uczynek ze mną […] obciążył mnie i dla tego nigdzie nie służyłam […]” (1779)2269. 

Nierzadko dzieci nieślubne podrzucano pod drzwi kościoła lub zostawiano na 

cmentarzu2270. Powszechną praktyką było oddawanie niechcianego potomstwa do specjalnych 

instytucji powołanych w celu otoczenia opieką podrzutków2271. Placówki takie miały długą 

tradycję, np. krakowski szpital św. Ducha działał już w XIII wieku2272. Ośrodek ten podupadł 

jednak pod koniec XVIII wieku. W podobnym czasie (w kwietniu 1788 roku) powołano nową 

placówkę w podkrakowskiej jurydyce Wesoła – Szpital Generalny św. Łazarza. Ośrodek ten 

                                                           
 

2264 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 13. 
2265 J. D. Willigan, K. A. Lynch, Sources and Methods…, s. 203. 
2266 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 143 (157). 
2267 Tamże, s. 146 (160). 
2268 T. Wiślicz, Dzieciobójstwo…, s. 280. 
2269 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 40. 
2270 Tamże, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 146–147 (160–161). 
2271 C. Kuklo, Demografia…, s. 392–294. 
2272 Tamże, s. 393.  
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posiadał specjalny oddział przeznaczony dla noworodków i podrzutków2273. W 1714 roku przy 

ulicy św. Jana w Krakowie założono szpital sióstr szarytek, zwanych także Siostrami 

Miłosierdzia2274. Jak wynika z akt sądu kryminalnego miasta Kazimierza, miejscowe kobiety 

właśnie do tej placówki oddawały swojego niechciane dzieci. Tak uczyniła w 1793 roku 

Agnieszka Piotrowszczonka, która posiadała nieślubne dziecko z nieznanym bliżej 

żołnierzem2275. Z podobnym zamiarem nosiła się także znajoma niejakiej Magdaleny 

Pytlarskiej, jednak kiedy dowiedziała się, że do szpitala szarytek wcześniej dziecka „przyjąć 

nie chciano” postanowiła porzucić je na cmentarzu przy kościele Mariackim w Krakowie2276. 

Zdarzało się, że kobiety, aby zdjąć z siebie hańbiące piętno posiadania nieślubnego 

potomstwa, posuwały się nawet do zbrodni dzieciobójstwa2277. Niemal wszystkie informacje 

na temat takich przestępstw pochodzą z akt sądów kryminalnych2278. Czasem można znaleźć 

wzmianki o takim procederze w księgach metrykalnych. Pod datą 26 sierpnia 1799 roku 

w księdze pogrzebów kazimierskiej parafii Bożego Ciała zanotowano zgon Kajetana, syna 

Łucji Kwasnoszczonki (vel Goralowny), pochodzącej ze wsi Wilczkowice2279. Wedle zapisu 

dziecko zostało ochrzczone w podkrakowskiej wsi Iwanowice2280, a następnie utopione 

w Kazimierzu przez matkę (a matre submersus)2281. Niemniej Kajetan nie był pierwszym 

nieślubnym dzieckiem tej kobiety2282. Nie udało mi się ustalić jakie powody pchnęły kobietę 

do dokonania zabójstwa własnego dziecka, ani jaka spotkała ją kara (można się domyślać, że 

w razie udowodnienia jej winy została za tę zbrodnie stracona)2283. 

                                                           
 

2273 L. Wachholz, Szpitale krakowskie 1220–1920, t. 2, Kraków 1924, s. 26. 
2274 A. Schletz, Zarys historyczny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Polsce (karta z dziejów społecznych 

Kościoła), „Nasza Przeszłość”,  t. 11, 1960, s. 84. 
2275 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 115 (129). 
2276 Tamże, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 146–147 (160–161). 
2277 D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko…, s. 280; M. Kamler, Złoczyńcy…, s. 265. 
2278 T. Wiślicz, Dzieciobójstwo…, s. 141. 
2279 ANK, MBC, Księga pogrzebów 1797–1812 [mikrofilm], sygn. 5–80, b.p. 
2280 W księdze chrztów parafii w Iwanowicach pod datą 7 VIII 1799 r. zanotowano chrzest tego dziecka. Metrykę 

zapisano w części księgi, która dotyczyła chrztów ze wsi Widoma. Matkę określono mianem laboriosa (stan 

chłopski) oraz caelebs (stanu wolnego). W miejscu personaliów ojca zapisano ignotus. Rodzicami chrzestnymi 

byli honesta Zofia Sadowska, żona organisty, oraz Michał Siemieniec, pensjonariusz miejscowego szpitala dla 

ubogich; Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Księga urodzonych parafii Iwanowice 1797–1821, k. 61v. 
2281 Utopienie, obok uduszenia, wymienia się jako najczęstsze sposoby zabicia dziecka; C.  Kuklo, 

Demografia…, s. 391. 
2282 Z zapisów metrykalnych kościoła w Iwanowicach wynika, że ponad dwa lata wcześniej (27 I 1797 r.) ta sama 

kobieta przyniosła do chrztu chłopca, któremu nadano imię Sebastian. Metrykę zapisano w części księgi, która 

dotyczyła chrztów ze wsi Poskwitów. W miejscu personaliów ojca zapisano ignotus. Rodzicami chrzestnymi byli 

kmiecie: Kazimierz Kralka oraz Zofia Piekarzyna; Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Księga urodzonych parafii 

Iwanowice 1797–1821, k. 43. 
2283 M. Kamler, Złoczyńcy…, s. 264, 394–395; C. Kuklo, Demografia…, s. 392. 
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Także w kontekście prawa i nauczania Kościoła położenie samych dzieci nieślubnych 

nie było najlepsze. Nie wolno im było udzielać święceń kapłańskich, ani przyjmować ich do 

zakonu. Wprawdzie nie zamykano takim dzieciom dostępu do sakramentu chrztu, ale księża 

ujawniali często swój pogardliwy stosunek do nich, np. nadając im ośmieszające imiona2284 lub 

chrzcząc je rzadkimi imionami2285. Niekiedy lekceważące nastawienie do takich dzieci 

wyrażało się sposobem notacji ich aktów chrztów w księdze metrykalnej – zapisywano je 

w osobnej księdze2286 lub wśród „legalnych” chrztów, lecz pismem odwróconym 

o 180 stopni2287. W kazimierskich rejestrach parafialnych nie zaobserwowałem jednak takich 

praktyk. Jedynie legalne urodzenie było ówcześnie respektowane podczas przyjęcia do prawa 

miejskiego czy do korporacji rzemieślniczej2288. 

Sądzę, że w kontekście urodzeń nieślubnych ważnym i ciekawym zagadnieniem jest 

charakterystyka środowiska społecznego osób, które posiadało takie potomstwo. 

W społeczeństwach przedprzemysłowych nieślubne potomstwo nie było zjawiskiem 

niespotykanym, dotyczyło bez wyjątku każdej warstwy społecznej, nie wyłączając z tego grona 

nawet rodzin królewskich. Duchowni mieli ówcześnie nakaz powstrzymywania się od czynienia 

w zapisach metrykalnych adnotacji mogących zniesławić rodziców dziecka2289. Dane matki 

zapisywano tylko jeśli była powszechnie znana lub gdy o to poprosiła. Inaczej wyglądała się 

sytuacja ojca dziecka, bowiem jego dane można było zapisać tylko wtedy, gdy wyraził on na to 

zgodę, więc często mógł zachować anonimowość2290. Z tego powodu informacje zapisane 

w metrykach na temat rodziców nieślubnych dzieci są dość skąpe. W wielu przypadkach 

w ogóle nie zapisano tam danych rodziców dziecka2291. Tak oszczędny charakter zapisów 

                                                           
 

2284 D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko…, s. 269. W parafii Głogów Małopolski księża praktykowali nadawanie 

dzieciom pozamałżeńskim dwuczłonowego imienia, gdzie jednym z nich było imię Dyzma – święty ten był 

uważany w diecezji przemyskiej m.in. za patrona wzbudzania żalu za grzechy; zob. S. Rejman, Ludność 

podmiejska Rzeszowa…, s. 116–117. W parafii Kochłowice w wielu przypadkach duchowni chrzcili nieślubne 

dzieci imionami rzadkimi, zaś jeden z plebanów miał zwyczaj nadawania takim dzieciom – w zależności od płci 

– imiona Adam lub Ewa; zob. P. Kwapulińska, Urodzenia…, s. 51. 
2285 C. Kuklo, Demografia…, s. 327–328. 
2286 Parafia śś. Michała i Stanisława w Kazimierzu prowadziła dla lat 1761–1821 osobną księgę przeznaczoną do 

notowania chrztów dzieci nieślubnych; zob. także Wstęp. 
2287 M. Wyżga, Urodzenia pozamałżeńskie…, s. 161–162.  
2288 S. Gierszewski, Obywatele miast Polski przedrozbiorowej, Warszawa 1973, s. 33. 
2289 C. Kuklo, Dzieci nieślubne…, s. 312. 
2290 Tenże, Rodzina…, s. 136; E. M. Ryguła, Urodzenia pozamałżeńskie…, s. 21–22. 
2291 Dane obojga rodziców (czasem tylko imiona) zapisano w przypadku 40 dzieci nieślubnych (8,8%). Metryki 

w których podano tylko dane matki stanowiły 83,5% (390 razy). Często było to jednak tylko samo imię kobiety. 

Nie odnotowałem aktów w których wspomniano tylko personalia ojca, a dane matki pominięto. Ogółem 

430 metryk (92,1%) posiadało jakąkolwiek wzmiankę chociażby o jednym z rodziców nieślubnego dziecka. 
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metrykalnych uniemożliwia dokładniejszą analizę pochodzenia społecznego rodziców 

nieślubnych dzieci2292. Na ogółem 467 nieślubnych urodzeń w przypadku zaledwie sześciu 

został zapisany stan społeczny matki dziecka. Pięć kobiet było stanu szlacheckiego (nobilis), zaś 

jedna została określona jako ingenua (czyli urodzona z wolnych rodziców). Ponadto jedna 

z matek została opisana jako neofita2293. Tylko raz zapisano zawód matki – famula2294. Pomocą 

były w tym miejscu inne źródła. Kunegunda Oderska, która urodziła nieślubne dziecko 

w 1792 roku, została zanotowana w ówczesnych spisach ludności jako „najemnica” oraz 

„uboga”2295. Trudno na podstawie tak szczątkowych informacji wyciągnąć szersze wnioski na 

temat rodziców nieślubnego potomstwa. Nie odnotowywano w metrykach także stanu 

cywilnego matki, ale wiadomo, że ta mogła być nie tylko panną lub wdową, ale 

także mężatką2296 (posiadać dziecko nie z mężem, a z innym mężczyzną)2297. 

Jeszcze mniej wiadomo na temat ojców nieślubnych dzieci. Wspomniałem wyżej, że 

istniały sytuacje, gdy nie wyraził on zgody na zapisanie jego nazwiska w metryce chrztu 

dziecka. Zdarzało się jednak, że matka dziecka mogła nie znać jego personaliów, zwłaszcza 

gdy miewała wielu przygodnych partnerów. W przypadku 426 dzieci (91,2% zapisów 

dotyczących nieślubnych dzieci) nie wspomniano w ogóle o ich ojcu lub zapisano, że był 

„nieznany” lub „niepewny”. Odnotowano wprawdzie personalia 41 ojców (8,8% zapisów ex 

illegitimi thori), ale 16 razy wspomniano ich tylko z imienia. Statusu społecznego ojca dziecka 

w zasadzie nie określano. Do wyjątków należał Wojciech, syn  Jakuba Pruskiego, wieloletniego 

rajcy kazimierskiego2298. Nie udało mi się ustalić także zawodów ojców dzieci nieślubnych. 

Wiadomo jedynie, że dwóch z nich było żołnierzami2299. Niepokój polityczny wpływał na 

rozprężenie moralne w dawnych społeczeństwach. Stacjonowanie w mieście wojska sprzyjało 

                                                           
 

2292 Mała liczba kobiet, których stan społecznty został określony, może wynikać z faktu, że większość z nich 

stanowiły przybyszki, a nie miejscowe parafianki, toteż duchownym sporządzającym metrykę chrztu trudno było 

określić status społeczny takiej osoby. 
2293 ANK, MMS, Księga chrztów nieślubnych 1761–1821 [mikrofilm], sygn. 5–109, s. [12]. 
2294 ANK, MMS, Księga chrztów 1761–1832 [mikrofilm], sygn. 5–108, s. 368.  
2295 W spisie ludności z 1791 r. została zanotowana w domu Pawła Siweckiego, zaś w 1792 r. jako mieszkanka 

„rudery” kazimierskiego klasztoru kanoników regularnych laterańskich; ANK, Akta Komisji Porządkowej…, 

Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, sygn. 29/30/40, s. 24, 93. 
2296 Stan cywilny można rozpoznać jedynie za pomocą systemowych formantów marytonimicznych (np. końcówki 

nazwisk „-ówna”, „-anka”, „-owna”, „-onka”, „-ąnka” oznaczają kobiety niezamężne, zaś końcówka „-owa” 

mężatkę lub wdowę); S. Koziara, E. Rudnicka-Fira, Imiona chrzestne dzieci nieślubnych…, s. 148. 
2297 Takie potomstwo, tj. dzieci kobiety zamężnej niepochodzące od jej męża, nazywano „dziećmi kukułczymi”.  
2298 ANK, MJ, Księga chrztów 1734–1757 [mikrofilm], sygn. 5–94, s. 171; Poczet sołtysów, wójtów 

i burmistrzów…, s. 520. 
2299 Grzegorz Cyglarz (1781) oraz Franciszek Golian (1782); ANK, MJ, Księga chrztów 1773–1783 [mikrofilm], 

sygn. 5–97, s. 260, 331. 
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przygodnym kontaktom jego mieszkanek z żołdakami. Agnieszka Piotrowszczanka, 

posługująca w szynku, tak opowiadała o swoich bliskich kontaktach z pewnym żołnierzem: 

„[…] z różnymi osobami wdawałam się i z temi spłodziłam córkę, którą oddałam do szpitala 

na Wesołej, już temu będzie rok trzeci, i teraz jestem w ciąży, ciężarną zostałam przez żołnierza 

Florczyka od regimentu JW. Wodzickiego […]” (1793)2300. W akcie chrztu Augustyna 

Stanisława z sierpnia 1769 roku, syna niejakiej Katarzyny, pleban dopisał informację na temat 

jego ojca, który był żołnierzem moskiewskim (per Wojciech Maszszakowski moskvitam 

procreata). Poczęcie tego dziecka (koniec 1768 roku) zbiega się zresztą w czasie ze 

stacjonowaniem w Kazimierzu tych wojsk2301. 

 Kobiety, który rodziły w miastach nieślubne dzieci – jak dowiodły podobne badania – 

najczęściej nie były miejscowymi obywatelkami, lecz stanowiły element napływowy2302. 

Wspomniałem już wcześniej, że rygor obyczajowy panujący na wsiach nierzadko zmuszał 

obarczone nieślubnym potomstwem kobiety do ucieczki w kierunku bardziej anonimowej 

społeczności miejskiej, gdzie mogły niejako potajemnie odprawić poród2303. Uważam, że wiele 

kobiet posiadających nieślubne potomstwo nie pochodziło z Kazimierza, ani nawet 

z najbliższej okolicy tego miasta. Wiele nieślubnych ciąż dotyczyło zwykle ubogich, młodych 

i samotnych kobiet, które przybyły do miasta w celach zarobkowych2304. Niestety, w metrykach 

rzadko informowano o dokładnym pochodzeniu takich kobiet. W stosunku do 308 (59,9%) 

matek nieślubnych dzieci nie zapisano ich miejsca zamieszkania lub pochodzenia. Z kolei przy 

138 aktach chrztów (29,6%) wspomniano, że kobieta pochodziła z Kazimierza lub jego 

przedmieść, ale mogło być to po prostu miejsce dłuższego pobytu ciężarnej jeszcze kobiety2305. 

W grupie matek dzieci nieślubnych 13 z nich (2,8%) zostało określonych po prostu jako 

                                                           
 

2300 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 115 (129). 
2301 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 547–548. 
2302 Por. C. Kuklo, Demografia…, s. 388. 
2303 I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 252–253; S. Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa…, s. 114–115; C. Kuklo, 

Rodzina…, s. 127; J. Spychała, Urodzenia…, s. 21; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Urodzenia…, s. 30. 
2304 B. Geremek, Przestępstwo a świadomość społeczna we wczesnonowożytnej Europie, [w:] Europa i świat 

w początkach epoki nowożytnej, t. 1, red. A. Mączak, Warszawa 1991, s. 43–44, 56–57. 
2305 W przypadku 46 kobiet zapisano, że ich miejscem pobytu był Kazimierz (dwie z nich zamieszkiwały 

odpowiednio w szpitalu parafialnym św. Leonarda oraz w bramie Skawińskiej). Z kolei 64 kobiet pochodziło 

z przedmieścia Podbrzezie. W przypadku kolejnych 26 dość ogólnie zapisano, że mieszkały „za murami”, czyli 

na przedmieściach. Jedna kobieta przybyła z położonego za Wisłą miasta Podgórza. Jeszcze przy innej zapisano, 

że była z parafii Bożego Ciała. 
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„przybyszki” (advena). W przypadku ośmiu (1,7%) zapisano dokładną miejscowość 

pochodzenia, wśród których większość stanowiły ośrodki wiejskie2306. 

Zawarcie małżeństwa oraz organizacja wesela pociągały za sobą ówcześnie niemałe 

koszty, więc nie każdego było stać na formalne założenie rodziny. Z tego powodu powszechne 

były związki nieformalne, konkubinaty lub przygodne znajomości, które często kończyły się 

spłodzeniem potomka2307. Nierzadko to bieda była powodem „powolności” ówczesnych kobiet. 

Niejaka Ewa we wrześniu 1775 roku tak zeznawała na temat powodów swoich stosunków 

pozamałżeńskich z przygodnie poznanym mężczyzną: „[…] namawiał mnie do uczynku 

cielesności obiecując mi zapłacić”. W dalszej części zeznania wspominała również o swoim 

kochanku-żołnierzu: „[…] byłam powolną, że mi dawał jeść”. Ta sama kobieta miała także 

nieślubne dziecko z innym mężczyzną, z którym utrzymywała kontakty seksualne w zamian za 

obietnicę małżeństwa z jego strony2308. Wskazuje się, że wystąpienie epidemii lub kryzysu 

(np. żywnościowego) często sprzyjało rozprężeniu moralnemu wdów2309. Nierzadko zdarzało 

się, że posiadały one nieślubne potomstwo, co niewątpliwie jest świadectwem rozluźnionej 

postawy obyczajowej jaką przyjmowały po śmierci męża2310. Przyjmowanie swobodniejszej 

postawy obyczajowej przez wdowy zaobserwowałem w przypadku poczęć przedślubnych2311. 

Warto rozważyć jeszcze jedną kwestię dotyczącą badanego zagadnienia. Otóż zdarzyło 

się, że w gronie kobiet, które urodziły nieślubne dziecko znalazły się takie, które miały więcej 

niż jednego potomka z nieprawego łoża (pomijając urodzenia bliźniacze)2312. Trudno mi jednak, 

w świetle dostępnych źródeł, odpowiedzieć na pytanie dotyczące przyczyn posiadania więcej 

niż jednego dziecka z nieprawego łoża. Nie sposób ustalić czy był to efekt prowadzenia 

rozwiązłego życia, prostytucji czy po prostu świadectwo trwania w dłuższym związku 

nieformalnym z tym samym partnerem2313. Wiadomo, że prostytucja była powszechnym 

zjawiskiem w miastach preindustrialnych. Było tak i w Kazimierzu, gdzie w źródłach zawarto 

                                                           
 

2306 Zapisano następujące miejscowości: Bieżanów, Mogiła, Niedźwiedź, Prokocim, Staniątki, Tarnów 

(dwukrotnie) oraz Tuchów; ANK, MBC, Księga chrztów 1718–1796 [mikrofilm], sygn. 5–58, s. 80, 89, 95, 115, 

117; Tamże, Księga chrztów nieślubnych 1718–1778 [mikrofilm], sygn. 5–59, s. 6, 13; ANK, MJ, Księga chrztów 

1734–1757 [mikrofilm], sygn. 5–94, s. 251. 
2307 Zob. również Rozdział V.2. 
2308 ANK, AMK, Protokół spraw kryminalnych, sygn. 29/34/272, s. 251–252. 
2309 C. Kuklo, Rodzina…, s. 131. 
2310 Tenże, Demografia…, s. 287. Przykładowo wdową była wspomniana już wcześniej Katarzyna Ząbczynska, 

która listopadzie 1782 r. podała do chrztu nieślubną córkę; karta rodziny zrekonstruowanej nr BC–94. 
2311 Zob. także Rozdział IV.3. 
2312 Zofia Lassocka, Zofia Łączkowska, Rozalia Rodzizdowna, Katarzyna Skaiczenszczonka oraz Kunegunda 

Szydłowska. 
2313 Zob. również Rozdział V.2. 
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informacje o kobietach mających podejrzaną reputację2314. Salomea Janicka z Wieliczki 

oskarżona w listopadzie 1792 roku o popełnienie „złych rzeczy” tak zeznawała w ratuszu: 

„[…] u Lenartowicza bywałam we dnie, lecz nigdy złych rzeczy nie pełniłam […] jam się z nikim 

nie zadawała i poczciwie żyję”. Jednocześnie rzuciła cień podejrzenia na żonatego mężczyznę 

u którego „bywają dwie dziewki jedna z imienia Helenka a druga Zofia i te tam sypiają”2315. 

2. Konkubinaty (związki nieformalne) 

Związki nieformalne (konkubinaty) występowały w przypadku wszystkich warstw 

społecznych dawnej Rzeczypospolitej, nie wyłączając z tego grona nawet stanu 

duchownego2316. Ponadto wiele badań wykazało – jak na przykład te dla Poznania w pierwszej 

połowie XIX wieku – że życie w związku nieformalnym było domeną warstw uboższych2317. 

Czasem związki takie były bardzo trwałe i wieloletnie2318. Wzmianki o konkubinatach niestety 

niezbyt często pojawiają się w źródłach, co powoduje niemałą trudność w badaniach nad tym 

zjawiskiem2319. Związek nieformalny nie był ówcześnie powodem do dumy. Konkubinat był 

dla niektórych substytutem nieosiągalnego dla nich małżeństwa (np. z powodu braku środków 

na zorganizowanie wesela, braku możliwości uzyskania rozwodu z poprzednim partnerem, 

ucieczki z klasztoru czy niezgodności religii między partnerami)2320. 

W dwóch spisach ludności parafii Bożego Ciała z początku lat 90. XVIII stulecia nie 

wspomniano o parach żyjących w związkach nieformalnych. Z podobnych badań wiadomo, że 

duchowni będący ówcześnie rachmistrzami spisowymi chętnie wspominali o istniejących na 

terenie swojej parafii konkubinatach2321. Życie w związku niesakramentalnym z oczywistych 

względów nie podobało się duchowieństwu, ale też i władzom państwowym2322. Kościół jako 

jedyną ważną formę związku kobiety i mężczyzny uznawał małżeństwo zawarte w kościele 

                                                           
 

2314 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/274, s. 152; Tamże, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 228, 239, 240. 
2315 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 99–100 (113–114). 
2316 C. Kuklo, Demografia…, s. 389; J.-L. Flandrin, Historia rodziny, s. 247; M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta 

et laboriosa…, s. 59, 69–70. 
2317 F. Schmidt, Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych 

i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji, Warszawa-Toruń 2015, s. 239. 
2318 C. Kuklo, Demografia…, s. 389. 
2319 F. Schmidt, Para, mieszkanie…, s. 238–239. Podstawowym źródłem do analizy omawianego zagadnienia 

pozostają księgi sądów kościelnych; por. M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa…, s. 57. 
2320 F. Schmidt, Para, mieszkanie…, s. 239. 
2321 Zob. C. Kuklo, Rodzina…, s. 139. 
2322 F. Schmidt, Para, mieszkanie…, s. 238; J.-L. Flandrin, Historia rodziny, s. 248. 
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w obecności kapłana2323. Walka z konkubinatami była jednak skazana na niepowodzenie, 

chociaż zdarzało się, że legalizowano nawet długotrwałe związki nieformalne2324. Życie 

prywatne mieszczan było więc pod stałą obserwacją miejscowego kleru2325. Niejaka Ewa 

Wiśniewska pod nieobecność gospodarza-kupca, opiekowała się kamienicą w której 

najmowała mieszkanie. W lutym 1783 roku wspominała: „gdy przyjechał [gospodarz] w jednej 

izbie z nim sypiałam, ale nigdy z nim żadnego uczynku […] nie miałam”. Sąsiedzi, którzy 

podejrzewali istnienie związku nieformalnego pomiędzy właścielem kamienicy i lokatorką, 

donieśli o tym miejscowemu duchowieństwu, zaś „[…] księża gdy po kolędzie chodzili mówili, 

że to niedobrze, że nas tylko dwoje w kamienicy sypia […]”2326. 

Właśnie księgi kryminalne zawierają liczne świadectwa dotyczące życia w związkach 

nieformalnych2327. Domicella Chmielowska ze Zwierzyńca, zaprowadzona na ratusz 

kazimierski przy rewizji ludzi luźnych w sierpniu 1790 roku, tak mówiła o swoim konkubencie: 

„[…] od lat 4 z żołnierzem Wincentym Magnuszowskim, który się chce ze mną żenić, 

znajomość powzięłam […] tylko się ze mną schodzi, miałam z nim jedno dziecię i teraz jestem 

ciężarną. Z innymi osobami życia złego nie prowadzę, tylko z tym żołnierzem, który mnie 

upewnia, że się ze mną ożeni […]”2328. Beata Szarlotte, która podawała się za żonę Antoniego 

Wiśniowskiego sive Wyznańskiego zeznawała: „Nie jestem żadną żoną ślubną Wiśniowskiego 

czyli Wyznańskiego, tylko z nim piąty rok na wiarę mieszkam […]”2329. Partner wyznał 

w końcu prawdę przy okazji kolejnego przesłuchania w ratuszu: „Beata Szarlotte, która tu 

siedzi w areszcie, nie jest żoną moją ślubną, tylko metressa z którą poznałem się w Berlinie 

[…]” (1787)2330. Życie „na wiarę” nie było z pewnością powodem do dumy, skoro wiele osób 

w zeznaniach ukrywało ten fakt. Czasem o konkubinatach wśród mieszkańców Kazimierza 

wspominały osoby trzecie. Joanna Zalewska, oskarżona w 1793 roku o kradzież, tak mówiła 

o nieformalnym związku dwóch kazimierzan: „Wawrzeńcowa z Bekiem na wiarę żyje, nie 

widziałam, żeby kto więcej bywał u niej”2331. Niekiedy dochodziło do sytuacji dość 

osobliwych. Otóż „stojący na kwaterze” u państwa Kolbów żołnierz Ludwik Chrząszczewski 

                                                           
 

2323 C. Kuklo, Demografia…, s. 271–274. 
2324 K. Makowski, Rodzina poznańska…, s. 202. 
2325 F. Schmidt, Para, mieszkanie…, s. 239. 
2326 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 145. 
2327 O chłopskich konkubinatach zob. T. Wiślicz, Upodobanie…, s. 106–107. 
2328 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 49–50 (63–64). 
2329 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 68. 
2330 Tamże, s. 79. 
2331 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 100 (114). 
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– według relacji świadków – żył z gospodynią „jak mąż z żoną”. Katarzyna Kamieńszczonka 

zeznzwała, że Jan Wilhelm Kolbe „[…] po całych nocach nie sypiał tylko słuchał jeżeli 

P. Chrząszczewski w nogach żony jego leżący do żony jego niezaydzie […]”2332. Sytuacja 

wywołała oczywiście konflikt, gdyż żona Chrząszczewskiego miała pretensje o częste schadzki 

z kochanką, która zresztą namawiała mężczyznę do opuszczenia tejże żony, a następnie do 

zawarcia z nią ślubu (1791)2333. 

Analizując metryki chrztów można zauważyć – jak nadmieniłem wcześniej – że 

niektóre kobiety posiadały więcej niż jedno nieślubne dziecko. Trudno ustalić czy było to 

świadectwo życia w długotrwałym związku nieformalnym, kilku przygodnych romansów czy 

też dowód na paranie się prostytucją2334. W świetle zgromadzonych źródeł, a właściwie ich 

niedostatku, trudno o jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Przykładowo Antoni Świątek, 

posądzony razem ze swoją partnerką o kradzież, twierdził, że jest ona jego ślubną żoną, jednak 

jego partnerka Rozalia zeznała wprost przeciwnie: „Ja nie jestem żadną żoną ślubną Antoniego 

Świątka, tylko z nim na wiarę trzeci rok żyję, miałam z nim troje dzieci”2335.  

W zapisach chrztów parafii śś. Michała i Stanisława dwukrotnie wspomniano, 

że ochrzczone dzieci były owocem konkubinatu2336. Duchowny musiał więc wiedzieć, że dzieci 

tych kobieta nie poczęła z przygodnym partnerem, lecz z mężczyzną, z którym żyła „na wiarę” 

przez dłuższy czas. Być może duchowni posiadali bogatą wiedzę na temat związków 

nieformalnych na terenie swojej parafii2337, której jednak nie ujawniali w dokumentacji 

metrykalnej. Nierzadko para z powodów ekonomicznych nie mogła zawrzeć małżeństwa, toteż 

pozostawała w trwałym konkubinacie, w którym rodziły się kolejne dzieci2338. 

 

  

                                                           
 

2332 ANK, AMK, Protokuł inkwizycyi urzędu radzieckiego kazimierskiego, sygn. 29/34/277, s. 84–86 (90–92). 
2333 Tamże, s. 84 (90). 
2334 Podobnie: C. Kuklo, Rodzina…, s. 140; Tenże, Demografia…, s. 389. 
2335 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 27 (41). 
2336 Przy dwóch aktach chrztów zapisano concubitu ortam filia. Zapisy pochodzą z lipca oraz sierpnia 1797 r. 

Co ciekawe, zapis dotyczył tego samego domu o numerze 51; ANK, MMS, Księga chrztów nieślubnych 1761–

1821 [mikrofilm], sygn. 5–109, s. [14]. 
2337 F. Schmidt, Para, mieszkanie…, s. 239. 
2338 A. Wyczański, Polska Rzeczą…, s. 254. 
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Rozdział VI. Migracje 

 

 Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie staropolskiego miasta bez udziału 

i aktywności ludności z zewnątrz. Miasta, zwłaszcza większe, wymagały przez cały czas 

nieustannego dopływu migrantów. Po latach wojny lub klęsk elementarnych (epidemii, głodu) 

ludzie napływowi uzupełniali zasób demograficzny miast. Migranci więc nie tyle doprowadzali 

do rozwoju demograficznego danego ośrodka, a przede wszystkim pozwalali utrzymać sam 

stan liczebny danej populacji2339. Miejscy rzemieślnicy nie byli w stanie samodzielnie 

zaspokoić popytu mieszkańców na żywność i wyroby rzemieślnicze. Te braki musieli 

uzupełniać dostawcy zewnętrzni. Migranci stanowili także rezerwuar niewykwalifikowanej siły 

roboczej. Również czeladnicy i służba domowa najczęściej pochodzili spoza danego ośrodka. 

Te wszystkie fakty skłaniają do uważnego spojrzenia na funkcjonowanie miasta przez pryzmat 

migracji, ich skali, motywacji i pokonanych dystansów przez osoby napływowe. 

1. Wahadłowe 

Najbardziej powszechnym typem przemieszczeń były migracje wahadłowe 

(codzienne)2340. Cyrkulacje polegały na powtarzających się regularnie przemieszczeniach 

między miejscem pobytu a ośrodkiem miejskim. Dokonywane były głównie w celach 

zarobkowych, pobierania nauki, handlowych, religijnych, rodzinnych czy załatwienia 

codziennych spraw2341. Zjawiska migracyjne koncentrowały się zwłaszcza wokół dużych 

ośrodków miejskich2342. W kontekście migracji wahadłowych do Kazimierza liczbowo 

dominowała okoliczna ludność chłopska, której stosunkowo nieduży dystans umożliwiał 

podejmowanie dodatkowej pracy w mieście i pieszą komunikację z miejscowością, w której 

mieszkali (odległość do ok. 15 km)2343. 

                                                           
 

2339 R. Poniat, Ludzie luźni w społeczeństwie Rzeczypospolitej szlacheckiej w kontekście badań nad cyklem życia, 

RDSG, t. 73, 2013, s. 77. 
2340 A. Walaszek, Migracje w historii Europy: kilka uwag niekoniecznie nowych, „Przegląd Polonijny”, t. 3, 2003, 

s. 13–15; C. Pooley, Pedestrian Stories: Recovering Sustainable Urban Mobility, [w:] A U-Turn to the Future: 

Sustainable Urban Mobility since 1850, New York 2020, s. 123–146; M. Wyżga, Homo movens…, s. 118; Tenże, 

Miasta i migracje…, s. 60. 
2341 A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 22–24; M. Okólski, A. Fihel, Demografia. Współczesne zjawiska 

i teorie, Warszawa 2012, s. 106–112. 
2342 J. M. Małecki, Studia nad rynkiem…, s. 100–101. 
2343 M. Wyżga, Homo movens…, s. 217–218, tab. 14. 
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Środowisko miejskie nie było okolicznym chłopom obce2344. Ludność zamieszkująca 

wiejskie otoczenie miast związana była z miastem stosunkami handlowymi. Mieszkańcy wsi 

zbywali w mieście nadwyżkę swoich produktów oraz nabywali produkty rzemieślnicze na ogół 

niedostępne na wsi2345. Do podstawowych migracji wahadłowych dokonywanych przez tę 

ludność można zaliczyć bardzo częste przemieszczenia związane z kultem religijnym. 

Kazimierskim parafiom św. Jakuba Apostoła oraz śś. Michała i Stanisława podlegał szereg 

zawiślańskich wsi zlokalizowanych na południe i południowy-zachód od krakowskiego zespołu 

miejskiego2346. Kazimierz stanowił więc dla ludności tych wsi centrum życia parafialnego 

i religijnego, miejsce zawierania ślubów, chrztów dzieci, a wreszcie miejsce ostatniego 

spoczynku na cmentarzach przy ich parafialnych kościołach2347. Miasto umożliwiało chłopom 

pochodzącym ze stosunkowo niewielkich wsi nawiązanie więzi z mieszkańcami dalej 

położonych ośrodków, ale i związanie relacji międzykulturowych czy międzyetnicznych2348. 

Chłopi przemieszczali się do świątyń nie tylko kazimierskich, ale i krakowskich, aby pełnić 

rolę kumów czy świadków przy okazji ślubów oraz chrztów swoich znajomych i krewnych2349. 

Chłopi odbywali cykliczne migracje do miasta w celach handlowych: na targi oraz jarmarki2350. 

Kazimierz stanowił dla okolicznej ludności chłopskiej centrum rynku lokalnego2351. 

Kazimierska wolnica na mięso ściągała wiejskich dostawców z okolicy oraz gromadziła 

ludność z całego krakowskiego zespołu miejskiego2352. Ludność chłopska regularnie 

dostarczała do miasta nadwyżki produktów rolnych, leśnych i hodowlanych2353. Także 

i mieszczanie pojawiali się na targach oraz jarmarkach poza swoim miejscem zamieszkania2354. 

                                                           
 

2344 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 466. 
2345 M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, s. 110–112. 
2346 Zob. także Rozdział I.4. 
2347 Wiadomo, że ciała mieszkańców wsi podległych parafiom miejskim często chowano nie na nekropoliach 

w miastach, lecz cmentarzach położonych na przedmieściach. Np. krakowska parafia św. Szczepana posiadała 

przedmiejski cmentarz na terenie przedmieścia Garbary; por. J. Kracik, Miasto zatrzymuje umarłych..., s. 171, 178–

180. Zmarłych ze wsi podległych kazimierskim parafiom chowano na cmentarzach w mieście; zob. Rozdział III.3.4. 
2348 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 130. Na temat pochówków chłopów 

w Kazimierzu zob. Rozdział III.3.4. 
2349 M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, s. 112. 
2350 G. Jawor, Ludność chłopska i społeczności wiejskie w województwie lubelskim w późnym średniowieczu 

(schyłek XIV–początek XVI wieku), Lublin 1991, s. 94. 
2351 J. M. Małecki, Studia nad rynkiem…, s. 73. 
2352 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 30. 
2353 M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, s. 115; M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast 

i mieszczaństwa…, s. 130. 
2354 M. Wyżga, Homo movens…, s. 229. 
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Ludność wiejska przybywała do miast także w sprawach urzędowych (np. sądowych)2355. 

W mieście mieszkańcy okolicy zaopatrywali się w potrzebne artykuły, wyroby przemysłowe 

i rzemieślnicze2356. Miasto stanowiło również rynek kredytowy dla okolicznej ludności 

wiejskiej2357. Tutaj udzielały pożyczek liczne w miastach kobiety-lichwiarki, ale bardzo często 

także i Żydzi2358. Formą zabezpieczenia pożyczek był nierzadko zastaw2359. Miasto było też 

miejscem zbytu kradzionych rzeczy. Przykładowo Jan Mikołajczyk, rodem z Mogilan, który 

wcześniej popełniał już kradzieże podczas licznych służb, ukradł we wsi Zakrzówek ubrania, 

a następnie poszedł do Kazimierza sprzedać je Żydówce2360. Magdalena Szymkiewiczowa 

przynosiła do Kazimierza z Wawrzeńczyc kradzione kościelne tkaniny, które otrzymywała od 

kantora tamtejszego kościoła, celem ich sprzedaży Żydom. Sama miała spore doświadczenie 

migracyjne, gdyż przez jakiś czas prowadziła ojcowski zakład cyruliczny w rodzinnym 

miasteczku Proszowice, po perturbacjach wojennych przeniosła się z mężem do wsi Kościelec, 

a następnie do Wawrzeńczyc2361. Bogatsi chłopi-rzemieślnicy chętnie przenosili swoje 

warsztaty do miast czy wysyłali synów do nauki rzemiosła, natomiast biedniejsi do służby2362. 

Wśród całej masy osób przechodzących codziennie przez bramy miejskie w źródłach 

zapisano tylko niektóre jednostki, toteż historycy-demografowie nie są w stanie określić 

rozmiarów tej mobilności2363. Dowiadujemy się o migracji ze źródeł w sposób zgoła 

przypadkowy. Przykładowo większe przemieszczenie wahadłowe ludności udało się 

zarejestrować w księdze pogrzebów parafii św. Jakuba Apostoła. Otóż pod koniec lutego 

1775 roku zanotowano tam informację o śmierci wielu osób w wyniku wypadku, który 

przydarzył się podczas przewożenia promem ludzi zza kordonu przez Wisłę. Część tej grupy 

                                                           
 

2355 Tenże, Mobilność i migracje chłopów…, s. 112; Tenże, Miasta i migracje…, s. 75; M. Bogucka, 

H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 130. 
2356 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 130. 
2357 M. Wyżga, Miasta i migracje…, s. 75; M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa…, s. 294, 297–299. 
2358 ANK, AMK, Inskrypcje, transakcje, oblaty, sygn. 29/34/216, s. 21, 23; Tamże, Acta…, sygn. 29/34/275, 

s. 148–152; Tamże, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 120 (134). Obecność Żydów w miastach staropolskim 

regulował Privilegium de non tolerandis Judaeis, przywilej zakazujący Żydom zamieszkiwania w danym mieście 

i posiadania weń nieruchomości oraz zabraniający starozakonnym wstępu do miasta z wyjątkiem określonych dni. 

Przywilej ten był nadawany niektórym miastom królewskim od XVI do końca XVIII w. i miał na celu 

wyeliminowanie przez chrześcijan żydowskich konkurentów w handlu; Historia państwa i prawa Polski, t. 2: Od 

połowy XV wieku do r. 1795, red. Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Warszawa 1968, s. 211. 
2359 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 447. 
2360 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 13–15. 
2361 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 121–124. 
2362 S. Grodziski, Ludzie luźni. Studium z historii państwa i prawa polskiego, Kraków 1961, s. 92; A. Walaszek, 

Migracje Europejczyków…, s. 42. 
2363 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 390; M. Wyżga, Miasta i migracje…, 

s. 60–61. 
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(15 osób) została pochowana w Kazimierzu2364. Tomasz Krzyżanowski, kazimierski urzędnik 

miejski, w swoim dzienniku wspomniał o tym wypadku pod datą 21 lutego 1775 roku, podając 

ponadto liczbę obejmującą wszystkie ofiary („ludzi przeszło 80 utonęło”)2365. 

We wspomnianych rejestrach parafii św. Jakuba Apostoła zapisano jedynie nazwiska 

pogrzebanych na cmentarzu tej parafii. Wszystkie ofiary – według wspomnianej księgi 

pogrzebów – pochodziły spoza Kazimierza, zaś większość z nich stanowili mieszkańcy 

niedalekiej parafii Kosocice. Nie wiadomo natomiast, jaki był powód ich wyprawy do miasta. 

Większość przemieszczeń wahadłowych dotyczyło najbliższej okolicy i były one 

dokonywane na ogół pieszo2366. Przemieszczeniom sprzyjała stosunkowo gęsta sieć miejska 

województwa krakowskiego2367. Była to odległość, którą można było przejść pieszo i wrócić 

do domu w ten sam dzień2368. Obszar geografii życia codziennego chłopów wynosił około 15–

20 km2369. Dalszych przemieszczeń można było dokonywać np. wozem, zabierając się w drogę 

z furmanami albo handlarzami. Przykładowo Jacek Biodrowski vel Piotrowski odprawił się ze 

służby w Przyrowie (ok. 100 km drogi pieszej do Kazimierza) i wyruszył do Krakowa 

z furmanami, którzy jechali tam po sól2370. 

Migracje ludności wiejskiej do miast, codzienne czy sezonowe, dokonywane były 

często wedle łańcuchów migracyjnych. Emigracja danej jednostki (np. członka rodziny), 

szczególnie migracja udana, pociągała za sobą wyjazd kolejnych osób2371. Łańcuchy 

migracyjne zapewniały przepływ informacji o możliwościach znalezienia zatrudnienia 

i mieszkania w konkretnym ośrodku2372. Dokonywano migracji wykorzystując rodzinne, 

społeczne czy towarzyskie powiązania. Do migracji zachęcano, a nowo przybyłym w miejscu 

osiedlenia udzielano pomocy2373. 

 Istotną rolę w przemieszczeniach odgrywały sieci migracyjne. Powtarzając za 

Douglasem S. Massey’em: „sieci migracyjne to układy interpersonalnych więzi, które łączą 

migrantów, byłych migrantów i niemigrantów w regionach pochodzenia i przeznaczenia 

                                                           
 

2364 ANK, MJ, Księga pogrzebów 1736–1779 [mikrofilm], sygn. 5–102, s. 278–279. 
2365 Wspomnienia mieszczanina.., s. 21. 
2366 M. Wyżga, Homo movens…, s. 115. 
2367 J. M. Małecki, Studia nad rynkiem…, s. 63. 
2368 M. Wyżga, Homo movens…, s. 147. 
2369 J. Hayhoe, Strangers and Neighbours…, s. 30–31. 
2370 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 52–56 (66–70). 
2371 A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 23; M. Wyżga, Homo movens…, s. 97–98. 
2372 M. Wyżga, Miasta i migracje…, s. 61. 
2373 A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 23. 
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więzami pokrewieństwa, przyjaźni i wspólnego pochodzenia”2374. Sieci społeczne stanowiły 

dla wielu migrantów niewątpliwą pomoc. Początki pobytu w nowym miejscu bywały trudne, 

począwszy od konieczności znalezienia dachu nad głową2375. Podłoże społeczne tych sieci 

stanowiła rodzina, znajomi lub współpracownicy2376. Przykładowo z sieci społecznej skorzystał 

wspomniany już Jacek Biodrowski vel Piotrowski, który znalazł służbę u Siweckich 

w Kazimierzu. Mężczyzna opowiadał, że znał to małżeństwo już wcześniej, lecz nic nam nie 

wiadomo o bliższych okolicznościach tej znajomości2377. Migranci, którzy zostali 

mieszkańcami czy obywatelami miasta, dawali często swoim pobratymcom z rodzinnej 

miejscowości pracę w swych miejskich warsztatach czy w domach w charakterze służby, 

ułatwiali także edukację potomstwa swoich dawnych współziomków2378. Chłopi jako 

ustabilizowani mieszczanie utrzymywali więzi ze swoimi dawnymi pobratymcami. Przepływ 

ludności na odcinku wieś–miasto był w dużej mierze podporą utrzymania właściwego poziomu 

zaludnienia miast2379. Z przemieszczeń wahadłowych mogły wynikać migracje okresowe czy 

trwałe2380. Na przykład regularne chłopskie dostawy towarów do miasta umożliwiały 

zawiązywanie i rozwijanie więzi społecznych, które w konsekwencji skutkowały migracjami 

sezonowymi, a nawet trwałym osiedleniem2381. Historycy podkreślają, że istnienie silnych sieci 

migracyjnych sprzyja wystąpieniu bardziej trwałych przemieszczeń niż codzienne2382. Ponadto 

migranci korzystali ze swoich znajomości, zwłaszcza w sytuacjach opresyjnych. Przy 

przesłuchaniu wymieniali nazwiska osób, które mogłyby za nich poręczyć, zwłaszcza 

gospodarzy u których dawniej służyli lub pracowali2383. 

Migranci stanowili stałą część krajobrazu wszystkich miast2384. Na ogół jednak 

społeczeństwo staropolskie odnosiło się do migrantów, zwłaszcza włóczęgów i żebraków, 

nieufnie. Takich migrantów uważano za osoby podejrzane2385. Wiadomo, że czasem wiejskie 

                                                           
 

2374 D. S. Massey i in., Theories of International Migration…, s. 448. 
2375 Z. Turska, Wstęp, [w:] Z rontem marszałkowskim przez Warszawę: zeznania oskarżonych z lat 1787–1794, 

oprac. Z. Turska, Warszawa 1961, s. 13–14. 
2376 M. Wyżga, Miasta i migracje…, s. 61. 
2377 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 52–56 (66–70). 
2378 M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, s. 111, 116–118, 126. 
2379 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 390. 
2380 M. Wyżga, Homo movens…, s. 228; Tenże, Ze współczesnych badań nad mobilnością w Europie 

przednowoczesnej, PDP, t. 40, 2018, s. 14. 
2381 Tenże, Homo movens…, s. 262. 
2382 E. Jaźwińska, W. Łukowski, M. Okólski, Przyczyny i konsekwencje emigracji z Polski, Warszawa 1997, s. 83. 
2383 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 34 (48). 
2384 A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 54. 
2385 Tamże, s. 56–57, 95. 
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pochodzenie migrantów w mało anonimowym społeczeństwie mniejszych ośrodków 

miejskich, budziło negatywne emocje2386. Migranci niestali, przybywający do miasta sezonowo 

znajdowali się dość nisko w ówczesnej drabinie społeczeństwa miejskiego2387. Nie wiadomo 

jednak, w świetle dostępnych źródeł, jaki stosunek do migrantów mieli kazimierzanie. 

W źródłach narracyjnych znalazłem tylko jeden przykład mówiący o stosunku do obcych. 

Podczas kłótni, jaka wywiązała się na targu podczas zakupu kaczki, kazimierski cyrulik Kacper 

Hekner tak wykrzykiwał w kierunku Franciszki Bertholdowej, żony kazimierskiego złotnika: 

„[…] wygnańcy z cudzych krajów […] tu przyszliście do naszego kordonu […]. Czarci was tu 

przynieśli, cygany, tuście przyszli cudzą pracę wydzierać […] przyszliście do Polski chleb 

zjadać” oraz „Ty świnio, piwowarko […] wygnańcy, łajdaki, próżniaki, przyszliście tu 

z cudzego kraju do nas chleb wykupować” (1790)2388. Istotnie Michał Berthold z żoną przybyli 

do Kazimierza z Wiednia (mężczyzna przyjął prawo miejskie Kazimierza w 1784 roku)2389. 

Nie wiadomo jednak dlaczego małżeństwo opuściło rodzinne strony. Kobieta broniła się przed 

napastnikiem argumentacją słowną („Ja tak mieszczka, jak W. Pan. mieszczanin”), ale 

ostatecznie musiała skryć się przed oponentem, bowiem Hekner „[…] kogo tylko na targu 

spotkał to przed nim lżył Panią Bertholdową, aż się Pani Bertholdowa, dla wielkiego wstydu, 

skryć musiała […]”2390. Jak pokazuje ten przykład przynajmniej sześcioletnia asymilacja 

w lokalnej społeczności nie wystarczyła, aby pozbyć się w oczach miejscowych „łatki” 

migranta. Niektórzy z migrantów nie mieli chlubnej przeszłości, o czym mogli wiedzieć 

miejscowi. Przykładowo o Janie Bekierskim, kazimierskim rajcy w latach 1780–1793, krążyła 

opinia, że miał dopuścić się w Krakowie jakichś niechlubnych czynów („w Krakowie [się – 

przyp. KK] wysrał i tu przyszedł na Kazimierz”) i dlatego opuścił rodzinne miasto2391. 

W źródłach rzadko rejestrowano przechodnich, incydentalnych migrantów. Ryzyko 

śmierci wiązało się nawet z codziennymi przemieszczeniami na krótkie dystanse, toteż księgi 

pogrzebów obfitują we wpisy dotyczące „przechodniów” czy obcych2392. Zgon takiej osoby 

w parafii mógł wzbudzać niemałą sensację, a czasem był nawet przedmiotem „śledztwa” 

przeprowadzonego przez proboszcza miejscowej parafii. Niekiedy rodziny po latach 

                                                           
 

2386 M. Wyżga, Miasta i migracje…, s. 84–85. 
2387 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 466. 
2388 ANK, AMK, Protokuł inkwizycyi urzędu radzieckiego kazimierskiego, sygn. 29/34/277, s. 56–57 (62–63). 
2389 ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 62. 
2390 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/277, s. 58 (64). 
2391 ANK, AMK, Acta inquisitionum, sygn. 29/34/274, s. 216. 
2392 M. Wyżga, Homo movens…, s. 232; Tenże, Miasta i migracje…, s. 74. 
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odnajdywały zaginionych krewnych, którzy zmarli podczas przemieszczeń2393. Migranci są 

zwykle stosunkowo łatwi do wychwycenia w księgach metrykalnych, bowiem często 

zapisywano przy nich określenia, które na to wskazywały, najczęściej „przybysz” (advena) czy 

„włóczęga” (vagabunda). Przykładowo w zapisach pogrzebów parafii Bożego Ciała 

w Kazimierzu z lat 1712–18002394 udało mi się wyselekcjonować grupę 98 osób, które 

w świetle różnych adnotacji można uznać za migrantów (zapisanie miejscowości 

pozaparafialnej lub określenia wskazującego na przybysza)2395. Jak już wspomniałem, 

niektórych migrantów podczas przemieszczenia zaskakiwała śmierć. Zdarzało się, że nie 

otrzymywali pomocy w ciężkiej chorobie czy wskutek wypadku, np. leżąc pod murami 

ratusza2396. Powody śmierci migrantów w omawianych zapisach pojawiają się 27 razy 

i wskazują zdecydowanie na czynniki losowe i nagłe przyczny zgonu (4 razy – utopienie, 

1 – ból głowy, 1 – ścięcie, 2 – padaczka lub epilepsja, 16 – śmierć nagła, 1 – zabójstwo, 

2 – wysoka gorączka). W grupie zmarłych migrantów znalazły się osoby w różnym wieku, 

czasem były to nawet kilkudniowe dzieci „przechodniów”. Obliczona średnia i zarazem 

mediana wieku zmarłych w parafii Bożego Ciała migrantów to 28 lat. Pozwala to na 

postawienie hipotezy, że ich migracja spowodowana była chęcią zarobku dorywczego czy 

sezonowego. Niestety na podstawie metryk zgonów na ogół nie jest możliwe ustalenie 

powodów przybycia do miasta. Jedynie kilka razy wspomniano o celu w jakim złożono 

w mieście wizytę, np. „pomocnik, który robił na fabryce [tj. budowie – przyp. KK]” (1737)2397. 

Na podstawie zapisów ksiąg zgonów możemy określić także stosunek przedstawicieli 

lokalnej społeczności do migrantów i przechodniów, wyrażający się w postępowaniu przy 

okazji ich pochówków2398. Lokalizację pochówku określono we wspomnianych zapisach 

w stosunku do 110 migrantów. I tak 33 osoby pochowano na cmentarzu przy kościele Bożego 

                                                           
 

2393 K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 144–145. 
2394 Pominąłem w tym miejscu księgi pogrzebów parafii św. Jakuba Apostoła oraz parafii śś. Michała i Stanisława, 

ponieważ wielosiedliskowy charakter tych ośrodków parafialnych, sprawiał, że osoba pochodząca spoza 

Kazimierza, która została pochowana cmentarzu jednej z tych parafii, niekoniecznie musiała być migrantem. 
2395 Na pewno nie jest to całkowita liczba migrantów zmarłych w parafii Bożego Ciała i pochowanych na cmentarz 

przy tym kościele. Pomijając oczywiste braki w staropolskich księgach pogrzebów, rodzina zmarłego mogła 

zabrać ciało do rodzinnej parafii i tam pogrzebać. Za osoby „obce” nie uznałem mieszkańców przedmieścia 

Podbrzezie i wsi Zabłocie, ponieważ mimo, że podlegali sąsiedniej parafii św. Jakuba Apostoła, to rodziny tych 

osób stale odbierały świadczenia duszpasterskie w parafii Bożego Ciała. Ponadto, po likwidacji parafii św. Jakuba 

Apostoła w 1783 r. mieszkańcy tych ośrodków podlegali parafii Bożego Ciała. 
2396 K. Kołodziejczyk, Ludność Nowego Miasta Korczyna…, s. 146. 
2397 ANK, MMS, Księga pogrzebów 1736–1768 [mikrofilm], sygn. 5–121, s. 5. 
2398 A. Maślach, Kilka uwag o migracjach w Zarzeczu, pow. niżański w XIX wieku (na podstawie metryk ślubów 

z lat 1828–1864), „Zeszyty Sandomierskie”, nr 25, 2007, s. 46. 
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Ciała, 1 – w kościele Bożego Ciała przy ołtarzu św. Trójcy, zaś 52 – na cmentarzu przy kościele 

św. Wawrzyńca. Ta ostatnia nekropolia była miejscem przeznaczonym na spoczynek dla osób, 

które zmarły „niegodną” śmiercią, ale – jak wynika z powyższych obserwacji – grzebano tam 

także osoby bliżej nieznane w mieście, czyli migrantów2399. Warto dodać, że sporą część tych 

przybyszów pochowano gratis, czyli za darmo. Osoby te były zapewne pozbawione wsparcia 

ze strony rodziny czy znajomych, toteż nie miał kto łożyć na ich pochówek. Średnia odległość 

od miejscowości ich pochodzenia (29 km, mediana: 19,4 km) może świadczyć, że osoby te 

mogły być zarówno migrantami wahadłowymi, jak i sezonowymi2400. 

Najważniejszym powodem migracji wewnętrznych była potrzeba zatrudnienia 

i zarobku2401. W mieście istniało stałe zapotrzebowanie na pracowników najemnych. 

Krakowski zespół miejski oferował wiele możliwości nisko płatnej pracy dorywczej2402. Taką 

znajdowali zwłaszcza mieszkańcy okolic, biedota miejska i wiejska, którzy w ten sam dzień 

mogli dotrzeć do miejsca pracy i wrócić do domu. Migracja wahadłowa była atrakcyjna pod 

względem organizacyjnym i wiązała się z małym ryzykiem. Praca dorywcza w przypadku 

chłopów mieszkających w pobliżu miasta nie wiązała się z przeprowadzką, co istotnie obniżało 

koszty. Migracje wahadłowe pozwalały „sprawdzić się” w mieście, często w nowym i mało 

znanym środowisku oraz dopasować się do ofert na miejscowym rynku pracy. Migracja taka 

była też mniej ryzykowna od stałego osiedlenia się, bowiem w razie niepowodzenia (spadek 

wynagrodzeń, utrata pracy) mogli wrócić do rodzinnej wsi i tam znaleźć zatrudnienie lub 

wsparcie u krewnych2403. Niemniej codzienna migracja do pracy, w razie powodzenia migranta, 

mogła przeobrazić się w migrację sezonową, a wreszcie w pobyt stały2404. 

W miastach niezbędna była niewykwalifikowana siła robocza. Wiadomo, że istniały 

tam miejsca będące niejako „giełdami pracy”. W Kazimierzu taką giełdą były okolice mostu 

                                                           
 

2399 Zob. także Rozdział III.3.4. 
2400 Udało mi się zmierzyć przebyty dystans w przypadku 38 osób. Osoby spoza parafii pochodziły z następujących 

lokalizacji: Bejsce, Biała, Bolechowice, Borzęta, Gaj, Kleparz (2), Kraków (2), Krzeczów, Krzyszkowice, Maków, 

Mogilany, Myślenice (2), Prądnik, Proszowice, Regulice, Siepraw, Skawina, Skotniki (2), Słomniki, Stary Sącz, 

Staniątki, Sułkowice, Świątniki, Swoszowice, Tarnów (2), Wadowice (2), Wesoła, Wieliczka, Wilczkowice, 

Wróblowice, Zakliczyn oraz Zielonki. 
2401 A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 176–180; M. Wyżga, Homo movens…, s. 92. 
2402 M. Frančić, Kraków produkujący i konsumujący, Warszawa 1963, s. 162; J. M. Małecki, Studia nad rynkiem…, 

s. 100. 
2403 M. Wyżga, Homo movens…, s. 92–93, 115, 343; Tenże, Mobilność i migracje chłopów…, s. 111. 
2404 M. Kamler, Migracje ludności do dużych miast w Koronie w XVI–XVII wieku w świetle materiałów sądów 

kryminalnych, [w:] Miasto, region, społeczeństwo. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Wyrobiszowi 

w sześćdziesiątą rocznicę Jego urodzin, red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, Białystok 1992, s. 70. 
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Wielickiego2405. Niejaki Stanisław Potacki, który tydzień wcześniej odszedł ze służby 

z browaru, został wzięty na ratusz przy rewizji ludzi luźnych, kiedy starał się o nową pracę, 

przestając przy tym moście2406. Podobnie Franciszek Laskowski zeznawał, że środki do życia 

czerpie nie tylko z flisu, ale i z „roboty u mostu Wielickiego”2407. Pracę dorywczą można było 

znaleźć także przypadkowo. Przykładowo Kacper Rozkosz przechodzący przez Kazimierz do 

wsi Pychowice, gdzie mieszkała jego córka, został zagadnięty przez nieznajomego czy „roboty 

nie podejmie się”, a ten „chcąc sobie zarobić, poszedł”2408. 

Wiadomo, że chłopi byli zatrudniani w Kazimierzu do różnorakich dorywczych prac 

niewymagających większych kwalifikacji, szczególnie w miesiącach zimowych, czyli 

w tzw. „martwym okresie” na wsi2409. Informacji o zatrudnianiu ludności chłopskiej 

dostarczają rachunki miejskie, ograniczone naturalnie do tej części najemnych robotników, 

których opłacał miejscowy magistrat2410. Najmowano ich więc do różnych robót budowlanych, 

najczęściej w charakterze pomocników dla wykwalifikowanych rzemieślników. Przykładowo 

okoliczna ludność chłopska, szczególnie w przypadku miast prywatnych, znajdowała 

zatrudnienie przy budowie tudzież remontach miejskich obwarowań2411. Notowano więc 

chłopów jako pomocników przy lepieniu pieca w ratuszu2412, naprawie bram miejskich2413, 

pomocy cieślom przy naprawie szubienicy miejskiej2414 oraz budowie domu czy stajni na 

zlecenie magistratu2415. Ludność wiejska stale pomagała przy bieżących naprawach i remontach 

mostu Wielickiego. Chłopi pomagali więc kowalowi przy reperacji „ruraczów” (instalacji 

wodociągowej)2416, dokonywali obróbki drewna na „tafle” mostu2417, układali gotowe „tafle” 

                                                           
 

2405 M. Friedberg, Kancelaria miasta Krakowa do połowy XVIII wieku, „Archeion”, t. 24, 1955, s. 17. 
2406 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 32 (46). 
2407 Tamże, s. 50 (64). W tym przypadku nie można jednoznacznie wywnioskować czy chodzi o dniówkowy najem 

robotnika czy też o rzeczywiste prace modernizacyjne przy konstrukcji tego mostu. 
2408 ANK, AMK, Protokoł examinow więzniow, sygn. 29/34/279, s. 5. 
2409 J. Hayhoe, Strangers and Neighbours…, s. 91–92; M. Wyżga, Miasta i migracje…, s. 72. 
2410 Z uwagi na obfitość tego rodzaju materiału źródłowego wybrałem kilka jednostek archiwalnych z XVIII w. 

Niestety w rachunkach nie zapisywano informacji o pochodzeniu terytorialnym najemnych pracowników. 
2411 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 409–410. 
2412 ANK, AMK, Rejestr dochodów i wydatków, sygn. 29/34/630, s. 143. 
2413 Tamże, s. 141. 
2414 ANK, AMK, Rejestr dochodów i wydatków, sygn. 29/34/617, s. 124. 
2415 Tamże, s. 121, 123, 125. 
2416 ANK, AMK, Regestrum perceptorum ex proventibus civitatis S.R. Mtis Casimiriae ad Cracoviam, 

sygn. 29/34/606, s. 58. 
2417 ANK, AMK, Regestr lonerski, sygn. 29/34/624, s. 113. 
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mostu2418, kopali doły2419, „wiązali” most2420 czy „kręcili” liny2421. W listopadzie 1718 roku 

wypłacono honorarium chłopu, który pilnował w nocy materiałów potrzebnych do budowy 

mostu2422. Chłopi sprowadzali także niezbędne do budowy mostu materiały budowlane, np. 

drewno2423, liny do wiązania mostu2424 czy galer chrustu ze wsi Beszcz2425. 

Chłopi świadczyli także usługi transportowe, szczególnie ci którzy dysponowali 

własnym sprzężajem2426. W 1667 roku zapisano w rachunkach szpitala św. Leonarda, że 

zapłacono „chłopom co je [łaty – rodzaj drewnianych belek do budowy dachu – przyp. KK] po 

Wiśle spuścili […] i do szpitala nosili […]”2427. Z kolei w 1704 roku zapłacono „chłopom od 

sprowadzenia pod ratusz armaty”2428. W 1737 roku dwóm chłopom wypłacono honorarium za 

to, że „łodzią PP. Radców do Berszcza [tj. do wsi Beszcz – przyp. KK] spuszczali”2429. 

W 1743 roku miasto Kazimierz przy okazji remontu mostu Wielickiego zapłaciło trzem 

chłopom „od spuszczenia dylin z pod ogrodu królewskiego Wisłą do mostu y onych 

wynoszenia z Wisły na ląd”2430.  Chłopi często odpłatnie ładowali furmanom na wozy drzewo, 

ziemię czy kamień2431. Przy okazji prac związanych z mostem Wielickim czy znajdującą się 

w pobliżu tamą świadczyli także różne usługi transportowe (np. wozili kamień i drewno)2432. 

Wiadomo, że byli często zatrudniani przy transporcie materiałów budowlanych potrzebnych do 

rozbudowy zamku wawelskiego2433. Chłopi świadczyli także usługi transportowe na dłuższe 

dystanse2434. Przykładowo Maciej Grela, chłopski syn ze wsi Płaszów, powoził „ojcowymi 

                                                           
 

2418 ANK, AMK, Rejestr dochodów i wydatków, sygn. 29/34/607, s. 87. 
2419 ANK, AMK, Rejestr…, sygn. 29/34/607, s. 99; Tamże, Regestr…, sygn. 29/34/624, s. 128; Tamże, Rejestr 

dochodów i wydatków, sygn. 29/34/656, s. 112. 
2420 ANK, AMK, Regestr…, sygn. 29/34/624, s. 122, 127. 
2421 ANK, AMK, Rejestr…, sygn. 29/34/630, s. 113, 115. 
2422 ANK, AMK, Rejestr…, sygn. 29/34/607, s. 106. 
2423 ANK, AMK, Rejestr…, sygn. 29/34/617, s. 119. 
2424 ANK, AMK, Rejestr…, sygn. 29/34/607, s. 102; ANK, AMK, Regestr…, sygn. 29/34/624, s. 110. 
2425 ANK, AMK, Rejestr…, sygn. 29/34/607, s. 99–100. 
2426 J. M. Małecki, Studia nad rynkiem…, s. 100. 
2427 ANK, AMK, Rejestry roczne dochodów i wydatków szpitala miejskiego św. Leonarda, sygn. 29/34/869, s. 61. 
2428 ANK, AMK, Regestrum d. lonherorum... proventuum et distributorum civitatis Casimiriae ad Cracoviam, 

sygn. 29/34/598, s. 45. 
2429 ANK, AMK, Regestr…, sygn. 29/34/624, s. 121. 
2430 ANK, AMK, Rejestr…, sygn. 29/34/630, s. 114. 
2431 ANK, AMK, Rejestr…, sygn. 29/34/617, s. 132; ANK, AMK, Regestr…, sygn. 29/34/624, s. 111; ANK, AMK, 

Rejestr…, sygn. 29/34/630, s. 107, 139. 
2432 ANK, AMK, Rejestr dochodów i wydatków, sygn. 29/34/607, s. 91, 104; Tamże, Rejestr…, sygn. 29/34/617, 

s. 119. 
2433 Rachunki budowy zamku krakowskiego 1535, wyd. O. Łaszczyńska, Kraków 1952, s. 16, 24–25, 87; 

J. M. Małecki, Studia nad rynkiem…, s. 100. 
2434 M. Wyżga, Homo movens…, s. 245. 
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końmi”2435. W 1790 roku wyprawiał się wozem za Lwów, do oddalonych o ponad 400 km drogi 

Brodów, ale „wzięła go febra” i został noclegiem u Kluziewicza w Kazimierzu, gdzie podczas 

zarządzonej przez Komisję Porządkową Cywilno-Wojskową dla powiatów krakowskiego 

i proszowickiego rewizji ludzi luźnych wzięto go na ratusz jako podejrzanego2436. 

Chłopi pomagali również przy remontach budynków i obiektów miejskich, 

np. naprawiali dach i rynny na ratuszu2437, wyrabiali gips przy remoncie jednej z miejskich 

kamienic2438, łupali kamień2439 czy budowali parkany2440. Notowani byli także w 1667 roku 

jako pomocnicy przy odbudowie szpitala św. Leonarda, który uległ znacznemu zniszczeniu 

podczas „potopu” szwedzkiego (m.in. pomagali cieślom budować dach, wynosili gruz 

z budynku, znosili materiały budowlane)2441. Mieszkańcy wsi świadczyli także różnorakie 

usługi dla miasta, jeśli chodzi o utrzymanie porządku. Do takich prac należało np. „chędożenie” 

mostu Wielickiego z błota i „obrębowywanie” z lodu2442, „dobywanie” (czyszczenie) kanałów 

miejskich2443, sprzątanie więzienia w ratuszu2444, sprzątanie ulic2445, naprawa dróg2446, 

odzyskiwanie cegły i kamienia z ruder i rozwalin miejskich2447, rozbiórki budynków2448, 

zrzucanie śniegu z dachu ratusza2449 czy rżnięcie drzewa na opał do ogrzania ratusza2450. 

Ludność chłopska świadczyła również inne usługi. Byli wynagradzani jako posłańcy 

oddelegowani w różnych „interesach miejskich”. Przykładowo wielokrotnie zanotowano, że 

odpłatnie nosili korespondencję miejską i inne urzędowe dokumenty do pobliskich miast, 

                                                           
 

2435 Ochrzczony 19 II 1764 r. jako syn laboriosi Jana i Małgorzaty z Płaszowa; karta rodziny zrekonstruowanej 

nr J–222. 
2436 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 30 (44). Brody były m.in. dostawcą wosku. Na temat kontaktów 

handlowych obywateli pobliskiego miasta Podgórza z Brodami w tym czasie zob. E. Danowska, »Nowe 

miasteczko zaraz za mostem cesarscy stawiają«…, s. 19; K. Grodziska, Cmentarze Podgórza, Kraków 1992, s. 9. 
2437 ANK, AMK, Rejestr…, sygn. 29/34/630, s. 143. 
2438 ANK, AMK, Rejestr dochodów i wydatków, sygn. 29/34/647, s. 185. 
2439 ANK, AMK, Rejestr…, sygn. 29/34/617, s. 136. 
2440 Tamże, s. 107. 
2441 ANK, AMK, Rejestry…, sygn. 29/34/869, s. 59–65; S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 236. 
2442 ANK, AMK, Regestrum…, sygn. 29/34/598, s. 44; Tamże, Regestrum…, sygn. 29/34/606, s. 58, 61; Tamże, 

Rejestr…, sygn. 29/34/630, s. 103, 110, 114. 
2443 ANK, AMK, Rejestr…, sygn. 29/34/607, s. 129; Tamże, Rejestr…, sygn. 29/34/630, s. 144. 
2444 ANK, AMK, Regestrum…, sygn. 29/34/598, s. 46. 
2445 ANK, AMK, Rejestr…, sygn. 29/34/617, s. 113. 
2446 ANK, AMK, Rejestr…, sygn. 29/34/630, s. 144; Tamże, Rejestr…, sygn. 29/34/647, s. 127. 
2447 ANK, AMK, Rejestr…, sygn. 29/34/617, s. 105; Tamże, Regestr…, sygn. 29/34/624, s. 112, 114, 124, 128; 

ANK, AMK, Rejestr…, sygn. 29/34/630, s. 106, 111, 113, 139. 
2448 ANK, AMK, Rejestr…, sygn. 29/34/617, s. 117, 135. 
2449 Tamże, s. 101. 
2450 ANK, AMK, Regestrum…, sygn. 29/34/606, s. 84, 87; Tamże, Rejestr…, sygn. 29/34/630, s. 146; Tamże, 

Rejestr…, sygn. 29/34/656, s. 122; Tamże, Rejestry…, sygn. 29/34/812, s. 299. Podobnie: J. Kracik, M. Rożek, 

Hultaje, złoczyńcy…, s. 79. 
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np. Wieliczki2451. Z pewnością dobrze znali lokalną sieć drożną. W rachunkach miejskich 

znajdują się także zapisy zawierające informacje o pomocy chłopów, jaką świadczyli przy 

oktawie święta Bożego Ciała (nosili „kotły” podczas procesji)2452. Chłopom zlecano także 

odpowiedzialniejsze zadania. Przykładowo w styczniu 1771 roku (w czasiu konfederacji 

barskiej) zapisano, że zapłacono jakiemuś chłopu za to, że „z dyspozycji komendy na spiegi 

chodził”2453. Z kolei ze spisu wydatków poniesionych przy okazji wybierania podatku 

pogłównego wynika, że chłopi „nosili pieniądze” zebrane od mieszczan2454. Z kolei 

w 1735 roku zapłacono 2 złp i 4 gr chłopu, który stróżował przez cztery dni przy poborze 

podatku2455. Wykorzystywano także kontakty towarzyskie i zawodowe mieszkańców wsi 

(np. w czerwcu 1771 roku zapłacono chłopu za to, że „po furmanów chodził do Płaszowa”)2456. 

Rozwój przedsiębiorstw w Kazimierzu pod koniec XVIII wieku spowodował większą 

potrzebę rąk do pracy. Józef z Janowic Chwalibóg herbu Strzemię, podkomorzy żarnowiecki, 

nabył w 1787 roku tereny i zabudowania pozostałe po zlikwidowanym kościele św. Jakuba 

Apostoła, a następnie założył w tym miejscu wapiennik oraz cegielnię2457. Pracą 

w przedsiębiorstwie Chwaliboga z pewnością parali się mieszkańcy okolicy. Przykładowo 

Franciszek Piszczek z Korabnik w 1791 roku zeznał, że od 14 lat pracuje w cegielniach za 

strycharza, a teraz „robi w Kazimierzu w cegielni Chwaliboga”2458. Nie wiadomo, czy 

mężczyzna dochodził codziennie do pracy ze wsi oddalonej o ponad 12 km drogi czy mieszkał 

na miejscu. Innym przedsiębiorstwem była założona na Stradomiu w 1786 roku fabryka sukna 

połączoną z farbiarnią, gdzie wykorzystywano do pracy żebraków i ludzi luźnych2459. 

Kazimierz był dla okolicznej ludności wiejskiej najczęściej rynkiem zbytu towarów 

rolniczych, opału, bydła oraz trzody. Przykładem migracji wahadłowej były przemieszczenia, 

                                                           
 

2451 ANK, AMK, Percepta proventuum civitatis S.R. Mtis Casimiriae ad Cracoviam, sygn. 29/34/600, s. 37; 

Tamże, Regestrum…, sygn. 29/34/606, s. 72; Tamże, Rejestr dochodów i wydatków, sygn. 29/34/607, s. 93, 114, 

129, 131; Tamże, Regestr…, sygn. 29/34/624, s. 112, 124; Tamże, Rejestr…, sygn. 29/34/630, s. 137; Tamże, 

Rejestr…, sygn. 29/34/647, s. 181; Tamże, Rejestr…, sygn. 29/34/656, s. 122, 132, 135. 
2452 ANK, AMK, Regestrum…, sygn. 29/34/598, s. 46; Tamże, Percepta…, sygn. 29/34/600, s. 37; Tamże, 

Regestrum…, sygn. 29/34/606, s. 78; Tamże, Rejestr…, sygn. 29/34/617, s. 114; Tamże, Regestr…, 

sygn. 29/34/624, s. 124. 
2453 ANK, AMK, Rejestr…, sygn. 29/34/656, s. 125. 
2454 ANK, AMK, Rejestry…, sygn. 29/34/812, s. 135, 153, 211, 237. 
2455 ANK, AMK, Rejestry…, sygn. 29/34/813, s. 10. 
2456 ANK, AMK, Rejestr…, sygn. 29/34/656, s. 132. 
2457 ANK, AMK, Transactiones officii consularis Casmiriensis, sygn. 29/34/219, s. 72; B. Krasnowolski, Ulice 

i place…, s. 138, 143; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 572–573. 
2458 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 90–91 (104–105). 
2459 W. Sierakowski, Rękodzieło Fabryki Sukienney…, cz. 2, s. 36–38; N. Assorodobraj, Początki klasy 

robotniczej. Problem rąk roboczych w przemyśle polskim epoki stanisławowskiej, Warszawa 1946, s. 167, 188 i in. 
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których dokonano w celach handlowych. Takich dokonywali handlarze pozacechowi związani 

z masarstwem zwani kijakami, którzy na długich kijach przynosili mięso do miasta na targ2460. 

Niejaki Antoni Świąteczek, rodem ze wsi Piaski, opowiadał, że jego rodzice są kijkami (1786). 

Zaopatrywali się oni w trzodę na jarmarkach w Wieliczce2461. Mieszkańcy Piasków, a także 

Łagiewnik, Płaszowa i Jugowic, od średniowiecza zajmowali się rzeźnictwem oraz produkcją 

mięsa i wędlin2462. Do codziennych widoków należały chłopskie wozy z towarem zmierzające 

na targ do miasta czy chłopi pijący piwo w miejskich szynkach2463.  

Jednym z powodów migracji było chodzenie „za proszalnym chlebem”. Dla wielu był 

to sposób na życie. Antoni Wiśniowski, rodem ze wsi Kobierzyn, chodził żebrać po licznych 

wsiach, zwłaszcza położonych na północ i wschód od Krakowa: Luboczy, Ruszczy, Wadowie, 

Polanowicach, Pleszowie, Wyciążach, Branicach, Igołomii, Tropiszowie, Łuczanowicach, 

Prusach, Krzeszowie, Warszowicach, Szczepanowicach, Sadowiu, Pielgrzymowicach, 

Batowicach, Raciborowicach, Mistrzejowicach, Bieńczycach, Rakowicach, Maciejowicach 

oraz Sulechowie, co stanowiło obszar kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. Przy okazji 

dokonywał kradzieży. Zebrawszy w ten sposób pewną sumę pieniędzy chciał porzucić 

„dziadowskie życie”. W tym celu zmienił wygląd (ogolił brodę u kazimierskiego cyrulika)2464. 

W źródłach niekiedy dość dobrze są odzwierciedlone kontakty handlowe w postaci 

ruchliwości cyrkularnej do miast, dokonywanej najczęściej przez okoliczną ludność 

chłopską2465. Niezastąpionym źródłem do zbadania wahadłowych migracji do Kazimierza 

w celach handlowych jest rejestr poboru akcyzy, obejmujący okres od jesieni 1658 roku do 

wiosny 1659 roku2466. Wcześniej zwrócili uwagę na to źródło Jan M. Małecki2467, Piotr 

Miodunka2468 oraz Mateusz Wyżga2469. Rejestr jest tym cenniejszy, że obejmuje codzienny 

przypływ dostawców-migrantów do Kazimierza wraz z wyszczególnieniem ich towarów oraz 

miejscowości przybycia (przeważnie). Niestety pomija pewną część dostawców drobniejszych 

                                                           
 

2460 S. Świszczowski, Miasto Kazimierz…, s. 155. 
2461 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 15–16. 
2462 J. Bieniarzówna, Z dawnego Krakowa…, s. 163–164; M. Jędo, F. Rusek, Piaski Wielkie…, s. 3.  
2463 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 76 (90), 122 (136). 
2464 Tamże, s. 39–43 (53–57). 
2465 M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, s. 104. 
2466 ANK, AMK, Regestr wybierania accizy…, sygn. 29/34/744. 
2467 J. M. Małecki, Krakowskie księgi celne i problem ich wydania, KHKM, t. 9, 1961, s. 251–273. 
2468 P. Miodunka, Miasto nie istnieje samodzielnie. Nowożytny Kraków i zasoby przyrodnicze Małopolski, [w:] 

Ekobiografia Krakowa, s. 153–189. 
2469 M. Wyżga wykorzystał rejestr częściowo (zapisy z września i października 1658 r.), toteż w niniejszej pracy 

poddałem analizie przypływ migrantów w listopadzie 1658 r. M. Wyżga zgodnie z założeniem swojej pracy skupił 

się na ludności chłopskiej; M. Wyżga, Homo movens…, s. 218 nn. 
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towarów, a tym samym zapewne dużą liczbę kobiet. Dodatkowo obejmuje jedynie dostawców, 

którzy sprzedawali swoje towary w obrębie murów. Niektórzy, aby nie płacić cła decydowali 

się sprzedać swoje towary poza miastem, chociaż wiadomo, że targ miejski był lepszym 

miejscem na znalezienie kupca. Cechą źródła jest także uchwycenie jedynie napływu do 

Kazimierza2470. Mimo tego rejestr ten jest cennym źródłem do badania codziennego przepływu 

ludności w celach handlowych. Ówczesne miasto nie mogło samodzielnie zaspokoić własnych 

potrzeb (szczególnie żywnościowych) z uwagi na niską produktywność, toteż niezbędne były 

doń regularne dostawy żywności i surowców2471. Chłopscy dostawcy byli także niezbędni, aby 

zaopatrzyć zubożone wydarzeniami „potopu” i zarazą miasto. Wiadomo wszak, że w 1652 roku 

wskutek „czarnej śmierci” zmarło w Kazimierzu 101 rzemieślników różnych profesji2472. 

Chociaż rejestr w większości obejmuje mniejsze dostawy różnorakich towarów 

z najbliższej okolicy, to zanotowano tam także sporadyczne duże transporty towarów. 

Przykładowo Marcin Gubalski z położonej na południe od Kazimierza wsi Osieczany oddalonej 

o niecałe 30 km dwukrotnie w listopadzie 1658 roku wwiózł duże dostawy jabłek (odpowiednio 

7 oraz 9 wozów)2473. W podobnym czasie nieznany z nazwiska Marcin przywiózł ze wsi Buków 

oddalonej o około 17 km od Kazimierza 35 kop kapusty na pięciu wozach2474. Dostawcy 

większej ilości towaru niewątpliwie nie działali w pojedynkę. Wielu dostawców niewątpliwie 

działało w kooperatywie ze współmieszkańcami danej miejscowości. Dobrym przykładem są 

chłopscy dostawcy węgla drzewnego ze wsi Bieńkówka, którzy nierzadko byli wpisywani do 

rejestru zbiorowo wespół z innymi dostawcami tego surowca. Migracje w celach handlowych 

bywały niebezpieczne, na drogach dochodziło do napadów, toteż przemieszczenia w grupach 

były niewątpliwie bezpieczniejsze, zwłaszcza na dłuższe dystanse2475. 

Z uwagi na obszerność omawianego rejestru akcyzy, ale także już częściowe jego 

wykorzystanie przez wspomnianego wcześniej Mateusza Wyżgę w badaniu mobilności 

chłopów, wybrałem do analizy fragment źródła dotyczący wwożonych do miasta towarów 

w listopadzie 1658 roku. Pomimo, że rejestr odnosi się do drugiej połowy wieku XVII, a więc 

                                                           
 

2470 M. Wyżga, Homo movens…, s. 219, 229. 
2471 P. Miodunka, Miasto nie istnieje samodzielnie…, s. 153–154. 
2472 Według Wykazu rzemieślników zmarłych w Kazimierzu od zarazy w r. 1652 zmarło 13 szewców, 12 rzeźników, 

9 rybitwów, 7 cyrulików, 7 krawców, 7 kuśnierzy, 7 płócienników, 7 ślusarzy, 4 stolarzy, 3 bednarzy, 3 garbarzy, 

3 garncarzy, 3 mieczników, 3 powroźników, 3 siodlarzy, 2 introligatorów, 2 kotlarzy, 2 piekarzy, 1 kołodziej, 

1 kowal, 1 paśnik oraz 1 złotnik; M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 358. 
2473 ANK, AMK, Regestr wybierania accizy…, sygn. 29/34/744, s. 101, 122. 
2474 Tamże, s. 101. 
2475 J. Kracik, M. Rożek, Hultaje, złoczyńcy…, s. 89; A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 49. 
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pochodzi z okresu będącego poza ramami chronologicznymi prezentowanych analiz, jego 

dokładność i jakość pozwala przybliżyć specyfikę dostawców pojawiających się w Kazimierzu, 

która przez 40 lat zapewne nie uległa poważnym zmianom. W trakcie tych 30 dni 

zarejestrowano 1 204 dostawy towarów, których dokonało 1 104 mężczyzn oraz 100 kobiet. 

Zanotowano 807 unikalnych dostawców, w tym 752 mężczyzn oraz 55 kobiet. Co trzeci z nich 

(191) pojawił się w listopadzie 1658 roku w mieście więcej niż jeden raz. Spośród nich 

najwięcej razy, bo aż jedenastokrotnie, dostarczył swój towar Wojciech Urbanik z Ochojna 

(bydło, owce, kozy, skóry)2476. Stałymi dostawcami, którzy pojawili się w mieście 

dziesięciokrotnie, byli także Stanisław Lozar z Wrząsowic (bydło)2477 oraz Anna Szaryskowa 

z Zielonek (chleb oraz mąka)2478. Co piąty dostawca wwoził do miasta w jednym dniu w ramach 

jednej dostawy więcej niż jeden towar. W sumie zarejestrowano 1 591 różnych towarów.  

Miejscowość pochodzenia określono w przypadku zdecydowanej większości 

dostawców2479. Na podstawie źródła obliczyłem 957 dystansów geograficznych2480. 

W zestawieniu nie ująłem 66 mieszkańców Kazimierza2481 oraz 181 osób w przypadku których 

nie podano lub nie udało mi się zidentyfikować pochodzenia geograficznego i stanu 

społecznego. W źródle wymieniono osoby różnego stanu społecznego, lecz nie zapisywano 

predykatów2482. W niniejszej pracy przyjąłem metodę oznaczenia stanu społecznego 

zastosowaną przez Mateusza Wyżgę2483. Przyjęcie podobnych wytycznych zapewni 

obiektywność analizy oraz pozwoli na porównanie wyników. 

 

 

 

 

                                                           
 

2476 ANK, AMK, Regestr wybierania accizy…, sygn. 29/34/744, s.  92–93, 107–108, 126, 134, 139, 142, 154. 
2477 Tamże, s. 91, 93, 106, 111, 125, 132, 140, 151, 154. 
2478 Tamże, s. 102, 122, 133, 136, 143. 
2479 Jeśli miejscowość pochodzenia danego dostawcy była znana z innego wpisu to taką uzupełniłem. W ten sposób 

udało mi się zrekonstruować nazwę miejscowości w 46 przypadkach. 
2480 W badaniu przyjąłem sposób pomiaru odległości według najkrótszego przejścia pieszego. W przypadku kilku 

ośrodków o tej samej nazwie wybierałem najbliższą Kazimierzowi miejscowość. 
2481 Podobnie: M. Wyżga, Homo movens…, s. 219–220. 
2482 Wyraźnie i jednoznacznie oznaczono jedynie ludność żydowską. 
2483 Za chłopów uznałem wszystkich mieszkańców wsi (chyba, że zapisany predykat stanowy lub określenie 

sugerowały inne pochodzenie). Za mieszczan uznałem mieszkańców miast i osoby określone jako „mieszczanie”. 

Za przedstawicieli szlachty przyjąłem osoby z określeniem „J.M.P.”; por. M. Wyżga, Homo movens…, s. 219–220. 
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Tabela 113. Średni dystans drogowy pokonywany przez dostawców do Kazimierza w listopadzie 

1658 roku według grup społecznych 

Grupa społeczna liczba % 
Dystans (km) 

średnia mediana 

Mieszczanie 70 7,3 38,2 13,2 

Chłopi 885 92,5 26,8 17,7 

Żydzi 2 0,2 98,3 98,3 

Razem 957 100,0 27,8 17,7 

Źródło: ANK, AMK, Regestr wybierania accizy…, sygn. 29/34/744, s. 91–112, 121–155. Uwagi: w badaniu 

odrzucono mieszkańców Kazimierza (46 mieszczan oraz 20 Żydów); do grupy mieszczan dołączono także 

14 przedmieszczan (mieszkańców podkrakowskich jurydyk Błonie, Piasek i Wesoła). 

 

 

 

W pierwszej kolejności obliczyłem średni dystans, jaki pokonali dostawcy, biorąc pod 

uwagę ich stan społeczny (tabela 113). Dostawcy wywodzący się spoza Kazimierza średnio 

przebyli dystans 27,8 km (mediana: 17,7 km). Wśród dostawców towarów zdecydowaną 

większość stanowili chłopi (92,5%). Uwidacznia to ich poślednią rolę jako dostawców 

żywności nie tylko do Kazimierza, ale z pewnością także do Krakowa czy Kleparza2484. Średni 

dystans w przypadku mieszkańców wsi wyniósł 26,8 km (mediana: 17,7 km). W przypadku 

mieszczan (stanowiących 7,3% dostawców w badanym okresie) średni dystans migracji 

wynosił 38,2 km (mediana: 13,2 km). Większość dostawców-mieszczan pochodziła z Krakowa 

(9), Wieliczki (9), Gliwic (3), Skawiny (3) czy Siewierza (3). Nieznaczny udział wśród 

dostawców-migrantów mieli Żydzi (0,2%). W przypadku nielicznych przedstawicieli szlachty 

(2) nie udało mi się zmierzyć średniego dystansu migracji. 

 

 
Tabela 114.  Dystanse drogowe pokonywane przez dostawców do miasta Kazimierza w listopadzie 

1658 roku według płci 

Odległość 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

N = 957 % N = 878 % N = 79 % 

<15km 424 44,3 358 40,8 66 83,5 

15–50 km 409 42,7 397 45,2 12 15,2 

>50 km 107 11,2 106 12,1 1 1,3 

>100 km 17 1,8 17 1,9 – – 

Źródło: ANK, AMK, Regestr wybierania accizy…, sygn. 29/34/744, s. 91–112, 121–155; wzór tabeli: M. Wyżga, 

Homo movens…, s. 221, tab. 16. 

 

 

 

                                                           
 

2484 M. Wyżga, Homo movens…, s. 220. 
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Zdecydowaną większość dostaw wykonali mężczyźni (91,7%). Biorąc pod uwagę stan 

społeczny to w przypadku chłopskich dostawców kobiety stanowiły 8,7%, zaś wśród miejskich 

6,9%. Z pewnością wiele kobiet pominięto z korzyścią dla mężczyzn, bowiem rejestrowano 

tylko większe dostawy, a pomijano mniejsze, w jakich specjalizowały się głównie kobiety2485. 

Niemniej rola kobiet chłopskich na lokalnym rynku wymiany towarów, szczególnie tych 

pochodzących z miejscowości usytuowanych w pobliżu ośrodków miejskich, była 

nieprzeciętna2486. Kobiety dostarczające towary do Kazimierza pokonywały średnio ponad 

dwukrotnie mniejszy dystans (średnio 11,5 km, mediana: 8,9 km) od mężczyzn (średnio 

29,3 km, mediana: 23,95 km). Zdecydowana większość kobiet (83,5%) dostarczyła swoje 

towary z miejscowości odległych do 15 km od Kazimierza, tj. w zasięgu ich życia codziennego 

(tabela 114)2487. Były to przeważnie dostawczynie pieczywa i mąki z Zielonek, Prądnika 

i Młodziejowic. Z najbliższych okolic Kazimierza kobiety dostarczały z rzadka inne towary. 

Przykładowo Regina Maciągowna z Bieżanowa zapłaciła akcyzę od beczki smoły, zaś niejaka 

Pani Gładyszowa z Wieliczki od 6 beczek soli2488. Dystans wynoszący 15–50 km pokonało 

15,2% dostawczyń. Te migrantki wwiozły nieco większe towary, np. „śliw przycierków 17 na 

3 wozach”, „tarcic 30” czy „jabłek w słomie wozów 3”2489. Tylko jedna kobieta w listopadzie 

1658 roku pokonała ze swoim towarem dystans ponad 50 km – Małgorzata Mrozkowa 

z Mszany wwiozła 9 gęsi oraz 70 łokci płótna konopnego i zgrzebnego2490. Rozkład 

procentowy udziału migracji mężczyzn w kolejnych progach pomiarowych wygląda 

odmiennie. Mężczyźni dwukrotnie rzadziej (40,8%) dokonywali migracji na dystanse do 

15 km. Zdecydowanie częściej niż kobiety mężczyźni przybywali z odległości większych niż 

50 km. Niemniej przytoczone przykłady przemieszczeń dokonywanych przez kobiety stanowią 

cenne świadectwo w obliczu niedocenianej ich roli w historii migracji2491. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

2485 M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa…, s. 301–304. 
2486 Tamże, s. 300–301, 314–315. 
2487 M. Wyżga, Homo movens…, s. 221. 
2488 ANK, AMK, Regestr wybierania accizy…, sygn. 29/34/744, s. 96, 146. 
2489 Tamże, s. 101, 104, 130. 
2490 Tamże, s. 110. 
2491 M. Wyżga, Miasta i migracje…, s. 85. 
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Tabela 115. Kierunki napływu dostawców do miasta Kazimierza w listopadzie 1658 roku 

Kierunek 
Ogółem <15 km 15–50 km >50 km 

liczba % liczba % liczba % liczba % 

S 504 52,7 242 57,1 207 50,6 55 44,4 

E 162 16,9 37 8,7 91 22,2 34 27,4 

W 119 12,4 15 3,5 74 18,1 30 24,2 

N 172 18,0 130 30,7 37 9,0 5 4,0 

Źródło: ANK, AMK, Regestr wybierania accizy…, sygn. 29/34/744, s. 91–112, 121–155; wzór tabeli: M. Wyżga, 

Homo movens…, s. 221, tab. 16. 

 

 

 

Różnie rozkładał się udział poszczególnych kierunków geograficznych skąd przybywali 

dostawcy (tabela 115). Ponad połowa z nich (52,7%) przybyła z miejscowości położonych na 

południe od Kazimierza, co wiązało się z umiejscowieniem miasta właśnie po południowej 

stronie krakowskiego zespołu miejskiego2492. Również w poszczególnych trzech grupach, które 

odpowiadały kolejnym przedziałom dystansów drogowych, dostawy z południa posiadały 

największy udział. Mało dostawców przybyło z północy (18%), bowiem ci wybierali raczej 

położone bliżej miasta Kleparz i Kraków jako miejsca swojej destynacji. 

Jeśli rozpatrzyć dokonane przemieszczenia w kontekście dystansów drogowych okaże 

się, że migranci z północny posiadali prawie 1/3 udziału we wszystkich dostawach o dystansie 

mniejszym niż 15 km. Na tym dystansie 22 dostaw dokonali mieszkańcy Krakowa lub 

okolicznych jurydyk. Jednak najwięcej, bo 87 ze 130 migracji z północy o dystansie do 15 km 

dotyczyło dostaw chleba i mąki m.in. z Zielonek i Prądnika. Aż 57,1% udziału posiadały 

dostawy z południa. Mały udział mieli krótkodystansowi dostawcy z zachodu (3,5%) oraz 

wschodu (8,7%). 

Jeśli chodzi o udział kierunków z których przybywali dostawcy średniodystansowi (15–

50 km), to istotnie zmalały dostawy z północy (do 9%), a nieznacznie te z południa (50,6%). 

Wzrósł natomiast udział migrantów ze wschodu, zaś z zachodu nawet pięciokrotnie 

w porównaniu do poprzedniego przedziału dystansu. Dostawy ze wschodu przeważnie 

dotyczyły zboża, bowiem żyzne czarnoziemy zlokalizowane na wschód od krakowskiego 

zespołu miejskiego były miejscem intensywnych upraw zbożowych2493. Dostawcy 

długodystansowi (>50 km) rekrutowali się już nieco rzadziej z południa i północy, ale na 

znaczeniu zyskał kierunek zachodni i wschodni. 

                                                           
 

2492 Podobnie: Tenże, Homo movens…, s. 222. 
2493 P. Miodunka, Miasto nie istnieje samodzielnie…, s. 155–159, 176–177. 
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Tylko z dwóch miejscowości pojawiło się ponad 50 dostaw (nie licząc oczywiście 

Kazimierza). Z kolei od 25 do 49 razy wymieniono 6 różnych miejscowości, 10–24 razy 

zapisano 14 osad, zaś 5–9 razy odnotowano 21 lokalizacji. Dużo rzadziej, bo 2–4 razy 

wyszczególniono 75 miejscowości, zaś jednokrotnie wspomniano aż o 127 różnych 

lokalizacjach. Najliczniejsze dostawy w listopadzie 1658 roku dotarły do miasta, podobnie jak 

we wrześniu–październiku, ze wsi Bieńkówka odległej od miasta o prawie 38 km (67 razy). 

Mieszkańcy tej wsi dostarczali do miasta węgiel drzewny. Chłopi nie tylko z Bieńkówki, ale 

i z okolicznych wsi Trzebunia, Barwałd, Stanisław i Wysoka zajmowali się wypalaniem węgla 

drzewnego na dużą skalę2494. Ze wsi Zielonki zlokalizowanej na północ od krakowskiego 

zespołu miejskiego (8,9 km od Kazimierza) chłopi dostarczali chleb i mąkę (56 razy). 

Wiadomo, że w XVI wieku na terenie parafii Zielonki było aż 50 piekarzy2495. W Zielonkach 

niewątpliwie, sądząc po wielkości produkcji w XVI wieku, wypiekano chleb na zbyt w mieście, 

m.in. w Krakowie, wobec niewystarczającej produkcji miejscowych piekarzy2496. Koncentracja 

młynów nad rzeką Prądnik sprzyjała rozwojowi piekarstwa w tym rejonie2497. Z kolei trzecią 

pod względem występowania miejscowością z której pochodzili dostawcy była wieś 

Golkowice, z której dostarczano najczęściej bydło, owce, kozy oraz skóry (34 razy). Z kolei 

w dostawach wyłącznie zwierząt (bydło, owce, kozy) oraz skór wyspecjalizowali się 

mieszkańcy wsi Podstolice (32 razy; 13,6 km od Kazimierza). Piątą miejscowością pod 

względem liczby dostaw była wieś Prądnik, z której przywożono – podobnie jak z pobliskich 

Zielonek – wyłącznie chleb (30 razy). Również nieporównywalnie mniejsze dostawy są 

świadectwem specjalizacji ludności niektórych miejscowości w dostawie konkretnych 

towarów. Zauważyłem, że mieszkańcy wsi Więciórka i miasta Żywiec specjalizowali się 

w dostawach szkła (tylko dwie dostawy), gdzie były zlokalizowane huty wytwarzające ten 

surowiec2498. Z kolei z Gór Siarczanych (nieopodal wsi Swoszowice), gdzie funkcjonowała od 

średniowiecza kopalnia siarki, dokonywano – według rejestru – dostaw tego surowca2499. 

                                                           
 

2494 J. Bieniarzówna, Dwa wystąpienia chłopskie w starostwie lanckorońskiem w latach 1670 i 1699/1700, 

„Przegląd Historyczny”, t. 44, nr 3, 1953, s. 336; P. Miodunka, Miasto nie istnieje samodzielnie…, s. 166. 
2495 Z. Noga, Osadnictwo i stosunki własnościowe w XVI–XVIII wieku, [w:] Osadnictwo i krajobraz od schyłku 

średniowiecza po współczesność, red. Z. Noga, Kraków 1997, s. 14. 
2496 J. M. Małecki, Studia nad rynkiem…, s. 80–81. 
2497 Z. Noga, Osadnictwo i stosunki…, s. 14; M. Frančić, Kraków produkujący…, s. 165–166. 
2498 P. Miodunka, Miasto nie istnieje samodzielnie…, s. 158. 
2499 Tamże, s. 185–186. 
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Zróżnicowana była także tygodniowa cyrkulacja migrantów-dostawców do Kazimierza. 

Ruch wahadłowy do miasta w celach handlowych odbywał się we wszystkie dni tygodnia 

(tabela 116). Dostawcy pojawiali się najczęściej w piątki (20,9%), nieco rzadziej w soboty 

(19,8%) czy we wtorki (19,4%). Najrzadziej jednak przyjeżdżali w niedziele (3%), bowiem 

praktyki handlowe mogły istotnie przeszkadzać w spełnieniu obowiązków religijnych. Handel 

w niedzielę nie był wprawdzie zakazany, ale ówcześnie nie cieszył się na ogół aprobatą. 

Niemniej część dostawców mogła odwiedzić swój parafialny kościół w Kazimierzu po 

sprzedaniu swojego towaru. Trzeba także pamiętać, że listopad był czasem zwyżki ślubów, 

szczególnie na wsi. Koncentracja ślubów przypadała zwykle na niedzielę. Wiele osób z grona 

rodziny, znajomych czy przyjaciół nowożeńców musiało uczestniczyć w tych uroczystościach, 

co jednocześnie uniemożliwiało handlowanie swoimi towarami. Być może tego świadectwem 

jest zmniejszenie się udziału handlu chłopów z 5,5% we wrześniu–październiku (według badań 

Mateusza Wyżgi) do 2,7% w listopadzie2500. 

Widoczne są także różnice w tygodniowym rozkładzie dostaw, jeśli wziąć pod uwagę 

płeć dostawcy. Mężczyźni preferowali handel w soboty, zaś kobiety głównie w piątki. Nieco 

inaczej wyglądała także codzienna cyrkulacja odpowiednio chłopskich oraz mieszczańskich 

dostawców, chociaż z powodu małej próby mieszczan w stosunku do liczby chłopów nie można 

wyciągnąć szerszych wniosków. W sytuacji gdy tylko niecałe 2% chłopów handlowało 

w środy, to analogicznie czyniło to aż 21,5% mieszczan. Mieszczanie wybierali przede 

wszystkim wtorki (22,9% udziału), zaś chłopi soboty (21,8%). 

 

Tabela 116. Dostawcy towarów do Kazimierza w listopadzie 1658 roku według dni tygodnia (%) 

Wyszczególnienie 
% dostawców 

Liczba 
Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sb. Nd. 

Mężczyźni 15,8 18,8 6,1 15,7 19,7 21,1 2,8 1 104 

    mieszczanie 11,9 22,4 19,4 11,2 11,9 20,9 2,2 134 

    chłopi 17,7 17,5 1,6 17,5 20,0 23,4 2,4 808 

Kobiety 11,0 25,0 8,0 12,0 34,0 5,0 5,0 100 

    mieszczanie 0,0 30,0 50,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10 

    chłopi 7,8 26,0 3,9 13,0 37,7 5,2 6,5 77 

Ogółem 15,4 19,4 6,2 15,4 20,9 19,8 3,0 1 204 

    mieszczanie 11,1 22,9 21,5 11,1 11,1 20,1 2,1 144 

    chłopi 16,8 18,2 1,8 17,1 21,6 21,8 2,7 885 

Źródło: ANK, AMK, Regestr wybierania accizy..., sygn. 29/34/744, s. 91–112, 121–155. 

 

                                                           
 

2500 M. Wyżga, Homo movens…, s. 241, tab. 20. 
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Przeciętny dystans jaki przebywali dostawcy do Kazimierza w listopadzie 1658 roku 

różnił się w zależności od dnia tygodnia (tabela 117). Najkrótszych przemieszczeń w celach 

handlowych dokonywano w soboty i niedziele, zaś najdłuższych w środy (średnia: 38,9 km). 

Kobiety właściwie przez cały tydzień dokonywały podobnych pod względem dystansu 

przemieszczeń (w czwartki nieco dłuższych, zaś w piątki nieco krótszych). Z kolei mężczyźni 

w poniedziałki i czwartki dokonywali najdłuższych przemieszczeń. Różnice są także widoczne, 

jeśli wziąć pod uwagę stan społeczny dostawców. Chłopi migrowali w celach handlowych 

z dalszych miejscowości w czwartki, zaś mieszczanie we wtorki. O ile od poniedziałku do 

piątku mieszczanie przybywali średnio z dalej położonych od Kazimierza miejscowości niż 

w tym czasie przemieszczali się chłopi, to podczas dwóch ostatnich dni tygodnia pokonywali 

średnio znacząco krótsze dystanse niż mieszkańcy wsi, szczególnie w soboty. 

 

Tabela 117. Dostawcy towarów do Kazimierza w listopadzie 1658 roku według dni tygodnia 

i przebytego dystansu (średnia w km) 

Wyszczególnienie Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sb. Nd. Razem (l.b.) 

Mężczyźni 

N=878 

36,6 

(37,8) 

35,5 

(24,75) 

43,2 

(27,8) 

37,5 

(37,8) 

30,3 

(24,8) 

12,3 

(10,6) 

15,1 

(13,5) 

29,3  

(23,95) 

    mieszczanie 
50,5 

(56,4) 

65,2 

(56,4) 

60,1 

(76,2) 

46,3 

(30,8) 

30,1 

(26,45) 

3,6 

(2,2) 

12,4 

(12,4) 

39,0  

(13,2) 

    chłopi 
35,5 

(37,8) 

32,4 

(24,5) 

24,9 

(17,1) 

36,7 

(37,8) 

30,3 

(24,8) 

13,3 

(10,6) 

15,3 

(13,5) 

28,3  

(23,95) 

Kobiety 

N=79 

14,1 

(8,9) 

12,6 

(8,9) 

9,8 

(8,9) 

17,4 

(12,6) 

8,6 

(5,8) 

12,1 

(8,9) 

9,6 

(8,9) 

11,5 

(8,9) 

    mieszczanie 
– 

(–) 

12,4 

(12,4) 

12,4 

(12,4) 

– 

(–) 

– 

(–) 

– 

(–) 

– 

(–) 

12,4  

(12,4) 

    chłopi 
14,1 

(8,9) 

2,6 

(8,9) 

8,9 

(8,9) 

17,4 

(12,6) 

8,6 

(5,8) 

12,1 

(8,9) 

9,6 

(8,9) 

11,5 

(8,9) 

Ogółem 

N=957 

35,7 

(37,8) 

32,8 

(20,6) 

38,9 

(24,3) 

36,2 

(37,8) 

27,1 

(19,6) 

12,3 

(10,6) 

14,0 

(12,6) 

27,8  

(17,7) 

    mieszczanie 
50,5 

(56,4) 

61,9 

(54,45) 

56,9 

(76,2) 

46,3 

(30,8) 

30,1 

(26,45) 

3,6 

(2,2) 

12,4 

(12,4) 

38,2  

(13,2) 

    chłopi 
34,6 

(37,8) 

29,9 

(19,1) 

21,9 

(15,3) 

35,5 

(37,8) 

27,0 

(19,6) 

13,3 

(10,6) 

14,1 

(12,6) 

26,8  

(17,7) 

Źródło: ANK, AMK, Regestr wybierania accizy…, sygn. 29/34/744, s. 91–112, 121–155. Uwaga: w nawiasie 

podano medianę. Objaśnienia: l.b. – liczba bieżąca. 
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W przypadku zdecydowanej większości wwożonych do Kazimierza towarów głównymi 

dostawcami byli chłopi (tabela 118)2501. Właściwie zmonopolizowali oni dostawy węgla 

drzewnego, pieczywa i mąki, ponieważ przynajmniej 9 na 10 dostawców tych towarów 

wywodziło się ze wsi. Podobnie, jak w poprzednich miesiącach, dostawcy tego pierwszego 

surowca pochodzili – jak wspomniałem już wyżej – ze wsi Bieńkówka, Barwałd, Wysoka oraz 

Stanisławie zlokalizowanych na południowy zachód od krakowskiego zespołu miejskiego. 

Z kolei niewielki średni dystans pokonywali chłopscy dostawcy mąki i pieczywa (w dwóch 

przypadkach mediana wyniosła 8,9 km). Największy udział mieli tutaj chłopi ze wspomnianych 

już wsi Zielonki oraz Prądnik.  

W miastach dużą rolę odgrywało drewno. Potrzebne było jako materiał budowlany czy 

półprodukt rzemieślniczy oraz surowiec opałowy, nie tylko w domach, ale i w licznych 

warsztatach czy piekarniach2502. Mieszczanie sprzedawali zwykle małe ilości drewna lub 

wyrobów drewnianych (zanotowano np. pobranie akcyzy od „od płcika małego drew” czy od 

„od drew trochy kupionych”)2503. Od XVI do XIX wieku rejonem zaopatrzenia krakowskiego 

zespołu miejskiego w drewno (budowlane i opałowe) były przede wszystkim dorzecza rzek 

Skawa oraz Soła2504. Dużą rolę pełniły dostawy drewna (opałowego, budowlanego czy 

wyrobów drewnianych), głównie ze wsi Barwałd, Jachówka, Łękawica, Stryszów, Sucha oraz 

Tarnawa. Z tych wsi przyjeżdżały do Kazimierza zwykle pełne wozy tarcic czy krokwi. Z kolei 

mieszkańcy wsi Jachówka – jak wynika z rejestru – specjalizowali się w produkcji gontów2505. 

Chłopi ustępowali innym stanom społecznym tylko jeśli chodzi o dostawy tłuszczów 

i soli. Dostawy tłuszczów zdominowali mieszczanie i dodać trzeba, że przyczyniły się do tego 

tylko dwie osoby z tego stanu społecznego: Wawrzyniec Królikowski z Kazimierza, który 

dokonał ośmiu dostaw oraz nieznanego pochodzenia Krystyna Gizina, określona jako „Pani”, 

która dostarczyła różnego rodzaju łój sześciokrotnie. Z kolei sól przywozili przeważnie 

mieszkańcy Wieliczki, Siewierza, Będzina, Gliwic czy Nowej Góry. Zanotowano 

równocześnie zaledwie trzech różnych chłopskich dostawców tego towaru. W tym gronie 

                                                           
 

2501 Z uwagi na małe liczby dostaw niektórych towarów wyłączyłem je z analizy, ponieważ niewielkie liczby 

mogłyby zniekształcić wyniki. Do grupy tych dostaw należały: narzędzia, chmiel, naczynia, grzyby, igły, 

wyposażenie domu, miód, materiały budowlane, pierze, popiół, ryby, siarka, szafran, świece, smoła, tłuszcz, 

szyby, kwiaty, mak, wosk, jaja, dziczyzna, siano, gorzałka, wino oraz konie. 
2502 P. Miodunka, Miasto nie istnieje samodzielnie…, s. 156–158. 
2503 ANK, AMK, Regestr wybierania accizy…, sygn. 29/34/744, s. 126, 146. 
2504 P. Miodunka, Miasto nie istnieje samodzielnie…, s. 163. 
2505 Por. Tamże, s. 166. 
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wyróżnił się Jan Kaczmarz pochodzący ze wsi Sielec (oddalonej prawie 70 km od Kazimierza), 

który przywiózł aż 16 jej fasek (beczek)2506.  

 

Tabela 118. Dostawy towarów do Kazimierza w listopadzie 1658 roku 

Kategoria 

towaru 

Liczba 

dostaw 

Dostawcy (%)    Dystans drogowy (km) * 

chłopi mieszczanie 
pozostali 

lub nieznani 
chłopi mieszczanie 

bydło 215 83,7 6,0 10,2 15,6 (12,0) 19,5 (2,2) 

drewno 140 84,3 9,3 6,4 43,1 (40,3) – (–) 

zboża 116 81,0 3,4 15,5 39,8 (34,0) 52,5 (52,5) 

węgiel drzewny 85 95,3 – 4,7 36,5 (37,8) – (–) 

owce 80 83,8 5,0 11,3 13,0 (10,6) 2,5 (2,5) 

pieczywo 80 90,0 6,3 3,8 7,7 (8,9) 2,8 (2,8) 

skóry 75 73,3 16,0 10,7 14,4 (10,6) 8,4 (1,9) 

owoce 68 66,2 14,7 19,1 22,2 (15,3) 26,6 (13,2) 

świnie 66 65,2 24,2 10,6 18,5 (6,1) 2,2 (2,2) 

drób 65 63,1 20,0 16,9 40,5 (36,5) 37,6 (44,7) 

nabiał 63 71,4 11,1 17,5 49,2 (35,8) 67,5 (71,0) 

sól 44 9,1 27,3 63,6 38,4 (28,85) 70,3 (76,2) 

tłuszcz 34 35,3 44,1 20,6 16,6 (17,1) – (–) 

tkaniny 33 57,6 15,2 27,3 30,3 (35,3) 50,3 (52,0) 

mąka 31 96,8 – 3,2 13,2 (8,9) – (–) 

warzywa 29 65,5 6,9 27,6 13,0 (11,2) 1,9 (1,9) 

Źródło: ANK, AMK, Regestr wybierania accizy..., sygn. 29/34/744, s. 91–112, 121–155; wzór tabeli: M. Wyżga, 

Homo movens…, s. 254, tab. 22 z modyfikacją własną. Uwaga: wzięto pod uwagę jedynie towary, które 

dostarczono minimum 25 razy. Objaśnienia: * – nie udało ustalić się miejscowości pochodzenia w przypadku 

wszystkich dostawców, toteż obliczenie przeciętnej długości dystansu drogowego okazało się niemożliwe. 

 

 

Podsumowując analizę migracji w relacji wieś–miasto w listopadzie 1658 roku, 

dokonaną na podstawie kazimierskiego rejestru wybierania akcyzy, trzeba powiedzieć, że 

migranci wahadłowi przybywający do Kazimierza w celach handlowych stanowili codzienny, 

nieodłączny element miasta. Dominowali w tej grupie mieszkańcy najbliższej okolicy. 

Mieszkańcy niektórych wsi specjalizowali się w dostawie konkretnych towarów. 

Zastosowane badanie wyżej wymienionego rejestru dowiodło, że pomimo zbliżającej 

się zimy analizowane zjawiska związane z mobilnością nie uległy większym zmianom. 

Oznacza to przede wszystkim stabilny rytm dostarczanych na rynek miejski towarów, 

dostosowany do zapotrzebowania odbiorców. Zmianie właściwie nie uległy także średnie 

dystanse przemieszczeń ze względu na płeć czy stan społeczny, chociaż z uwagi na skracanie 

                                                           
 

2506 ANK, AMK, Regestr wybierania accizy…, sygn. 29/34/744, s. 134. 
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się dnia można by założyć, że winny one ulec zmniejszeniu w stosunku do badanych przez 

Mateusza Wyżgę migracji z września–października 1658 roku. 

Chociaż prezentowane wyniki są w zasadzie podobne do uzyskanych przez Mateusza 

Wyżgę dla września–października 1658 roku, daje się zaobserwować specyfika później jesieni. 

Różnice pomiędzy wynikami analiz przeprowadzonych na dwóch odmiennych fragmentach 

rejestru dotyczyły przede wszystkim udziału dostarczanych towarów. Zwiększyły się dostawy 

drewna, być może dzięki wyższemu popytowi na drewno opałowe, z kolei dzięki któremu 

zwiększyło się zatrudnienie ludzi do wyrębu drzew2507. Większy udział miały również dostawy 

węgla drzewnego. Trzeba pamiętać, że surowce te były przywożone z terenów wiejskich, zaś 

chłopi zakończywszy prace polowe mogli być może skupić się w tym momencie na 

dodatkowym zarobku, czyli właśnie na dostawie tych surowców. Z kolei w listopadzie istotnie 

zmalały dostawy owoców i zbóż, ponieważ we wrześniu i październiku było świeżo po zbiorach 

i żniwach, toteż na rynku była duża podaż tych towarów. 

Do badań migracji w epoce przedprzemysłowej warto włączyć źródła narracyjne. 

Analiza zeznań składanych w kazimierskim ratuszu przez osoby uznane za podejrzane, dzięki 

zapisaniu historii życia konkretnych jednostek, umożliwia podjęcie chociażby próby określenia 

intencji jakie towarzyszyły migrantom podczas obierania przez nich kierunków wędrówek2508. 

Protokoły akt kryminalnych nie były nastawione na „wychwycenie” migrantów, jednak część 

przesłuchiwanych popełniła występek podczas dokonywania codziennych przemieszczeń. 

Z kolei przesłuchaniami niejako z góry nastawionymi na wyłapanie migrantów były te powstałe 

pod koniec XVIII wieku przy okazji tzw. rewizji ludzi luźnych. Rzucają one nieco światła na 

motywacje oraz powody podejmowanych podróży.  

Krakowski zespół miejski jako duże zbiorowisko ludzkie skupiał całe rzesze ludzi 

luźnych, czyli tzw. „luzaków”2509. Chociaż – jak dowodzą badania – nie brak było w tym gronie 

jednostek cennych i produktywnych, to dużą część tej grupy stanowiły jednostki wyrwane ze 

struktur społecznych, należące do ówczesnego marginesu społecznego2510. Ludzie luźni byli 

niemałym problemem w miastach, szczególnie pod koniec XVIII wieku2511. Migranci, którzy 

                                                           
 

2507 M. Wyżga, Homo movens…, s. 112. 
2508 R. Poniat, Wiek opuszczania…, s. 7–40; Tenże, Ludzie luźni…, s. 51–77; M. Wyżga, Mobilność i migracje 

chłopów…, s. 105–106.  
2509 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 567. 
2510 Por. R. Poniat, Ludzie luźni…, s. 51–77. 
2511 N. Assorodobraj, Początki klasy robotniczej…, s. 43, 45. 
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zerwali więzi z rodzinnym środowiskiem najczęściej powiększali tę grupę2512. Powszechnie 

skarżono się na włóczęgów „bawiących się próżniactwem”, którzy często panoszyli się po 

wsiach i miastach2513. Przykładowo Magdalena Otfinowszczonka sive Krzemienszczonka od 

dzieciństwa kradła „po wsi Dalastowicach [tj. w Delastowicach k. Szczucina – przyp. KK] 

ubrania i pieniądze”. Karcona przez rodziców, po tym jak sąsiedzi skarżyli się na jej występki, 

uciekła z domu mając 10 lat. W kolejnych miastach, w których zatrzymywała się na trasie 

swojej wędrówki „wszędzie kradła i wszędzie ją za to karali” przez plagi i wyświecenie 

z miasta. Tylko w samym Krakowie na ratuszu „siedziała o kradzież i murestwo 11 razy”2514. 

Miasto nie potrzebowało migrantów bezużytecznych, nieproduktywnych, mogących zagrozić 

istniejącemu ładowi i bezpieczeństwu2515. Rozprzęganie się systemu folwarczno-

pańszczyźnianego oraz polityczne i wojenne zawirowania spowodowały gwałtowny wzrost 

liczby „luzaków” pod koniec XVIII wieku. Stąd władze miejskie zaostrzały politykę wobec 

takich ludzi. W latach 1790–1792 Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa dla powiatów 

krakowskiego i proszowickiego, organ administracji terenowej zajmujący się m.in. sprawami 

policyjnymi, zorganizowała kilka tzw. rewizji ludzi luźnych celem wyłapania włóczęgów 

i osób nieposiadających paszportów. Dokumenty te zostały wprowadzone celem zapobiegania 

migracji luźnych i włóczęgów. W paszporty mieli być wyposażeni podróżujący w celach 

zawodowych i rodzinnych2516. Wspomniana Komisja wyznaczyła rewizję ludzi luźnych na 

środę 24 marca 1790 roku w celu aresztowania ludzi „podejrzanych, żadnego funduszu 

i sposobu do życia nie mających, łotrostwem, szulerstwem, filuterią lub kradziejstwem 

poszlakowanych”2517. W latach 1790–1792 w krakowskim zespole miejskim odbyło się kilka 

takich rewizji2518. Osoby wówczas ujęte oddawano do prac miejskich lub do manufaktury sukna 

założonej przez kanonika Wacława Sierakowskiego2519. Zakład ten był przykładem 

powstających ówcześnie w Europie domów poprawy, mających na celu okiełznanie 

                                                           
 

2512 Z. Turska, Wstęp, [w:] Z rontem marszałkowskim przez Warszawę: zeznania oskarżonych z lat 1787–1794, 

oprac. Z. Turska, Warszawa 1961, s. 7. 
2513 P. Maleszewski, O związkach i przystosowaniu wzajemnym rolnictwa, rękodzieł i handlu, Warszawa 1786, 

s. 112–113; A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 57, 95. 
2514 ANK, AMK, Acta inquisitionum, sygn. 29/34/274, sygn. 29/34/744, s. 106–109. 
2515 M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, s. 118. 
2516 P. Jędrzejewski, Krakowski zespół miejski…, s. 90–91. 
2517 ANK, AMK, Dyspozycje i rezolucje od Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej oraz od konfederacji 

(targowickiej) wojew. Krakowskiego, sygn. 29/34/370, s. 2–3. 
2518 P. Jędrzejewski, Krakowski zespół miejski…, s. 90. 
2519 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 571–574; P. Jędrzejewski, Krakowski zespół 

miejski…, s. 91–92. 
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i „zagospodarowanie” żebraków oraz włóczęgów2520. Przykładowo niejaka Marianna 

Mazurkowna, rodem ze wsi Niedźwiedź pod Słomnikami, którą aresztowano właśnie podczas 

rewizji „luzaków” w Kazimierzu, oddano do pracy w fabryce Sierakowskiego i tam musiała 

„wełnę prząc” przez kwartał aż do Wigilii Bożego Narodzenia, kiedy ją wypuszczono2521. 

Dokonana 24 marca 1790 roku w Kazimierzu rewizja „luzaków” zaowocowała – wedle 

zachowanych akt – przesłuchaniem 25 osób (niektórych dwukrotnie)2522. Kolejne przesłuchania 

„luźnych” zanotowano w kazimierskich aktach kryminalnych w maju 1790 (zachowały się dwa 

protokoły) oraz sierpniu 1790 (dysponujemy pięcioma protokołami)2523. Dodatkowo w sierpniu 

1790 roku dokonano rewizji w mieście żydowskim (przesłuchano pięciu starokozannych), zaś 

w kwietniu 1790 roku jednego Żyda2524. Ogółem akta kryminalne z roku 1790 zawierają 

protokoły przesłuchań 38 osób (w tym 9 Żydów), których dokonano podczas rewizji ludzi 

luźnych2525. Chociaż w kilku przypadkach przesłuchani wówczas „podejrzani” byli stałymi 

mieszkańcami Kazimierza2526 lub przebywali w mieście od dłuższego czasu, to w większości 

przypadków aresztowano migrantów wahadłowych. Na podstawie tych źródeł jakościowych 

można dokonać pogłębionej analizy dotyczącej motywów i intencji migrantów2527. Niestety nie 

udało mi się zebrać dostatecznej liczby przykładów migracji wahadłowych, aby na tej 

podstawie obliczyć przeciętny dystans codziennych przemieszczeń. 

Najczęstszym motywem migracji dokonanych na „polską stronę” (czyli lewobrzeże 

Wisły) z terenów zagarniętych przez Cesarstwo Austriackiego w 1772 roku w wyniku zaboru, 

jaki pojawił się wśród przesłuchanych, była chęć zarobku. Przykładowo Filip Tarnawski, 

rodem ze Słomnik, zeznał, że przyszedł do Krakowa „aby co zarobić”. Tarnawski był – tak 

przynajmniej o sobie twierdził – mieszczaninem słomnickim, miał tam posesję, w lecie 

pracował „przy murarzach” lub w cegielni, a w zimie młócił, rżnął sieczkę lub zajmował się 

innymi pracami domowymi2528. Pracą dodatkową w Kazimierzu trudnił się również Mikołaj 

                                                           
 

2520 A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 94; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–

XVIII, s. 477–480. 
2521 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 81–83 (95–97). 
2522 Tamże, s. 30–33 (44–47). 
2523 Tamże, s. 49–56 (63–70). 
2524 Tamże, s. 43 (57), 46–49 (60–63). 
2525 Pomijam w tym miejscu – zgodnie z założeniami pracy – omówienie ludności żydowskiej. 
2526 Jan Gembalski, mieszczanin kazimierski, był przesłuchiwany, ponieważ wynajmował kwatery w swojej 

kamienicy różnym ludziom, w tym Żydowi, który wcześniej siedział w Krakowie w areszcie; ANK, AMK, 

Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 34–37 (49–52).  
2527 Por. R. Poniat, Ludzie luźni…, s. 51–77. 
2528 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 34 (48). 
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Mrowcza, który pochodził ze wsi Wróblowice i tam pracował na roli u swoich rodziców. 

Mężczyzna dorabiał „rabiając” ciesiołkę z niejakim Tomaszem Nowakowskim 

z Podbrzezia2529. Niejaka Domicella Chmielowska ze Zwierzyńca, mająca „pożywienie 

z roboty szkaplerzy”, została aresztowana podczas rewizji, kiedy być może handlowała 

w mieście swoim towarem2530. W podobnym celu pojawiła się w mieście pochodząca 

z Oświęcimia Agnieszka Orzechowska. Kobieta przed tygodniem przyszła kupić 

„kramarszczyzny na przekup”. Zarabiała także produkcją szkaplerzy. Kobieta zatrzymała się 

przez te dni u krewnej na Zwierzyńcu, posługując jej w zamian za wikt. Kiedy miała wracać do 

Oświęcimia, wzięto ją na ratusz2531. Maria Bogucka i Andrzej Karpiński zauważyli, że chociaż 

kobiety w miastach zwykle trudniły się służbą, to większość drobnego handlu detalicznego 

w dużej mierze była opanowana przez te kobiety, które pracowały na własny rachunek2532. 

Według badań Cezarego Kuklo pod koniec XVIII wieku głównym źródłem utrzymania 

większości samotnych mieszczek krakowskich był drobny handel (były przekupkami, 

kramarkami i tandeciarkami)2533. 

Wśród często powtarzających się podczas przesłuchań powodów ucieczki przez kordon 

ze strony austriackiej na polską była obawa przed poborem do wojska cesarskiego. Tacy 

migranci zostawiali nierzadko na „cesarskiej stronie” swoje rodziny. Przykładowo Wojciech 

Janczyk od dwóch tygodni ukrywał się na polskiej stronie, aby nie został wzięty do wojska. 

W rodzinnej wsi Płaszów zostawił żonę w gospodarstwie2534. Podobnie Stanisław Faworowski 

rodem z Płaszowa, który posiadał także żonę i dzieci2535, wrócił właśnie z flisu i czekał na 

kolejną pracę dorywczą. W oczekiwaniu na nią ukrył się po polskiej stronie, aby nie zostać 

zaciągniętym do wojska2536. Swoje rodziny za kordonem ze strachu przed branką pozostawili 

                                                           
 

2529 Tamże, s. 34 (48). 
2530 Tamże, s. 49–50 (63–64). 
2531 Tamże, s. 50 (64). 
2532 M. Bogucka, Women and economic life in the Polish cities during the 16th–17th Centuries, [w:] La donna 

nell'economia. Secoli XIII–XVIII, red. S. Cavaciocchi, Prato 1990, s. 185 nn; A. Karpiński, Przekupki, kramarki, 

straganiarki. Zakres feminizacji drobnego handlu w miastach polskich w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, 

KHKM, t. 38, nr 1–2, 1990, s. 81–91. 
2533 C. Kuklo, Kobieta samotna…, s. 178–179. 
2534 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 31 (45). 
2535 Ochrzczony 13 V 1765 r. jako syn laboriosi Baltazara i Reginy ze wsi Płaszów; karta rodziny zrekonstruowanej 

nr J–119. 
2536 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 30 (44) 
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również Mikołaj Ptaśnik z Ochmanowa2537, Marcin Jeziorszczyk z Dębnik2538 czy wspomniany 

już Mikołaj Mrowcza z Wróblowic2539. 

Niektórzy dokonywali przemieszczeń w związku z codziennymi sprawunkami. 

Szczepan Święch, rodem ze wsi Połom (położonej nieopodal Nowego Wiśnicza) przyszedł do 

Krakowa we wtorek do brata, który był stróżem w lazarecie żołnierskim, i przyniósł mu dwie 

koszule. Kiedy szedł do domu, wzięto go do aresztu podczas przeprowadzania rewizji2540. Józef 

Kaszowski przyszedł do Kazimierza z rodzinnego Ochojna wykupić koszulę którą miał 

w zastawie u Żydówki. Kiedy wstąpił na piwo, wzięto go do aresztu2541.  

Z zaprezentowanego powyżej zagadnienie dotyczących migracji wahadłowych oraz 

licznych przykładów wynika, że Kazimierz stanowił dla okolicznej ludności centrum życia 

gospodarczego, religijnego czy miejsce wahadłowych migracji zarobkowych. Wraz 

z wytyczeniem granicy z Cesarstwem Austriackim na rzece Wiśle w 1772 roku, pojawił się 

problem dezerterów i uciekinierów przed poborem do wojska austriackiego. 

2. Okresowe (praca sezonowa) 

Migracje krótkookresowe najczęściej wiązały się z pracą sezonową, a zapotrzebowanie 

na robotników było okresowo duże2542. Krakowski zespół miejski dostarczał wielorakie 

możliwości krótkoterminowego zatrudnienia, zwłaszcza dla ludności wiejskiej2543. Szukanie 

zatrudnienia poza rodzinną miejscowością nie świadczy tylko o ucieczce przed biedą, ale 

dowodzi istnienia rozwiniętego rynku pracy2544. Dwór nie był na ogół przeciwny, aby jego 

poddani dorabiali sobie dzięki pracy sezonowej, którą wykonywali poza okresem zwyżki prac  

polowych i po odrobieniu obowiązkowych prac pańszczyźnianych2545. W związku z mniejszą 

podażą dodatkowego zajęcia na wsi, szczególnie w miesiącach zimowych, kiedy panował 

regres w rolnictwie, chłopi chętnie poszukiwali pracy w miastach2546. I tak Kazimierz Saiak 

                                                           
 

2537 Tamże, s. 31 (45) 
2538 Tamże, s. 31 (45). Ochrzczony 12 XI 1764 r. jako syn laboriosi Ignacego i Teresy ze wsi Dębniki; karta 

rodziny zrekonstruowanej nr R–134. 
2539 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 34 (48). 
2540 Tamże, s. 31 (45). 
2541 Tamże, s. 32 (46). 
2542 M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, s. 118. 
2543 J. M. Małecki, Studia nad rynkiem…, s. 100. 
2544 R. Poniat, Ludzie luźni…, s. 63–64. 
2545 M. Wyżga, Homo movens…, s. 111–112. 
2546 A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 44; M. Wyżga, Homo movens…, s. 115; Tenże, Miasta 

i migracje…, s. 61; A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 39, 44. 
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z Suchej w październiku 1788 roku mówił, że od dwóch tygodni pracował u Jana Mydlarskiego, 

mieszczanina kazimierskiego, „jeden tydzień przy murarzach, drugi tydzień domową robotę co 

mu tylko kazał”. Mydlarski nie płacił swojemu pracownikowi, więc ten włamał się do jego 

mieszkania i dokonał kradzieży2547. Z kolei z brakiem zajęcia na wsi zmagał się „siedzący na 

komorze” z żoną Marcin Musiał z Raciborowic. W maju 1793 roku zostawiwszy żonę na wsi 

poszedł do Kazimierza, ponieważ chciał „na robotę iść do murarzy, bo we wsi żadnej roboty 

teraz nie masz”2548. Również mieszkańcy małych miast dorabiali pracą sezonową. Wspomniany 

już Filip Tarnawski, mieszczanin słomnicki, przyszedł w marcu 1790 roku do Krakowa jak 

zeznał „wyrabiać, aby co zarobić”. Praca sezonowa nie była mu obca, bowiem latem pracował 

na budowach i w cegielniach, zaś zimą wykonywał różne prace domowe2549. 

O ile migracje związane z udaniem się na służbę w przypadku osób będących w młodym 

wieku i pozostających w stanie wolnym były powszechne i stanowiły niejako „test dorosłości”, 

to osoby które zawarły małżeństwo migrowały zdecydowanie rzadziej i jeśli już to czyniły, to 

takie przemieszczenia były związane z podejmowaniem sezonowego zatrudnienia poza 

domem2550. Niemniej pracą sezonową trudnili się ludzie w każdym wieku2551. Niestety, 

określenie rozmiaru migracji związanej z okresem służby oraz migracji sezonowych ze wsi 

i małych miast do dużych ośrodków w celach zarobkowych jest trudne do wykonania w oparciu 

o dostępny materiał źródłowy2552. 

Najlepiej widoczny w źródłach jest właśnie przepływ siły roboczej między wsiami 

a miastem. Ważną kategorię źródeł przydatnych do badania mobilności chłopów stanowią 

materiały wytworzone w mieście, dzięki którym można rozpoznać chłopskich migrantów, dla 

których miasto było celem migracji czasowych, niekiedy nabierających charakteru 

przemieszczeń bardziej stałych2553. Czasem obecność chłopów w mieście można potwierdzić 

w oparciu o źródła podatkowe. W kazimierskich rejestrach podatku pogłównego z lat 1717–

                                                           
 

2547 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 165. 
2548 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 113 (127). 
2549 Tamże, s. 34 (48). 
2550 P. Spufford, The comparative mobility and immobility of Lollard descendants in early modern England, [w:] 

The World of Rural Dissenters, 1520–1725, red. M. Spufford, Cambridge 2012, s. 309–331; M. Wyżga, Mobilność 

i migracje chłopów…, s. 100. 
2551 M. Wyżga, Homo movens…, s. 111. 
2552 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 390; M. Wyżga, Homo movens…, s. 83, 

87; Tenże, Mobilność i migracje chłopów…, s. 118; M. Kamler, Migracje ludności…, s. 69. 
2553 M. Wyżga, Homo movens…, s. 115; Tenże, Mobilność i migracje chłopów…, s. 102. 
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1757 zaledwie kilkukrotnie2554 wspomniano o chłopach jako mieszkańcach miasta: „chłop 

luźny w pustkach OO. Trynitarzów” (III 1724, IX 1724)2555, „chłop luźny” na przedmieściu 

Szewskim (III 1725)2556, „chłop luźny” na ulicy Żydowskiej (IX 1725)2557, „chłop luźny” 

u niejakiego Kalinowica na Stradomiu (X 1725)2558, dwaj „chłopi luźni” na ulicy Żydowskiej 

oraz jeden na Stradomiu (III 1726)2559, „chłop luźny z żoną” na Stradomiu (IX 1726)2560, „chłop 

w piwnicy” na Stradomiu (IX 1727, III 1728)2561. Mogli być to zarówno robotnicy sezonowi, 

jak i zbiegli chłopi. Niemniej wspomnienie ich w rejestrach podatkowych jako osób płacących 

należności może świadczyć, że ich migracja mogła już nabrać cech bardziej trwałych. Muszę 

jednak dodać, że ówcześnie często utożsamiano „chłopa" z robotnikiem niewykwalifikowanym 

– nazywano tak przedstawicieli innych, uboższych grup społeczności miejskiej i wiejskiej, np. 

pańszczyźnianych rolników, strażników miejskich czy niekiedy czeladników2562. Termin 

„chłop” nie może być więc zawsze dosłownie rozumiany, zaś takie przypadki wymagałby 

weryfikacji. Zdecydowanie częściej wzmiankowano rozmaitych „luźnych” (bez podawania 

określenia stanowego), co oznaczałoby, że osoby te nie były stałymi mieszkańcami miasta.  

W rejestrach pogłównego z lat 1717–1757 wymieniono 73 ludzi luźnych2563. 

Badania migracji sezonowych do Kazimierza dokonałem przede wszystkich na 

podstawie spisów ludności Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa 

Krakowskiego z lat 1791–1792 dla parafii Bożego Ciała oraz akt kryminalnych. Spis ów daje 

świadectwo ówczesnych migracji sezonowych2564. Według opracowanego przez Louisa 

Henry’ego podziału ludności według grup typu ekonomicznego osoby w wieku produkcyjnym 

(tj. w wieku 15–64 lat) wedle wspomnianych spisów ludności stanowiły w Kazimierzu pod 

                                                           
 

2554 Trzeba jednak zaznaczyć, że tylko w niektórych rejestrach z lat 1717–1757 wymieniono wszystkich 

opodatkowanych, zaś w większości spisów podatkowych zostali odnotowani tylko gospodarze. 
2555 ANK, AMK, Rejestry…, sygn. 29/34/812, s. 191, 227. 
2556 Tamże, s. 267. 
2557 Tamże, s. 303. 
2558 Tamże, s. 319. 
2559 Tamże, s. 329, 339, 341. 
2560 Tamże, s. 355. 
2561 Tamże, s. 383, 381, 408. 
2562 Por. A. Karpiński, Pauperes: o mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku, Warszawa 1983, s. 122–124. 
2563 W kolejnych spisach wymieniono: IX 1718 – 1, IV 1719 – 1, III 1724 – 9, IX 1724 – 11, IX 1724 – 5, X 1725 – 4, 

IX 1727 – 3, III 1728 – 1, IX 1728 – 11, III 1729 – 8, III 1731 – 1, IX 1731 – 1, IX 1732 – 3, III 1733 – 2, III 1735 – 3, 

IX 1741 – 3, III–IV 1742 – 3, III 1743 – 3; ANK, AMK, Rejestry…, sygn. 29/34/812, s. 66, 88, 192–193, 194, 201, 

230–231, 235, 239–243, 292–293, 303, 316, 319, 379, 387, 403, 417–419, 421, 435, 437, 439, 463, 479, 493, 495, 

505, 507; Tamże, Rejestry…, sygn. 29/34/813, s. 3, 32–33, 36, 47, 62–63. 
2564 Por. M. Wyżga, Miasta i migracje…, s. 70–71. 
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koniec XVIII wieku nawet prawie 70% populacji2565. Duża reprezentacja populacji w grupach 

ludności w wieku produkcyjnym może wynikać ze zjawiska migracji do miasta. Jeśli wiadomo, 

że sezonowo migrowali przede wszystkim ludzie młodzi, to ich przemieszczenia prowadziłyby 

do zwiększenia liczby ludności właśnie w tym przedziale wiekowym2566. Nie sposób jednak 

ustalić na podstawie rzeczonych spisów kierunków napływu migrantów. 

Grupa pracowników sezonowych była wysoce mobilna2567. Przykładowo większość 

służących domowych pozostawała na służbie u jednego gospodarza czasowo, zazwyczaj na 

podstawie rocznego kontraktu2568. Miejsce pobytu zmieniali nie tylko w poszukiwaniu lepszych 

warunków zatrudnienia, ale często byli zwalniani z pracy za różne przewinienia (np. za kradzież 

w domu pracodawcy)2569. Właśnie okres służby uznawany jest za najbardziej mobilny okres 

w cyklu życia jednostki2570. Dużą ruchliwość przestrzenną przedstawicieli płatnej służby 

domowej potwierdzają analizy dokonane na podstawie spisów ludności. Ciekawe obserwacje 

na temat mobilności służby domowej na miejskim rynku pracy przynosi porównanie wyników 

z dwóch następujących po sobie spisów parafii Bożego Ciała w Kazimierzu z lat 1791–1792. 

Otóż zaledwie 29,2% przedstawicieli służby (32,2% mężczyzn oraz 27,5% kobiet), którzy 

zostali odnotowani w pierwszym spisie występuje także w drugim, zaś tylko 21,4% osób z tej 

grupy przebywało i pracowało u tych samych gospodarzy2571. Potwierdzają to także liczne 

protokoły przesłuchań z kazimierskich akt kryminalnych, w których oskarżeni opowiadali 

historie swojego życia, akcentując częste zmiany miejsca zatrudnienia podczas etapu życia 

związanego z pracą na służbie2572. Marianna Wiśniowszczonka, pochodząca z podkrakowskiej 

jurydyki Podzamcze, zanim rozpoczęła służbę w Kazimierzu u tamtejszego ławnika Szczepana 

Dunicza, zeznawała, że „w Radziszowie u Kowala do dzieci służyłam 7 lat, tu jakem przyszła 

to Krakowa byłam przy siostrze kwartał, w Krakowie u Teresińskiej szewcowej służyłam trzy 

kwartały, u Tomasza Stutarza rok, potem u JmPa. Krumłowskiego tu w Kazimierzu w mamki 

                                                           
 

2565 Zob. Rozdział II.2. 
2566 E. Kaźmierczyk, Struktura demograficzna ludności…, s. 123. 
2567 M. Wyżga, Miasta i migracje…, s. 71; R. Poniat, Ludzie luźni…, s. 66. 
2568 M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa…, s. 312–313; A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, 

s. 42, 44; R. Poniat, Czeladź w pracach…, s. 103; R. Wall, Leaving home…, s. 94. 
2569 A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 42; Z. Turska, Wstęp, [w:] Z rontem marszałkowskim przez 

Warszawę: zeznania oskarżonych z lat 1787–1794, oprac. Z. Turska, Warszawa 1961, s. 18, 25. 
2570 R. Poniat, Ludzie luźni…, s. 64–65; M. Wyżga, Homo movens…, s. 87; Tenże, Mobilność i migracje 

chłopów…, s. 100. O cyklu życia jednostki zob. Rozdział II.4. 
2571 Podobnie: K. Rzemieniecki, Rodzina i gospodarstwo chłopskie w ziemi wieluńskiej i powiecie ostrzeszowskim 

w końcu XVIII wieku, PDP, t. 29, 2010, s. 53–55 oraz E. Kaźmierczyk, Struktura demograficzna ludności…, s. 93. 
2572 R. Poniat, Wiek opuszczania…, s. 22–24; Z. Turska, Wstęp, [w:] Z rontem marszałkowskim przez Warszawę: 

zeznania oskarżonych z lat 1787–1794, oprac. Z. Turska, Warszawa 1961, s. 23–24. 
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rok jeden […]”2573. Okazuje się również, że migrantka miała w mieście siostrę, która 

w początkowej fazie przemieszczenia pomogła w osiedleniu się, a może i w znalezieniu pracy. 

Z kolei Kazimierz Kamiński, rodem z podlaskiego Kliszyna, odbył w ciągu swojego życia – 

jeśli wierzyć jego relacji – przynajmniej jedenaście migracji związanych z pracą: 

„[…] z młodych lat moich najprzód byłem za kuchtę przy dworze Xiężny Radziwiłłowej 

wojewodziny nowogrodzkiej lat trzy, po tym byłem za kucharza u XX. Karmelitów Bosych 

w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu lat dwa, po tym byłem u JW. Zawiszy generała 

w miasteczku Sobocie za Łowiczem lat sześć, po tym JW. Zawiszy synowca JW. Generała lat 

dwa, po tym w Lublinie u OO. Reformatów dwa roki, w Krasnymstawie u OO. Augustianów 

rok jeden […]”. Następnie przez rok służył w Kazimierzu w klasztorze reformatów, a potem 

przez trzy kwartały na Stradomiu u bernardynów. Później posługiwał u cystersów 

w Pokrzywnicy przez dwa lata. Kolejno udał się do Warszawy, gdzie zachorował w klasztorze 

karmelitów bosych. Wróciwszy do Pokrzywnicy na miesiąc, udał się do Krakowa i ponownie 

„przytulił się” w stradomskim klasztorze bernardynów. Dokonawszy tam kradzieży, został 

ujęty przy próbie sprzedaży Żydom nie swoich przedmiotów2574. 

Jak już nadmieniłem, pierwsze migracje związane z udaniem się na płatną służbę 

domową, wejściem na rynek pracy, związane były z okresem młodości i miały miejsce już 

nawet w wieku dziecięcym2575. Rozpoczęcie kolejnego po okresie dzieciństwa rozdziału 

w życiu młodego człowieka, czyli służby, wiązało zwykle się nie tylko z opuszczeniem 

gospodarstwa domowego rodziców, ale także ze zmianą miejsca zamieszkania – emigracją 

z rodzinnego miasta lub wsi2576. Służba zatrudniana w miejskich gospodarstwach domowych 

rekrutowała się zwykle z grona mieszkańców okolicznych wsi, zaś niewielki odsetek służących 

pochodził z tego samego ośrodka, w którym pracowali2577. Przykładowo pod koniec XVIII 

wieku aż 90% warszawskich służących było migrantkami2578. Analiza spisu ludności parafii 

Bożego Ciała w Kazimierzu z 1791 roku, polegająca na wyszukaniu w księgach trzech parafii 

kazimierskich metryk chrztów przedstawicieli służby domowej, przyniosła następujące 

                                                           
 

2573 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 30. 
2574 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 146–147.  
2575 M. Wyżga, Homo movens…, s. 89. 
2576 R. Poniat, Czeladź w pracach…, s. 106; Tenże, Służba domowa…, s. 142–151. 
2577 A. Fauve-Chamoux, Służba domowa w Europie…, s. 317; R. Poniat, Czeladź w pracach…, s. 104, 106; Tenże, 

Służba domowa…, s. 142; M. Wyżga, Homo movens…, s. 89–90; A. Karpiński, Kobieta…, s. 88; C. Kuklo, Czy 

w Polsce przedrozbiorowej…, s. 209–211. 
2578 R. Poniat, Służba domowa…, s. 170. 
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obserwacje. Ustaliłem miejsce pochodzenia dla zaledwie 21 z 212 służących (9,9%). Tylko 

sześcioro służących pochodziło z Kazimierza, zaś pozostałe osoby rekrutowały się spoza 

miasta. Osoby „zamiejscowe” zatrudnione w Kazimierzu w 1791 roku w charakterze służby 

domowej pochodziły z Dębnik (4), Płaszowa (3), Swoszowic (2), Wróblowic (2), Woli 

Duchackiej (1), Łagiewnik (1), Borku (1) oraz przedmieścia „za mostem Wielickim” (1). Sądzę, 

że pozostali służący, w przypadku których nie udało mi się odnaleźć ich metryk chrztów, 

pochodzili spoza trzech parafii kazimierskich przy których skupione były najbliższe ośrodki 

wiejskie2579. Oznacza to, że zdecydowana większość sezonowych pracowników rekrutowała 

się spoza najbliższej okolicy miasta. 

W niewielu źródłach można znaleźć informacje na temat rekrutacji terytorialnej 

pracowników sezonowych. Udało mi się zebrać informacje na temat dystansów migracji grupy 

liczącej 50 osób, które znalazły czasowe zatrudnienie w Kazimierzu. Informacje na temat 

większości migrantów, przeważnie oskarżonych o różnorakie występki (najczęściej kradzieże), 

pozyskałem z protokołów kazimierskich akt kryminalnych (35 osób). Takie informacje 

pozwalają na szersze rozeznanie, jeśli chodzi o migrantów pochodzących spoza najbliższej 

okolicy2580. Informacje na temat migrantów sezonowych pozyskałem także ze spisu ludności 

parafii Bożego Ciała z 1791 roku. W wyniku kwerendy w metrykach chrztów parafii 

kazimierskich udało mi się ustalić pochodzenie terytorialne dla 15 osób z grona 243 służących, 

parobków, terminatorów czy czeladników zamieszkujących miasto według spisu z 1791 roku.  

Średni dystans migracji, obliczony na podstawie danych dotyczących wyżej wspomnianych 

50 osób, wyniósł 56,9 km (mediana: 11,8 km). Wiadomo z poprzednich badań, że kobiety 

migrowały na krótsze dystanse w poszukiwaniu sezonowej pracy niż mężczyźni2581. Podobnie 

było w przypadku badań nad sezonowymi pracownikami w Kazimierzu, bowiem mężczyźni 

podejmujący w mieście sezonowe zatrudnienie pokonywali przeciętnie większy dystans 

(średnia 66,9 km; mediana: 13,05 km) niż kobiety (średnia 49,0 km; mediana: 8,9 km)2582. 

                                                           
 

2579 Z powodu ograniczenia kwerendy metrykalnej do zapisów trzech parafii kazimierskich obserwacja migrantów 

musiała być zawężona do najbliższego otoczenia miasta. 
2580 Należy odnotować, że księgi kryminalne zawierają nadreprezentację osób występujących przeciwko 

porządkowi prawnemu; por. Z. Turska, Wstęp, [w:] Z rontem marszałkowskim przez Warszawę: zeznania 

oskarżonych z lat 1787–1794, oprac. Z. Turska, Warszawa 1961, s. 5. 
2581 M. Wyżga, Homo movens…, s. 116. 
2582 Dystans migracji kobiet chłopskich związany z podejmowaniem pracy najemnej w późnośredniowiecznej 

Małopolsce nie przekraczał zwykle odległości 10 km; M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa…, s. 309. 
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Różne były rodzaje zajęć, jakimi parały się osoby wykonujące pracę sezonową 

w mieście Kazimierz. Jak wspomniałem wyżej, najpowszechniejsze migracje sezonowe do 

ośrodków miejskich wiązały się z pracą w charakterze służby domowej. Służący byli bardzo 

liczną grupą zawodową w miastach2583. W parafii Bożego Ciała w Kazimierzu według spisów 

z lat 1791–1792 stanowili odpowiednio 15% oraz 17% populacji2584. Kobietom trudniej było 

znaleźć sezonowe zatrudnienie na wsi, gdzie liczyła się tężyzna fizyczna, toteż znajdowały 

pracę głównie w miastach2585. Miasto stwarzało dla rzeszy kobiet możliwość płatnej pracy, 

najczęściej w charakterze służby domowej2586. Znajdowały więc pracę sezonową jako 

opiekunki do dzieci, mamki, służące domowe, praczki czy kucharki2587. Z tego powodu grupa 

miejskich służących była wysoce sfeminizowana2588. Kobiety wykonywały też lżejsze prace 

ogrodowe. Marianna Mazurkowna ze wsi Niedźwiedź koło Słomnik w przerwie pomiędzy 

kolejnymi służbami „chodziła po ogrodnikach do plewidła”, pomagała przy żniwach oraz 

„prała chusty” żołnierzowi2589. Katarzyna Milczyńska, mieszkająca przy rodzicach na 

Stradomiu, „bawiła się szyciem”, ale oprócz tego usługiwała u żołnierza Franciszka 

Bielawskiego (robiła mu pranie, gotowała, robiła zakupy)2590. Z kolei mężczyźni parali się dość 

szerokim wachlarzem zajęć sezonowych, wśród których przeważały zajęcia fizyczne (praca 

w transporcie, na budowach, w cegielniach)2591. Przykład Jana Gąsiorowskiego, pochodzącego 

ze wsi Barcice położonej nieopodal Starego Sącza, pokazuje wszechstronny wachlarz zajęć jaki 

mógł wykonywać niewykwalifikowany pracownik sezonowy. Gąsiorowski po opuszczeniu 

rodzinnego domu przez dwa lata służył u furmana na Węgrzech, potem powróciwszy do 

rodzinnej miejscowości przez rok służył „do koni”, a następnie u kowala przez sześć tygodni, 

aż zachorował na febrę. Gdy wyzdrowiał, całą zimę „młócił sieczkę”. Na wiosnę przyszedł 

                                                           
 

2583 R. Poniat, Czeladź w pracach…, s. 96; C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 95; Tanże, 

Wielkość i struktura…, s. 180. 
2584 Zob. również Rozdział II.4. 
2585 M. Wyżga, Homo movens…, s. 116. 
2586 M. Kamler, Chłopi jako pracownicy…, s. 67. 
2587 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 30–31; Tamże, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 29 (43), 90 (104), 

142–144 (156–158). Zob. także M. Wyżga, Homo movens…, s. 116. 
2588 C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 91; Tenże, Kobieta samotna…, s. 52; E. Kaźmierczyk, 

Struktura demograficzna ludności…, s. 120. 
2589 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 81–83 (95–97). Wiadomo, że sezonowa, dorywcza praca w polu 

była ówcześnie lepiej płatna niż wynagrodzenie służącej, toteż wiele kobiet porzucało to zajęcie w okresie zwyżki 

podaży pracy na wsi; M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa…, s. 312. 
2590 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 2–3. 
2591 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 223–226; Tamże, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 165; Tamże, 

Protokuł kryminalny, sygn. 29/34/278, s. 50 (64); Z. Turska, Wstęp, [w:] Z rontem marszałkowskim przez 

Warszawę: zeznania oskarżonych z lat 1787–1794, oprac. Z. Turska, Warszawa 1961, s. 18. 
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w końcu pod Kraków i różnych miejscach pracował jako pomocnik do pakowania soli, 

windowania drzewa oraz wykonywał różne inne prace. Wreszcie podjął pracę w Kazimierzu 

jako niewykwalifikowany pomocnik na budowie u Marcina Bednarskiego (m.in. mieszał 

wapno). Woził także z parobkiem Bednarskiego drewno na opał do Krakowa2592. 

Rodzaj pracy sezonowej zależał od pory roku2593. Powszechnym zajęciem dorywczym, 

pracą ciężką, ale i dobrze płatną, był ówcześnie flis. W spławianiu towarów do Warszawy czy 

Gdańska specjalizowali się także chłopi, mieszkańcy nadwiślańskich miejscowości2594. 

Wincenty Kozicki, rodem ze Zwierzyńca, zajmował się właśnie „rotmaństwem” 

(rotman – starszy flisak kierujący spławem). Gdy wyprawiał się do Gdańska z transportem 

galmanu (górnicze określenie utlenionych rud cynku) należącego do niejakiego Pana 

Kirchszteyna, został wzięty na ratusz przy rewizji ludzi luźnych2595. Podobnie Stanisław 

Faworowski z Płaszowa pod koniec marca 1790 roku czekał na flis, kiedy przy rewizji 

„luzaków” wzięto go na ratusz2596. Z kolei Wojciech Jedynak z leżącej przy Wiśle wsi 

Przegorzały od młodości służył w rodzinnej miejscowości, zaś później – jak zeznawał – 

dorabiał także na flisie2597. Również i mieszkańcy miasta dorabiali w ten sposób. Przykładowo 

Franciszek Laskowski, rodem z Kazimierza, oprócz „roboty u mostu Wielickiego” zarabiał na 

życie także flisem2598. W lecie na flis chodził także od młodości mieszkający w Kazimierzu 

Stanisław Witulski, zaś zimą „wyrabiał przy moście”2599. 

Migracje wiązały się z pewnym ryzykiem, np. utratą pracy, zachorowaniem lub 

doznaniem wypadku2600. W razie niepowodzenia, połączonego najczęściej z ciężką sytuacją 

materialną, migrant okresowy, nie mający oparcia w krewnych mieszkających na miejscu lub 

w niedalekiej okolicy, aby pozyskać środki na przeżycie w mieście mógł prosić o jałmużnę lub 

uciec się do działalności przestępczej2601. Jak już wspomniałem wyżej, kobiety pokonywały 

przy migracjach sezonowych mniejsze dystanse od mężczyzn. Przykładowo chłopskie 

                                                           
 

2592 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 223–226. 
2593 M. Wyżga, Homo movens…, s. 112. 
2594 S. Gierszewski, Wisła w dziejach Polski, Gdańsk 1982, s. 73; K. Zawistowicz-Adamska, Granice i horyzonty 

badań kultury wsi w Polsce, Warszawa 1976, s. 209. 
2595 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 31 (45). 
2596 Tamże, s. 30 (44). 
2597 Tamże, s. 88–90 (102–104). 
2598 Tamże, s. 50 (64). 
2599 Tamże, s. 32 (46). 
2600 A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 49. 
2601 Podobnie: Z. Turska, Wstęp, [w:] Z rontem marszałkowskim przez Warszawę: zeznania oskarżonych z lat 

1787–1794, oprac. Z. Turska, Warszawa 1961, s. 24–25; S. Grodziski, Obywatelstwo w szlacheckiej 

Rzeczypospolitej…, s. 26; R. Poniat, Ludzie luźni…, s. 62. 
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migrantki, które zawarły ślub w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie 

(Mariackiej) w latach 1571–1700 pochodziły z miejscowości oddalonych od Krakowa średnio 

21,2 km (mediana: 14,7 km)2602. Migrantki-panny, które wyszły za mąż w parafii Bożego Ciała 

w latach 1691–1800 dzielił przeciętnie dystans 22,1 km (mediana: 3,5 km). Była to odległość, 

którą w razie niepowodzenia migracji można było bezproblemowo pokonać, aby wrócić do 

rodzinnej wsi i tam znaleźć oparcie. 

Oskarżona o nierząd Ewa Narysionka, rodem z odległej o prawie 18 km wsi Radziszów, 

pracująca jako służąca w krakowskim zespole miejskim od pięciu lat, zeznawała na ratuszu 

kazimierskim, że gdy rok wcześniej zachorowała na febrę, a potem „na nogi bolenie”, 

mieszkała w pustkach pod klasztorem św. Agnieszki na Stradomiu, zaś „ludzie ją żywili złaski” 

(1775)2603. Z kolei Marianna Mazurkowna, pochodząca ze wsi Niedźwiedź pod Słomnikami, 

służąca od czterech lat po Krakowie, Kleparzu i Kazimierzu, podczas trudnego dla niej czasu 

związanego z trwającą trzy miesiące chorobą, otrzymała schronienia u Panien Miłosiernych 

w szpitalu na Wesołej (1791)2604. Tak więc nie wszyscy migranci mogli znaleźć oparcie na 

miejscu, toteż staczali się do poziomu żebraków i biedaków2605. Łukasz Francikiewicz, rodem 

z miasta Krzepice (odległego o 149 km), który przybył maju 1778 roku na Kleparz wraz z żoną, 

powiedział, że z powodu braku służby od pewnego czasu żywią się z jałmużny. Poszedłszy do 

Kazimierza celem zbierania datków odwiedził także klasztor paulinów i został wówczas 

oskarżony o kradzież zegarka przeorowi klasztoru2606. Nie wiodło się także małżeństwu 

Szulców, którzy wywodzili się z Saksonii. Mężczyzna był z zawodu piwowarem i wyrabiał 

piwo po różnych miejscach, ale w chwili składania zeznań przed kazimierskim sądem 

kryminalnym przyznał, że żyją „z tego co uprosić mogą”. Podczas zbierania jałmużny kobieta 

popełniła kradzież (1794)2607. Z kolei Janowi Mikołajczykowi z nieodległych Mogilan 

przydarzył się wypadek podczas pracy u księdza kanonika Wacława Sierakowskiego. 

Mężczyzna poparzył się wapnem podczas transportu tej substancji. Potem posługiwał 

w kamienicy tego duchownego, ponieważ z powodu odniesionych obrażeń został skierowany 

do lżejszej, ale może także gorzej płatnej pracy (1787)2608. Z kolei Jan Darda, rodem ze wsi 

                                                           
 

2602 M. Wyżga, Homo movens…, s. 93. 
2603 ANK, AMK, Protokół spraw kryminalnych, sygn. 29/34/272, s. 251–252. 
2604 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 81–83 (95–97). 
2605 A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 94. 
2606 ANK, AMK, Acta inquisitionum, sygn. 29/34/274, s. 104–106. 
2607 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 140 (154). 
2608 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 32–39. 
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Błotna Wola położonej nieopodal Nowego Miasta Korczyna, posługiwał po różnych miejscach, 

ale „skaliczywszy się na nogi” nie podjął już żadnej zarobkowej służby i żył tylko z jałmużny. 

Mężczyzna ponadto zaczął popełniać mniejsze i większe występki, przez co był karany na 

ratuszu krakowskim, a ostatecznie został skazany na odbycie kary więzienia w Kamieńcu 

Podolskim, odległym od krakowskiego zespołu miejskiego aż o 580 km (1794)2609. 

Bieda zmusiła do kradzieży także Mariannę Lewandowską, rodem „z Dąbrowy 

z Cesarskiego Kordonu”. Ponieważ jej rodzice pozostawali „w szczupłym stanie”, migrantka 

od młodości starała się o służbę. Okazją był przemarsz przez jej rodzinną wieś polskiego 

wojska. Wówczas przyjęła służbę u niejakiego Jungi, kapitana 2. Regimentu Pieszego 

Koronnego dowodzonego przez generała majora Józefa Wodzickiego. Lewandowska „jeździła 

z nim, gotowała i prała”. Kiedy wojsko się rozeszło, wróciła na chwilę do Krakowa, a potem 

do rodziców. Być może nie mogła znaleźć płatnego zajęcia w mieście. Niedługo później podjęła 

ponowną migrację do Krakowa, gdzie trafiła na ratusz pod zarzutem kradzieży. Wspominała, 

że ma zamiar wrócić do domu rodziców, bowiem „stara się o służbę i się wystarać nie może” 

(1795)2610. Oznacza to równocześnie, że funkcje opiekuńcze rodziny mogły być wykorzystane 

również po odejściu z domu i pewnym usamodzielnieniu się migranta. 

Miasto mogło okazać się miejscem niebezpiecznym dla kobiet pozbawionych kontroli 

i wsparcia ze strony ich sieci społecznej, najczęściej rodziny. Szczególnie zagrożone na 

uwiedzenie i wykorzystanie seksualne przez pracodawcę czy stręczycielstwo były młode 

służące-migrantki2611. Migrantki narażone były również na wyzysk ze strony pracodawcy, 

np. w postaci niewypłacenia przezeń honorarium za pracę2612. O niepowodzeniu w migracji 

możemy mówić także w przypadku samotnych matek rodzących nieślubne potomstwo 

w mieście, z daleka od rodzinnych domów2613. Wiele takich migrantek wraz z ich potomstwem, 

ale także z reprezentantami ich kręgów towarzyskich w postaci rodziców chrzestnych, ukazują 

parafialne księgi chrztów2614. Jak dowiodły badania nad nieślubnym potomstwem, matki 

                                                           
 

2609 ANK, AMK, Protokoł examinow więzniow, sygn. 29/34/279, s. 4–5. 
2610 Tamże, s. 6–7. 
2611 A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 95; B. Geremek, Przestępstwo a świadomość społeczna…, s. 43–

44, 56–57; Z. Turska, Wstęp, [w:] Z rontem marszałkowskim przez Warszawę: zeznania oskarżonych z lat 1787–

1794, oprac. Z. Turska, Warszawa 1961, s. 12; M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa…, s. 64, 313; 

T. Wiślicz, Upodobanie…, s. 61. 
2612 M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa…, s. 313. 
2613 A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 95; S. Grodziski, Ludzie luźni…, s. 36–37. 
2614 M. Wyżga, Homo movens…, s. 342. 
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nieślubnych dzieci rodzonych w miastach najczęściej stanowiły element napływowy2615. 

Chociaż zaledwie 4,5% matek dzieci nieślubnych, które w latach 1717–1800 przyniosły swoje 

potomstwo do jednego z kazimierskich kościołów, było niewątpliwie migrantkami, to odnośnie 

59,9% z nich nie zapisano ich miejsca zamieszkania lub pochodzenia, więc możliwe, że część 

kobiet z tej ostatniej grupy także stanowiła element napływowy2616. Dodatkowo wskazuje się, 

że wytypowanie pochodzenia matek dzieci nieślubnych pokazuje w pewnym stopniu kierunki 

migracji żeńskiej służby domowej2617. 

Wiele przykładów niebezpieczeństw, na które były narażone kobiety podejmujące 

sezonowe zatrudnienie, zawierają akta kryminalne. Jadwiga Dziekczewiczowna, pochodząca 

z Radwanowic, jako mała dziewczynka wobec śmierci rodziców została oddana do swojej 

ciotki, niejakiej Pani Roznerskiej do Kazimierza, gdzie przebywała dziewięć lat. Początkowo 

stanowiła ona oparcie dla Jadwigi, np. kiedy odprawiła się z pięcioletniej służby u Pani 

Piwonkowej, Roznerska czasowo przyjęła ją pod swój dach. Podczas służby Jadwigi 

u Majowskiego czeladnik Franciszek „miał z nią cielesny stosunek nie raz, tak obcował jak mąż 

z żoną, obciążył ją i dlatego nigdzie nie służyła”. Brzemienna pozostawała u bliżej nieznanej 

praczki Andrzejowej na przedmieściu Podbrzezie. Po wydaniu dziecka na świat oddała je do 

szpitala, bowiem najpewniej potomek był przeszkodą w służbach. Z kolei kiedy pozostawała 

na służbie u Ulrycha padła ofiarą gwałtu ze strony Moskali. Poród odprawiła podczas służby 

u Różańskich, zaś gospodyni oddała to dziecko do szpitala. Podczas tej samej służby „miała 

uczynek” z piekarzem cesarskim, ale poroniła kiedy jeden z żołnierzy cesarskich cisnął nią 

o łóżko podczas „swywolowania”2618. 

Niektórzy migranci, dzięki wspomnianym już wcześniej sieciom migracyjnym 

(społecznym), mogli znaleźć oparcie w krewnych na miejscu2619.  Kobiety częściej opierały się 

na krewnych mieszkających w mieście, np. mieszkały w ich domach, czyli podlegały opiece 

i kontroli sieci społecznej2620. Oparcie się na sieci migracyjnej zapewniało młodym 

migrantkom względne bezpieczeństwo i stabilizację w nowym środowisku2621. Przykładowo 

                                                           
 

2615 C. Kuklo, Demografia…, s. 388. 
2616 Zob. także Rozdział V.1. 
2617 M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, s. 101. 
2618 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 39–41. 
2619 A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 44. 
2620 M. Wyżga, Homo movens…, s. 93; C. Kuklo, Społeczno-demograficzny cykl życia…, s. 99; Tenże, Wielkość 

i struktura..., s. 178. Zob. także Rozdział II.4. 
2621 M. Wyżga, Homo movens…, s. 93; A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 186; C. Kuklo, Imigracja 

kobiet i ich aktywność zawodowa w miastach polskich w XVIII i XIX wieku, [w:] Ad fontes: studia ofiarowane 
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niejaka Anna Siekierska zeznawała w ratuszu kazimierskim, że odbywała służbę u państwa 

Wolfów, a teraz „jest przy siostrze, żonie Przeorskiego muzykanta, i tej siostrze posługuje i od 

niej ma pożywienie” (1790)2622. Z kolei oskarżona w 1781 roku o współudział w kradzieży 

u swojej chlebodawczyni Agnieszka Stroinionka ze wsi Batowice swoją służbę zaczęła około 

1776 roku od pobytu u Bartłomieja Fachinetiego na Kleparzu, u którego za szynkarkę służyła 

także jej ciotka. Stroinionka służyła potem u innych gospodarzy w szynkach, ale doświadczenie 

zdobyła najpewniej na pierwszej służbie pod czujnym okiem krewnej, która ułatwiła jej także 

życiowy start w nowym miejscu. Kobieta ponadto utrzymywała w trakcie służby kontakty 

z matką, która mieszkała w rodzinnej wsi (1781)2623. Oparcie w rodzinie znalazła także 

Salomea Janicka z Wieliczki, która nie mając rodziców, po opuszczeniu swojej ostatniej służby 

przebywała u swojej ciotki, która mieszkała za Wisłą, pomagając jej nadto w codziennych 

sprawunkach (1792)2624. Franciszek Kukułka ze wsi Paszkowice koło Kalwarii, który odprawił 

się ze służby w Krakowie, znalazł wsparcie u swojej siostry która mieszkała w pobliskiej wsi 

Zakrzówek (1789)2625. Agnieszka Woźniakowna, rodem ze wsi Rajsko, z powodu 

zachorowania na febrę „10 tygodni bez służby zostawała”, ale schronienia w tym czasie 

udzieliła jej siostra mieszkająca „na Zawiślu” (1793)2626. Z kolei Stanisław Lisicki, pochodzący 

z podtarnowskiej wsi, uciekł od swojego pracodawcy, gdzie służył „do koni”. Po pewnym 

czasie dotarł do Krakowa i zatrzymał się u niejakiego Sebastiana, który służył niegdyś u siostry 

jego pracodawcy i stąd miał z nim znajomość (1793)2627. Oparcie w rodzinie na miejscu znalazł 

w trudnych chwilach swojego życia Jakub Erowski, pochodzący z litewskiego Teolina. 

Mężczyzna trafił pod sąd kryminalny za próbę otrucia swojego szwagra, co – jak tłumaczył – 

zrobił „ze zbytecznego pijaństwa”. Mężczyzna nie miał w stosunku do szwagra „żadnej złości”, 

ale „wdzięczność, że mnie w nieszczęściu gdym pieniędzy potrzebował ratował, i gdy mnie na 

ratusz o długi wzięto za mną ręczył” (1784)2628. 

                                                           
 

księdzu profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, 

I. Makarczyks, Olsztyn 2006, s. 194. 
2622 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 50 (64). 
2623 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 103–106. Wiadomo, że migranci często podtrzymywali kontakt 

z rodzinnym środowiskiem; M. Wyżga, Homo movens…, s. 363. 
2624 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 99–100 (113–114). 
2625 Tamże, s. 2. 
2626 Tamże, s. 101–102 (115–116). 
2627 Tamże, s. 110 (124). 
2628 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 173–174. 
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Nie można zapominać, że ruch migracyjny związany z pracą sezonową odbywał się 

także w drugim kierunku – czyli z miasta na wieś. Pewne niedostatki w rejestracji ludności we 

wspomnianych już spisach ludności parafii Bożego Ciała z lat 1791–1792 w poszczególnych 

rocznikach mogą wskazywać na migracje. Według tychże spisów zarówno w grupie 

obejmującej  osoby w wieku 15–24 lat, jak i wśród mieszkańców w wieku 25–34 lat, 

występowała spora przewaga kobiet nad mężczyznami (w spisie z 1791 roku w przedziale 15–

24 lat prawie dwukrotna). Takie dane mogę wskazywać oczywiście na dużą rolę migracji kobiet 

do miast w poszukiwaniu pracy2629, ale taka przewaga kobiet mogła być także spowodowana 

niestawianiem się do spisu młodych mężczyzn w obawie przed poborem do wojska (co 

skłaniało ich do ukrywania się)2630 lub ich migracją zarobkową2631. Podobne obserwacje 

poczyniono na przykładzie spisów z innych parafii2632. Co więcej, w spisach ludności parafii 

Bożego Ciała z lat 1791–1792 zanotowano wiele gospodarstw składających się z rodzica bez 

współmałżonka2633. Najpewniej część z nich to nie wdowy, lecz żony pracowników najemnych, 

którzy w chwili sporządzania spisów parafialnych przebywali poza własnym domem, pracując 

w gospodarstwie swojego pracodawcy. Być może niektóre z kobiet kierowały gospodarstwem 

podczas tymczasowej nieobecności małżonka. 

Podaż pracy, tak w mieście, jak i na wsi, zależała od sezonowego zapotrzebowania2634. 

Biedota miejska i drugorzędni rzemieślnicy w okresie sianokosów (maj–czerwiec) lub żniw 

(sierpień–wrzesień) mogli znaleźć pracę sezonową na wsi, często u krewnych2635. Praca na wsi 

w okresie spiętrzenia robót sezonowych pozwalała na wyższy zarobek niż w mieście, toteż 

                                                           
 

2629 C. Kuklo, Rodzina…, s. 73. W Krakowie w 1880 r. zaobserwowano w kategorii wiekowej obejmującej ludzi 

w wieku 15–24 lat dużą nadwyżkę kobiet spowodowaną zapewne napływem do miasta kandydatek na służące. 

Wiadomo, że w Krakowie w tym czasie kobiety dominowały wśród kategorii zawodowej służby; zob. 

L. A. Zyblikiewicz, Kobieta w Krakowie…, s. 57–58. Wiadomo z innych badań, że przejście od dzieciństwa do 

pierwszej płatnej pracy w charakterze służącego oznaczało w prawie 80% przypadków zmianę miejsca 

zamieszkania. Zwykle gros służących było imigrantami, nie zaś dziećmi miejscowych obywateli; zob. R. Poniat, 

Służba domowa…, s. 142, 169–170. 
2630 M. Wyżga, Parafia Raciborowice…, s. 119; B. Baranowski, Ludzie gościńca…, s. 178–187; M. Kopczyński, 

Źródła do rekonstrukcji…, s. 38. Warto pamiętać, że spisy nie powstały w celach podatkowych czy wojskowych, 

więc nie istniały racjonalne przesłanki do ukrywania się przed rachmistrzami. 
2631 Wstępnie wykluczyć można migracje sezonowe za pracą (np. na żniwa), bowiem oba kazimierskie spisy 

datowane są na miesiące zimowe. Z drugiej strony, w innej części starałem się dowieść, że spisów dokonano 

najpewniej w okresie letnio-jesiennym (zob. Wstęp). O tej porze roku dokonywano na wsi zbiorów owoców 

i warzyw, co mogło być okazją dla mieszkańców miast do dorobienia do budżetu domowego. Podobnie mogli oni 

zatrudniać się wówczas na budowach, w kopalniach czy w hutach; zob. M. Wyżga, Homo movens…, s. 112, 118. 
2632 C. Kuklo, Demografia…, s. 134; I. Gieysztorowa, Wstęp…, s. 101–133; M. Kopczyński, Studia…, s. 75–76. 
2633 Zob. także Rozdział II.5. 
2634 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 129, 390. 
2635 M. Wyżga, Homo movens…, s. 112; Tenże, Miasta i migracje…, s. 61. 
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w tym czasie odbywał się odpływ pracowników z miast i koncentracja ich na wsi2636. 

Przykładowo wspomniany już wyżej Franciszek Kukułka pochodzący ze wsi Paszkowice, 

mimo, że rozpoczął służbę w Krakowie, to w okresie zwiększenia zapotrzebowania na 

robotników potrzebnych prac polowych na wsi „dorywczo żynał na żniwa” w Trątnowicach 

(1789)2637. Z kolei Franciszek Skorkowicz, który uszedł wraz z żoną i dziećmi z rodzinnej wsi 

Regulice oddalonej od Kazimierza o około 34 km („podczas wojny jak nie można było 

wytrzymać”), imał się w różnych wsiach i miastach rozmaitych zajęć sezonowych, zaś „przez 

lato po wsiach rabiał” (1785)2638. Mniej więcej od stycznia do kwietnia/maja oraz od września 

do końca roku najmowano ludzi do wyrębu drzew oraz pracy w przemyśle leśnym2639. Z kolei 

od marca do maja i od sierpnia do listopada można było dorobić na budowach, w kopalniach 

czy w hutach2640. Wynika z tego, że oferta sezonowego zatrudnienia dla mieszczan poza 

miejscowością zamieszkania była urozmaicona, począwszy od nieodległych kopalni soli 

w Bochni i Wieliczce, a kończąc na rozsianych po okolicy folwarkach. 

3. Trwałe 

W odróżnieniu od dwóch wcześniej omówionych typów przemieszczania ludności – 

wahadłowych i czasowych – migracje trwałe w nauce historii i demografii historycznej mają 

znaczenie najdonioślejsze. O ile migracje czasowe są trudne do uchwycenia w źródłach, to 

migracje trwałe uwidocznione są wyraźnie w księgach przyjęć do prawa miejskiego2641. 

Oczywiście księgi te nie ujęły wszystkich migracji trwałych, bowiem do prawa miejskiego 

danego miasta nie zostali zapisani wszyscy nowi jego mieszkańcy, a tylko mężczyźni 

i w dodatku jednostki posiadające już majątek i pozycję pozwalające na trwałe osiedlenie2642. 

Obserwacji umykają więc osoby, które osiedliły się w mieście na stałe, ale nie zostały przyjęte 

do grona obywateli (ludzie luźni, służba domowa, czeladnicy, wyrobnicy, włóczędzy, 

                                                           
 

2636 M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa…, s. 312; M. Wyżga, Homo movens…, s. 118; A. Walaszek, 

Migracje Europejczyków…, s. 38–39. 
2637 ANK, AMK, Protokuł…, sygn. 29/34/278, s. 2. 
2638 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 3–4. 
2639 M. Wyżga, Homo movens…, s. 112. 
2640 Tamże, s. 112. 
2641 Kazimierską księgę przyjęć do prawa miejskiego z lat 1772–1793 omówiłem we Wstępie. 
2642 A. Janeczek, Wstęp, [w:] Album civium Leopoliensium: rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 

1388–1783, wyd. A. Janeczek, t. 1, Poznań 2005, s. XIII; M. Wyżga, Miasta i migracje…, s. 65–66. 
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żebracy itd.)2643. Wreszcie nie wszyscy byli zainteresowani posiadaniem prawa miejskiego, 

lecz zadowalali się jedynie nabyciem w mieście nieruchomości, może też zakładali w razie 

niepowodzenia przeniesienie do innego miasta2644. Mieczysław Kędelski – wziąwszy pod 

uwagę pewne warunki jakie trzeba było spełnić, aby zostać pełnoprawnym obywatelem, a które 

wymagały pewnych nakładów finansowych – podzielił wprost ludność miast na bardziej 

zasobnych mieszczan-obywateli i na mniej majętnych mieszczan-nieobywateli2645. Obserwacji 

umykają także pozostali domownicy i krewni, bowiem do księgi obywatelskiej wpisywano 

jedynie głowę rodzinnego gospodarstwa domowego. Badań nad zjawiskiem migracji stałej nie 

ułatwia też fakt, że część osób miała nadane obywatelstwo dopiero po dłuższym okresie 

zamieszkania w mieście, co nie pozwala na uznanie osiedlenia się i nabycia praw obywatelskich 

jako jednoczesnych wydarzeń2646. 

Aby nabyć obywatelstwo danego miasta należało spełnić określone prawem warunki, 

które były uregulowane w przepisach miejskich: w tzw. wilkierzach (kodeksach prawa 

miejskiego), ordynacjach rady miasta oraz edyktach. Pełnię praw miejskich mieli jedynie 

obywatele, nazywani w ówczesnych dokumentach łacińskim określeniem cives. Posiadanie 

prawa miejskiego oznaczało możliwość korzystania z praw i przywilejów danego ośrodka 

(do których należało m.in. wolne prowadzenie działalności gospodarczej, prawo wyborcze do 

władz miejskich, członkostwo w bractwach i cechach rzemieślniczych)2647. Obywatelstwo 

można było uzyskać na dwa sposoby. Pierwszym było urodzenie się z ojca-obywatela2648. 

Synowie mieszczańscy musieli zaprezentować wywód genealogiczny lub ewentualnie 

przedstawić świadków oraz złożyć przysięgę2649. Przybysze z kolei mogli uzyskać 

                                                           
 

2643 J. Baszanowski, Przemiany demograficzne…, s. 318; M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast 

i mieszczaństwa…, s. 465; K. Zienkowska, Obywatelstwo miejskiej Starej Warszawy przed Sejmem Czteroletnim 

(przyjęcia do prawa miejskiego w latach 1745–1788), [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku, t. 4: Studia 

o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, red. W. Kula, J. Leskiewiczowa, Warszawa 1970, s. 22; M. Kędelski, 

Rozwój demograficzny…, s. 46. 
2644 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 133; M. Wyżga, Miasta i migracje…, s. 72. 
2645 M. Kędelski, Rozwój demograficzny…, s. 37. 
2646 S. Gierszewski, Obywatele…, s. 63; A. Kiełbicka, Wstęp, [w:] Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 

1507–1572. Libri iuris civilis Cracoviensis, wyd. A. Kiełbicka, Z. Wojas, Kraków 1993, s. XV. 
2647 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 465. Przykładowo w statucie kazimierskiego 

cechu rzeźników z 1574 r. zapisano, że kandydaci na mistrzów cechowych mają „prawo mieisczkie przyiąncz”; 

Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa (1507–1795), t. 1 (1507–1586), z. 2, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1885, 

nr 603 (1574). 
2648 W. Konieczna, Początki Kazimierza…, s. 57. Uwagę na ten problem zwrócił K. Kaczmarczyk; Tenże, Wstęp, 

[w:] Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1392–1506. Libri iuris civilis cracoviensis 1392–1506, 

wyd. K. Kaczmarczyk, Kraków 1913, s. XI. 
2649 J. Pachoński, Zmierzch sławetnych…, s. 315. 
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obywatelstwo za zgodą rady miasta2650. Wymagania jakie stawiano kandydatom do grona 

obywateli na ogół różniły się w zależności od miasta2651. Warunki wstępne jakie należało 

spełnić mogły być niejednokrotnie liberalizowane celem uzupełniania wyniszczonej wskutek 

klęsk elementarnych lub zniszczeń wojennych populacji miasta2652. Nierzadko także zmieniały 

się w czasie w tym samym ośrodku. W opinii Wandy Koniecznej kazimierska rada miejska 

w średniowieczu nie stawiała zbyt ciężkich warunków nowym obywatelom2653. 

Kandydaci na nowych obywateli musieli jednak najczęściej spełnić wiele warunków, 

które niejednokrotnie były wyrazem dążenia władz miejskich do niejakiego zamknięcia tej 

grupy, jej eksluzywizmu i tym samym ograniczenia liczby pełnoprawnych obywateli2654. Było 

to również narzędzie regulacji i kontroli migracji, polegające na doborze najbardziej 

wartościowych osób do grona mieszczaństwa2655. Z kolei „luzowanie” wymagań, liberalne ich 

traktowanie, mogło być przejawem dążenia magistratu do „otwarcia” grupy pełnoprawnych 

obywateli2656. Kandydat na obywatela musiał przedstawić świadectwo prawego pochodzenia 

i dobrego sprawowania się w miejscowości, w której ostatnio przebywał (niekiedy stawiano 

świadków, którzy zaręczali o uczciwości powoda)2657. Polityka władz miejskich w tej materii 

miała na celu uwiarygodnienie przeszłości migrantów2658. W kazimierskiej księdze 

obywatelskiej z lat 1772–1793 bardzo rzadko notowano informacje o przedstawieniu przez 

kandydata pisemnego zaświadczenia o prawym pochodzeniu (metryki kościelnej), czasem 

okazywał on dokument z cechu rzemieślniczego z innego miasta. Informacje o czasie i miejscu 

wystawienia zaświadczenia o legalnym pochodzeniu migranta byłyby nieocenione dla 

prześledzenia procesu naturalizacji2659. Zdecydowanie częściej stawiano poręczycieli, zwykle 

(ok. 90% przypadków) tylko jednego (najczęściej członka kolegium dwunastu mężów lub 

ławnika, rzadziej starszego jednego z miejscowych cechów), co może być świadectwem 

obniżenia wymagań2660, ale także wskazywać na pewną naturalizację migranta w danym 

                                                           
 

2650 W. Konieczna, Początki Kazimierza…, s. 56; J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo…, s. 302–303. 
2651 K. Zienkowska, Obywatelstwo miejskiej…, s. 5. 
2652 M. Kędelski, Rozwój demograficzny…, s. 38. 
2653 W. Konieczna, Początki Kazimierza…, s. 58. 
2654 Zob. K. Zienkowska, Obywatelstwo miejskiej…, s. 6–7; M. Wyżga, Miasta i migracje… s. 78. 
2655 A. Walaszek, Migracje Europejczyków…, s. 94; K. Mikulski, Pułapka niemożności…, s. 306–307; M. Wyżga, 

Mobilność i migracje chłopów…, s. 111. 
2656 Zob. K. Zienkowska, Obywatelstwo miejskiej…, s. 6–7. 
2657 K. Kaczmarczyk, Wstęp, [w:] Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1392–1506…, s. XI–XII; 

M. Kędelski, Rozwój demograficzny…, s. 37. 
2658 M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, s. 118. 
2659 Tamże, s. 105. 
2660 Por. K. Zienkowska, Obywatelstwo miejskiej…, s. 8. 
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mieście, jeśli poręczyciele byli miejscowymi obywatelami2661. Nowym kandydatom stawiano 

także wymóg posiadania w mieście nieruchomości2662. Wiadomo, że w przypadku Kazimierza 

początkowo (w okresie tuż po lokacji) nie stawiano nowym cives takiego wymogu, lecz 

wprowadzono go dopiero z czasem2663. W opinii Stanisława Gierszewskiego sprawa nabycia 

nieruchomości przez kandydata należała do najważniejszych warunków jego przyjęcia do prawa 

miejskiego2664. Wymóg bycia posesjonatem miał zapobiec przepływowi ludności dzięki 

związaniu nowego obywatela z danym miastem, ale był to także sposób na „blokadę” wywozu 

kapitału z kraju przez obywateli-obcokrajowców2665. Zdarzało się bowiem, że kupcy wpisywali 

się do obywatelstwa danego miasta, aby uniknąć opłacania wysokiego cła, zaś oni sami 

z rodzinami nie sprowadzali się do danego ośrodka2666. W świetle przeprowadzonego 

sondażowego badania mogę stwierdzić, że nie wszyscy nowi obywatele Kazimierza posiadali 

własne nieruchomości, toteż uważam, że nie był to w przypadku badanego miasta obligatoryjny 

wymóg lub niezbyt restrykcyjnie go przestrzegano w przypadku osób zamożnych2667. 

Na postawienie takiej hipotezy nie pozwala jednak fakt, że dwóch obywateli-nieposesjonatów 

zostało zobligowanych do nabycia nieruchomości w ciągu roku2668. Być może posiadanie posesji 

nie było w Kazimierzu warunkiem koniecznym, a jedynie zobowiązaniem jakie podejmował 

w momencie przyjęcia nowy obywatel, które w razie możliwości finansowych było później 

realizowane lub nie2669. Nie wydaje mi się, aby nabycie odpowiedniej na prowadzenie 

działalności gospodarczej posesji w Kazimierzu czy na jego przedmieściach było nazbyt trudne 

                                                           
 

2661 J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo…, s. 299. 
2662 W Kazimierzu od 1389 r. wszyscy nowi obywatele powinni byli posiadać w mieście nieruchomość. W razie 

gdyby nie spełniali tego kryterium w momencie przyjęcia, mogli takową warunkowo nabyć do jednego roku; 

W. Konieczna, Początki Kazimierza…, s. 57. 
2663 M. Starzyński, Średniowieczny Kazimierz..., s. 66–68. 
2664 Por. S. Gierszewski, Obywatele…, s. 33–34. 
2665 Por. K. Zienkowska, Obywatelstwo miejskiej …, s. 13. 
2666 Rzadko jednak przestrzegano surowo przepisów i usuwano z grona obywateli takie osoby; J. Ptaśnik, Miasta 

i mieszczaństwo…, s. 299–300. 
2667 Dzięki analizie spisu ludności z 1791 r. udało mi się ustalić, iż niecała połowa (43,1%) ówczesnych obywateli 

posiadała własne nieruchomości. Nieco mniej obywateli-posesjonatów było w Kazimierzu (42%) niż na jego 

przedmieściach (47,6%). Podobnie nie wszyscy nowi obywatele Starej Warszawy byli posesjonatami; 

por. K. Zienkowska, Obywatelstwo miejskiej…, s. 10–11, 13.  
2668 ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 27–28. Według dostępnych źródeł Wawrzyniec 

Mąciszowski, który – co ciekawe – został określony w księdze jako mieszczanin krakowski i kleparski (zasiadał 

również w kleparskim kolegium dwunastu mężów), nie nabył nieruchomości w Kazimierzu. Natomiast Jakub 

Woycikiewicz dopełnił warunku i nabył kamienicę przy ulicy Żydowskiej w Kazimierzu. Nie udało mi się ustalić 

jaki zawód wykonywał. Mężczyzna znajdował się potem w gronie kazimierskiego kolegium dwunastu mężów, 

a następnie pełnił funkcję ławnika. 
2669 Por. K. Zienkowska, Obywatelstwo miejskiej…, s. 9. 
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i niemożliwie (jak chociażby w Warszawie doby stanisławowskiej2670) skoro w 1783 roku 

zapisano, iż „miasto to w mizernym teraz zostaje stanie, i wiele pustych placów i rozwalin po 

dawnych rewolucjach i powietrzach pozostałych bez budowli stoi [...]. W kamienicach zaś […] 

na niektórych miejscach powystawianych nie ma kto mieszkać a stąd innym do nabywania 

pustych placów i rozwalin do budowania wstręt dzieje się”2671. W momencie przyjęcia do grona 

obywateli ważne było również wniesienie przez kandydata jednorazowej opłaty wpisowej, 

zapewne zwyczajowo określonej w zależności od wykonywanego przezeń zawodu (stan 

majątkowy nowego obywatela zwykle wiązał się nierozłącznie z wykonywaną przezeń 

profesją)2672. Wysokość wniesionej opłaty odnotowano tylko w niektórych wpisach. Dwóch 

obywateli zwolniono z opłaty2673. Wiadomo z innych badań, że osoby wykonujące niektóre, jak 

się wydaje najbardziej niezbędne w mieście, profesje były zwolnione z opłaty wpisowej lub 

traktowane pod tym względem ulgowo (np. lekarze, służba miejska, urzędnicy, nauczyciele)2674. 

Podobnie „wpisanego” w zasadzie nie płacili synowi miejscowych obywateli2675. Jednak brak, 

w zdecydowanej większości wpisów, informacji o kwocie wniesionej opłaty może oznaczać, że 

na pewien czas zaniechano jej pobierania2676. Od końca XVI stulecia w niektórych miastach 

(m.in. w Warszawie, Lublinie, Bieczu, Krakowie i Poznaniu) zasadniczym warunkiem 

uzyskania obywatelstwa było wyznawanie religii rzymskokatolickiej2677. Mimo formalnych 

obostrzeń w tej kwestii w gronie nowych obywateli Kazimierza w XVIII wieku znaleźli się 

                                                           
 

2670 Tamże, s. 14–15. 
2671 ANK, AMK, Inskrypcje, transakcje, oblaty, sygn. 29/34/216, s. 266–267. 
2672 J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo…, s. 300; W. Konieczna, Początki Kazimierza…, s. 57; K. Kaczmarczyk, 

Wstęp, [w:] Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1392–1506…, s. XIV; A. Kiełbicka, Wstęp, [w:] 

Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1573–1611. Libri iuris civilis Cracoviensis, wyd. A. Kiełbicka, 

Z. Wojas, Kraków 1994, s. X–XVI; K. Zienkowska, Obywatelstwo miejskiej…, s. 15. 
2673 W 1781 r. adnotacją gratis (bezpłatnie, darmo) opatrzono wpis przyjęcia do grona obywateli honorati Marcina 

Krzyżanowskiego, mieszczanina krakowskiego. W 1790 r. z opłaty zwolniono „sławetnego” Jana Gołemberskiego, 

30-letniego rybaka pochodzącego z pobliskiej wsi Dębniki; ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 46, 89. 
2674 M. Kędelski, Rozwój demograficzny…, s. 37. 
2675 J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo…, s. 302. 
2676 Podobnie: H. Żerek-Kleszcz, Przyjęcia do prawa miejskiego w Wieluniu w latach 1760–1793, „Rocznik 

Wieluński”, t. 8, 2008, s. 55. 
2677 A. Sucheni-Grabowska, A. Dybkowska, Tradycje polityczne dawnej Polski, Warszawa 1993, s. 283; 

M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 465; A. Kiełbicka, Wstęp, [w:] Księgi przyjęć 

do prawa miejskiego w Krakowie 1573–1611…, s. XVII. 
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również przedstawiciele innych wyznań2678. W przypadku dwóch nowych obywateli 

podkreślono w zapisach fakt, że byli neofitami2679. 

Cały proces kończyło złożenie przysięgi, w której nowy obywatel obiecywał 

posłuszeństwo radzie miejskiej. Potem następowała rejestracja jego osoby w księdze, która 

poświadczała fakt nadania mu obywatelstwa2680. Kiedy kandydat nie mógł zrazu spełnić 

wszystkich warunków zdarzało się, że rada miasta nadawała obywatelstwo warunkowo. 

W takiej sytuacji nakazywano zwykle kandydatowi uzupełnić braki formalne, a gdyby tego nie 

uczynił w naznaczonym czasie, groziły mu kary finansowe lub wykreślenie z prawa 

miejskiego2681. Na przykład kazimierska rada miejska nakazała złożenie wywodu urodzenia 

Andrzejowi Herbutowskiemu z Kęt w terminie czterech tygodni (1789)2682. Możliwe, że osoba 

ta wywodziła się ze wsi Harbutowice, leżącej między Kętami a krakowskim zespołem 

miejskim. Wiadomo, że część chłopskich migrantów miała „urobione” nazwiska 

z uszlachconymi końcówkami pochodzące od nazw rodzinnych wsi i tym samym w ich nowych 

nazwiskach widoczne były ślady ich pochodzenia2683. 

Prawo miejskie przyjmowali mężczyźni, chociaż zdarzało się, że do grona obywateli 

dopuszczane były kobiety2684, lecz w praktyce rzadko starały się one o prawa obywatelskie2685. 

W kazimierskiej księdze nowych obywateli z lat 1772–1793 nie wymieniono żadnej kobiety.  

Rezygnacja z prawa miejskiego danego ośrodka była ówcześnie częstym procederem 

(np. w wypadku zmiany miejsca zamieszkania i planów przyjęcia prawa innego miasta)2686. 

                                                           
 

2678 Pochodzący z Ratyzbony Jan Teofil Alkoffer został określony jako acatholicus; ANK, AMK, Prothocollon…, 

sygn. 29/34/359, s. 32. Z kolei Karol Fryderyk Szolc z Wrocławia, Aleksander Huyszon z Torunia oraz Jan Karol 

Matys ze Świdnicy byli ewangelikami; ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 50, 56, 64. Przykład 

Poznania czasów saskich pokazuje, że mimo formalnych obostrzeń w postaci zakazu przyjmowania dysydentów 

do prawa miejskiego, nie-katolicy stanowili niemały odsetek wśród nowych obywateli; M. Kędelski, Rozwój 

demograficzny…, s. 37, 39–42. 
2679 Famatus Józef Grudziński został włączony do grona obywateli Kazimierza 25 VI 1783 r. Nie zawarto ponadto 

żadnych informacji o nowym obywatelu. Ostatnia wzmianka źródłowa o Grudzińskim pochodzi z 1790 r. Drugi 

konwertyta, honoratus Stanisław Majowski, mistrz profesji krawieckiej, przyjął prawo miejskie Kazimierza 

w grudniu 1783 r.; ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 59, 62. Owi konwertyci nie zostali 

prawdopodobnie ochrzczeni w Kazimierzu, bowiem księgi parafialne miejscowych parafii nie zawierają ich 

metryk chrztów; zob. także Rozdział I.3. 
2680 M. Król, M. Schmidt, Krakowskie »libri iuris civilis«…, s. 35–36. 
2681 K. Kaczmarczyk, Wstęp, [w:] Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1392–1506…, s. XIII. 
2682 ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 87. 
2683 M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, s. 120; Tenże, Miasta i migracje…, s. 69–70, 73. 
2684 Zob. W. Konieczna, Początki Kazimierza…, s. 58; K. Kaczmarczyk, Wstęp, [w:] Księgi przyjęć do prawa 

miejskiego w Krakowie 1392–1506…, s. XVIII; T. A. Nowak, Przyjęcia do prawa miejskiego w Wieluniu w latach 

1514–1535, „Rocznik Wieluński” t. 6, 2006, s. 44. 
2685 M. Król, M. Schmidt, Krakowskie »libri iuris civilis«…, s. 40. 
2686 A. Kiełbicka, Wstęp, [w:] Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1573–1611…, s. VIII; 

K. Kaczmarczyk, Wstęp, [w:] Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1392–1506…, s. XX. 
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W kazimierskiej księdze nie zanotowano przypadków dobrowolnego zrzeczenia się tego prawa. 

Wiadomo, że niespełnienie wymagań postawionych przez radę miejską, np. w kwestii zakupu 

nieruchomości czy wniesienia opłaty, mogło skutkować wykreśleniem obywatela, lecz 

w praktyce czyniono to rzadko2687. Wiadomo jednakże, że kazimierskiego prawa miejskiego 

pozbawiono czterech mężczyzn, ale tylko dwóch z nich faktycznie mogło wyemigrować2688. 

Ponadto udało mi się ustalić, że istniały także inne powody pozbawienia prawa miejskiego. 

W przypadku Jana Pawłowskiego stało się tak z powodu zbrodni, jakiej dopuścił się 

w 1788 roku na swej żonie i dziecku2689. Z kolei Antoni Wiśniowski posługiwał się fałszywym 

nazwiskiem. W 1787 roku został oskarżony o kradzież i postawiony przed kazimierskim sądem 

kryminalnym. Wówczas przyznał się do swojej prawdziwej tożsamości – okazało się, że 

naprawdę nazywał się Wyznański2690. Obywatelstwa można było się także zrzec, lecz nie 

zanotowano takich przypadków w badanej księdze2691. 

Obywatele posiadający pełne prawa oraz ich rodziny – w świetle licznych badań – nie 

stanowili dużej grupy wśród społeczności miast doby przedrozbiorowej2692. Miasta składały się 

w większości z mieszkańców nie posiadających praw obywatelskich2693. Ponad 70% 

mieszkańców miast stanowiła więc ludność osiadła w mieście na stałe, lecz nie posiadająca praw 

obywatelskich i z reguły reprezentująca uboższe warstwy społeczne2694. Sytuacja w Kazimierzu 

przedstawiała się bardzo podobnie, bowiem w 1791 roku 24,3% mieszkańców miasta oraz 

27,3% mieszkańców przedmieść stanowili obywatele i ich rodziny (w sumie 25% 

zamieszkujących miasto i jego przedmieścia stanowili obywatele wraz z rodzinami)2695. 

                                                           
 

2687 J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo…, s. 306–307. 
2688 Obok aktów przyjęcia do prawa miejskiego Krzysztofa Pescara oraz Grzegorza Illiowskiego zapisano na 

margnesie extrad. lub extract.; ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 53, 74. 
2689 ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 44; Tamże, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 158. 
2690 ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 75; Tamże, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 61. 
2691 J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo…, s. 307–309. 
2692 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 464. 
2693 M. Wyżga, Miasta i migracje…, s. 78–79. Przykładowo wśród ludności Starej Warszawy w latach 1506–1655 

obywatele wraz z rodzinami stanowili 25% ludności; C. Kuklo, Demografia…, s. 265, tab. 53. W Gdańsku 

i Toruniu na przełomie XVI i XVII w. obywatele stanowili wedle szacunków 25–28% ludności; M. Bogucka, 

H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 465; S. Gierszewski, Obywatele…, s. 31–32. W Chojnicach 

w 1662 r. było ok. 27% cives; S. Gierszewski, Obywatele…, s. 31–32. Również badania europejskie ukazują 

podobny odsetek obywateli; zob. A. Janeczek, Wstęp, s. XIII. 
2694 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 465. 
2695 Obliczeń dokonałem w oparciu o spis ludności parafii Bożego Ciała z 1791 r. z akt Komisji Porządkowej 

Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego; ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie 

miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, sygn. 29/30/40, s. 7–31. 
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Cezury badań nad migracjami trwałymi (1772–1793) zostały niejako narzucone przez 

samo źródło. Stanowią one daty skrajne jedynej zachowanej księgi obywatelskiej Kazimierza 

(Prothocollon susceptionis iuris civilis)2696. Księga obywatelska, jako źródło wytworzone przez 

instytucję miejską, zawiera niezbędne do badań nad migracjami dane identyfikacyjne 

migrantów (imię i nazwisko, stan społeczny, zawód itd.)2697. 

Zatrzymam się na dłużej przy omówieniu zapisanych w księdze notacji o miejscowości 

pochodzenia nowych obywateli. W przypadku 216 wpisów dotyczących przyjęć nowych 

obywateli podano nazwy miejscowe (64,3% zapisów). Najczęściej była to konkretna lokalizacja, 

np. miasto, wieś lub przedmieście (88% zapisów z podanymi notacjami). W przypadku 

mniejszych miejscowości podawano także region lub większe okoliczne miasto, aby w ten 

sposób sprecyzować lokalizację (np. in Silesia, in Regno Galiciae, in Moravia). Zdarzało się, że 

podano mniej konkretne nazwy (kraj, województwo, parafię, krainę czy region). Ustalenie 

współczesnej toponimii wspomnianych w księdze nazw miejscowych okazało się 

w 20 przypadkach niemożliwe, a co za tym idzie nie udało mi się zlokalizować tych 

ośrodków2698. Jednakże w takich zapisach widniały często określenia wskazujące, że było to 

miasto, wieś, region czy kraj. Z tego względu zapisy takie wyeliminowałem z obliczeń 

dotyczących średniego dystansu migracji, ale ująłem je w analizach dotyczących np. wiejskich 

rekrutów do prawa miejskiego. Niektóre nazwy miejscowości widniały na mapach kilkukrotnie, 

stąd, jeśli nie podano w zapisie dokładniejszych danych lokalizacyjnych (określenia okolicy lub 

położenia w bliskości większego ośrodka), brałem pod uwagę najbliżej położoną od Kazimierza 

miejscowość o tej nazwie2699. 

Stanisław Gierszewski – poruszając na początku lat 70. XX wieku problem 

obywatelstwa miejskiego – zdawał sobie sprawę, iż żadne źródło wykorzystane do badań 

                                                           
 

2696 ANK, ANK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359. 
2697 M. Wyżga, Miasta i migracje…, s. 65. 
2698 Trudności w odczytaniu zapisek powodował fonetyczny zapis obcojęzycznych nazw miejscowych. W kilku 

przypadkach obecne nazwy miejscowości posiadają inne brzmienie niż w XVIII w. Do tej grupy zaliczyłem 

następujące miejscowości: Cyzyc, miasto Durace, wieś Dziura, miasto Fransvelt, miasto Gunthoff 

(w Landgrafostwie Hesji-Darmstadt), miasto Ina in Magna Poloniae, wieś Korayn, Lipoleholff, miasto Melirnik 

in Hungaria, miasto „zagraniczne” Nass, lokacja określna jako Castris Imperialibus in Silesia prope Wartham, 

miasto Obemberg, miasto Perenburg, miasto Rodalnist, miasto Sciarłoby in Bochemia, miasto Slonicz, wieś 

Święcza, wieś Torce, miasto Zborowa in Hungaria oraz miasto Zurgua Ecclesiarum. Uwagę na ten problem 

zwrócił K. Kaczmarczyk, Wstęp, [w:] Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1392–1506…, s. VII. 
2699 Do tej grupy zaliczyłem następujące miejscowości: miasto Freysztad, wieś Górki in Regno Galliciae, 

Jadowniki, miasto Rachinbarg, Rudawa, miasto Rupin (in Borussia), Rybna, wieś Rzędowice, wieś Świątniki oraz 

miasto Zakrzów. Uwagę na ten problem zwrócił K. Kaczmarczyk, Wstęp, [w:] Księgi przyjęć do prawa miejskiego 

w Krakowie 1392–1506…, s. VII. 
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społeczeństwa pod kątem ludnościowym, z uwagi na swoje braki, nie może w pełni zadowolić 

badacza. Postulował więc kompleksowe wykorzystanie w badaniach wszystkich zdatnych 

źródeł, szczególnie ksiąg metrykalnych, uzupełniając za ich pomocą luki2700. Zgodnie z tym 

zdecydowałem się w niniejszej pracy postąpić podobnie. Nieocenione okazały się księgi 

miejskie, akta cechów kazimierskich, spisy ludności z Akt Komisji Porządkowej Cywilno-

Wojskowej Województwa Krakowskiego (parafii Bożego Ciała z lat 1791–1792 oraz 

przedmieścia Stradom z 1792 roku, jurysdykcyjnie podległego krakowskiej parafii Wszystkich 

Świętych), metryki (ślubów, chrztów oraz zgonów) trzech parafii kazimierskich2701, a także 

rejestry metrykalne parafii św. Klemensa w Wieliczce oraz parafii w Nowym Mieście 

Korczynie2702. Ustalenia dotyczące wieku osób, które przyjęły prawo miejskie mogą cieszyć 

się szczególnie dużą wartością badawczą, wobec faktu, że w księgach obywatelskich nie 

zapisywano na ogół takich informacji2703. Dzięki poszerzeniu bazy źródłowej udało mi się także 

powiększyć odsetek wiadomości o zawodzie nowego obywatela z 29,2% do 52,1%. Również 

informacje o pochodzeniu obywateli uzupełniłem za pomocą ksiąg metrykalnych oraz ksiąg 

miejskich Kazimierza (16 osób). W celu ustalenia miejscowości pochodzenia obywateli 

wykorzystałem także dane odnośnie posiadanego przez nich obywatelstwa innego miasta 

(28 osób), obywatelstwa ich ojców (34 osoby)2704 oraz miejsca ich poprzedniego zamieszkania 

(4 osoby) lub ich rodziców (1 osoba). Tym samym udało mi się zmniejszyć odsetek zapisów 

o nieustalonym pochodzeniu z 35,7% do 11,0%. W efekcie pozostało jedynie 37 wpisów bez 

                                                           
 

2700 S. Gierszewski, Obywatele…, s. 12–13, 162. Poszerzenie badań nad obywatelstwem miejskim o księgi 

metrykalne postulowała wcześniej A. Sokołowska, Przemiany struktury ludnościowej Warszawy na przełomie 

XVII i XVIII w., „Rocznik Warszawski”, t. 7, 1965, s. 153–154. 
2701 Wykorzystałem także własną bazę danych metryk oraz rodzin zrekonstruowanych, które opracowałem dla 

parafii Nowy Korczyn, bowiem jeden z migrantów pochodził z tej parafii – „sławetny” Franciszek Marczowski. 

Co ciekawe, urodził się jako czwarte dziecko Jakuba i Zofii Marców, chłopów z nowokorczyńskiego 

Podklasztorza; Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Księga chrztów parafii Nowy Korczyn 1730–1798, k. 77. 

Zapewne „uszlachetnione” nazwisko było lepiej postrzegane w mieście. Powszechnie migranci wiejscy urabiali 

swoje nazwiska o końcówce -ski (od nazwiska lub od miejscowości pochodzenia); zob. M. Wyżga, Homo 

movens…, s. 393–394. 
2702 J. Pieczara, Baza danych metryk parafii św. Klemensa w Wieliczce. 
2703 Jedynym wyjątkiem w kazimierskiej księdze obywatelskiej jest wpis dotyczący przyjęcia do prawa miejskiego 

Krystiana Piccoliego, w którym zapisano jego datę urodzenia ustaloną wówczas na podstawie okazanej przez 

niego metryki chrztu pochodzącej z rodzinnego miasta Andria; ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, 

s. 83. Warto zaznaczyć, że ustalenia dotyczące wieku poczynione na podstawie ksiąg metrykalnych chrztów nie 

są obciążone żadnymi błędami, w przeciwieństwie do danych pochodzących z ksiąg metrykalnych ślubów 

i pogrzebów oraz spisów ludności. Informacje o wieku zgonu pochodziły od rodziny lub nierzadko od osób 

niespokrewnionych ze zmarłym, toteż podawano je przeważnie w przybliżeniu i na ogół w zaokrągleniu. 

W przypadku spisów ludności rzeczywisty wiek zwykle także nie licował z prawdziwym, chociaż był 

dokładniejszy niż ten z ksiąg zmarłych. 
2704 Najczęściej było to obywatelstwo Krakowa. 
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określonej miejscowości pochodzenia lub ostatniego zamieszkania obywatela, ale jak 

wspomniałem wcześniej, nie wszystkie lokalizacje mogłem efektywnie wykorzystać 

w badaniach. 

Niewątpliwie najcenniejsze ustalenia dokonane na podstawie ksiąg obywatelskich 

dotyczą rekrutacji terytorialnej nowych obywateli. Wiadomo, że nie wszyscy migranci 

podawali jako miejsce swojego pochodzenia miejsce urodzenia, lecz lokalizację ostatniego 

pobytu. Ich migracja w takich przypadkach musiała być etapowana2705. Działo się tak 

szczególnie w przypadku migrantów mniej zasobnych i pochodzących z miejscowości daleko 

położonych od docelowej lokalizacji2706. Przykładowo w przypadku Poznania wielu nowych 

obywateli o chłopskich korzeniach podało jako miejsce swojego pochodzenia małe miasto, 

które mogło być przejściowym etapem uwalniania się od stanu chłopskiego, zaś wędrówki po 

kraju miały na celu zatarcie śladu zbiegostwa2707. W tym miejscu szczególną rolę odgrywały 

okoliczne miasta oraz przedmieścia, które pełniły rolę przystanku migracyjnego, gdzie wielu 

wiejskich migrantów uzyskiwało świadectwa legalnego urodzenia2708. Na przykład 

przystankiem migracyjnym dla nowych obywateli Krakowa było głównie miasto Kleparz 

i przedmieścia krakowskiego zespołu miejskiego2709. W przypadku Kazimierza, pomijając 

Kraków i Kleparz, mogły taką funkcję pełnić przedmieścia i najbliższe ośrodki. Przykładowo 

nobilis Antoni Rozbacher przyjęty do prawa miejskiego Kazimierza w kwietniu 1788 roku 

został określony w zapisie jako incola podgorzensis, chociaż wiadomo, że jego ojciec był 

kupcem mieszkającym w mieście Maribor w Karyntii (oddalonym od krakowskiego zespołu 

miejskiego o prawie 600 km)2710. Rozbacher być może mieszkał w Podgórzu nim zdecydował 

się na wstąpienie w poczet obywateli kazimierskich, a może dopiero po pewnym czasie spełnił 

warunki, jakie stawiała w tej kwestii rada miejska. Być może podobne intencje przyświecały 

pochodzącemu z Królestwa Prus Grzegorzowi Folchmanowi, który nim spełnił warunki do 

uzyskania obywatelstwa kazimierskiego, był mieszkańcem przedmieścia Stradom2711. Podobny 

przypadek dotyczy Jakuba Szefera, który w sierpniu 1788 roku zawarł ślub w kościele Bożego 

Ciała w Kazimierzu i jako miejsce swojego pochodzenia podał Kraków, lecz w marcu 

                                                           
 

2705 M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, s. 105. 
2706 Tenże, Homo movens…, s. 362. 
2707 M. Kędelski, Rozwój demograficzny…, s. 91. 
2708 M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, s. 104–105; Tenże, Miasta i migracje…, s. 77. 
2709 M. Wyżga, Homo movens…, s. 362. 
2710 ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 79. 
2711 Tamże, s. 69. 
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1789 roku kiedy przyjmował prawo miejskie podał, że pochodzi ze wsi Frydrychowice2712. 

Swoje migracje musieli także etapować Sebastian Zakulski, Antoni Kamiński, Wojciech 

Kubeszowski, Andrzej Jan Miksztain, Maciej Holtzer oraz Jan Samuel Liszke, którzy wedle 

zapisów w księdze przyjęć, posiadali już obywatelstwo krakowskie, a pochodzili nierzadko 

z odległych miejscowości2713. Innym problemem okazali się nowi obywatele, którzy 

zadeklarowali, że pochodzą z Kazimierza, lecz dla grupy 15 z nich nie udało mi się odnaleźć 

metryk chrztów w rejestrach trzech parafii kazimierskich. Oznaczałoby to, że musieli osiedlić 

się w mieście znacznie wcześniej niż powzięli myśl o wstąpieniu do grona obywateli. Ich 

asymilacja w lokalnej społeczności spowodowała, że zostali uznani za miejscowych. 

W świetle poczynionych analiz nie mam podstaw sądzić, że w przypadku nowych 

obywateli Kazimierza nadzwyczaj często podawano miejscowość ostatniego pobytu, a nie 

miejscowość urodzenia. Przykładowo czterech mężczyzn okazało swoją metrykę urodzenia2714. 

Przeprowadzona na podstawie ksiąg chrztów weryfikacja informacji dotyczących osób, które 

jako miejscowość swojego pochodzenia podały Kazimierz, wykazała, że we wszystkich 

przypadkach (29 osób) faktycznie była to miejscowość ich urodzenia2715. W przypadku ośmiu 

osób nawet podkreślono to w zapisach2716. Wreszcie tezę potwierdza kilka przypadków z akt 

kryminalnych, gdzie miejscowość urodzenia podana przez oskarżonych pokrywa się 

z miejscowością zapisaną w księdze obywatelskiej2717. Jednakże obecność wśród osób 

                                                           
 

2712 ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 85; Tamże, Księga ślubów 1788–1864 [mikrofilm], sygn. 5–

74, s. [2]. 
2713 ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 32, 34, 40, 61, 65. 
2714 W tym gronie znaleźli się Dawid Żarawski, Tomasz Sadowski, Krystian Piccoli oraz Marcin Woycis. 

Wszystkie wpisy pochodzą z 1788 r.; ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 78, 80, 83–84. 
2715 W przypadku dwóch nowych obywateli zapisano, że byli de Civitate Casimiriensi, lecz na podstawie ksiąg 

chrztów udało mi się ustalić ich faktyczne miejsce urodzenia – odpowiednio na przedmieściu Podbrzezie oraz na 

przedmieściu za mostem Wielickim. Zdecydowałem się pozostawić oryginalnie zapisane miejscowości ze 

względu na niewielki wpływ na wynik badań. Kazimierz Łukaszkiewicz, chociaż urodził się na przedmieściu 

Podbrzezie, to dziesięć lat wcześniej przed przyjęciem do prawa miejskiego zawarł związek małżeński (1765) i od 

tego czasu mieszkał w Kazimierzu. Z kolei Maciej Kudaszewicz urodził się na przedmieściu za mostem 

Wielickim, lecz od zawarcia małżeństwa (1764) mieszkał na przedmieściu kazimierskim za bramą Wielicką; 

ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 14, 20. 
2716 Jakub Szeferczyk ze wsi Frydrychowice (1789), Filip Kompa ze wsi Biskupice (1789), Stanisław Baranowski 

ze wsi Staniątki (1789), Jan Gołemberski ze wsi Dębniki (1790), Józef Peterzylka z czeskiego miasta Kasztelec 

(1793), Józef Furman z miasta Trygest koło Brna (1793), Paweł Szwarc z miasta Nass (1793) oraz Walenty 

Benbenek ze wsi Zwierzyniec (1793); ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 85–86, 89, 94, 96–98. 
2717 Było tak w przypadku Jana Pawłowskiego, Józefa Menclla oraz Antoniego Wiśniowskiego sive 

Wyznańskiego; ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 44, 69, 75. 
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rekomendujących, np. obywateli innego miasta niż to z którego pochodził nowy obywatel, 

może wskazywać na etapowanie wędrówki migranta2718. 

Na liczby roczne wpisów w kazimierskiej księdze przyjęć do prawa miejskiego wpływ 

mogła mieć sytuacja polityczna miasta. Omawiana księga rozpoczyna się wpisem z 17 sierpnia 

1772 roku. Kilka dni wcześniej (5 sierpnia 1772 roku) podpisano traktat rozbiorowy, na mocy 

którego Kazimierz zajęli Austriacy (miasto pozostało za kordonem do lutego 1776 roku)2719. 

Być może wcześniejsze księgi obywatelskie zaginęły w zawierusze i wówczas założoną 

nową2720. Księgi przyjęć w Rzeczypospolitej prowadzone były do czasu uchwalenia 

w 1791 roku przez Sejm Czteroletni ustawy o miastach. Decyzją podjętą na tym sejmie 

Kazimierz został przyłączony do Krakowa (ostatni wpis w księdze obywatelskiej w 1791 roku 

pochodzi z 27 października). W 1792 nie zanotowano przyjęć nowych obywateli, ponieważ 

Kazimierz nie był w tym czasie niezależnym miastem. Z 1793 roku pochodzi ostatnie 

14 wpisów w kazimierskiej księdze obywatelskiej, bowiem wówczas konfederacja targowicka 

na krótko przywróciła Kazimierzowi status niezależnego miasta2721. W 1794 roku zakończono 

definitywnie prowadzenie rejestru nowych obywateli z powodu ponownego włączenia 

Kazimierza do Krakowa2722.  

Rozpoczynając analizę kazimierskiej księgi przyjęć do prawa miejskiego posłużyłem 

się metodą statystyczną, prezentując liczby roczne przyjętych do prawa miejskiego 

w konkretnych latach i przedziałach lat, średnią roczną oraz medianę. Pozwoli mi to ukazać nie 

tylko dynamikę migracji i trendy, ale także zestawić wyniki badań na tle innych miast 

Rzeczypospolitej. Pomiędzy sierpniem 1772 roku a grudniem 1793 roku przyjęto do prawa 

miejskiego 336 osób. Liczby roczne oraz średnią pięcioletnią przedstawiłem na wykresie 16. 

Średnia roczna dla całego okresu wynosiła 15,3, zaś nie uwzględniając w obliczeniach lat 

skrajnych (1772 oraz 1793) oraz roku 1792 (kiedy nie zapisano nikogo) – 16,7 (mediana 

w dwóch przypadkach wyniosła 13 przyjęć). W badanym okresie wystąpiły istotne wahania 

roczne mieszczące się w przedziale 0 do 35 wpisów. Nie odnotowałem przyjęć do prawa 

                                                           
 

2718 Wincenty Bielowski, który przyjął prawo miejskie Kazimierza w 1790 r., był synem obywatela miasta Brzeska. 

Wśród osób rekomendujących pojawili się mieszczanie krakowscy: „sławetni” Wincenty Matlusiewicz oraz 

Kazimierz Bielowski, niewątpliwie spokrewniony z nowym obywatelem (wpis nr 315); ANK, AMK, 

Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 91. 
2719 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 553. 
2720 Zob. Wstęp. 
2721 Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów…, s. 529. 
2722 M. Friedberg, Inwentarz Archiwum miasta Kazimierza…, s. 10. 
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miejskiego w roku 1792, co – jak wspomniałem wyżej – miało związek z włączeniem miasta 

do Krakowa i utratą statusu niezależnego miasta. Nieliczne wpisy miały miejsce w latach 

1772 (4 wpisy), 1791 (6) oraz 1785 (9). Najliczniejsza grupa nowych obywateli przyjęła prawo 

miejskie Kazimierza w 1775 roku (35 osób). Zauważyłem stopniowy spadek liczby przyjęć do 

prawa miejskiego w Kazimierzu w przeciągu badanych 22 lat – skoro średnia z lat 1772–1776 

wynosiła niespełna 17, to w latach 1787–17912723 było już tylko przeciętnie 10,6 osoby w skali 

roku. Może to oznaczać stopniowy spadek zainteresowania nabyciem obywatelstwa 

Kazimierza. Dodatkowo muszę stwierdzić, że w przypadku miasta Kazimierza brak jest 

niestety dłuższego ciągu liczb rocznych przyjęć nowych obywateli. W mojej opinii badany 

okres 22 lat nie jest wystarczający dla przeprowadzenia wieloletnich analiz tego zagadnienia, 

np. skorelowania liczby przyjęć z pojawieniem się w mieście klęsk elementarnych czy próby 

wykazania świadomej polityki władz miasta w materii przyjmowania nowych obywateli. Warto 

jednakże zauważyć, że w ostatnim roku prowadzenia zapisów (1793), czasie zawirowań 

politycznych badanego miasta, przyjęto trzynastu nowych obywateli2724. Być może 

w perspektywie nieodległego włączenia Kazimierza do Krakowa był to sposób na uzyskanie 

obywatelstwa krakowskiego, bowiem kazimierskie obywatelstwa były po 1802 roku 

honorowane jako krakowskie2725. Ostatnie obywatelstwo kazimierskie nadano w kwietniu 

1802 roku, na trzy miesiące przed utratą przez Kazimierz statusu niezależnego miasta2726. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

2723 Pominąłem lata 1792–1793, aby sztucznie nie obniżyć średniej. 
2724 Pojedyncze przyjęcia do grona obywateli Kazimierza miały miejsce pod koniec XVIII w. – nie znalazły się 

one jednakże w badanej jednostce archiwalnej, ale w innych księgach miejskich; Poczet sołtysów, wójtów 

i burmistrzów…, s. 261–262. 
2725 Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów…, s. 261–262. 
2726 ANK, AMK, Akta magistratu m. Kazimierza, sygn. 29/34/356, s. 693. 
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Wykres 16. Roczne liczby przyjętych do prawa miejskiego Kazimierza (1772–1793) 

 
Źródło: j.w. 

 

 

Tabela 119. Średnia roczna liczba przyjęć do prawa miejskiego w wybranych miastach w XIV–XVIII wieku 

Miejscowość Okres Średnia Miejscowość Okres Średnia 

Biecz 1538–1687 9,9 Obrzycko 1750–1792 10,7 

Chojnice 1550–1772 8,8 Poznań 1576–1700 27,7 

Gdańsk 1558–1793 126,4 Przemyśl 1541–1665 9,9 

Kamieniec Podolski 
1723–1736 

1740–1742 
20,0 

Stara Warszawa 

1506–1655 20,0 

Kraków 1601–1700 47,2 1679–1701 35,0 

Kraków 1392–1506 81,8 1751–1770 51,8 

Lublin 1605–1626 34,1 Toruń 1627–1793 22,7 

Lwów 1426–1604 34,1 

Wieluń 

XVII wiek 

1514–1535 

1572–1598 

3,9 

9,2 

10,1 

Malbork 1398–1770 15,0 

Nowa Warszawa 
1500–1575 3,0 
1751–1770 16,4 

Źródło: S. Gierszewski, Obywatele…, s. 118, tab. 24; T. A. Nowak, Przyjęcia do prawa miejskiego w Wieluniu 

w XVII wieku, „Rocznik Wieluński”, t. 9, 2009, s. 92; Tenże, Przyjęcia do prawa miejskiego w Wieluniu w latach 

1514–1535, s. 45; Tenże, Przyjęcia do prawa miejskiego w Wieluniu w latach 1572–1598, „Rocznik Wieluński” 

t. 8, 2008, s. 122; F. Kiryk, Księga przyjęć do prawa miejskiego w Kamieńcu Podolskim z lat 1723–1736 oraz 

1740–1742, [w:] Kraków – Małopolska w Europie Środka: studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego 

w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. K. Broński, J. Purchla, J. Szpak, Kraków 1996, s. 128. 

 

 

 

Średnia roczna liczba przyjęć do prawa miejskiego Kazimierza w latach 1772–1793 

(15–16; mediana: 13), w konfrontacji z danymi z XIV–XVIII wieku dla innych ośrodków, 

sytuuje miasto zdecydowanie w dolnej części zestawienia (tabela 119). Biorąc jednak po uwagę 
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wyższa niż dla wielkopolskiego Obrzycka. Niemniej miasto Kazimierz zlokalizowane w cieniu 

większego i znaczniejszego ośrodka jakim był Kraków, mogło nie wydawać się ówczesnym 

atrakcyjną destynacją. Z drugiej strony niektórzy mogli nie być w stanie spełnić wymogów 

naznaczonych przez krakowską radę miejską i w konsekwencji zostawali obywatelami ośrodka 

charakteryzującego się bardziej liberalnymi wymogami. Ponadto w mojej opinii bardziej 

miarodajne byłoby ukazanie liczby przyjętych do prawa danego miasta w konfrontacji z liczbą 

jego mieszkańców. W liczącym na początku XVII wieku około 5 tys. mieszkańców Gdańsku 

w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców przypadało rocznie średnio około 1,8 nowego obywatela. 

W dużo mniej ludnym Poznaniu w latach 1596–1600 w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców 

przyjmowano do prawa tego miasta średnio rocznie dwóch mężczyzn. Podobnie było 

w liczącym w połowie XVII wieku około 18 tys. mieszkańców Toruniu, gdzie średnio na 

1 000 ludzi przypadało rocznie nieco ponad dwóch (2,1) nowych obywateli. Stara Warszawa 

dopuszczała w latach 1751–1770 do grona obywateli średnio rocznie nieco ponad 50 osób – 

zakładając, że w tym czasie miasto liczyło około 35 tys. mieszkańców2727, były to niecałe 

2 osoby na 1 000 mieszkańców. W zdecydowanie mniejszych miastach, których ludność nie 

przekraczała 2 tys. mieszkańców, średnia w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców była 

zdecydowanie większa (np. w Wieluniu w 1791 roku było to średnio prawie 9 nowych 

obywateli). I tak w 1787 roku w Kazimierzu liczącym, wedle spisu ludności diecezji 

krakowskiej, 1 782 mieszkańców-katolików w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców 

przypadałoby średnio 6,2 przyjęcia do prawa miejskiego. Dwa lata później w mieście liczącym 

1 685 mieszkańców, średnio na 1 000 mieszkańców było 5,9 przyjęcia. W 1791 roku przy 

zaludnieniu miasta na poziomie 1 513 osób na 1 000 mieszkańców średnio rocznie przyjęto 

nieco ponad pięciu obywateli (5,1). Zachodziłaby tutaj więc następująca korelacja: im mniejsze 

miasto, tym średnio na 1 000 osób przyjmowano większą liczbę obywateli. Może to również 

oznaczać większy ekskluzywizm w ośrodkach metropolitarnych, gdzie uzyskanie członkostwa 

w gminie miejskiej było o wiele trudniejsze niż w małym mieście. 

Zdaniem Stanisława Gierszewskiego średnia arytmetyczna liczby przyjętych do prawa 

miejskiego dobrze odzwierciedla znaczenie i atrakcyjność ośrodka miejskiego oraz możliwości 

otrzymania obywatelstwa danego miasta, zaś liczby roczne przyjęć dobrze ilustrują fluktuację 

                                                           
 

2727 Warszawa XVIII wieku, z. 1, red. J. Kowecki, H. Szwankowska, A. Zahorski, Warszawa 1972, s. 119. 



 

 

 

 

477 

 

gospodarczą i demograficzną2728. Krótki przedział lat dla jakich była prowadzona księga 

obywatelska Kazimierza nakazuje jednak ostrożność w formułowaniu szerszych wniosków, 

bowiem uzyskane liczby roczne mogą cechować się dużą dozą przypadkowości. Również 

zwyczajne opuszczenia, do których w takich księgach niewątpliwie dochodziło, wpływały 

znacząco na liczbę rocznych zapisów2729.  

Wiadomo, że przybycie migranta do danego ośrodka rzadko oznaczało szybkie, niemal 

automatyczne przyjęcie przez niego prawa miejskiego. Formalne wstąpienie do grona 

obywateli potwierdza raczej usadowienie się przybysza na stałe w danym mieście, 

a w przypadku osób biedniejszych oznacza ich awans społeczny2730. Stąd liczby przyjęć nie 

mogą orientować co do popularności danego miasta, zaś analiza tych danych może tylko 

w przybliżeniu wskazywać na trendy migracyjne2731. Niemniej trzeba zgodzić się 

z twierdzeniem, że wielkość i znaczenie ośrodka miejskiego wpływało dodatnio na rozmiar 

napływu migrantów oraz większy zasięg geograficzny ich rekrutacji2732. Warunki jakie 

stawiano nowym obywatelom dla niejednego migranta mogły być nazbyt wygórowane i nie 

każdy mógł je spełnić zrazu po przybyciu do danego ośrodka. W większości przypadków 

należało kolejno znaleźć zatrudnienie i miejsce zamieszkania, założyć rodzinę (czyli zawrzeć 

małżeństwo), otworzyć zakład rzemieślniczy, a wreszcie przyjąć prawo miejskie2733. Z tego 

względu rejestracja migracji mogła nastąpić dopiero wtedy, kiedy osiągnął on zdolność 

finansową do pełnego osiedlenia. Następowało to po dłuższym czasie, nawet po 20 latach2734. 

Naturalizacja migrantów następowała więc stopniowo. Wymagania, jakie stawiano nowym 

obywatelom, decydowały o wielkości napływu migrantów, toteż warunki jakie stawiano 

kandydatom do przyjęcia prawa miejskiego były luzowane lub zaostrzane. Tym samym rada 

miejska dopuszczała do grona obywateli najbardziej wartościowe dla danego miasta 

                                                           
 

2728 S. Gierszewski, Obywatele…, s. 62, 117. Zob. także J. Baszanowski, Przemiany demograficzne…, s. 302–308; 

A. Janeczek, Wstęp, s. XII–XIII; M. Wyżga, Miasta i migracje…, s. 77–78, 82. 
2729 Por. A. Kiełbicka, Wstęp, [w:] Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1573–1611…, s. VIII. 
2730 C. Kuklo, Demografia…, s. 263, przyp. 149; A. Kiełbicka, Wstęp, [w:] Księgi przyjęć do prawa miejskiego 

w Krakowie 1507–1572, wyd. A. Kiełbicka, Z. Wojas, Kraków 1993, s. XV; H. Żerek-Kleszcz, Przyjęcia do 

prawa…, s. 58; M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, s. 126. 
2731 M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, s. 119. 
2732 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 131. 
2733 Zob. M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, s. 119. 
2734 S. Gierszewski, Obywatele…, s. 63; Mobilność i migracje w dobie transformacji: wyzwania metodologiczne, 

red. P. Kaczmarczyk, Warszawa 2011, s. 195–196; M. Kędelski, Rozwój demograficzny…, s. 46; K. Zienkowska, 

Obywatelstwo miejskiej…, s. 20–22; J. Baszanowski, Przemiany demograficzne…, s. 313; M. Wyżga, Miasta 

i migracje…, s. 65–66. 
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jednostki2735. Niemniej migrantom na pewno zależało na szybkim przyjęciu do prawa danego 

miasta, które umożliwiało, jak już wspomniałem, chociażby wstąpienie do cechu 

rzemieślniczego, a tym samym szansę na poprawę bytu materialnego2736. Liczba przyjęć do 

prawa miejskiego w danym roku nie równa się więc na pewno liczbie osób przybyłych do 

Kazimierza2737. Niejaki Dawid Żarawski, rodem z Olkusza, podczas przyjęcia do prawa 

miejskiego Kazimierza został nazwany „szewcem kazimierskim”, więc od pewnego czasu 

musiał już mieszkać i pracować w tym mieście2738. Zmarły w listopadzie 1785 roku Franciszek 

Wencell, mieszczanin i rzeźnik kazimierski, zapisał w swoim testamencie pewną sumę 

pieniędzy mieszkającym w Kazimierzu swojej siostrze Katarzynie i szwagrowi Wacławowi 

Dywiszowi, aby ten „miejskie prawo przyjął i do cechu się wkupił”2739. Dywisz istotnie miesiąc 

później wstąpił w szeregi obywateli Kazimierza2740. Typowo wyglądała natomiast adaptacja 

w mieście Kazimierz pochodzącego „z Galicji” Sebastiana Kubaszowskiego: „Tego roku 

postanowiłem się z teraźniejszą żoną moją, po postanowieniu się przy matce żony mojej 

mieszkałem przez tygodni dwa lub trzy, a po tym do szynku nająłem się u sławetnego 

Szczepankiewicza i miejskie prawo przyjąłem” (1784)2741. W celu określenia długości odstępu 

jaki dzielił nowych obywateli od pojawienie się w mieście do przyjęcia przez nich prawa 

miejskiego, zdecydowałem się przeprowadzić sondażowe badanie, które polegało na 

porównaniu daty ślubu zawartego w Kazimierzu z datą przyjęcia do grona obywateli. Uznałem, 

że ślub stanowił pewne świadectwo trwałego osiedlenia się na miejscu. Badanie wykazało, że 

niektórzy przyjmowani byli do prawa miejskiego nawet po ponad 10 latach od pojawienia się 

w mieście (doliczyć należałoby także dodatkowo czas przed ślubem na zapoznanie przyszłej 

żony). Ponadto osoby rekomendujące kandydata do obywatelstwa rekrutowały się najczęściej 

z grona miejscowych obywateli, co wskazywałaby, że kandydaci do prawa miejskiego musieli 

mieszkać na miejscu już odpowiednio wcześniej, aby wyrobić o sobie dobre zdanie 

u miejscowych. Wreszcie nie mogę pominąć zaniedbania urzędników, które mogło skutkować 

niedokonaniem wpisu w księdze, a w najlepszym wypadku uzupełnieniem go czasem po 

                                                           
 

2735 A. Gąsiorowski, Ludność napływowa w strukturze społecznej późnośredniowiecznego Poznania, „Studia 

i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, z. 2 (22), 1975, s. 13. 
2736 M. Kędelski, Rozwój demograficzny…, s. 46. 
2737 A. Kiełbicka, Wstęp, [w:] Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1573–1611…, s. VIII. 
2738 ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 78. 
2739 ANK, AMK, Prothocollon transactionum officci consularis civitatis S. R. Mtis Casimiriae, sygn. 29/34/217, s. 321 
2740 ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 70. 
2741 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 216. 
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kilkunastu latach, i to często po interwencji samego zainteresowanego2742. Niemniej nie mogę 

odrzucić tezy, że czas od osiedlenia się do przyjęcia obywatelstwa miasta niejednokrotnie był 

bardzo krótki, szczególnie w przypadku osób majętnych2743. 

Kazimierscy pisarze miejscy stosowali łacińską oraz polską tytulaturę stanową 

w stosunku do nowych obywateli2744. Predykat większości obywateli (79,8%) wskazuje na 

pochodzenie ze stanu mieszczańskiego (honestus, famatus, honoratus)2745. Jeden z nowych 

obywateli został określony jako ingenuus (urodzony z wolnych rodziców, wolny). Predykat 

pozostałych osób (19,9%) wskazywałby na pochodzenie ze stanu szlacheckiego (nobilis, 

nobilis ac spectabilis, nobilis ac honoratus). Jednakże, w świetle podobnych badań, migranci 

szlacheccy stanowili nikły odsetek wśród nowych obywateli2746. Nie zanotowałem ani jednej 

osoby, której predykat wskazywałby na pochodzenie ze stanu chłopskiego (laboriosus). 

Prawdopodobnie niektórzy migranci skutecznie zatarli swoje chłopskie korzenie, np. podając 

jako miejsce swojego pochodzenia nie rodzinną wieś tylko okoliczne małe miasto2747. 

Być może dzięki temu byli postrzegani w mieście korzystniej2748. Wcale jednak nie musiało tak 

być, a podawanie miasta jako poprzedniego miejsca zamieszkania przez chłopskiego migranta 

było niejako naturalną koleją rzeczy połączoną z awansem społecznym. Wskazuje na to fakt, 

że w sąsiednim Krakowie określenia honestus czy ingenuus były często nadawane przybyszom 

ze wsi. Również same predykaty stanowe były niekiedy stosowane z dużą dozą dowolności. 

Określenie honestus mogło oznaczać mieszkańca miasta, jak i bogatego chłopa (kmiecia). Co 

więcej, większość osób określonych w omawianej księdze jako nobiles stanowili 

przedstawiciele bogatego mieszczaństwa: kupcy, urzędnicy czy osoby trudniące się wolnymi 

zawodami (medycy, architekci, doktor filozofii). Niemniej nie neguję, że wśród nowych 

obywateli przewagę stanowiły osoby pochodzące ze stanu mieszczańskiego2749. 

                                                           
 

2742 T. A. Nowak, Przyjęcia do prawa miejskiego w Wieluniu w XVII wieku, s. 92; A. Kiełbicka, Wstęp, [w:] Księgi 

przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1573–1611…, s. VIII. 
2743 J. Baszanowski, Przemiany demograficzne…, s. 313. 
2744 Odnotowałem następujące określenia: famatus („sławetny”), honestus („uczciwy”), honoratus („czcigodny”), 

ingenuus („urodzony z wolnych rodziców”, „wolny”), nobilis („szlachetny”), nobilis ac spectabilis („szlachetny 

i dostojny”), nobilis ac honoratus („szlachetny i czcigodny”) oraz „zacnie sławetny” (wyłącznie po polsku). 
2745 Podobnie: H. Żerek-Kleszcz, Przyjęcia do prawa…, s. 54. 
2746 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 391. 
2747 Według K. Zienkowskiej chłopi „ukrywali swojego prawdziwe pochodzenie”; Taż, Obywatelstwo miejskie…, 

s. 33–34. 
2748 M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, s. 124. 
2749 Ustalenia dotyczące innych ośrodków również wskazują na podobną tendencję. Przykładowo grupę nowych 

obywateli Starej Warszawy doby saskiej i stanisławowskiej stanowiły w zdecydowanej większości (ok. 90%) 

osoby pochodzące ze stanu mieszczańskiego; C. Kuklo, Demografia…, s. 266. 
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Biorąc pod uwagę jedynie osoby o znanym zawodzie (175) wśród nowych obywateli 

przewagę stanowiły profesje rzemieślnicze (151 osób – 86,3%). W tym gronie najczęściej 

zanotowałem krawców (24 osób), murarzy lub kamieniarzy (19), szewców (17), rzeźników 

(10), piekarzy (8), cieśli lub stolarzy (8), cyrulików czy chirurgów (7), czerwonych garbarzy 

(6), perukarzy (5), bednarzy (3), kuśnierzy (3), piwowarów (3) oraz garncarzy czy rybaków (po 

2 osoby). Jednokrotnie zanotowałem: aptekarza, introligatora, kominiarza, kowala, mosiężnika, 

powroźnika, siodlarza, szklarza, tokarza i grzebieniarza, zegarmistrza, złotnika czy po prostu 

„cechmagistra”. Notowano również inne zawody. Zapisano czterech żołnierzy czy rotmistrzów, 

zaś 14,9% (26 osób) nowych obywateli stanowili kupcy. Również niewielką grupę stanowili 

przedstawiciele wolnych zawodów (architekt, doktor filozofii, doktor medycyny). Różnoracy 

urzędnicy stanowili grupę 10 osób. Nikły udział miała służba miejska (np. hutman, strażnik). 

Przeprowadzone dotychczas analizy ksiąg przyjęć do prawa miejskiego wykazały, że 

wśród nowych obywateli zawsze liczebnie dominowali przybysze2750. Wzorem podobnych 

badań podzieliłem mężczyzn przyjętych do prawa miejskiego w Kazimierzu na osoby 

miejscowe i przybyszów. Dominacja migrantów świadczy o dużej mobilności społeczeństwa 

staropolskiego2751. Nie inaczej było w przypadku Kazimierza, bowiem w latach 1772–1793 aż 

257 nowych obywateli (84,8%) rekrutowało się z zewnątrz (tabela 120). Największy odsetek 

obywateli napływowych wykazałem dla lat 1786–1790 (90,6%), zaś nieco mniejszy 

w przypadku lat 1772–1775 (88,5%). Sytuuje to Kazimierz w górnej części zestawienia 

obejmującego dane dla innych miast Rzeczpospolitej. W badanym okresie wśród nowych 

obywateli Kazimierza zanotowałem jedynie 46 osób miejscowych (15,2%)2752. Gdybym jednak 

                                                           
 

2750 Przykładowo w Lublinie w latach 1605–1626 wśród osób przyjętych do prawa miejskiego miejscowi stanowili 

zaledwie 11,7%. Podobnie było w Krakowie w pierwszej dekadzie XVI w. (11,8%), ale w pierwszych 

dziesięcioleciach kolejnych stuleci miejscowi stanowili już kolejno 21,4% oraz 23,1% nowych cives (ogólnie 

18,1%, a jeśliby zaliczyć do tego grona osoby bez znanego pochodzenia – 29,1%). W Poznaniu w latach 1701–

1713 miejscowi, którzy zostali przyjęci do prawa miejskiego stanowili tylko 7%. Nieco większe odsetki osób 

urodzony w danym ośrodku obliczono dla Lwowa w latach 1426–1604 (20,4%), Przemyśla w latach 1541–1664 

(21,8%) czy Starej Warszawy w latach 1745–1788 (26,3%). Jeszcze więcej miejscowych wśród przyjętych do 

prawa miejskiego było w latach 1538–1687 w Bieczu (40,5%) oraz Chojnicach w latach 1551–1770 (44,3%); 

S. Gierszewski, Obywatele…, s. 54, tab. 9; M. Wyżga, Homo movens…, s. 356–357, tab. 31; M. Kędelski, Rozwój 

demograficzny…, s. 8. Z kolei w Gdańsku w XVII–XVIII w. migranci stanowili od 51% do ponad 68% ogółu 

przyjętych do prawa miejskiego; J. Baszanowski, Przemiany demograficzne…, s. 295 nn. W Wieluniu 

w XVII w. ok. 1/4 przyjętych stanowili miejscowi; T. A. Nowak, Przyjęcia do prawa miejskiego w Wieluniu 

w XVII wieku, s. 92. 
2751 S. Gierszewski, Obywatele…, s. 55, 61; M. Wyżga, Were peasants able to move in feudal Poland? Tracking 

the determinants of internal migrations, 1501–1800, „Romanian Journal of Population Studies”, t. 12, z. 2, 2018, 

s. 5–20.     
2752 Przypisania do tej grupy dokonałem nie tylko na podstawie informacji pochodzących z wpisów 

dokumentujących przyjęcia do prawa miejskiego. Posiłkowałem się także – jak wspomniałem przy okazji 
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powiększył liczbę rodowitych kazimierzan, którzy przyjęli prawo miejskie, o liczbę osób 

w przypadku których nie podano miejscowości pochodzenia i nie udało się mi jej 

zrekonstruować, a dodatkowo we wpisie nie ma wzmianki sugerującej pozakazimierskie 

pochodzenie danej osoby, to okazałoby się, że odsetek miejscowych wynosiłby 23,5% 

(dodatkowe 33 osoby), zaś odsetek osób napływowych stanowiłby już tylko 76,5%. Być może 

urzędnik pominął oczywiste dla niego pochodzenie „nowego” obywatela, którego mógł 

osobiście znać2753. Grupę tę mogły stanowić także osoby, które już dłuższy czas pozostawały 

w mieście2754. W przypadku podobnych badań czyniono także zgoła inaczej, czyli zaliczano 

nierozpoznane terytorialnie osoby do grona przybyszów2755. Gdybym przyjął takie założenia to 

wówczas grono miejscowych obywateli zmalałoby do 13,1%, a odsetek osób napływowych 

wyniósłby aż 86,9%. 

 

 

Tabela 120. Pochodzenie nowych obywateli Kazimierza w latach 1772–1793 

Wyszczególnienie 
Lata 

Ogółem 
1772–1775 1776–1780 1781–1785 1786–1790 1791–1793 

Miejscowi 
liczba 6 (17) 14 (28) 15 (17) 6 (7) 5 (10) 46 (79) 

% 11,5 (27,0) 17,1 (29,2) 16,7 (18,5) 9,4 (10,8) 33,3 (50,0) 15,2 (23,5) 

Przybysze 
liczba 46 68 75 58 10 257 

% 88,5 (73,0) 82,9 (70,8) 83,3 (81,5) 90,6 (89,2) 66,7 (50,0) 84,8 (76,5) 

Ogółem 
liczba 52 (63) 82 (96) 90 (92) 64 (65) 15 (20) 303 (336) 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: ANK, ANK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359. Uwaga: w nawiasach podano obliczenia uwzględniające 

liczbę osób, w przypadku których nie podano miejscowości pochodzenia – zaliczono je tym samym do grupy osób 

wywodzących się z Kazimierza. 

 

Nowi obywatele rekrutowali się głównie z najbliższej okolicy Kazimierza (tabela 121). 

Prym wiódł tutaj Kraków, skąd pochodziły 52 osoby. Kolejno zestawiłem Kleparz, Wieliczkę 

oraz Podgórze. Licznie reprezentowana była także położona przy Krakowie jurydyka Wesoła. 

Chociaż zestawienie otwierają ośrodki położone w niewielkiej odległości od Kazimierza, to 

nowi obywatele przybywali także z ośrodków położonych w znacznej odległości od miasta. 

Najdalej położonym ośrodkiem wymienionym w kazimierskiej księdze przyjęć do prawa 

                                                           
 

charakterystyki wykorzystanych źródeł – księgami metrykalnymi chrztów parafii kazimierskich (tzn. jeśli ktoś 

urodził się w Kazimierzu, uznany został przeze mnie za miejscowego). 
2753 Takie postępowanie badawcze zaproponował M. Wyżga; Tenże, Homo movens…, s. 356. 
2754 Podobnie: M. Kędelski, Rozwój demograficzny…, s. 37, przyp. 75. 
2755 Jeśli nie wpisano nazwy miejscowości i nie udało mi się jej zrekonstruować na podstawie innych źródeł, zaś 

nazwisko przyjętego dodatkowo nie występowało w Kazimierzu, wówczas uznawałem danę osobę za przybysza. 
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miejskiego było macedońskie miasto Moskopolis, położone ponad 1 000 km od Kazimierza. 

Przybyło z niego aż trzech obywateli: Mikołaj Illiowski (1781), Krzysztof Teodor Pescar 

(1782) oraz Grzegorz Illiowski (1786)2756. Illiowscy byli niewątpliwie spokrewnieni. 

Nieodległe daty wpisania się wszystkich tych trzech obywateli pochodzących „rodem” z tego 

odległego ośrodka nie mogą być przypadkiem i świadczą o wzajemnej pomocy migrantów przy 

sprowadzeniu się do miasta. O pomocy w dokonaniu migracji mogą świadczyć wpisy 

dotyczące przyjęcia do prawa miejskiego przybyszy pochodzących z małych, a zarazem 

odległych miejscowości, które wymieniono przynajmniej dwukrotnie. Na przykład w ten sam 

dzień w 1777 roku zapisano dwóch obywateli pochodzących z Krzanowic, miasta odległego od 

Kazimierza o ponad 130 km, krawców Macieja Wacławskiego oraz Szymona Nawrockiego2757. 

W lutym 1784 roku do prawa miejskiego zapisano Kazimierza Załubskiego i jego syna 

Stanisława, kuśnierzy pochodzących ze Skalbmierza (miasta oddalonego o prawie 50 km). 

Załubski musiał już wcześniej zaadaptować się w mieście Kazimierz, skoro określono go jako 

incolae casimiriensis2758. Być może ich znajomym był Grzegorz Laskowski, krawiec „rodem” 

właśnie ze Skalbmierza, który został wpisany na listę obywateli Kazimierza osiem miesięcy 

później od nich2759. Na podobne wsparcie w procesie migracji i osiedlenia się w nowym miejscu 

może wskazywać przykład braci Janusików, pochodzących z odległej o ponad 250 km wsi 

Obřany (położonej obok miasta Brno). Pierwszy z braci, Jakub, został przyjęty do prawa 

miejskiego Kazimierza w maju 1779 roku, zaś jego dwa lata młodszy brat we wrześniu 

następnego roku2760. Ich ojciec przyjął prawo miejskie Kazimierza już w 1775 roku – musiał 

stanowić dla synów wsparcie przy zmianie miejsca zamieszkania, adaptacji i przyjęciu prawa 

miejskiego2761. Ostatni przykład dotyczy dwóch mieszkańców Tarnowa, wówczas miasta 

leżącego w zaborze austriackim, którzy zostali włączeniu w poczet obywateli Kazimierza 

w przeciągu niecałego roku2762. 

 

 

                                                           
 

2756 ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 49, 53, 74. 
2757 Tamże, s. 24. 
2758 Tamże, s. 63. 
2759 Tamże, s. 67. 
2760 Tamże, s. 32, 39. 
2761 Tamże, s. 15. Co ciekawe, ojciec braci Janusików jako miejsce swojego pochodzenia podał miasto Tišnov, 

odległe o ok. 20 km od wspomnianej już wsi Obřany. 
2762 ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 24, 28. 
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Tabela 121. Pochodzenie terytorialne nowych obywateli Kazimierza w latach 1772–1793 

Miejscowość Typ ośrodka Odległość (km) liczba 

Kraków M 1,9 52 

Kazimierz M – 44 

Kleparz M 2,5 5 

Wieliczka M 12,4 5 

Podgórze   Pr a 0,8 4 

Wesoła J 1,7 4 

Moskopolis (Moscopole) M 1 358 3 

Praga (Czechy) M 452 3 

Skalbmierz M 49,6 3 

Wiedeń M 420 3 

Bochnia M 39,6 2 

Dębniki W 2,7 2 

Jasień W 50,7 2 

Kęty M 65 2 

Kielce M 117 2 

Krzanowice M 147 2 

Nowy Wiśnicz M 44,9 2 

  Obřany b W 293 2 

Opawa M 165 2 

Tarnów M 82,6 2 

Wrocław M 256 2 

Zwierzyniec W 2,9 2 

  pozostałe c – – 143 

nieczytelne – – 1 

nie podano / nie ustalono – – 42 

Razem 336 

Źródło: j.w. Uwagi: wymienion daną lokalizację (jedynie miasta , wsie, jurydyki i przedmieścia), jeśli wystąpiła 

minimum 2 razy. Objaśnienia: M – miasto, W – wieś, J – jurydyka, Pr – przedmieście; a – od 1784 roku miasto;  
b – dziś część Brna; c – miejscowości wymienione tylko jeden raz (137) oraz ogólne lokalizacje (dobra, parafie, 

województwa, regiony, terytoria itd.). 

 

 

Zagadnieniem aktualnym, zwłaszcza w kontekście ówczesnej migracji ze wsi do miast, 

pozostaje napływ chłopów2763. Dla wiejskich przybyszów zostanie obywatelem miasta 

stanowiło nie lada awans społeczny, szczególnie w opinii ich pobratymców2764. Księgi przyjęć 

do prawa miejskiego dają możliwość orientacji w zakresie legalnej migracji ze wsi do miast. 

Ponadto rejestry nowych obywateli uwzględniają tylko tę część chłopów, która usamodzielniła 

się gospodarczo i uzyskała prawa obywatelskie2765. Pełnych rozmiarów migracji ludności 

wiejskiej do miast nie sposób odtworzyć ze względu na brak źródeł, a księgi przyjęć 

                                                           
 

2763 Uwagę na chłopskich migrantów z mikroregionu krakowskiego zwrócił ostatnio M. Wyżga; Tenże, Homo 

movens… 
2764 D. Markowska, Rodzina w społeczności wiejskiej – ciągłość i zmiana, Warszawa 1976, s. 118–120. 
2765 S. Gierszewski, Obywatele…, s. 110–111; W. Kula, Problemy i metody…, s. 361. 



 

 

 

 

484 

 

udokumentowały zamożniejszą część tych przybyszów2766. Warto powtórzyć także za Krystyną 

Zienkowską, że podział nowych obywateli na przybyszów ze wsi i tych z miast 

przeprowadzony na podstawie rejestrów przyjęć do prawa miejskiego będzie miał jedynie 

charakter formalny2767. Według Stanisława Gierszewskiego udział chłopskich migrantów 

w relacji wieś–miasto szacuje się na około 20% ogółu ludności2768. Pokaźny i dość 

zróżnicowany udział wiejskich przybyszów w rejestrach nowych obywateli potwierdzają liczne 

badania2769, w tym ostatnie przeprowadzone na podstawie ksiąg obywatelskich Krakowa2770. 

Można jednak domniemać, że nie przy wszystkich chłopskich migrantach podano ich 

pochodzenie społeczne i terytorialne – ich stopień asymilacji w środowisku miejskim mógł być 

na tyle zaawansowany, że takie informacje pominięto2771. Dłuższy odstęp czasu jaki minął od 

opuszczenia rodzinnego domu do przyjęcia prawa danego miasta mógł „zatrzeć” chłopskie 

pochodzenie2772. Wiele osób, pomimo tego, że nie podano przy nich predykatu laboriosus (nie 

było ani jednej takiej osoby!) ani nazwy wsi jako miejscowości pochodzenia, musiało być 

z pochodzenia chłopami2773. W Kazimierzu w latach 1772–1793 prawo miejskie przyjęło 

47 przybyszów ze wsi, czyli 20,2% wszystkich osób napływowych (tabela 

122)2774. W dotychczasowych badaniach wykazano zróżnicowane odsetki przybyszów ze wsi 

w wybranych miastach w Polsce w XV–XVIII wieku. Udział procentowy takich przybyszów 

                                                           
 

2766 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 392; M. Wyżga, Mobilność i migracje 

chłopów…, s. 97; M. Kamler, Migracje ludności…, s. 69. 
2767 K. Zienkowska słusznie zauważała, iż wobec postępującej w XVIII w. agraryzacji miast (zwłaszcza małych) 

czasem niewiele różniło mieszczanina od chłopa; Taż, Obywatelstwo miejskiej…, s. 33. 
2768 S. Gierszewski, Obywatele…, s. 31–32. 
2769 Przykładowo: Gniezno (1651–1700) – 8%, Toruń (1703–1793) – 11%, Lublin (1605–1626) – 15%, Lwów 

(1405–1604) – 17%, Poznań (1576–1700) – 17%, Chojnice (1551–1770) – 26%, Gdańsk (1558–1793) – 29%, Nowa 

Warszawa (1477–1525) – 35%; Przemyśl (1541–1660) – 38%; Stara Warszawa (1506–1575) – 50%; Biecz (1538–

1687) – 63%; S. Gierszewski, Obywatele…, s. 102, tab. 23; J. Baszanowski, Przemiany demograficzne…, s. 318. 
2770 Obliczenia podają wprawdzie autorzy Dziejów Krakowa, lecz w świetle nowszych badań M. Wyżgi są one 

dalece „niedoszacowane”; Tenże, Homo movens…, s. 355–356. 
2771 M. Wyżga, Mobilność i migracje chłopów…, s. 119; M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast 

i mieszczaństwa…, s. 133; Mobilność i migracje w dobie transformacji…, s. 195–196. 
2772 M. Wyżga, Miasta i migracje…, s. 72. 
2773 Tenże, Mobilność i migracje chłopów…, s. 119. 
2774 Historycy praktykowali dwojaki sposób obliczenia odsetka przybyszów ze wsi. Pierwszy polegał na podaniu 

liczby wiejskich migrantów w stosunku do globalnej liczby przybyszów (tj. wraz z wpisami o nieoznaczonej 

miejscowości). Drugi sposób polegał na wyłączeniu z globalnej liczby przybyszów te wpisy, gdzie brak było 

informacji o pochodzeniu nowego obywatela; zob. S. Gierszewski, Obywatele…, s. 96–97, 99, 101, przyp. 4, 5, 

6, 7, 10. W niniejszej pracy pominąłem osoby z nierozpoznaną rekrutacją terytorialną (33 osoby), z miejscowości 

o nierozpoznanym charakterze (7 miejscowości) oraz ze zbyt ogólnie opisanych lokalizacji, jak województwo, 

region, parafia itd. (17 lokalizacji). Podstawą obliczeń była wyłącznie liczba przybyszów, która nie ujęła 

miejscowych rekrutów (46 osób). Podstawę obliczeń stanowiła ostatecznie liczba 233 obywateli pochodzących 

z miast, wsi, przedmieść oraz jurydyk. Podobne założenia przyjął M. Wyżga; Tenże, Homo movens…, s. 355. 
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w przypadku Kazimierza jest nieco niższy niż analogiczny dla Krakowa w pierwszej dekadzie 

XVI i XVIII wieku (23,1%), ale wyraźnie wyższy niż w latach 1601–1610 (16,2%)2775. Trudno 

mi jednak, w przypadku stosunkowo krótkich cezur badań, wyznaczyć jakieś trendy 

w przypadku liczby chłopów przyjętych do prawa miejskiego Kazimierza2776. 

 

Tabela 122. Chłopi wśród przyjętych do prawa miejskiego Kazimierza w latach 1772–1793 

Lata 

Przybysze 

Ogółem (liczba) 
Ze wsi 

liczba % 

1772–1775 43 5 11,6 

1776–1780 59 13 22,0 

1781–1785 65 16 24,6 

1786–1790 57 12 21,1 

   1791–1793 * 9 1 11,1 

Razem 233 47 20,2 

Źródło: j.w. Uwagi: * – bez roku 1792. 

 
 

Ciekawie prezentują się wyniki obliczeń dotyczących średniej odległości jaka dzieliła 

Kazimierz od miejscowości urodzenia lub pochodzenia nowych obywateli2777. Udało mi się 

ustalić współrzędne geograficzne miejscowości wymienionych w 197 wpisach2778. Odległość 

od miejscowości zadeklarowanej przez nowego obywatela do miasta Kazimierza ustaliłem 

według dróg pieszych (tabela 123)2779. Średni dystans, jaki musieli pokonać nowi obywatele 

wynosił 226,2 km (mediana: 132,5 km). W przypadku obywateli rekrutujących się z miast był 

on ponad trzykrotnie dłuższy (mediana: 156,5 km) od tych przybyłych ze wsi (mediana: 

50,7 km). Jeśli rozpatrzyć to zagadnienie w kontekście wyróżnionych trzech progów napływu, 

to z najbliższych okolic Kazimierza (do 15 km) częściej pochodzili obywatele o wiejskich 

                                                           
 

2775 M. Wyżga, Homo movens…, s. 355. 
2776 W innych miastach Rzeczypospolitej można zaobserwować stopniowe zmniejszanie się odsetka migrantów ze 

wsi. Przykładowo w Chojnicach w drugiej połowie XVI w. oraz na początku XVII w. odsetek wiejskich 

przybyszów przekraczał nawet połowę zamiejscowych nowych obywateli, ale już pod koniec XVII stulecia 

i w w. XVIII analogiczny odsetek ledwie przekraczał momentami 20%; M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje 

miast i mieszczaństwa…, s. 389, tab. 55. W Poznaniu w latach 1576–1600 wiejscy przybysze stanowili 23%, ale 

w latach 1676–1700 już zaledwie 6%; Tamże, s. 387, tab. 52. 
2777 Pominąłem oczywiście zapisy odnośnie osób miejscowych. Zdecydowałem się nie włączać do obliczeń także 

nowych obywateli pochodzących z Krakowa – uznałem, że znacząco zafałszuje to obliczenia, istotnie zaniżając 

średnią arytmetyczną i medianę. 
2778 W przypadku podania przez pisarza mało precyzyjnej lokalizacji (na przykład województwa, regionu lub kraju) 

odstąpiłem od ustalenia współrzędnych geograficznych. Tym samym wyłączyłem z analizy taki wpis. Ostatecznie 

uwzględniłem w obliczeniach dotyczącym średniego dystanu tylko miasta, wsie, jurydyki i przedmieścia. 
2779 Na temat sposobu dokonywania pomiarów migracji zob. Wstęp. 
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korzeniach niż mieszkańcy miast i przedmieść. Prawie 3/4 osób pochodzących z miast 

rekrutowała się z ośrodków oddalonych o ponad 50 km od Kazimierza, a jednocześnie nieco 

ponad połowa mieszkańców wsi pokonała taki dystans. Ogólnie prawie 70% nowych obywateli 

pochodziło z miejscowości oddalonych od Kazimierza dalej niż 50 km2780. 

 

Tabela 123. Dystans geograficzny migrantów przyjmujących prawo miejskie Kazimierza w podziale 

na typ ośrodka w latach 1772–1793 

Typ ośrodka 
Dystans (km) Progi napływu (%) 

mediana śr. a. 0–15 km 15–50 km ˃ 50 km 

Miasta i przedmieścia (N=104) * 156,5 264,3 16,3 9,6 74,0 

Wsie (N=36) 50,7 116,2 25,0 22,2 52,8 

Ogółem (N=140) 132,5 226,2 18,6 12,9 68,6 

Źródło: j.w.; wzór tabeli: M. Wyżga, Homo movens…, s. 355, tab. 29. Objaśnienia: * – bez Kazimierza (także 

przedmieść) i Krakowa (także przedmieść i okolicznych jurydyk); śr. a. – średnia arytmetyczna. 

 

 

Analiza napływu nowych obywateli w kontekście kierunków geograficznych wykazała, 

że największy udział mieli migranci z zachodu (42,9%); por. tabela 1242781. Strumień zachodni 

obejmował najczęściej migrantów z terenu Śląska. Jego zasięg wynosił średnio 242,5 km 

(mediana). Najdalsze przemieszczenia dotyczyły takich miast jak Glarus w Szwajcarii 

(1 006 km) czy Mediolan (1 181 km). Drugim popularnym kierunkiem rekrutacji nowych cives 

były tereny na wschód od Kazimierza (22,9%). Kierunek wschodni miał znacząco mniejszy 

zasięg niż zachodni, bowiem wyniósł 49,6 km (mediana). Kazimierz był magnesem głównie 

dla osób pochodzących z takich miast jak Bochnia, Nowy Wiśnicz, Skalbmierz, Tarnów 

i Wieliczka. Być może nikły ruch migracyjny skutecznie ograniczał kordon cesarski, lecz 

z uwagi na brak wcześniejszych zapisów nie mogę tego wykazać. Nieco mniej przybyszów od 

tych ze wschodu napłynęło z północy (22,1%)2782. Zasięg geograficzny migrantów był tu dość 

duży (mediana: 92,1 km). Z pewnością migrantów pochodzących ze wsi zlokalizowanych na 

północ od krakowskiego zespołu miejskiego „ściągał” sam Kraków oraz Kleparz2783, bowiem 

                                                           
 

2780 Podobną teorię o rekrutacji nowych obywateli z najbliższej okolicy miasta przedstawił S. Gierszewski, 

Obywatele…, s. 125–133. Podział na progi pomiarowe przyjąłem zgodnie z M. Wyżga, Homo movens…, s. 73–74. 
2781 Mapę podzieliłem konsekwentnie na cztery równe części, wyznaczając cztery strony świata. Zdaję sobie 

sprawę z pewnych słabości takiego uproszczonego podziału. W efekcie takiego podziału, zdarzyło się, że ośrodki 

położone w znacznej odległości od Kazimierza, mimo czasem bliskiego względem siebie położenia, zostały 

zaliczone do różnych stron świata (np. leżące  półwyspie apenińskim miasta Andria i Mediolan). 
2782 W obliczeniach pominąłem Kraków oraz jego przedmieścia, bowiem włączenie do analizy tych nieodległych 

od Kazimierza miejscowości, w sposób sztuczny uwydatniłoby udział migrantów z północy. 
2783 Do podobnego wniosku doszedłem podczas analizy kierunku napływu nowożeńców – zob. Rozdział III.1.5. 

Zob. także M. Wyżga, Homo movens…, s. 359; Tenże, Mobilność i migracje chłopów…, s. 125. 
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niewielu było wiejskich przybyszów przybyłych z tego kierunku. Zanotowałem tylko kilka wsi 

w odległości nie przekraczającej dystansu około 30 km od Kazimierza (Giebułtów, Górka 

Narodowa, Przeginia). Pozostałe wsie były miejscowościami położonymi dość daleko od 

krakowskiego zespołu miejskiego (Witów k. Sieradza – 198 km, Tuniki k. Rawy 

Mazowieckiej – 235 km czy Rybniki k. Białegostoku – 478 km)2784. Południe było najmniej 

istotnym kierunkiem napływu nowych obywateli do Kazimierza (12,1%), co wiązało się być 

może z brakiem terenów zurbanizowanych na południe od krakowskiego zespołu 

miejskiego2785. Kierunek południowy posiadał jednak długi średni dystans migracji 

(mediana: 135 km). Migracje krótsze niż 100 km z kierunku południowego dotyczyły jedynie 

nieodległych wsi (Byszyce, Grywałd, Wola Duchacka, Wola Radziszowska,) oraz Podgórza, 

początkowo przedmieścia, które w 1784 roku za sprawą władz austriackich uzyskało prawa 

miejskie oraz atrakcyjne przywileje dla ludności2786. Miasto to istotnie musiało przyciągać 

migrantów, tym samym zmniejszając strumień emigracji do Kazimierza z południa2787. Reszta 

przemieszczeń z południa sięgała nawet dość odległych ośrodków: włoskiego miasta Andria 

położonego na półwyspie apenińskim (1 021 km od Kazimierza)2788 oraz macedońskiego 

miasta Moskopolis (1 358 km), skąd – jak już nadmieniłem wcześniej – przybyło do 

Kazimierza trzech nowych obywateli2789. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

2784 Famatus Józef Tagowski z Witowa (198 km) przyjął prawo miejskie Kazimierza w 1780 r. Rekomendował go 

Jan Różański, mieszczanin kazimierski. Według spisów ludności z lat 1791–1792 Tagowski posiadał kamienicę 

przy ulicy Żydowskiej w Kazimierzu, ale zamieszkiwał wraz z żoną, siostrzenicą i służącą w kamienicy Karola 

Sobieniowskiego za bramą Krakowską. Z kolei pochodzący ze wsi Rybniki (478 km) famatus Marek Gierkiewicz 

przyjął prawo miejskie w 1781 r. i była to równocześnie jedyna wzmianka o tym mężczyźnie. Żołnierz Franciszek 

Golian, który przyjął prawo miejskie w 1786 r., pochodził ze wsi Tuniki (235 km). Trzy lata wcześniej wziął ślub 

z wdową Katarzyną Ząbczyńską. Według spisów ludności z lat 1791–1792 mieszkał w kamienicy należącej do 

kazimierskich trynitarzy przy ulicy Wielickiej z żoną i dziećmi. Golian mógł być zdemobilizowanym żołnierzem. 

Nie zanotowano nazwisk osób, które rekomendowały dwóch ostatnich mężczyzn. Nie udało mi się ustalić 

motywów tych trzech dość dalekich migracji; ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 35, 45, 71. 
2785 Podobnie: M. Wyżga, Homo movens…, s. 359. 
2786 J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 559–560. 
2787 W tym okresie miał miejsce dynamiczny rozwój ludnościowy i urbanizacyjny tego miasta; J. Bieniarzówna, 

J.M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, s. 560–561. 
2788 Z Andrii przybył w 1788 r. „zacnie sławetny” Krystian Piccoli, który był wyznania ewangelickiego; ANK, 

AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 83. 
2789 Tamże, s. 49, 53, 74. 
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Tabela 124. Kierunki i zasięg napływu nowych obywateli do Kazimierza w latach 1772–1793 (km) 

Kierunek 

Miasta i przedmieścia  

N= 136 

Wsie 

N= 36 

Ogółem 

N= 140 

śr. a. mediana śr. a. mediana śr. a. mediana 

W (N=60) 312,5 272,0 149,5 63,15 274,4 242,5 

N (N=31) 147,4 88,25 163,3 183,0 151,0 92,1 

E (N=32) 83,8 49,6 73,1 50,7 80,1 49,6 

S (N=17) 601,3 580,0 35,3 20,95 468,1 135,0 

Źródło: j.w.; wzór tabeli: M. Wyżga, Homo movens…, s. 359, tab. 33. Objaśnienia: śr. a. – średnia arytmetyczna. 

 

 

Niektórzy nowi obywatele kazimierscy przyjęci do prawa miejskiego w latach 1772–

1793 dokonali dość dalekich migracji ze swoich rodzinnych ośrodków. Sądzę, że nie można 

zakładać, że w chwili wyjścia z rodzinnej miejscowości ich zaplanowanym zrazu celem 

wędrówki był krakowski zespół miejski czy nawet sam Kazimierz. Kilku nowych obywateli 

stanęło przed kazimierskim sądem kryminalnym, gdzie złożyli swoje zeznania. Dzięki 

protokołom z akt kryminalnych mogę powiedzieć nieco więcej na temat ich przemieszczeń. 

Jan Pawłowski, rodem z Kielc, swoją aktywność zawodową rozpoczął od służby 

w Królewcu, wsi położonej około 25 km od miejsca pochodzenia. Powróciwszy po dwóch 

latach do rodzinnej miejscowości podjął służbę u tamtejszego księdza, profesora teologii. Po 

dwóch latach odprawił się stamtąd do wsi Wola (dziś Wola Kopcowa lub Wola Jachowa), gdzie 

„wytykał dziesięcinę”, chociaż nie wiadomo jak długo tam zostawał. Stamtąd wrócił na służbę 

do Królewca, do brata poprzedniego gospodarza, gdzie spędził kolejne dwa lata. Uzbierawszy 

podczas dziewięciu lat służby pewne środki finansowe „kupczył całą konfederację” 

(prawdopodobnie podczas konfederacji barskiej) m.in. wołami, zbożem, końmi, osprzętem 

kowalskim oraz warzywami. W tym czasie został zatrzymany pod Wrocławiem przez żołnierzy 

pruskich, ponieważ prowadził handel zarażonymi wołami. Zeznał, że był wożony z innymi 

aresztantami „po Prusach” przez około pięć miesięcy. Będąc w Berlinie „przystał na żołnierza 

do piechoty”. Jako żołdak przebywał w Koźlu, ale po dwóch latach służby zdezerterował 

z innym żołnierzem do Krakowa, skąd zrazu udał się do Pińczowa, gdzie kilka tygodni trudnił 

się kamieniarstwem, a potem także przez jakiś czas pracował z murarzami w tamtejszym 

pałacu. Potem odprawił się do wsi Kije pod Pińczowem, gdzie „robił niedziel kilkanaście przy 

stawiarzach”. Następnie przez dwa lata pracował jak sługa u niejakich „paniczów Zielińskich”, 

a następnie około dwóch tygodni u niejakiego Zakrzewskiego. Sprowadziwszy się do 

Kazimierza posługiwał w klasztorze Bożego Ciała przez dwa lata. Prałat tego klasztoru posłał 

go do służby „do młynów”, gdzie jako strażnik wielkorządowy pracował przez sześć lat. 

Podczas tej służby zawarł swój pierwszy związek małżeński z córką organisty kościoła 
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św. Jakuba Apostoła w Kazimierzu (1778)2790. Po trzech latach przyjął prawo miejskie 

Kazimierza (1781)2791. Po rezygnacji ze służby jako strażnik najął się do szynku niejakiego 

Kubaszowskiego na Stradomiu, gdzie pracował przez rok. Potem zaczął się trudnić handlem 

drzewem, które sprowadzał ze Śląska. Następnie zaczął zarabiać na chleb „robieniem 

obojczyków dla księży”. W tym czasie poślubił swoją drugą żonę, Mariannę Kotaczównę. 

W sierpniu 1788 roku trafił przed sąd kryminalny jako podejrzany o zabójstwo żony 

i dziecka2792. Został ścięty we wrześniu tego roku2793. Nim Pawłowski trafił do Kazimierza 

odbył więc w ciągu przynajmniej 16–17 lat kilkanaście krótszych i dłuższych migracji. Od 

chwili jego pojawienia się w Kazimierzu do przyjęcia prawa tego miasta minęło przynajmniej 

kilka lat. 

Józef Mencell urodził się we wsi Zlatá Olešnice w niemieckich Czechach w latach 

40. XVIII wieku. Początkowo pozostawał przy rodzicach, zaś potem wyjechał do Wiednia do 

szkoły jazdy konnej („rajtszuli”), gdzie uczył się na berajtera (nauczyciela jazdy konnej). 

Następnie podjął się nauki lakiernictwa w mieście Trnawa, gdzie przebywał około pięciu i pół 

roku. Potem wyjechał na Węgry. Wreszcie udał się do Rzeczypospolitej (ok. 1772 roku). 

Początkowo pracował u lakiernika w Warszawie przez przeszło dwa lata. Tam poznał swoją 

przyszłą żonę. Namówiony przez kamerdynera pracującego u niejakiego Kossakowskiego 

wyjechał na Litwę, gdzie tenże Kossakowski „zakładał miasteczko” pod Wołkomierzem. Tam 

Mencell przez dwa lata prowadził z żoną „kaffenhaus”. Odprawiwszy się z Wołkomierza 

wyjechali razem w kierunku Krakowa. Początkowo lokowali się w Podgórzu u niejakiego 

Majowskiego, gdzie mieszkali kilka tygodni, potem przez rok przebywali u niejakiego 

Badowskiego. W końcu sprowadzili się do Kazimierza2794. Mencell, jak wynika z jego zeznań 

złożonych przed sądem kryminalnym w 1785 roku, od opuszczenia swojej rodzinnej wsi do 

zamieszkania w Kazimierzu i przyjęcia tam w 1785 roku prawa miejskiego odbył w ciągu około 

13 lat przynajmniej sześć migracji2795. Ostatni raz małżeństwo pojawiło się w spisach ludności 

                                                           
 

2790 ANK, MJ, Księga ślubów 1728–1778 [mikrofilm], sygn. 5–100, s. 318. 
2791 ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 44 
2792 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 113–120. 
2793 ANK, AMK, Księga pogrzebów 1784–1797 [mikrofilm], sygn. 5–79, s. 28. 
2794 ANK, AMK, Acta…, sygn. 29/34/275, s. 244–249. 
2795 ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 69. 
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z lat 1791–1792 (mieszkali wówczas w kamienicy niejakiego Dobruckiego przy ulicy 

św. Jakuba w Kazimierzu)2796. 

Ostatni przykład dotyczy Antoniego Wiśniowskiego, który urodził się w żydowskiej 

rodzinie w Grudziądzu około połowy lat 30. XVIII wieku. Kiedy był dzieckiem cała jego 

rodzina przeszła się na katolicyzm. Do 18. roku życia zostawał na gospodarstwie przy 

rodzicach. Przyznał, że nie miał chęci do nauki. Gdy chciano go siłą wciągnąć do wojska 

pruskiego, uciekł do wsi Rokitnica w ziemi dobrzyńskiej, gdzie służył dwa lata u tamtejszego 

kasztelana nazwiskiem Rokitnicki. Potem przeniósł się wraz z synem tegoż kasztelana, który 

został posłem, na ziemię dobrzyńską, gdzie przebywał przez trzy lata. Wyjechawszy do 

Warszawy, przystał na służbę do niejakiego grafa Rosembalda, z którym udał się do Berlina na 

pięć lat. W maju 1782 roku odprawił się od swojego chlebodawcy i ożenił się z Beatą Szarlotte, 

która „trzymała kaffę i billard” w Berlinie. Z żoną prowadził ten interes przez dwa lata. Po tym 

czasie małżonkowie sprzedali swoje nieruchomości i wyjechali do Rzeczypospolitej. 

W 1786 roku przybyli do Warszawy i zatrzymali się w sąsiednim mieście Praga. Po nieco 

ponad dwóch tygodniach wyprawili się w kierunku Krakowa i stanęli kwaterą w Kleparzu. Na 

krótko najęli lokum w Krakowie, aby wreszcie arendować w Kazimierzu szynk od 

Wisłockiego2797. W styczniu 1787 roku Wiśniowski przyjął prawo miejskie Kazimierza2798. 

W sierpniu tego roku zeznawał w kazimierskim sądzie kryminalnym jako podejrzany 

o kradzież. Od miejsca swojego urodzenia do przyjęcia prawa miejskiego w Kazimierzu odbył 

więc przynajmniej osiem migracji. Zmarł w Kazimierzu w 1798 roku2799. 

Z przytoczonych wyżej biografii wynika, że nowi obywateli kazimierscy cechowali się 

niezwykłą mobilnością, połączoną z częstymi zmianami zatrudnienia. Od miejsca ich urodzenia 

do Kazimierza nie prowadziła prosta droga. Kazimierz nie był na pewno wcześniej obranym 

celem wędrówki, lecz usadowienie się w krakowskim zespole miejskim nosiło cechy 

przypadku. Niejednokrotnie wejście w poczet obywateli kazimierskich było zwieńczeniem 

nawet kilkunastu migracji o różnym zasięgu. 

Informacja o wieku nowego obywatela – jak wspomniałem wcześniej – nie wchodziła 

w skład kwestionariusza ksiąg przyjęć do prawa miejskiego. Przeprowadzona kwerenda 

                                                           
 

2796 ANK, Akta Komisji Porządkowej…, Spisy ludności – parafie miasta, fascykuł „Parafia Bożego Ciała”, 

sygn. 29/30/40, s. 11, 83. 
2797 ANK, AMK, Protokół…, sygn. 29/34/276, s. 50–53. 
2798 ANK, AMK, Prothocollon…, sygn. 29/34/359, s. 75. 
2799 ANK, AMK, Księga pogrzebów 1797–1812 [mikrofilm], sygn. 5–80, b.p. 
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pozwoliła mi na ustalenie wieku 148 osób, czyli ponad 44% nowych obywateli przyjętych 

w latach 1772–1793. Średnia wieku nowych obywateli wynosiła w badanym okresie 31,9 roku 

(mediana: 30 lat). Dominowali w badanej grupie mężczyźni w wieku 26−30 lat (27,7%). 

Jednocześnie zanotowałem nieco mniej nowych obywateli w wieku 31−35 (26,4%)2800. 

Niestety, właściwie nie dysponuję danymi porównawczymi z innych ośrodków miejskich. 

Mogę jedynie wskazać, że wśród nowych obywateli Wielunia w latach 1760–1793 dominowali 

mężczyźni w wieku od 21–30 lat2801. Ciekawie wygląda także korelacja pomiędzy zasięgiem 

migracji a przeciętnym wiekiem mężczyzn, którzy przyjęli prawo miejskie. Okazuje się, że 

nowi obywatele, którzy pochodzili z ośrodków oddalonych nie więcej niż 15 km od Kazimierza 

liczyli sobie średnio 29,5 roku (mediana: 28 lat; N=35), zaś mężczyźni, którzy przebyli dystans 

15–50 km mieli średnio 31 lat (mediana: 33 lata; N=11). Jeszcze starszym wiekiem cechowali 

się nowi obywatele pochodzący z ośrodków oddalonych ponad 50 km od miasta, bowiem byli 

średnio w wieku 32 lat (mediana: 30,5 lat; N=32). Może to oznaczać, że migracja na dalszy 

dystans była możliwa dla osób o ustabilizowanej pozycji. Nie udało mi się natomiast wykazać 

istotnej korelacji pomiędzy typem ośrodka, z jakiego pochodzili nowi obywatele, a ich 

przeciętnym wiekiem, bowiem przybysze z miast liczyli sobie średnio 31,5 roku (mediana: 30 

lat; N=58), a ci ze wsi byli tylko nieco starsi – mieli średnio 32,6 roku (mediana: 32 lata; N=20). 

To również wskazuje, że trwałe przemieszczenie dla chłopów wymagało dłuższego niż 

u mieszczan przystosowania się do zastanych warunków. 

Kwerendy przeprowadzone w księgach miejskich Kazimierza, spisach ludności z końca 

XVIII wieku oraz w księgach metrykalnych trzech miejscowych parafii dowodzą, że dla części 

obywateli-przybyszów Kazimierz był tylko przystankiem na ich szlaku migracyjnym. 

Specyfikę źródeł do badań migracji cechuje lepsza możliwość ukazania napływu ludności niż 

jego odpływu z danego ośrodka2802. Niemniej wielu obywateli przyjętych do prawa 

kazimierskiego nie pojawiło się już w późniejszym czasie w innych źródłach. Możne to 

oznaczać, że miasto było dla nich tylko kolejnym przystankiem migracyjnym. Wiadomo, że 

niektórzy obywatele kazimierscy przyjęli później prawo miejskie Krakowa2803. Trudno 

                                                           
 

2800 Pozostałe przedziały: do 20 lat – 4,7%, 21–25 lat – 18,2%, 36–40 lat – 8,1%, 41–45 lat – 4,7%, 46–50 lat – 

4,1%, 51 lat i więcej – 6,1%. 
2801 H. Żerek-Kleszcz, Przyjęcia do prawa…, s. 62. 
2802 M. Wyżga, Miasta i migracje…, s. 80. 
2803 Przykładowo pod koniec XVIII w. kilku obywateli kazimierskich przyjęło prawo miejskie Krakowa: ławnik 

kazimierski Piotr Nuzikowski (przyjął prawo Krakowa 30 IV 1795 r.), kupiec Wincenty Winiarski (2 IX 1795 r.), 

ławnik kazimierski Paweł Siwecki (31 XII 1795 r.), Belcer (Baltazar) Geni (7 III 1796 r.) oraz Antoni Rosbacher 
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wskazać przyczynę braku stałej adaptacji nowych obywateli w społeczeństwie kazimierskim. 

Być może decyzję o ewentualnej wyprowadzce ułatwiał brak – jak się wydaje – wymogu 

posiadania w mieście nieruchomości i pozostawania w związku małżeńskim lub niezbyt 

restrykcyjne przestrzeganie takich przepisów. Wiadomo skądinąd, że obcokrajowcy 

przyjmujący obywatelstwo w polskich miastach traktowali często swój pobyt jako przejściowy, 

będący tylko etapem w ich wędrówce2804. Ich przyjęcie do prawa danego miasta mogło być 

spowodowane prowadzeniem interesów na miejscu. 

 

 

  

                                                           
 

(1 VII 1796 r.); ANK, Akta Miasta Krakowa, Libri iuris civilis civitatis…, sygn. 29/33/1426, s. 1, 6. Należy 

dodać, że przyjęcie obywatelstwa oznaczało anulowanie wcześniej uzyskanych praw innych miast; M. Wyżga, 

Miasta i migracje…, s. 78. 
2804 S. Gierszewski, Obywatele…, s. 68. 



 

 

 

 

493 

 

Zakończenie 

Przedmiotem niniejszego studium była ludność miasta Kazimierza pod Krakowem 

w XVIII stuleciu. Celem podjętych badań było dokonanie charakterystyki demograficznej 

chrześcijańskiej ludności zamieszkującej to miasto. Opracowanie mieści się w zakresie 

demografii historycznej i historii społeczno-kulturowej. Praca ta wpisuje się w szereg 

podobnych opracowań miast i wsi Polski przedrozbiorowej.  

Zgodnie ze współczesną metodologią badań demograficznych nad społeczeństwami 

dawnymi zastosowałem mieszane źródła i metody. Najważniejszymi źródłami wykorzystanymi 

w pracy – jedynymi ukazującymi w sposób bezpośredni fakty demograficzne – były księgi 

metrykalne ślubów, chrztów i pogrzebów trzech parafii Kazimierza, które cechował różny 

stopień kompletności. Wykorzystałem również spisy ludności z Akt Komisji Porządkowej 

Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego z końca XVIII wieku, księgę przyjęć do 

prawa miejskiego, księgi sądu kryminalnego miasta Kazimierza, rejestr wybierania akcyzy 

w Kazimierzu z lat 1658–1659, źródła podatkowe (rejestry dymowego oraz pogłównego) oraz 

m.in. księgi radzieckie i ławnicze, testamenty czy akta cechów. 

Podstawową metodą badawczą użytą w pracy była metoda statystyczna (agregatywna). 

Dla odtworzenia dziejów demograficznych rodzin posłużyłem się uznaną w nauce demografii 

metodą rekonstrukcji rodzin (Henry'ego-Gouberta). Dzięki niej uzyskałem dane odnośnie 

510 rodzin zrekonstruowanych, które zostały zapoczątkowane w latach 1721–1800. Z kolei dla 

analizy dystansów migracji dokonałem w sumie około 1 350 pomiarów związanych 

z przemieszczeniami geograficznymi. Zastosowałem także w pewnym stopniu następujące 

metody: biograficzną, mikrohistoryczną, porównawczą, opisową oraz studium przypadku. 

Dane wydobyte ze źródeł zgromadziłem w formie cyfrowych baz danych, bowiem operowanie 

danymi masowymi nie byłoby możliwe bez wykorzystania mocy obliczeniowej komputera. 

Do podstawowych trudności z jakimi przyszło mi się zmierzyć należała niemożność 

przeprowadzenia, mimo zastosowania mocy obliczeniowej komputera, w pełni 

zautomatyzowanego procesu rekonstrukcji rodzin (głównie z uwagi na trudności 

w identyfikacji konkretnych osób z powodu różnej pisowni nazwisk). Problemem był także 

podział ludności na odpowiednie stany społeczne z powodu dość dowolnego stosowania 

w źródłach określeń stanowych. Trudność stanowiło także łączenie ze sobą różnych baz danych 

dla ustalenia ich relacji na poziomie jednostek. 

Praca została podzielona na sześć rozdziałów. W I rozdziale dokonałem charakterystyki 

obszaru badawczego, czyli miasta Kazimierza wraz z przedmieściami. W XVIII wieku miasto 
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było już po okresie swojego prosperity, który zakończył się wraz z „potopem” szwedzkim. 

W tym czasie Kazimierz, jeśli chodzi o liczbę ludności czy zabudowę, stanowił „cień” swojej 

dawnej świetności. Badany okres zamknął się z jednej strony utratą niepodległości przez 

Rzeczpospolitą (w przypadku krakowskiego zespołu miejskiego na rzecz Cesarstwa 

Austriackiego), zaś z drugiej degradacją Kazimierza – utratą statusu niezależnego miasta na 

rzecz Krakowa.  

Rozdział II poświęciłem zagadnieniom ludnościowym. Charakterystykę demograficzną 

ludności Kazimierza rozpocząłem od przedstawienia stanu zaludnienia miasta w XVIII wieku, 

przeprowadzając szacunki na podstawie źródeł proweniencji skarbowej, metryk chrztów oraz 

prezentując ujęcia spisowe z końca XVIII i początku XIX wieku. Kazimierskie społeczeństwo 

wyniszczone „potopem”, III wojną północną i epidemiami wchodziło w XVIII stulecie istotnie 

osłabione. Dopiero od końca pierwszej połowy XVIII wieku liczba ludności zaczęła wzrastać, 

zaś na progu XIX wieku osiągnęła poziom około 2 tys. mieszkańców. Dalszą charakterystykę 

umożliwiły przede wszystkim dwa spisy ludności z końca XVIII wieku. Według analiz 

wykonanych na materiale spisowym, społeczeństwo kazimierskie w ostatniej dekadzie 

XVIII stulecia stanowiło populację charakteryzującą się stałym przyrostem ludności. Dalsze 

analizy ukazały niewielkie rozmiary rodzinnych gospodarstw domowych (około 3,5 osoby), 

potwierdzając dotychczasowe, podobne badania nad gospodarstwami miejskimi w epoce 

staropolskiej. Duża część kazimierskich gospodarstw składała się z jednej osoby, podobnie 

zresztą jak w innych miastach. Równocześnie kobiece gospodarstwo przybierało mniejsze 

rozmiary (prawie dwukrotnie) od tych prowadzonych przez mężczyzn. Gospodarstwa domowe 

w mieście posiadały większe rozmiary niż te położone na przedmieściach. Zjawisko typowe 

dla ówczesnych miast, jakim było częste samodzielne kierowanie przez kobiety 

gospodarstwami domowymi, występowało również w Kazimierzu. Takie gospodarstwa 

stanowiły tam około 1/4 ogółu (podobnie jak w Warszawie czy Krakowie w tym czasie). 

Wielkość gospodarstwa domowego wynikała także z zamożności jego kierownika, bowiem te 

prowadzone przez posesjonatów były wyraźnie większe niż gospodarstwa prowadzone przez 

najemców nieruchomości. Wynikało to na ogół z większej liczby potomstwa oraz zatrudnianej 

przez właścicieli nieruchomości służby. Osobnym zagadnieniem było prześledzenie cyklu 

życia jednostki w mieście. Służba była etapem w życiu człowieka, który polegał najczęściej na 

opuszczeniu rodzinnego domu – był swoistym „testem dorosłości”. W Kazimierzu to chłopcy 

odchodzili na służbę z rodzinnego domu szybciej niż dziewczynki. Exodus synów z rodzinnych 

gospodarstw zaobserwowałem w grupie wiekowej powyżej 20 lat, nie zaś jak pokazały wyniki 
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badań nad innymi polskimi miastami w grupie wieku 15–19 lat. Odsetek służących wśród 

populacji Kazimierza okazał się podobny do tego obliczonego dla większości innych badanych 

miast (około 15–17%). Podobnie też służba domowa była silnie sfeminizowana (w grupie tej 

przypadało aż 161–170 kobiet na 100 mężczyzn), co związane było zapewne ze specyfiką pracy 

w miejskim gospodarstwie domowym, która najczęściej polegała na opiece nad dziećmi. 

Kobiety w charakterze służących zatrudniano w co trzecim gospodarstwie kazimierskim. 

Wiadomo dalej, że nieco ponad 30% gospodarstw miejskich oraz około 20% przedmiejskich 

zatrudniało służbę – różnica wynikała zapewne z odmiennego poziomu zamożności 

mieszkańców intra i extra muros. Według spisów ludności w parafii Bożego Ciała jeden 

służący przypadał średnio na dwa gospodarstwa rodzinne. Najczęściej zatrudniano 

w charakterze służby jedną osobę. Wśród służby dominowali ludzie będący w wieku niższym 

niż ówcześnie wynosił średni wiek zawierania małżeństw. Kobiety, które trudniły się tym 

zajęciem były przeciętnie młodsze od mężczyzn, co związane było także poniekąd 

z ówczesnym przeciętnym wiekiem, w którym zawierano małżeństwa. To właśnie zawarcie 

ślubu i założenie własnego gospodarstwa domowego najczęściej kończyło ten etap w życiu 

człowieka. Jednak dla niektórych mieszkańców służba była źródłem utrzymania także po 

ślubie. Osoby pozostające w związkach małżeńskich stały na czele około 2/3 rodzinnych 

gospodarstw domowych. W tym miejscu muszę podkreślić rolę kobiet jako samodzielnych 

kierowniczek gospodarstw domowych. Samodzielnie zawiadywały one około 27% 

kazimierskich gospodarstw. Najczęściej były to wdowy, lecz pokaźny odsetek w tej grupie 

stanowiły także panny czy mężatki, których partnerzy byli czasowo nieobecni w domu. 

W kazimierskich gospodarstwach bardzo rzadko mieszkali krewni i krewne ich kierowników, 

chociaż jednocześnie ta grupa mieszkańców była trudna do identyfikacji na podstawie spisów 

Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych, na co już zwracali uwagę badacze miejskich 

stosunków ludnościowych w przeszłości. Niski odsetek bliższych i dalszych krewnych 

w kazimierskich gospodarstwach (niecałe 2%) potwierdza wcześniejsze badania. Wśród tej 

grupy byli zapewne migranci, którzy „wykorzystali” do adaptacji w nowym środowisku swoje 

sieci migracyjne w postaci rodziny. Jednocześnie wykazałem wysoką feminizację grupy 

krewnych. Krewni mogli stanowić uzupełnienie grupy płatnych służących, zaś pomoc 

w gospodarstwie bliższej czy dalszej rodziny być może stanowiła odpłatę za zapewnienie dachu 

nad głową. Z kolei osoby starsze w roli krewnych mogły przebywać w domach rodziny 

z powodu biedy (w grupie krewnych powyżej 55. roku życia występowały wyłącznie matki lub 

teściowe gospodarzy). Jeśli przyjąć wiek 60 lat jako dolną granicę starości, to ludność starcza 
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stanowiła w ówczesnym Kazimierzu około 6% populacji, chociaż biorąc pod uwagę fakt, że 

ludzi starszych często w rejestrach pomijano, ten odsetek trzeba traktować jako minimalny. Nie 

udało mi się jednakże jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy osiągnięcie starości 

dotyczyło bardziej mężczyzn czy kobiety, bowiem dane uzyskane z dwóch spisów ludności 

okazały się niejednoznaczne. Sądzę jednak, że przewagę wśród ludności starczej miały raczej 

kobiety. Przyjęty wiek 60 lat jest umownym kryterium, nie uwzględniającym osiągania starości 

w sensie psychospołecznym czy ekonomicznym. Wyrazem starości społecznej była więc 

pełniona funkcja w gospodarstwie domowym, np. przekazanie gospodarstwa domowego 

młodszemu pokoleniu i równoczesne zepchnięcie rodziców do roli kątników. 

Zaobserwowałem, że w sensie społecznym okres starości w życiu kobiet i mężczyzn 

rozpoczynał się w innym momencie życia. O ile mężczyźni do śmierci zachowywali pozycję 

gospodarzy, to kobiety nie zawsze. Wprawdzie około 80% z nich pozostawało w roli gospodyni 

do śmierci, ale niektóre spędzały starość w gospodarstwach domowych jako krewne (np. jako 

teściowe gospodarzy) czy nawet służące. Niektórzy byli skazani na spędzenie starości 

mieszkając pokątnie w różnych miejscach, np. w klasztorach. Miejscem spędzania starości był 

także kazimierski szpital św. Leonarda, który w połowie XVIII wieku dawał schronienie około 

8–12 ubogim. Jeśli chodzi o strukturę gospodarstw domowych wedle typologii opracowanej 

przez Petera Lasletta, to w Kazimierzu, podobnie jak w innych miastach, zdecydowanie 

dominowały tzw. gospodarstwa typu III, czyli rodziny proste (nuklearne). Realia miejskie 

sprzyjały kierowaniu gospodarstwem samotnie, toteż w mieście Kazimierz dość znaczny 

odsetek stanowiły gospodarstwa osób samotnych (około 20%). W stosunku do społeczności 

wiejskich duży odsetek (1,9%) stanowiły w mieście także gospodarstwa nierodzinne 

(np. klasztory). Z drugiej strony w Kazimierzu zanotowałem nieliczne rodziny rozszerzone czy 

złożone, najpewniej z racji znikomo występujących w miastach krewnych. 

W rozdziale III zająłem się ruchem naturalnym ludności. Liczby rocznych zdarzeń 

demograficznych takich jak śluby, chrzty i zgony oraz ich wahania roczne uzależnione były od 

wydarzeń politycznych czy klęsk elementarnych. Ich sezonowość miesięczna była typowa dla 

środowiska miejskiego. Pierwszą część tego rozdziału poświeciłem rozważaniom na temat 

okoliczności powstania najmniejszej komórki społecznej – rodziny. Śluby w parafii Bożego 

Ciała zawierano najczęściej w niedzielę. Narzeczeni wybierali ten dzień szczególnie w sytuacji, 

kiedy pierwszy raz wstępowali w związek małżeński, zaś jeśli związek zawierał wdowiec lub 

wdowa niekoniecznie dążono do tego, aby nadać ceremonii uroczystą formę poprzez 

organizację ślubu właśnie w niedzielę. Nupturienci brali ślub w dość typowym wieku dla 
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mieszkańców miast (mężczyźni – około 27 lat; kobiety – około 23 lat) i cechowali się średnim 

wiekiem charakterystycznym dla społeczności zachodnioeuropejskich. Jednocześnie 

zaobserwowałem pewne zdywersyfikowanie wieku ślubu ze względu na status społeczno-

zawodowy (wyższy status oznaczał młodszy średni wiek ślubu). Miejscowi wdowcy zawierali 

ślub w wieku niespełna 37 lat, zaś wdowy czyniły to nieco wcześniej, bo w wieku około 34 lat. 

Jeśli chodzi o stan cywilny nowożeńców, zdecydowaną większość związków stanowiły 

małżeństwa kawalerów z pannami, chociaż w niespokojnym okresie, jakim był przełom XVII 

i XVIII wieku (epidemia, III wojna północna) dość dużą rolę odgrywały związki powtórne. 

Dobór małżonków w parafii Bożego Ciała w mieście Kazimierz zamykał się właściwie 

wewnątrz tych samych stanów społecznych oraz w obrębie odpowiednich profesji 

rzemieślniczych. Tym samym polityka korporacji zawodowych silnie wpływała na życie 

matrymonialne ich członków. Jednak największym poziomem endogamii cechowały się 

związki zawierane przez przedstawicieli najbogatszych rodzin. Również dobór świadków 

ślubów zamykał się zwykle w odpowiednim dla pary młodej statusie społeczno-zawodowym. 

Udało mi się ponadto ustalić, że o doborze świadków ślubu decydowały również kontakty 

zawodowe, bowiem profesja zawodowa pana młodego pokrywała się bardzo często z zajęciem 

zarobkowym świadków. Dane z ksiąg ślubów parafii Bożego Ciała dowiodły, że w ślubach 

elity szlacheckiej i mieszczańskiej brała udział większa liczba świadków niż w zaślubinach 

pospólstwa i biedoty. Największą popularnością jako świadkowie ceremonii ślubów cieszyli 

się przedstawiciele mieszczaństwa, zaś szczególnie osoby pełniące funkcję w miejscowym 

samorządzie. Około 70% związków stanowiły małżeństwa zawarte w obrębie parafii. Prawie 

co dziesiąty nupturient biorący ślub w parafii Bożego Ciała rekrutował się spoza tej 

społeczności, jednak – co zrozumiałe w kontekście istniejącego wówczas przymusu 

parafialnego – to panowie młodzi pochodzili częściej spoza parafii niż panie młode. 

Dominował napływ nupturientów z północy, głównie z Krakowa i Stradomia. Przeciętna 

odległość jaką pokonali pozakazimierscy nupturienci wyniosła 25,2 km (mediana: 3,1 km). 

Jednak to kobiety musiały przebyć przeciętnie ponad trzy razy dłuższy dystans od mężczyzn. 

W następnej części omawianego rozdziału przeszedłem do analizy urodzeń. W parafii 

Bożego dzieci do chrztu były najczęściej przynoszone do kościoła w ten sam lub następny dzień 

po ich narodzinach. Dzieci płci męskiej były chrzczone przeciętnie szybciej od dziewczynek 

z powodu słabszej kondycji zdrowotnej chłopców, a tym samym obawy rodziców o ich 

niespodziewaną śmierć. Termin chrztu, chociaż może wydawać się, że wypadał dość losowo 

i zależał w dużej mierze od dnia narodzin dziecka (ówczesne ustawodawstwo Kościoła 
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nakazywało chrzcić jak najszybciej po narodzinach), to dowiodłem, że wielu rodziców 

opóźniało ten termin, aby ceremonię przeprowadzić w najbardziej uroczysty dzień, jakim była 

niedziela. Wybór imion nadawanych przy chrzcie większy był w przypadku chłopców niż 

dziewczynek. Wpływ na nadanie konkretnego imienia miał kalendarz kościelny, tradycja 

rodzinna („dziedziczenie” imion po ojcu lub matce) czy rodzice chrzestni. Oddanie dziecka pod 

opiekę konkretnego świętego patrona miało swój wyraz w tzw. przydomkach hagionimicznych. 

Spory odsetek stanowiły dzieci posiadające więcej niż jedno imię (tzw. polionimia), ale 

praktyka taka była najbardziej powszechna wśród szlachty i mieszczan pełniących funkcje 

w lokalnym samorządzie. Rodzice chrzestni pochodzili najczęściej ze stanu społecznego 

odpowiadającego kondycji rodziców dziecka. Również kontakty zawodowe silnie 

oddziaływały na dobór „kumów”. 

Ostatnią, trzecią część III rozdziału poświęciłem zgonom. Sezonowość zgonów była 

silnie związana z wiekiem zmarłego. Przeciętne trwanie życia w parafii Bożego Ciała, podobnie 

jak i w innych ośrodkach miejskich, nie było długie i wynosiło w XVIII wieku około 28 lat. 

Trzeba dodać, że kobiety żyły średnio nieco ponad rok dłużej od mężczyzn. Obliczona wartość 

współczynnika umieralności niemowląt dla parafii Bożego Ciała okazała się bardzo niska 

w konfrontacji z danymi dotyczącymi innych ośrodków, ale słabsza jakość rejestracji 

metrykalnej w pierwszej połowie XVIII wieku rzutowała na współczynnik dla całego stulecia. 

Wśród przyczyn zgonów dużą część notacji stanowiły nie konkretne schorzenia, a widoczne 

objawy chorób (np. gorączka, trudności w oddychaniu, drgawki czy petocje), co pokazało, że 

wiedza medyczna rejestratorów była dość uboga i diagnoza opierała się raczej na widocznych 

objawach chorób. Pokaźny odsetek (40%) stanowiły zgony w przypadku których przyczyna 

śmierci była dość prosta do określenia (egzekucje, wypadki, zabójstwa czy zgony przy 

porodach) i nie wymagała od księdza właściwie żadnej wiedzy medycznej. Kazimierz w epoce 

przedprzemysłowej posiadał siedem cmentarzy. Chociaż wedle nauczania Kościoła każdy 

wierny był równy w obliczu śmierci, to przeczą temu zwyczaje grzebalne, jakie panowały 

w epoce staropolskiej. W kazimierskich kościołach chowano nie tylko mieszczańską 

i szlachecką elitę, ale – jak pokazał przykład kościoła św. Jakuba Apostoła – także chłopstwo, 

ale należy dodać, że raczej zamożniejszą jego część. W przypadku kazimierskich nekropolii 

o lokalizacji mogiły decydowały takie czynniki jak pochodzenie społeczne zmarłego, 

zamożność czy rodzaj śmierci. Dodajmy, że jedna z kazimierskich nekropolii, ta zlokalizowana 

przy kościele św. Wawrzyńca, pełniła funkcję cmentarza dla topielców, ubogich czy zmarłych 

w wyniku zarazy. 
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W rozdziale IV poruszyłem zagadnienie kazimierskich rodzin. Badania nad dzietnością 

kazimierskich par małżeńskich, które przeprowadziłem na próbie zrekonstruowanych rodzin 

zamkniętych, dowiodły spadku średniej liczby dzieci w rodzinach w ciągu XVIII stulecia. 

Podobne zjawisko, chociaż w nieco mniejszych rozmiarach, zanotowałem również w grupie 

rodzin kompletnych (tj. takich w których kobieta dożyła w małżeństwie 45. roku życia). 

Badania nad płodnością kazimierskich rodzin dowiodły limitowania urodzeń. Dzieci 

pochodzące z poczęć przedmałżeńskich stanowiły w Kazimierzu w badanym okresie aż 15,4% 

ogółu. W okresie stanisławowskim poczęcia przedmałżeńskie były częstsze niż w czasach 

saskich, co może świadczyć o stopniowym odchodzeniu od norm obyczajowych dyktowanych 

przez Kościół. Kazimierzanie czekali na pierwszego potomka przeciętnie około 18 miesięcy, 

co sytuuje badaną społeczność w gronie populacji charakteryzujących się krótkim 

oczekiwaniem na pierworodnego potomka. Należy dodać, że najmłodsze kobiety czekały 

dłużej na pierwszego dziecko niż te starsze, co spowodowane było charakterystycznymi 

problemami związanymi z zajściem w ciąże w przypadku najmłodszych mężatek. 

W zrekonstruowanych rodzinach w latach 1721−1800 urodzenie żywe przypadało przeciętnie 

co około 2 lata. Podobny wynik zanotowano także w przypadku innych ośrodków miejskich. 

Równocześnie obliczyłem, że odstępy międzyurodzeniowe sukcesywnie ulegały istotnej 

redukcji pomiędzy kolejnymi porodami. Analiza długości trwania związków małżeńskich 

wykazała, że największą grupę stanowiły te trwające 15−19 lat. W Kazimierzu w latach 

1721−1750 małżeństwo trwało przeciętnie 17,9 roku (mediana: 17 lat). Uznałem ten wynik za 

typowy dla ośrodków miejskich w tym czasie. Ponowne zawarcie małżeństwa było wówczas 

dla wielu wdów koniecznością ekonomiczną, ale i wdowcom doskwierał brak kobiecej ręki 

w gospodarstwie domowym, szczególnie jako matki dla dzieci. Prawie połowa osób wdowich 

weszła w nowe związki małżeńskie. Szanse owdowiałych partnerów nie były jednak równe, 

bowiem kiedy 2/3 wdowców zawarło ponowny związek, to uczyniła to samo tylko 1/3 wdów. 

W przypadku kobiet ponownym mariażom nie sprzyjała duża liczba dzieci, jaką spłodziły 

z poprzednim partnerem. Wdowcy nie tylko częściej zawierali ponowne związki, ale 

równocześnie czynili to szybciej od wdów. Jednak w sytuacji, gdy wdowa po mistrzu 

cechowym posiadała warsztat rzemieślniczy, mogła stanowić atrakcyjną partię dla młodych 

adeptów rzemiosła, którzy w ten sposób byli w stanie zapewnić sobie lepszy start życiowy, 

nawet jeśli kobieta była w starszym wieku i posiadała już liczne potomstwo. Na 1 000 porodów 

przynajmniej 11 kończyło się śmiercią kobiety w wyniku komplikacji zdrowotnych. Pierwszy 

z kolei poród był przeważnie najbardziej niebezpieczny. 
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W centrum zainteresowań demografii historycznej, oprócz zagadnień związanych 

z życiem na łonie rodziny nuklearnej, pozostają również kwestie dotyczące życia poza nią. 

Taką tematykę podjąłem w rozdziale V. Udział dzieci nieślubnych w kazimierskiej populacji 

był typowy dla ówczesnych społeczeństw miejskich, bowiem stanowiły one około 10% 

urodzeń. Ich prawdziwa skala nigdy nie będzie jednak możliwa do określenia. Dokładna analiza 

zapisów dotyczących rodziców nieślubnych dzieci (np. pod kątem ich pochodzenia 

społecznego) była nieosiągalna z powodu skąpego charakteru zapisów metrykalnych. Uwaga 

to odnosi się tym bardziej do ojców nieślubnych dzieci, których personalia były zwykle 

pomijane w księgach metrykalnych. Posiadanie nieślubnego potomka nie zawsze było owocem 

prowadzenia rozwiązłego życia czy trudnienia się prostytucją, ale mogło stanowić świadectwo 

trwania w związku nieformalnym. Wśród mieszkańców Kazimierza zdarzały się przypadki 

pozostawania w takich związkach (konkubinatach), chociaż skala ich powszechności jest 

trudna do określenia w świetle dostępnych źródeł. 

W rozdziale VI przedstawiłem zagadnienia dotyczące przemieszczeń ludności. Ruchy 

migracyjne odgrywały niebagatelną rolę w ówczesnych miastach. Przemieszczania zostały 

zmierzone według najkrótszego przejścia pieszego. Codzienne, wahadłowe migracje ludności 

do miasta związane były z podejmowaniem dorywczego zajęcia przez okoliczną ludność 

wiejską. W mieście istniało stałe zapotrzebowanie na pracowników dniówkowych. 

Codziennych cyrkulacji dokonywano także w związku ze zbytem wiejskich towarów na 

targowiskach w mieście. Zdecydowaną większość dostawców stanowili chłopi, których dystans 

przemieszczeń zwykle nie przekraczał zasięgu ich świata codziennego – tego samego dnia 

udawali się na targi i wracali do swoich domów. Mężczyźni specjalizowali się w dostawie 

większych ilości towarów (dostarczanych wozami), zaś kobiety zwykle przynosiły niewielkie 

ilości produktów. Mężczyźni przemieszczali się w celach handlowych zwykle na dłuższe 

dystanse niż czyniły to kobiety. Mieszkańcy wielu miejscowości specjalizowali się w dostawie 

konkretnych towarów. Z kolei migracje czasowe związane były z podejmowaniem sezonowego 

zatrudnienia, co oznaczało dłuższy pobyt w mieście. Najpowszechniejsze przemieszczenia tego 

typu dotyczyły osób świadczących pracę w charakterze służących. Migracje sezonowe wiązały 

się jednak z pewnym ryzykiem, dlatego niektórzy migranci byli wspierani w nowym 

środowisku przez już wcześniej zaaklimatyzowaną rodzinę czy znajomych. Dla wielu 

migrantów pozbawionych wsparcia przemieszczenia zakończyły się niepowodzeniem. Ruch 

migracyjny związany z podejmowaniem sezonowego zajęcia zarobkowego odbywał się także 

w drugim kierunku – z miasta na wieś. W czasie zwyżki podaży zajęć na wsi (np. w okresie 
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żniw) biedniejsza część mieszkańców miasta, aby dorobić do domowego budżetu, udawała się 

na wieś celem podjęcia pracy sezonowej. Ostatnia część rozważań w ramach rozdziału VI 

dotyczyłą migracji trwałych, najbardziej doniosłych przemieszczeń, które stanowiły dla miasta 

ważne źródło zewnętrznego dopływu zasobu demograficznego. Napływ stałych osadników 

odbudowywał potencjał demograficzny ówczesnych miast, szarganych epidemiami 

i działaniami wojennymi, w tym także i Kazimierza. Dzięki analizie księgi przyjęć do prawa 

miejskiego Kazimierza pochodzącej ze schyłkowego okresu nie tylko Rzeczypospolitej, ale 

i funkcjonowania tego miasta jako niezależnego bytu, udało mi się podjąć próbę analizy 

zjawiska migracji stałych do miasta. Pomimo niewielkiej próby badawczej księgi obywatelskie 

ukazują tylko najzamożniejszą część migrantów, omijając tym samym grono osiedleńców bez 

praw obywatelskich. W latach 1772–1793 wśród przyjętych do kazimierskiego prawa 

miejskiego około 20% osób stanowili chłopi. Udało się także dokonać ustaleń dotyczących 

wieku osób przyjmujących prawo miejskie, chociaż takich informacji nie zapisywano 

w analizowanym źródle. Średnia wieku nowego obywatela miasta wynosiła około 32 lat 

(mediana: 30 lat). Okazało się również, że obywatele, którzy pochodzili z ośrodków 

oddalonych do 15 km od Kazimierza byli nieco młodsi niż ci, którzy przebyli dłuższy dystans. 

Stwierdziłem równocześnie, że miasto Kazimierz było dla wielu nowych obywateli tylko 

przystankiem migracyjnym, bowiem nie zagrzewali oni miejsca na dłużej. 

Dokonane analizy pozwoliły uzyskać dość typowy obraz ludności małego miasta 

preindustrialnego. Potwierdziły to przede wszystkim niewielkie, typowe dla ówczesnych miast, 

rozmiary kazimierskich rodzinnych gospodarstw domowych. Rozmiar tegoż gospodarstwa 

zależał nie tylko od zamożności jego kierownika, ale także od liczby dzieci oraz służących tam 

przebywających. W Kazimierzu występowało w owym czasie zjawisko life-cycle servants – 

okres służby stanowił jeden z etapów życia człowieka. Wśród kazimierskich gospodarstw 

domowych dominowały te prowadzone przez rodziny nuklearne. Realia miejskie sprzyjały 

jednak kierowaniu gospodarstwem samotnie. Ustalenia wskazują również na niepoślednią rolę 

kobiet jako głów gospodarstw domowych. Również analiza funkcjonowania kazimierskich 

rodzin zrekonstruowanych wykazała w wielu aspektach duże podobieństwo do najmniejszych 

komórek społecznych zamieszkujących inne ośrodki miejskie Rzeczypospolitej w tym czasie. 

Świadectwo życia poza strukturami rodzinnymi – w postaci związków nieformalnych, poczęć 

przedślubnych oraz urodzeń pozamałżeńskich – było widoczne w świetle wykorzystanych 

źródeł również w Kazimierzu, w skali porównywalnej do innych ośrodków. W tym miejscu 

muszę stwierdzić, że odsetek poczęć przedślubnych czy urodzeń pozamałżeńskich zwiększał 
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się w ciągu XVIII stulecia, co może świadczyć o poprawie jakości źródeł, ale także o tendencji 

do odchodzenia od zakazów kościelnych i stopniowym słabnięciu reżimu obyczajowego. 

Migracje odgrywały w mieście dużą rolę, zwłaszcza ruch wahadłowy w postaci codziennych 

dostaw do miasta towarów i żywności, które dokonywane były najczęściej przez okoliczną 

ludność chłopską. Kazimierz stanowił także rynek pracy dla codziennych i sezonowych 

migrantów. 

Otrzymane rezultaty badawcze, dzięki oparciu analiz o zróżnicowane i bogate źródła, 

mogą stanowić impuls dla innych badaczy do podjęcia dalszych badań nad ludnością 

krakowskiego zespołu miejskiego w okresie staropolskim. Uważam, że potencjał badawczy 

zebranych źródeł i utworzonych baz danych nie został przeze mnie całkowicie spożytkowany 

w niniejszej pracy, toteż owocne byłoby ich wykorzystanie w dalszych badaniach nad ludnością 

Kazimierza w XVIII wieku. 
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w kraju naszym, t. 4, wyd. J. U. Niemcewicz, Lipsk 1839. 
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Aneks 

Tabela 125. Obcy nupturienci, którzy zawarli ślub w parafii Bożego Ciała w Kazimierzu w latach 1691–1800 

Miejscowość 
Data 

ślubu 
Imię i nazwisko Płeć Stan społeczny / zawód 

Bieżanów 
1785 Franciszka Bernasiowna K Ch / b.d. 

1791 Walenty Gąstoł M b.d. / b.d. 

Biskupice 1748 Kacper Dymiołek M b.d. / służący 

Biskupie 1768 Józef Ziołkowski M b.d. / b.d. 

Borki 1758 Felicjan Siedlecki M b.d. / b.d. 

Cieszyn 1783 Helena Jenerałowna K b.d. / b.d. 

Cna 1782 Antoni Chudy M b.d. / b.d. 

Czarna Wieś 1784 Franciszek Albinski M b.d. / b.d. 

Czechy 1704 Jan Czerny M b.d. / b.d. 

Częstochowa 1717 Regina Stefankowiczowa K b.d. / b.d. 

Dębniki 

1708 Józef Godzanowski M b.d. / b.d. 

1778 Augustyn Gurzenski M Ch / b.d. 

1748 Małgorzata Slawska K b.d. / służąca 

1712 Tomasz Ziernicki M b.d. / b.d. 

1726 Tomasz Ziernicki M b.d. / b.d. 

Frydrychowice 1788 Jakub Szefer M b.d. / b.d. 

Galicja 

1792 Jan Arendziak M Ch / b.d. 

1785 Elżbieta Formaystryn K b.d. / włóczęga 

1792 Agnieszka Kleczowna K Ch / b.d. 

1785 Grzegorz Matyszko M b.d. / włóczęga 

1790 Wacław Stock M b.d. / włóczęga, zbieg 

1792 Mikołaj Woycikowicz M b.d. / b.d. 

1790 Ignacy Zienko Siekierski M b.d. / b.d. 

Głogów 1785 Maciej Szatka M b.d. / b.d. 

Gorzków 1710 Anna Bugayczykowa K b.d. / b.d. 

Imielin 1712 Bartłomiej Jachymowski M b.d. / b.d. 

JA (parafia) 

1769 Józef Dobrucki M M / notarius thesauri Vielicensi 

1708 Jakub Frydrychowicz M b.d. / b.d. 

1708 Kazimierz Podgorski M b.d. / b.d. 

1749 Wojciech Serek M b.d. / b.d. 

Jasień 1783 Maciej Jezierski M M / piekarz, kupiec 

Kamienica 1753 Paweł Strzałkowski M b.d. / b.d. 

Kapelańskie 1758 Wojciech Kukułka M Ch / b.d. 

Karniów 1778 Michał Szulc M b.d. / b.d. 

Katarzyńskie 
1780 Zofia Kalitowa K Ch / b.d. 

1780 Kazimierz Napolski M Ch / b.d. 

Kleparz 

1794 Kazimierz Drużgalski M b.d. / b.d. 

1792 Wojciech Jastrzębski M M / b.d. 

1708 Kacper Wyczkowicz M b.d. / b.d. 

Kłobuck 
1717 Wojciech Brodzki M b.d. / b.d. 

1778 Roch Grzybowski M M / b.d. 

Kobierzyn 

1756 Zofia Czajonka K Ch / b.d. 

1799 Helena Koziorowska K Ch / b.d. 

1800 Regina Targosiowna K Ch / b.d. 

Koźle 1783 Mateusz Liner M M / krawiec 

Kraków 

1789 Wawrzyniec Bratosiewicz M M / pasamonik 

1691 Stanisław Brodanek M M / b.d. 

1759 Marcin Bzowski M b.d. / b.d. 

1755 Jan Chudzikowicz M M / b.d. 

1779 Tomasz Czernecki M b.d. / b.d. 

1692 Tomasz Faruchowicz M b.d. / b.d. 
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Kraków 

1743 Antoni Fischer M M / b.d. 

1711 Tomasz Fitowicz M M / szewc 

1705 Tomasz Gaworski M b.d. / b.d. 

1756 Michał Jędrzeiowski M M / b.d. 

1727 Krzysztof Kaczynski M b.d. / żołnierz 

1703 Paweł Kargowski M b.d. / b.d. 

1705 Józef Kępkowicz M M / rzeźnik 

1783 Walenty Kmiecinski M b.d. / b.d. 

1727 Jan Kozłowski M b.d. / żołnierz 

1728 Jakub Krasowski M b.d. / b.d. 

1718 Egidiusz Kurdybanowski M b.d. / b.d. 

1755 Grzegorz Kwiatkowski M M / bednarz, kowal 

1794 Rozalia [?] Marianszczonka K b.d. / b.d. 

1708 Walenty Mączyński M b.d. / b.d. 

1694 Jacek Mecherski M b.d. / b.d. 

1754 Maciej Mroczkowski M M / b.d. 

1786 Jakub Pawlikowski M M / b.d. 

1786 Franciszek Przeorski M M / cyrulik 

1730 Jan Rzeszowski M b.d. / b.d. 

1707 Andrzej Sandowski M b.d. / b.d. 

1712 Jan Schabowicz M b.d. / b.d. 

1753 Jakub Siekierski M b.d. / b.d. 

1754 Jacek Sowinski M M / b.d. 

1766 Feliks Szymczykiewicz M M / garncarz 

1731 Jan Śmiałkowicz M b.d. / b.d. 

1761 Józef Wadowski M M / szewc 

1783 Rozalia Wielaytowska K Sz / burgrabia krakowska 

1696 Stanisław Woyciechowski M b.d. / b.d. 

1736 Maciej Wroblewski M b.d. / b.d. 

1750 Stanisław Zarzycki M b.d. / b.d. 

1795 Jan Kanty Zielenski M b.d. / b.d. 

1752 Małgorzata Ziębinska K b.d. / b.d. 

1786 Jan Zurawski M b.d. / b.d. 

1758 Walenty Żurkowicz M b.d. / b.d. 

Krzcięcice 1763 Jan Ozechoski M b.d. / b.d. 

Krzyszkowice 

1757 Jan Dyiko M Ch / kucharz zakonny w Krzyszkowicach 

1749 Mikołaj Krolikiewicz M M / kucharz zakonny w Krzyszkowicach 

1758 Wojciech Mazurkiewicz M Ch / poddany klasztoru Bożego Ciała 

Księże 
1789 Wojciech Odskoszyński M Ch / b.d. 

1795 Jan Ramzinski M b.d. / b.d. 

Lubicz 1756 Andrzej Gumulczynski M b.d. / b.d. 

Ludwinów 

1784 Regina Kozubkowna K Ch / b.d. 

1789 Kunegunda Kozubowna K Ch / b.d. 

1771 Walenty Swiatłowski M b.d. / b.d. 

1786 Walenty Swiatłowski M Ch / b.d. 

Łagiewniki 

1788 Małgorzata Fraszowna K Ch / b.d. 

1748 Regina Otkowska K b.d. / b.d. 

1785 Zofia Smagalska K Ch / b.d. 

1792 Bartłomiej Żylinski M M / b.d. 

M (parafia) 1781 Antoni Halicki M M / b.d. 

Miłonów 1749 Jakub Rogoz M b.d. / b.d. 

Mogilany 1789 Krzysztof Solecki M b.d. / b.d. 

Mogiła 1787 Małgorzata Krzembalska K b.d. / b.d. 

Morawy 1757 Szymon Felix M b.d. / służący 

MS (parafia) 
1776 Andrzej Kałuskiewicz M M / b.d. 

1777 Jan Libenfelt M b.d. / b.d. 
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Mstów 1701 Jan Osieński M b.d. / b.d. 

Myślenice 
1782 Marianna Witkiewiczowna K b.d. / b.d. 

1707 Mikołaj Wontorski M b.d. / b.d. 

Niepołomice 1752 Sebastian Choderowski M b.d. / organista kościoła w Niepołomicach 

Nowa Góra 1691 Kazimierz Jaskier M b.d. / b.d. 

Nowy Wiśnicz 1729 Bartłomiej Nowinski M b.d. / b.d. 

Ochojno 1781 Jan Urbanski M b.d. / b.d. 

Olkusz 1760 Franciszek Staniszewski M M / piekarz 

Ołomuniec 1782 Anna Aldryn K b.d. / b.d. 

Opatkowice 1784 Krzysztof Pokucinski M b.d. / b.d. 

Piasek 

1742 Jakub Gruda M b.d. / bramny 

1748 Józef Jaryszewski M b.d. / b.d. 

1781 Paweł Skockowicz M b.d. / b.d. 

Płaszów 

1765 Małgorzata Donaczykowa K Ch / b.d. 

1736 Wojciech Kubikowski M M / b.d. 

1791 Wojciech Norek M b.d. / robotnik dniówkowy 

1792 Tomasz Nurek M Ch / parobek, służący 

1754 Wawrzyniec Golik M Ch / b.d. 

1735 Józef Sczepanik M b.d. / b.d. 

1693 Kazimierz Trzcinski M b.d. / b.d. 

1797 Stanisław Wnęk M M / b.d. 

1795 Jakub Woyciechowski M Ch / b.d. 

1792 Regina Woycikowna K Ch / b.d. 

1763 Jan Wuycik M Ch / b.d. 

Pobiednik 
1761 Bartłomiej Czechowicz M b.d. / b.d. 

1749 Andrzej Zygladowski M b.d. / służący 

Podgórze 

1798 Marianna Chodaczewska K M / b.d. 

1794 Józef Filipowicz M b.d. / b.d. 

1789 Mikołaj Konjuszy M b.d. / b.d. 

1789 Józef Krzyż M b.d. / b.d. 

1790 Kacper Sopiński M b.d. / b.d. 

1784 Bartłomiej Zylski M M / b.d. 

Podmarki 
1795 Katarzyna Nowakowska K Ch / b.d. 

1798 Barbara Senderska K Ch / b.d. 

Podzamcze 

1740 Maciej Szaszorski M b.d. / b.d. 

1743 Wojciech Szaszorski M b.d. / b.d. 

1692 Krzysztof Woÿcikowicz M b.d. / b.d. 

Prądnik 1787 Józef Wichrowski M b.d. / b.d. 

Przybysławice 1718 Justyna Oraczewska K b.d. / b.d. 

Púchov (Puchów) 1749 Katarzyna Różyckowna K b.d. / b.d. 

Pychowice 1793 Teresa Żakrzoszczonka K Ch / b.d. 

Radocza 1780 Aleksander Gronowski M M / b.d. 

Rudawa 1754 Aleksander Czaykowski M b.d. / b.d. 

Rybaki 1751 Jan Gołkierczyk M M / rybak 

Sieborowice 1761 Józef Skorupski M Sz / administrator 

Skawina 1781 Feliks Jodłowski M M / b.d. 

Sokoleniec 
1797 Katarzyna Jaworszczonka K Ch / b.d. 

1740 Andrzej Solecki M b.d. / b.d. 

Stradom 

1692 Barbara Brocka K b.d. / b.d. 

1708 Grzegorz Brucki M b.d. / b.d. 

1747 Sebastian Brzezowski M b.d. / b.d. 

1738 Marcin Cachurski M b.d. / b.d. 

1692 Stanisław Chełpinski M M / b.d. 

1707 Wojciech Chełpinski M b.d. / b.d. 

1698 Jakub Cyrankowic M M / b.d. 

1703 Jakub Dimkiewicz M b.d. / b.d. 
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Stradom 

1696 Maciej Gwozdzikiewic M M / b.d. 

1721 Tomasz Kępski M b.d. / b.d. 

1783 Karol Kubaszewski M M / krawiec 

1708 Anna Kulkowicowa K b.d. / b.d. 

1736 Stanisław Mazurkiewicz M b.d. / b.d. 

1730 Jakub Muszynski M b.d. / b.d. 

1717 Jan Pudłowski M M / b.d. 

1708 Paweł Smłociński M b.d. / b.d. 

1707 Jan Szczerbik M b.d. / b.d. 

1711 Bartłomiej Winiarski M b.d. / b.d. 

1789 Małgorzata Woycikiewiczowna K M / b.d. 

Swoszowice 

1788 Magdalena Mataszkowa K Ch / b.d. 

1777 Marianna Surowczonka K Ch / b.d. 

1789 Regina Surowczonka K Ch / b.d. 

Śląsk 

1794 Ewa Bienusin K b.d. / b.d. 

1759 Maciej Cieślik M b.d. / b.d. 

1794 Jan Frasmam M b.d. / żołnierz 

1794 Anna Heflerowa K b.d. / b.d. 

1730 Karol Urban K… [nieczytelne] M b.d. / b.d. 

1795 Katarzyna Paulachin K b.d. / b.d. 

Tabor 1783 Józef Kromołowski M M / kupiec, aptekarz 

Tyczyn 1761 Paweł Szperkowski M b.d. / żołnierz 

Wadowice 1761 Józef Suruwczynski M b.d. / b.d. 

Warmia 1709 Michał Feygembaum M b.d. / b.d. 

Wawrzeńczyce 1774 Jan Skowronski M b.d. / b.d. 

Wesoła 
1708 Stanisław Czyrzycki M b.d. / b.d. 

1756 Wacław Karasiewicz M b.d. / b.d. 

Węgry 1782 Marcin Galiczek M b.d. / b.d. 

Wieliczka 

1694 Mikołaj Bedkowski M M / b.d. 

1758 Jacek Dobrzanski M M / b.d. 

1769 Stanisław Dobrzanski M b.d. / b.d. 

1705 Franciszek Fila... [nieczytelne] M b.d. / b.d. 

1779 Maciej Jabłonski M M / b.d. 

1779 Anastazja Knapieszczonka K M / b.d. 

1754 Wojciech Krzyzanowski M b.d. / b.d. 

1749 Jakub Matuszewic M M / b.d. 

1761 Jakub Niedziela M b.d. / b.d. 

1779 Petronella Rescinska K b.d. / b.d. 

1795 Marianna Sitkowska K b.d. / b.d. 

1790 Karol Sroczyński M M / krawiec 

1753 Mikołaj Twardowski M b.d. / b.d. 

1779 Marcin Woycis M M / murarz 

Więckowice 1711 Tomasz Siedlecki M b.d. / b.d. 

WNMP 

(parafia) 

1780 Jan Gotfryd M b.d. / b.d. 

1795 Wincenty Palczewski M b.d. / b.d. 

1761 Karol Piwonka M M / b.d. 

1791 Józef Snopczyk M b.d. / b.d. 

w. krakowskie 1729 Julianna Dobrowolska K b.d. / b.d. 

w. sandomierskie 1785 Szczepan Sokołowski M b.d. / b.d. 

Wola Duchacka 

1745 Jadwiga Jaworowna K Ch / b.d. 

1748 Regina Klapionka K Ch / b.d. 

1761 Agnieszka Kłapińska K Ch / b.d. 

Wrocław 1787 Józef Fritman M b.d. / robotnik niewykwalifikowany 

WŚ (parafia) 

1769 Jan Culudzki M b.d. / b.d. 

1764 Jan Muszynski M b.d. / b.d. 

1789 Marcin Nidecki M b.d. / b.d. 
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WŚ (parafia) 

1794 Marcin Peszko M b.d. / b.d. 

1795 Jan Polinkiewicz M b.d. / b.d. 

1795 Jakub Wisniowski M b.d. / b.d. 

1791 Jan Włodek M b.d. / b.d. 

1776 Piotr Zaluski M b.d. / b.d. 

Za mostem 

Wielickim 

 

1782 Agnieszka Brylonka K b.d. / b.d. 

1777 Kazimierz Dylowski M Ch / b.d. 

1766 Symeon Gembarowski M M / murarz 

1775 Wawrzyniec Kudaszewicz M M / rzeźnik 

1787 Błażej Marszałek M b.d. / b.d. 

1767 Justyna Pyzikowna K b.d. / b.d. 

1735 Regina Rozmarynowsczanka K b.d. / b.d. 

1783 Katarzyna Sikorska K b.d. / b.d. 

1786 Katarzyna Solecka K b.d. / b.d. 

1784 Małgorzata Zarzeczyska K Ch / b.d. 

1799 Franciszek Żelasko M b.d. / robotnik dniówkowy 

Zabłocie 

1787 Jadwiga Barwinska K b.d. / b.d. 

1712 Maciej Bugayski M b.d. / b.d. 

1766 Regina Gembalska K b.d. / b.d. 

1769 Antoni Woyciechowski M b.d. / b.d. 

1778 Agnieszka Wuycikowa K Ch / b.d. 

Zagrody 

1761 Zofia Laskowska K Ch / b.d. 

1778 Józef Nimetz M M / aptekarz 

1795 Marianna Parlinszczonka K Ch / b.d. 

1788 Rozalia Woyciechowska K Ch / b.d. 

Zakliczyn 1706 Wojciech Sczepankowic M M / b.d. 

Zakrzówek 

1795 Stanisław Bielawski M Ch / b.d. 

1775 Franciszek Fridrich M b.d. / b.d. 

1798 Petronella Jasienszczonka K b.d. / b.d. 

1795 Katarzyna Jaworska K Ch / b.d. 

Zamek krakowski 1741 Tomasz Marszałek M b.d. / b.d. 

Zawiśle 

1728 Michał Biegusik M b.d. / b.d. 

1749 Andrzej Niedzielski M b.d. / służący księży misionarzy 

1753 Antoni Solecki M b.d. / b.d. 

1783 Jan Starski M M / szewc 

Zduny 1792 Julianna Dobrzycka K b.d. / b.d. 

Zebrzydowskie 1790 Michał Szczypczyk M Ch / b.d. 

Zwierzyniec 

1785 Michał Jaszewski M M / rzeźnik 

1703 Jan Jurgielewicz M b.d. / b.d. 

1731 Maciej Paydzinski M b.d. / b.d. 
Źródło: ANK, MBC, Księga ślubów 1691–1787 [mikrofilm], sygn. 5–73; Księga ślubów 1788–1864 
[mikrofilm], sygn. 5–74. Dane z ksiąg ślubów zostały uzupełnione w oparciu o inne źródła. Uwagi: 
1) w kwadratowych nawiasach podano region lub państwo pochodzenia nupturienta – nie zapisano bowiem 
w księdze dokładnej lokalizacji (Galicja, Śląsk, Warmia, Węgry, województwo sandomierskie, województwo 
krakowskie; 2) w 19 przypadkach znana była tylko parafia pochodzenia nupturienta. Objaśnienia  skrótó w 
parafi i : JA – parafia św. Jakuba Apostoła w Kazimierzu; M – parafia św. Mikołaja na Wesołej (jurydyce przy 
Krakowie); MS – parafia śś. Michała i Stanisława w Kazimierzu; WNMP – parafia Wniebowzięcia NMP 
(Mariacka) w Krakowie; WŚ – parafia Wszystkich Świętych w Krakowie. Objaśnienia nazw 
geograficznych: Kapelańskie – folwark krakowskiej kapituły katedralnej, część wsi Zakrzówek; 
Katarzyńskie – część wsi Dębniki; Księże – część wsi Dębniki; Lubicz – jurydyka szlachecko-magnacka przy 
Krakowie; Piasek – grunt z kościółem i klasztorem karmelitów; Podgórze – od 1784 r. miasto, wcześniej 
przedmieście; Podmarki – część wsi Dębniki; Podzamcze – królewska jurydyka przy Krakowie (zwana też 
„Wielkorządami”); Rybaki – część wsi Dębniki; Sokoleniec – folwark na drugim brzegu Wisły, od 1784 r. obszar 
miasta Podgórza; Stradom – przedmieście Kazimierza podlegające parafii Wszystkich Świętych w Krakowie; 
Wesoła – jurydyka szlachecko-magnacka przy Krakowie; Za mostem Wielickim – określenie przedmieścia 
(zwanego także „Zawiślem”) stanowiącego od 1784 r. obszar miasta Podgórza; Zagrody – część wsi Dębniki; 
Zawiśle – określenie przedmieścia (zwanego także „za mostem Wielickim”) stanowiącego od 1784 r. obszar 
miasta Podgórza; Zebrzydowskie – część wsi Dębniki. Objaśnienia skrótó w stanó w społecznych : 
Sz – szlachta; M – mieszczanin; Ch – chłop. Objaśnienia innych skró tów : M – mężczyzna; K – kobieta; 
w. – województwo. 
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Tabela 126. Karta rodziny zrekonstruowanej nr BC−78 

Mąż: Jan Okoński Syn:  — Stan społeczny, zawód: 

Żona: Franciszka Szwandrowna Córka:  Jana i Franciszki mieszczanin, karczmarz, rajca 

Rodzina numer: Ślub zawarty w: 

Numer 
kolejnego 
związku 

Wiek 
ślubu 

Daty 

Czas 
trwania 

W
ie

k
 p

rz
y
 k

o
ń
c
u

 

o
b

s
e

rw
a
c
ji Data powtórnego małżeństwa 

Czas 
wdowieństwa 

Imię i nazwisko 
nowego partnera 

BC−78 
Kościele Bożego Ciała 

w Kazimierzu 

małżeństwa 
końca 

obserwacji 

— 
13.02.1752 24.03.1791 39 — — 

 Urodzony/a w: Zamieszkały/a w: urodzenia śmierci Wiek Data wdowieństwa 
Wiek 

ponownego 
ślubu 

Miejsce zgonu 

Mąż: ? Kazimierz 2 37 1715 07.06.1792 77 76 24.03.1791 — Kazimierz 
Żona: Kazimierz Kazimierz 1 13 24.02.1738 24.03.1791 53 53 — — Kazimierz 

Grupa 
wieku 

Trwanie 
(w latach) 

Liczba 
urodzeń 

Wiek 
matki 

Lata 
małżeństwa 

Przedział 
(w 

miesiącach) 
D

Z
IE

C
I 

Lp. Płeć 
Daty Wiek 

zgonu 
Imię 

Data 
małżeństwa 

Imię i nazwisko 
współmałżonka Urodzeń Zgonów 

Wiek kobiety 15 2 29 1 M 20.07.1754 10.08.1754 0 Szymon   

15−19 5 3 17 4 28 2 M 11.11.1756   Marcin Wincenty ? Franciszka 

20−24 5 4 19 6 15 3 M 19.02.1758 07.04.1758 0 Kazimierz   

25−29 5 3 20 7 18 4 M 02.09.1759 07.03.1760 0 Kajetan Michał Joachim   

30−34 5 3 21 8 14 5 M 03.11.1760   Karol Jan 05.10.1791 Katarzyna Bekierska 

35−39 5 2 22 10 15 6 K 07.02.1762   Apolonia   

40−44 5  24 11 12 7 K 24.02.1763   Franciszka Katarzyna 15.11.1778 Józef Nemetz 

45−49 5  26 14 34 8 K 03.01.1766 05.01.1767 1 Kacper Baltazar Melchior   

Czas trwania małżeństwa 28 15 15 9 M 05.04.1767 25.08.1768 1 Walerian Wojciech   

0−4 5 2 29 16 13 10 K 04.05.1768   Katarzyna   

5−9 5 3 30 17 16 11 K 04.09.1769   Rozalia   

10−14 5 3 32 20 28 12 K 16.01.1772 16.08.1783 11 Tekla   

15−19 5 3 33 20 4 13 K 03.06.1773 11.12.1773 1 Marianna   

20−24 5 3 35 23 29 14 M 04.11.1774 12.02.1777 2 Jan Kanty Emeryk   

25−29 5 1 38 26 37 15 M 03.12.1777   Stanisław Kazimierz   

30−34 5     16        
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Tabela 127. Karta rodziny zrekonstruowanej nr J−38 

Mąż: Franciszek Borgiasz Ruśnikiewicz Syn:  Tomasza i Małgorzaty Stan społeczny, zawód: 

Żona: Salomea Nowakowna Córka:  Jakuba i Anny mieszczanin kazimierski, kamieniarz, murarz 

Rodzina numer: Ślub zawarty w: 

Numer 
kolejnego 
związku 

Wiek 
ślubu 

Daty 

Czas 
trwania 

W
ie

k
 p

rz
y
 k

o
ń
c
u

 

o
b

s
e

rw
a
c
ji 

Data powtórnego 
małżeństwa 

Czas 
wdowieństwa 

Imię i nazwisko nowego 
partnera 

J−38 
 

Kościele św. Jakuba  

Apostoła w Kazimierzu 

małżeństwa 
końca 

obserwacji 

— 
30.09.1764 23.10.1790 26 — — 

 Urodzony/a w: Zamieszkały/a w: urodzenia śmierci Wiek Data wdowieństwa 
Wiek 

ponownego 
ślubu 

Miejsce zgonu 

Mąż: Za Bramą Wielicką Za Bramą Wielicką 1 20 07.10.1743 23.10.1790 47 47 — — Za Bramą Krakowską 

Żona: Kazimierz Kazimierz 1 18 25.10.1745 19.10.1793 47 44 23.10.1790 — Za Bramą Krakowską 

Grupa 
wieku 

Trwanie 
(w latach) 

Liczba 
urodzeń 

Wiek 
matki 

Lata 
małżeństwa 

Przedział 
(w miesiącach) 

D
Z

IE
C

I 

Lp. Płeć 
Daty Wiek 

zgonu 
Imię 

Data 
małżeństwa 

Imię i nazwisko 
współmałżonka Urodzeń Zgonów 

Wiek kobiety 18 0 11 1 K 03.09.1765 01.08.1769 3 Tekla   

15−19 1,5 1 21 3 25 2 M 12.10.1767 19.09.1769 1 Jan Kanty   

20−24 5,0 2 23 5 27 3 K 22.01.1770   Marianna   

25−29 5,0 3 25 7 23 4 K 14.12.1771   Wiktoria Ewa   

30−34 5,0 3 27 9 25 5 M 07.01.1774   Sebastian Jacek 01.09.1794 Jadwiga Smułkowna 

35−39 5,0 3 29 11 24 6 M 12.01.1776   Paweł Jacek   

40−44 5,0 2 30 12 14 7 M 20.03.1777   Józef 15.02.1797 Katarzyna Dyguszezonka 

45−49 4,5  32 14 23 8 K 11.02.1779   Anna Julianna   

Czas trwania małżeństwa 34 16 23 9 K 21.01.1781 28.10.1784 3 Agnieszka   

0−4 5,0 2 36 18 26 10 K 29.03.1783 09.11.1784 1 Józefa Franciszka   

5−9 5,0 3 38 20 20 11 M 27.11.1784   Andrzej Józef   

10−14 5,0 3 39 21 16 12 M 17.04.1786 07.07.1786 0 Wojciech   

15−19 5,0 2 40 23 13 13 M 06.06.1787 30.09.1788 1 Antoni   

20−24 5,0 4 42 24 21 14 M 13.03.1789 11.05.1791 2 Józef   

25−29 1,5     15        

30−34      16        
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Tabela 128. Karta rodziny zrekonstruowanej nr BC−164 

Mąż: Józef Nemetz Syn:  Jan i Franciszka Stan społeczny, zawód: 

Żona: Franciszka Okońska Córka:  Maciej i Teresa mieszczanin kazimierski, aptekarz 

Rodzina numer: Ślub zawarty w: 

Numer 
kolejnego 
związku 

Wiek 
ślubu 

Daty 

Czas 
trwania 

W
ie

k
 p

rz
y
 k

o
ń
c
u

 

o
b

s
e

rw
a
c
ji 

Data powtórnego 
małżeństwa 

Czas 
wdowieństwa 

Imię i nazwisko 
nowego partnera 

BC−164 
Kościele Bożego Ciała 

w Kazimierzu 

małżeństwa 
końca 

obserwacji 

— 15.11.1778 25.03.1785 6 — — 

 Urodzony/a w: Zamieszkały/a w: urodzenia śmierci Wiek Data wdowieństwa 
Wiek ponownego 

ślubu 
Miejsce zgonu 

Mąż: Kazimierz Kazimierz 1 20 18.03.1758 1790 32 27 28.03.1785 — Kazimierz 

Żona: Kazimierz Kazimierz 1 15 24.02.1763 28.03.1785 22 22 — — Kazimierz 

Grupa 
wieku 

Trwanie 
(w latach) 

Liczba 
urodzeń 

Wiek 
matki 

Lata 
małżeństwa 

Przedział 
(w miesiącach) 

D
Z

IE
C

I 

Lp. Płeć 
Daty Wiek 

zgonu 
Imię Data małżeństwa 

Imię i nazwisko 
współmałżonka Urodzeń Zgonów 

Wiek kobiety 15 0 1 1 — 01.01.1779   —   

15−19 4,5 4 17 2 25 2 M 07.02.1781   Ignacy Błażej   

20−24 1,5 1 18 3 13 3 K 25.03.1782   Anna Józefa   

25−29   19 4 19 4 M 16.10.1783   Jan Kanty   

30−34   21 6 17 5 K 22.03.1785 15.12.1788 3 Józefa Anna   

35−39      6        

40−44      7        

45−49      8        

Czas trwania małżeństwa    9        

0−4 5,0 4    10        

5−9 1,5 1    11        

10−14      12        

15−19      13        

20−24      14        

25−29      15        

30−34      16        
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Tabela 129. Karta rodziny zrekonstruowanej nr BC−221 

Mąż: Maciej Jakubowski Syn:  Jana i Reginy Stan społeczny, zawód: 

Żona: Marianna Królicka Córka:  Jana i Marianny mieszczanin kazimierski, murarz 

Rodzina numer: Ślub zawarty w: 

Numer 
kolejnego 
związku 

Wiek 
ślubu 

Daty 

Czas 
trwania 

W
ie

k
 p

rz
y
 k

o
ń
c
u

 

o
b

s
e

rw
a
c
ji 

Data powtórnego 
małżeństwa 

Czas 
wdowieństwa 

Imię i nazwisko 
nowego partnera 

BC−221 
Kościele Bożego Ciała 

w Kazimierzu 

małżeństwa 
końca 

obserwacji 

Jan 

Imielski 14.02.1987 27.07.1797 10 17.01.1798 5 miesięcy 

 Urodzony/a w: Zamieszkały/a w: urodzenia śmierci Wiek Data wdowieństwa 
Wiek ponownego 

ślubu 
Miejsce zgonu 

Mąż: Kazimierz Kazimierz 1 30 17.02.1757 27.07.1797 40 40 — — Kazimierz 

Żona: Kazimierz Kazimierz 1 18 07.01.1769 — — 28 27.07.1797 29 — 

Grupa 
wieku 

Trwanie 
(w latach) 

Liczba 
urodzeń 

Wiek 
matki 

Lata 
małżeństwa 

Przedział 
(w miesiącach) 

D
Z

IE
C

I 

Lp. Płeć 
Daty Wiek 

zgonu 
Imię Data małżeństwa 

Imię i nazwisko 
współmałżonka Urodzeń Zgonów 

Wiek kobiety 19 1 12 1 K 19.02.1788   Franciszka   

15−19 1,5 1 21 3 31 2 K 03.10.1790   Regina   

20−24 5,0 3 22 4 10 3 K 06.08.1791 06.08.1794 3 Justyna   

25−29 3,5 3 23 5 12 4 M 12.08.1792 05.09.1796 4 Michał   

30−34   25 7 27 5 M 04.11.1794   Karol   

35−39   26 8 13 6 K 05.12.1795 16.08.1796 0 Marianna   

40−44   28 10 19 7 K 20.07.1797   Marianna   

45−49      8        

Czas trwania małżeństwa    9        

0−4 5,0 3    10        

5−9 5,0 3    11        

10−14 0,5 1    12        

15−19      13        

20−24      14        

25−29      15        

30−34      16        
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Tabela 130. Karta rodziny zrekonstruowanej nr BC−256 

Mąż: Michał Pyzikowski Syn:  Kazimierza i Reginy Stan społeczny, zawód: 

Żona: Jadwiga Guzikowska Córka:  Jacka i Apolonii mieszczanin kazimierski, murarz 

Rodzina numer: Ślub zawarty w: 

Numer 
kolejnego 
związku 

Wiek 
ślubu 

Daty 

Czas 
trwania 

W
ie

k
 p

rz
y
 k

o
ń
c
u

 

o
b

s
e

rw
a
c
ji Data powtórnego małżeństwa 

Czas 
wdowieństwa 

Imię i nazwisko 
nowego partnera 

BC−256 
Kościele Bożego Ciała 

w Kazimierzu 

małżeństwa 
końca 

obserwacji 
Apolonia 

Królicka  04.08.1776 03.12.1791 15 08.02.1792 2 miesiące 

 Urodzony/a w: Zamieszkały/a w: urodzenia śmierci Wiek Data wdowieństwa 
Wiek ponownego 

ślubu 
Miejsce zgonu 

Mąż: Kazimierz Kazimierz 1 27 17.09.1748 — — 43 03.12.1791 —  

Żona: Kazimierz Kazimierz 1 20 03.10.1755 03.12.1791 36 36 — 36 Kazimierz 

Grupa 
wieku 

Trwanie 
(w latach) 

Liczba 
urodzeń 

Wiek 
matki 

Lata 
małżeństwa 

Przedział 
(w miesiącach) 

D
Z

IE
C

I 

Lp. Płeć 
Daty Wiek 

zgonu 
Imię Data małżeństwa 

Imię i nazwisko 
współmałżonka Urodzeń Zgonów 

Wiek kobiety 21 1 12 1 M 06.08.1777   Kajetan Wawrzyniec   

15−19   22 2 17 2 K 10.01.1779   Agnieszka Marcianna   

20−24 4,5 4 22 2 0 3 K 10.01.1779   Agata Marcianna   

25−29 5,0 3 24 4 21 4 K 16.09.1780 30.09.1780 0 Teresa   

30−34 5,0 2 25 5 12 5 M 04.11.1781 12.02.1783 2 Karol Marcin   

35−39 0,5 1 28 8 33 6 M 02.08.1784 14.10.1785 1 Szczepan Dominik   

40−44   29 9 18 7 M 25.01.1786 13.11.1788 2 Paweł Karol   

45−49   31 11 24 8 M 15.01.1788 19.01.1788 1 Feliks   

Czas trwania małżeństwa 33 13 22 9 K 06.11.1789   Salomea Elżbieta   

0−4 5,0 4 35 15 25 10 K 29.11.1791 02.12.1791 0 Barbara Marianna   

5−9 5,0 3    11        

10−14 5,0 2    12        

15−19 0,5 1    13        

20−24      14        

25−29      15        

30−34      16        
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Tabela 131. Karta rodziny zrekonstruowanej nr BC−238 

Mąż: Marcin Lipowski Syn:  — Stan społeczny, zawód: 

Żona: Regina Śpiewakiewiczowna Córka:  Józefa i Jadwigi mieszkaniec (incola) Kazimierza 

Rodzina numer: Ślub zawarty w: 

Numer 
kolejnego 
związku 

Wiek 
ślubu 

Daty 

Czas 
trwania 

W
ie

k
 p

rz
y
 k

o
ń
c
u

 

o
b

s
e

rw
a
c
ji 

Data powtórnego 
małżeństwa 

Czas 
wdowieństwa 

Imię i nazwisko 
nowego partnera 

BC−238 

 

Kościele Bożego Ciała 

w Kazimierzu 

 

małżeństwa 
końca 

obserwacji 

Małgorzata 

Woykowska 07.02.1748 11.10.1788 40 21.06.1789 8 miesięcy 

 Urodzony/a w: Zamieszkały/a w: urodzenia śmierci Wiek Data wdowieństwa 
Wiek ponownego 

ślubu 
Miejsce zgonu 

Mąż: — Kazimierz 1 17 — — — 57 11.10.1788 — — 

Żona: Kazimierz Kazimierz 1 23 02.05.1724 11.10.1788 63 63 — — Kazimierz 

Grupa 
wieku 

Trwanie 
(w latach) 

Liczba 
urodzeń 

Wiek 
matki 

Lata 
małżeństwa 

Przedział 
(w miesiącach) 

D
Z

IE
C

I 

Lp. Płeć 
Daty Wiek 

zgonu 
Imię Data małżeństwa 

Imię i nazwisko 
współmałżonka Urodzeń Zgonów 

Wiek kobiety 24 1 20 1 M 16.10.1749   Jan   

15−19   27 4 30 2 K 30.04.1752   Katarzyna   

20−24 1,5 1 29 6 22 3 M 08.03.1754 19.03.1754 0 Józef   

25−29 5,0 2 30 7 16 4 M 06.07.1755   Jakub   

30−34 5,0 2 32 9 25 5 K 26.07.1757 13.01.1760 2 Anna   

35−39 5,0 1 35 12 34 6 M 13.05.1760 04.02.1767 6 Stanisław Jan   

40−44 5,0 2 40 17 64 7 M 16.08.1765 14.08.1769 3 Franciszek   

45−49 5,0 1 43 20 31 8 K 28.03.1768   Regina   

Czas trwania małżeństwa 45 22 23 9 K 04.03.1770   Helena Gertruda   

0−4 5,0 2    10        

5−9 5,0 3    11        

10−14 5,0 1    12        

15−19 5,0 1    13        

20−24 5,0 2    14        

25−29 5,0     15        

30−34 5,0     16        
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