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Péter Őri
Budapeszt

Long-term demographic change and local socio-cultural patterns: 
marriages and household structure in 18–20th century Hungary 

Introduction

In past societies, where the replacement of the population was linked first of 
all to the institution of marriage, and where households (the units of co-resident 
and co-operating people either related to each other or not) were the core elements 
of societies with respect to demographic reproduction, work, and consumption, 
marriage customs and the rules of household formation had a direct and impor-
tant impact on population development. On the one hand, the length of time spent 
in marriage and the proportion of those who never married directly affected the 
level of (marital) fertility. On the other hand, households were not only the frame-
work of reproduction, work, and consumption, but they were influenced by and 
related to the types of subsistence, taxation, the rules of inheritance, or the de-
mographic composition of the given societies. Therefore, the study of marriage 
customs and household structure in the past can reveal some key elements of the 
societies under investigation, and the literature related to the topic is extremely 
rich. In addition, since the 1960s research on marriage and household formation 
has become a crucial part of historical demography and family history. John Haj-
nal’s and Peter Laslett’s approach, in spite of the strong criticism, has remained an 
inevitable reference point so far. Hajnal’s attempt to create an explicative model 
of marriage customs and household formation rules, or Laslett’s classification 
of family households were an important phase of research because they incited 
a long series of comparative studies in this respect. As a consequence of the great 
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8 Péter Őri

amount of results related to Western Europe, marriage customs (first of all, age at 
first marriage and the final percentage of the never married) and household for-
mation rules have been regarded as the key elements of the ‘Western’ demograph-
ic regime. At the same time, Hajnal’s model has been refined several times, the 
cultural determinants of marriage and household structure have been completed 
by many other factors (see later in detail). But most of the experiences refer to 
Western Europe, and, in spite of some really considerable efforts, we know much 
less Central or Eastern Europe in this respect. This paper is a modest contribution 
which may help to better understand the characteristics of Central European mar-
riage and household formation.

In this paper, I try to reconstruct the main contours of marriage customs and 
household formation by using and analysing the data of a region situated around 
the capital (Buda and Pest or Budapest from 1873 onwards), and consisting of 
about two hundred settlements (on the territory of the historical county of Pest-
Pilis-Solt-Kiskun). The analysis focuses on two periods: the first is the end of the 
18th century when a greater amount of sources suitable for studying household 
structure and marriage customs emerged, and the second is the end of the 19th 
century and the beginning of the 20th century since when the series of official and 
professional population censuses have been available. Besides 18th century house-
hold lists (Conscriptiones Animarum) and 19th century censuses, I shall use the 
data of parish registers and vital statistics, and those of an 18th century cadastral 
survey, and 19th century statistics of food prices. All the data used in the course 
of the analysis are aggregated on settlement level, therefore this time the stress 
has been laid on the study of spatial differences, and, in some cases, changes over 
time. 

This paper aims at testing the relevance of the Hajnal model at settlement lev-
el, following the county level analysis of Tamás Faragó (Faragó 2003) at a consid-
erably less aggregated level. First of all, I have presumed that according to the Ha-
jnal model one should find more or less clear ethnocultural patterns of marriages 
and household structure in a typical Central European multi-ethnic and multilin-
gual region, in the middle of the historical Hungarian Kingdom. Here, migratory 
movements in the 18–19th centuries mixed “Western” and “Eastern” populations 
(Germans, Hungarians, Slovaks, Serbs and Croats). Therefore, if ethnic or in cer-
tain cases denominational factors influenced marriage rules or household forma-
tion, that would be a strong argument supporting the Hajnal model. On the con-
trary, if other (economic, social, or regional) determinants emerged, that would 
clearly falsify the prevalence of the dichotomous model. Similarly, if we found the 
ethnic patterns of marrying and forming households persisting in the longer run, 
that would support Hajnal’s approach which supposed an “Eastern” type of mar-
riages existing until the second half of the 20th century (Hajnal 1965: 101; Csernák 
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1997: 342; Tomka 2013: 50–60). By contrast, if these factors were altering in the 
shorter or longer term, that would refute the long term existence of an ‘Eastern’ 
marriage pattern at least in the studied area.

Results of former research

Research on marriage and the rules and patterns of household formation have 
been a central field of family history and historical demography since the 1960s. 
Therefore, the literature related to the topic is extremely rich, the survey of which 
cannot be the task of this paper. Besides some general statements on international 
literature, I would like to concentrate on Hungarian research findings and the 
gaps and unresolved problems in this respect.1 

According to the Hungarian social historian Gyula Benda, the research in 
this field can be described by two different approaches (Benda 2002: 109–110). 
The first is a very strong intention to create models and classifications which 
make comparative studies of European societies or different (European and 
non-European) cultures possible. Thus, the research on household structure and 
family history has been dominated by the works of John Hajnal and Peter Laslett 
since the 1960s (Hajnal 1965, 1982; Laslett 1972, 1983, 1988). Despite their model 
having been later modified and refined (Laslett 1983), its culturalist and static ap-
proach and simplifying classification have remained, and have been strongly crit-
icised so far.2 As a consequence of the creation of the ‘West-East’ model, a great 
number of case studies and micro-level analyses were carried out in the last some 
decades, which succeeded in revealing the complexity of European marriage 
customs and household formation rules.3 Benda regarded these local studies as 
the other ruling approach in family history. Naturally, to prove the existence of 
more differing models means the falsification of the simplifying dichotomous 
Hajnal-model, and to stress economic and social factors in household formation 
refutes the culturalist explanation which dominated Hajnal’s and Laslett’s works. 
In addition, dynamic approach and the understanding how households worked 

1 In this respect, I quote the work of Tamás Faragó (2003), which provides a very useful survey 
of the international research up until the millennium. Also see: Oris–Ochiai (2002). For newer 
summaries see: Gruber–Szołtysek (2012) and Szołtysek (2012). A newer attempt to survey the 
research field is Őri–Pakot (2014). 

2 For the criticism, see for example: Berkner (1972), Burguière–Lebrun (1986), Goody (1996), 
Schlumbohm (2000), Melegh (2002), Szołtysek (2008), Szołtysek–Zuber-Goldstein (2009), 
Gruber–Szołtysek (2012), Szołtysek (2012), Őri–Pakot (2014). 

3 Naturally, it is impossible to give here an overall survey. Only some important titles in this 
respect: Burguière–Lebrun (1986), Sabean (1990, 1998), Todorova (1993, 1996), Fauve-Chamoux–
Wall (1997), Husz (2002), Benda (2002, 2008), Faragó (1998, 2003), Szołtysek (2008), Gruber 
(2009), Őri (2009), Gruber–Szołtysek (2012). 
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and their structure changed over historical time or household life-cycle got more 
and more stress during the last two or three decades. According to this approach, 
household structure was a continuously changing phenomenon, in which demo-
graphic, cultural, and economic determinants (for instance the rules of inher-
itance, mortality, migration, or the continuously changing labour-force demand 
of the family households4) played the decisive role, instead of exclusively cultural 
and mental ones. So – instead of revealing the regional patterns of family and 
household formation – recent research has aimed to understand the dynamics and 
functioning of households. Since longitudinal series of household lists or series 
of regularly repeated population censuses have seldom survived, the most fre-
quent method is the analysis of cross-sectional data by age of household members 
(synthetic cohort approach), focusing on structural changes over the household 
life-cycle (Berkner 1972; Lundh 1995; Reher 1997; Faragó 2006; Szołtysek 2008; 
Pakot 2013; Őri–Pakot 2014). 

In Hungary5 at the macro level Tamás Faragó proved that the frequency of 
complex household forms increased in Hungary between 1787 and 1828 (1977).6 
Also at macro level, Faragó tested the relevance of the Hajnal line using data 
of eighteenth-century enumerations (2003).7 His results showed that there were 
regional patterns of marriage and household formation in eighteenth century 
Hungary, in which migration and mixing of ethnic groups played a decisive role. 
Thus, Faragó simultaneously refuted the dichotomous model and the mechanical 
regional division, and supported what may be termed the culturalist explanation 
of Hajnal. Important research efforts took place at the micro-level from the 1970s 
as well. A series of analyses using eighteenth-century household lists (Status An-
imarum) was published in the 1970s and 1980s. As a summary, Andorka and 
Faragó considered Hungary as being in a central position between the “West” and 
the “East” in terms of marriage customs and household formation (1983). Péter 
Pozsgai tried to clarify the household notion used by 18–19th century Hungarian 
census takers. He carefully compared successive censuses in a North Hungar-
ian micro-region and suggested the use of Chayanov’s approach to understand 

4 For the latter see: Chayanov (1966). 
5 To have a more detailed analysis of Hungarian research see Őri–Pakot (2014: 6–8).
6 Later on he extended this statement to the first half of the nineteenth century. His sources 

were county-level summaries of the 1784–1787 census and nineteenth century enumerations of the 
non-noble population (1804–1828). He used rather crude variables for measuring the complexity 
of households: the number of married men per household (conjugal units) in the first case, and that 
of sons and son-in-laws per household in the latter one. His results and methods were strongly 
criticised by Ildikó Husz (2002), although her micro-level results did not refute Faragó’s findings. 

7 His sources were the county-level summaries of the non-noble enumerations (Consriptiones 
Animarum) (age at first marriage, percentage of servants) and those of the 1784–1787 census (mean 
household size and the number of conjugal units per household). 
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household dynamics, and the revision of Laslett’s typology in order to classify 
the households of a different – “Eastern” – society (Pozsgai 2000, 2001a, 2001b).8 
Ildikó Husz analysed a longer series of church household lists in Zsámbék, a large 
village close to Budapest, inhabited mostly by eighteenth-century German settlers 
(2002). In accordance with Faragó’s results, she managed to prove that household 
structure changed over time in the first half of the nineteenth century, that is to 
say, more complex households became more frequent until around 1830, after 
which time the opposite development could be observed. In her view, the main 
cause of this process was the changing difficulty of leaving the parental home 
(particularly for non-heirs in a system of stem inheritance). In this respect, the 
role of cultural factors (the system of inheritance) and some exogenous ones (eco-
nomic development, possibilities of having new plots and those of out-migration 
and mortality) appears to be important. Gyula Benda studied the social changes 
of a small Transdanubian town (Keszthely) between the middle of the eighteenth 
and nineteenth centuries. The process of inheritance was particularly stressed in 
his work on demography and household structure (Benda 2002, 2008). He em-
phasised the role of farming and subsistence in household formation, which was 
reflected by differences by district within the town. He drew attention to the role 
of socio-professional status, the complexity of the larger settlements in econom-
ic and social terms, and to that of inheritance in forming spatial separation and 
household structure. In his view, the process of inheritance may cause the split 
of households as regards co-residence or sometimes common farming, and may 
partly explain the cyclical changes of household structure in accordance with two 
different types of succession (stem inheritance and equal partition among sons). 
Their works – together with Levente Pakot’s newest paper using Chayanov’s ap-
proach (2013) – open up new perspectives to understanding household dynamics, 
and draw attention to important new aspects in order to go beyond seemingly 
infertile attempts of regional division and cultural classification. 

To sum up the results of Hungarian research, despite a long period of intense 
effort many questions remain unresolved. We are therefore unable to clearly de-
fine the main determinants of household structure in the pre-industrial era, or 
discriminate between the influencing factors identified in different analyses. It is 
therefore not clear whether ethnic affiliation (Faragó 1985; Husz 2002; Őri 2009), 
the full and differentiated regional context (Faragó 1985; Őri 2009; Őri–Pakot 
2014), the type of settlement (Benda 2002, 2008; Faragó 2006; Melegh 2000; Őri 

8 He tried to take into account the fact that a considerable number of extended-family 
households were led by widows or widowers as the custom of retirement was basically unknown 
among Hungarian and Slovakian peasants in the nineteenth century. He also tried to separate stem 
and joint families as the results of two types of inheritance and cultural norms (Pozsgai 2000: 
207–209). 
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2005, 2009), social position (Benda 2002; Faragó 2006), farming (Pozsgai 2000; 
Benda 2002; Őri 2005; Őri–Pakot 2014), inheritance (Husz 2002), changes dur-
ing the household life cycle (Pozsgai 2000; Husz 2002; Faragó 2006; Pakot 2013; 
Őri–Pakot 2014), or changes over historical time (Benda 2002; Faragó 1977; Husz 
2002) mattered first of all, or whether a combination of all these factors played 
a role in household formation.

In this paper, I consider marriage customs and household formation as the two 
coherent parts of the same phenomenon, and concentrate on their determinants 
instead of classifying the studied communities by the aspects of Hajnal or Laslett. 
Regarding that former research referred to a more aggregated level (country or 
counties, e.g. Faragó 2003), or some villages were studied at individual level (one 
important exception is the analysis of a national-wide sample taken from the in-
dividual data of census 1869 – Őri–Pakot 2014), and more refined statistical me-
thods have hardly been used so far (except for Faragó 2003 and Őri–Pakot 2014), 
this paper may offer some new aspects to discriminate between the determinants 
of marriage customs and household formation rules. It uses data aggregated at 
settlement level in a very heterogeneous area, the number of settlements used 
in the analysis is higher than that in most of the researches, and the statistical 
method used here (multiple linear regression analysis) makes possible that at the 
same time we take more factors into account. The results must not be regarded 
as decisive ones with respect to the relevance of the Hajnal model, but we have to 
take into consideration that aggregate level data we have at our disposal cannot 
result in more robust regression models. But, in this respect, the most important 
aspect is whether ethnocultural or denominational factors or economic, social, or 
regional ones played some role. The results gained from the analysis can support 
Hajnal’s approach or can refute it which means that the problem must be studied 
further at individual level (like in the case of the census data from 1869 – Őri–
Pakot 2014). 

The area under study: county Pest-Pilis-Solt-Kiskun in the 18th and 19th 
centuries9

Pest County had become one of the largest counties of Hungary, both in 
terms of area and of population, by the end of the 18th century. Its territory was 
10,711 km2 before 1876 and 12,010 km2 after that. In geographical terms, it is 
a highly varied entity, divided into two parts by the North-South flow of the 
Danube, while the Northern, hilly district of the county is also markedly different 

9 Also see in detail Őri 2007: 9–12.
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from the southern one, which is a part of the Great Plain of Hungary. From an 
agricultural point of view, the presence of the great river and the difference in 
topography and vegetation between North and South are highly important, as is 
the closeness of Buda and Pest, centres of administration and market.

Figure 1. County Pest-Pilis-Solt-Kiskun (before 1950) within historical  
and contemporary Hungary, and the settlements of the county

Note: 1 – Buda and Pest; 2 – North-western hilly district; 3 – North-eastern hilly district; 4 – Shore 
of the Danube; 5 – Great Plain.

The original structure of the population and its towns and villages changed 
a great deal during 150 years of Turkish rule (in the 16th and 17th centuries). The re-
gion around Buda and Pest became more scarcely populated, and in the southern, 
flat part of the county, this condition continued to prevail in the long term, even 
after the war of liberation. Thus, the original density of villages and towns was 
never restored. Part of the population was killed, some escaped or moved to safer 
towns or villages which enjoyed privileges. Thus, a typical set of geographic, 
social, and economic conditions developed on the Plain, which is characterised 
by large flat stretches of bare land, poor in wood, with little rain, where the soil is 
not well suited for cultivation as it is often sandy or sodic. The Turkish rule led to 
the increase and consolidation of features such as low population density, widely 
scattered, relatively large towns and villages (Figure 1). This state of affairs was 
not fundamentally altered by the in-migrations of the 18th century – the previ-
ous, originally scarce network of settlements was not restored (Beluszky 1999: 
88–89), and right up to the middle of the 19th century the most profitable econom-
ic activity was extensive stock breeding. These conditions also had their social 
aspects. Most of the population inhabiting the plain consisted of free peasants and 
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craftsmen of the market towns in a relatively loose dependence on the landlords, 
and thus in a rather favourable legal position. The special conditions of the Plain 
can be described in categories of backwardness, peripheral position, or a frontier 
type existence (Beluszky 1999). What appears significant from our point of view 
is that those districts of the county which are on the Plain show a marked differ-
ence from the northern, hilly sections, even at first sight, and this suggests the 
existence of a unique demographic structure. 

The original Hungarian population of the county, which had mostly converted 
to Calvinism in the 16th century, only survived in the large market towns of the 
Plain and on the protected, marshy islands and floodplains of the Danube. In the 
southern part of the county this is where we find smaller villages in the traditional 
sense of that word (under a 1000 inhabitants). In those parts of the county which 
are close to Buda and Pest, as well as in the Northern, hilly parts, partially or fully 
depopulated villages were repopulated after the liberating wars (from the late 17th 
century onwards). The new settlers significantly altered the ethnic and denomi-
national character of the area: the organised repopulation of the Buda and Pest 
region resulted in Catholic German villages, while other parts became populated 
by Catholic and Lutheran Slovakians, Catholic Croatians, and Orthodox Serbs, 
while several of the estate centres (e.g. Óbuda) saw the emergence of major Jewish 
communities in the 18th century.

Thus, the territory of the county unites vast flatlands which are part of the 
Great Plain of Hungary, the frequently flooded, marshy meadows and floodplain 
forests of the Danube, as well as some medium high mountains covered in forest. 
Farming ranged from extensive stock breeding through traditional crop cultiva-
tion to forestry, fishing, vine-growing, and vine-making. The type of farming 
might have been important with respect to marriage and household structure: 
according to the results of Hungarian researchers, traditional crop cultivation and 
extensive stock breeding in some places went together with more complex house-
hold structure (and earlier marriage), whereas forestry, fishing, or vine-growing 
were linked to the dominance of smaller (simple family) households (Faragó 
1977; Benda 2002; Őri 2005; Őri–Pakot 2014). Naturally, the link between the 
two phenomena (ecotypes versus marriage and household structure) was indirect, 
the labour-force demand of the farms worked together with the special social con-
ditions, inheritance system, size of plots, the number of farm animals, the possi-
bilities of out-migration, etc. In some cases ethnicity and type of farming more 
or less covered each other: Germans in the northern hilly part of the county dealt 
first of all (although not exclusively) with vine-growing, the Slovak communities 
among the mountains lived on forestry, while Hungarian villages or market towns 
on the Plain could be characterised by stock breeding or crop cultivation. Multiple 
regression analysis can help to separate these composition effects in the course of 
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the analysis. This paper cannot resolve all problems, but can be a good starting 
point for further analysis in this respect. 

Of the major denominational groups of Hungary the only one we do not find 
here are the Greek Catholics, of all its ethnic groups only Romanians and Rusins 
are not represented. Therefore, to some extent, we may regard this area as one rep-
resenting the country as a whole, while the settlement-level analysis may assure 
a deeper knowledge of local context, but also a considerable number of variables 
and communities with very differing economic, social, ethnic, and cultural con-
ditions. 

The demography of marriages (county Pest-Pilis-Solt-Kiskun in the 18–
19th centuries)

In this part, first I concentrate on the short term fluctuations of marriages, 
and the connection between the changes of marriages and grain prices. Changes 
in marriages are contrasted to those of death and births. The main goal of this 
kind of comparison is to better understand the role of marriages in this hetero-
geneous Central European context. The question to be answered is whether mar-
riages played a regulating role in the given demographic regime by markedly 
reacting to changes in food prices or not. I would like to know not only the mean 
age at first marriages or the percentage of the never married, but also the stabil-
ity or flexibility of these phenomena. Secondly, other features of marriage (age 
at first marriage and the percentage of the never married) are studied which can 
be described by the summaries of 18th century enumerations (Conscriptio Ani-
marum), and those of some late 19th century population censuses (1890 and 1900 
in this case). 

Regarding short-term changes of marriages, we have to take into account the 
effects of economic conjunctures and the changing level of living standard, and 
mortality as well. In the following part, I deal with the correlation between the 
grain prices and the number of marriages, births, and deaths. Although in this 
paper the stress is on marriages, it seems to be worth dealing with the changes of 
all these demographic events in order to better understand the role of marriages in 
19th century Hungary. We have at our disposal the collection of the demographic 
events for all settlements of the county from 1828 onwards (Klinger 1972–1984), 
and the collection of food prices on the local market of the town of Pest between 
1791 and 1870 (Kőrösi 1873). In the case of prices and demographic events alike, 
we used the yearly values compared to that of a nine-year period, in the middle 
of which the given value stands. The correlation between the changes of grain 
prices and demographic events (first of all marriages) has been studied in the case 
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of Budapest and its rural neighbourhood (the county). In both cases, the direct 
impact of the changing prices (the changes of demographic events in the same 
year) and their lagged effect (observable in the next year) have been examined.10

The relationship between the economic and demographic fluctuations, the 
short or medium term impacts of economic crises (high food prices) on demo-
graphic development have been studied for a long time. The analysis of the impact 
of economic crises on demographic events was one of the most important start-
ing points of modern historical demographic research (Meuvret 1946; Goubert 
1960). In their view, economic crises and mortality crises went hand in hand, 
but the effects on nuptiality or fertility were also considerable. Later on, a lot of 
evidences were found that great mortality crises were caused rather by epidemics 
so the correlation between food prices and rising mortality was not too strong.11 
At the same time, the correlation between economic and demographic variables 
cannot be neglected, but the strongest link existed between prices or real wages 
and births and marriages. Births were much more sensitive than marriages in this 
respect (Bengtsson 2004: 38). But the correlations revealed at the macro level are 
weak and contradictory since economic fluctuations measured by the level of 
food prices differently affected the members of the given populations according 
to their age, sex, social or household position. The individual or household level 
decisions on food distribution also had demographic consequences besides the 
purely biological and economic factors (Bengtsson 2004: 39). 

Table 1. The correlation between grain prices (on the market of Pest)  
and demographic events on the territory of county Pest-Pilis-Solt-Kiskun, 1832–1866

Births Deaths Marriages

Grain prices  
(effect in the same year)

Pearson Correlation –0.080 0.335* –0.177
Sig. (2-tailed) 0.648 0.049 0.308

Grain price  
(effect in the next year)

Pearson Correlation –0.374* 0.294 –0.013
Sig. (2-tailed) 0.027 0.086 0.940

* Correlation is significant at the 0.05 level.

10 About the methodological aspects of this kind of analysis see Roehner 1990. About the 
results and shortcomings of the macro analyses of short term relations between prices and 
demographic events see Bengtsson–Reher 1998 and Bengtsson 2004. 

11 See for example Galloway (1988), Livi Bacci (1991). A detailed overview of the problem can 
be found in Bengtsson–Reher (1998) and Bengtsson (2004). 
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Table 2. The correlation between grain prices (on the market of Pest)  
and demographic events in Buda, Pest and Óbuda (later Budapest), 1832–1866

Births Deaths Marriages

Grain prices  
effect in the same year)

Pearson Correlation –0.223 0.333 –0.235
Sig. (2-tailed) 0.199 0.051 0.174

Grain price  
(effect in the next year)

Pearson Correlation –0.442* 0.267 –0.073
Sig. (2-tailed) 0.008 0.121 0.677

* Correlation is significant at the 0.01 level.

In this case, I used a very simple method to reveal the correlation between 
changing prices and demographic events. The method used here is not suitable to 
reveal causal links between the studied phenomena, only common parallel chang-
es can be pointed out. At this time, I could distinguish only between the capital 
and its rural background. In the studied period some economic crises with high 
grain prices occurred (in 1847, later in 1854, 1861 as a consequence of wars) and 
serious cholera epidemics also devastated partly as a consequence of wars and 
economic crises (in 1849, 1855, 1866). 

The demographic effects of increasing grain prices were similar in the two 
studied areas if we consider the whole period. The increase in grain prices went 
together with the increasing number of deaths and the decreasing number of mar-
riages, but the latter change was much weaker and not significant. A higher num-
ber of deaths and lower number of marriages were also observable in the next year, 
but the correlation weakened especially in the case of marriages. The decrease in 
birth number started in parallel (increasing number of spontaneous abortions, still 
births, registration problems), especially in the city, but this decline became sig-
nificant during the next year (decreasing number of conceptions as a parallel phe-
nomenon with growing prices). Therefore, the impacts that is to say the parallel 
changes of grain prices and demographic events can be pointed out although the 
correlations were weak. Economic crises and growing food prices went together 
with the postponement of marriages and increasing mortality from the beginning 
of the crises, and this effect lasted for a longer time. High prices affected the 
number of births, but much stronger that of conceptions. To sum up, the effect 
of economic changes on demographic development seems to be very probable 
even in the middle of the 19th century both in urban and rural populations. But, 
in all probability, marriages did not function as some preventive checks in the 
19th century, probable mortality and fertility responses were stronger. We may 
conclude that marriages did not play a stronger regulating role in the studied 
region (through the changing age at first marriages or the intensity of marrying) 
in the short run by reacting to the changing living standards. In this respect, this 
region certainly differed from Hajnal’s and others’ basically malthusian view on 
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North Western Europe. But there are some other aspects to be taken into account. 
Economic fluctuation might have affected different social strata differently, but 
in this case we cannot resolve this question. In the case of marriages, the growing 
number of widowed persons increased the number of marriages during the time 
of crises, and this weakened the strength of marriage response, particularly in the 
next few years. The other aspect is that the strength of the impacts might change 
over time. In the time of high grain prices in 1846–1847 and 1854–1855 we can 
observe the decline in marriage numbers (a two times and a half increase in grain 
prices in 1847 as compared to the average of the pre-crisis ten years went together 
with an 8 per cent decrease of marriages, in 1854 grain prices doubled compared 
to the level of the former decade, and the number of marriages decreased by near-
ly 35 per cent respectively). But this correlation had disappeared by the 1860s, and 
this weakened the strength of impact as regards the whole period.

Age at first marriage is a basic question in the demography of marriages. On the 
basis of its differences John Hajnal divided Europe into two cultural patterns (Ha-
jnal 1965). The significance of the phenomenon is also shown by its impact on the 
level of the completed fertility of married women (Livi Bacci 1998: 100). By using 
Conscriptio Animarum as a source, we may estimate the age at first marriage at 
the settlement level for the 1770s, whereas the published census data enable us to 
calculate singulate mean age at first marriage from 1880 onwards. 

Table 3. The estimated age at first marriage by sex, county Pest-Pilis-Solt-Kiskun, 
Budapest, 1770s and 1880–1920

Males Females
1770s County 22.4 20.4

Buda+Pest – –
1880 County 24.4 20.5

Budapest 29.2 25.7
1890 County 24.7 20.7

Budapest 29.0 25.7
1900 County 25.6 21.6

Budapest 29.4 26.3
1910 County 25.8 21.3

Budapest 29.3 26.3
1920 County 26.3 23.2

Budapest 29.0 26.7
Notes: for the 1770s estimation from the statistics by age of the partners (marriages under age of 30 
were regarded as first marriages), in all other cases Singulate Mean Ages at First Marriages (Hen-
ry–Blum 1988: 33–34).
Sources: Conscriptio Animarum 1774, 1775, 1776, 1778 (average), Census 1880, Census 
1890, Census 1900, Census, 1910, Census 1920.
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Table 3 clearly shows that we cannot consider the area situated east of the Ha-
jnal line homogeneous in space and time. First, a clearly different urban pattern 
with relatively high age at first marriage becomes visible here. In Budapest, not 
only the males married at a surprisingly high age, but it was the case concerning 
females during the last decades of the 19th century. We may consider Budapest 
an exception but other studies have also detected the existence of a characteristic 
urban pattern, particularly in the case of males.12 Concerning the rural sample 
(the county), we may observe a real ‘eastern’ marriage pattern especially in the 
case of females. Age at first marriages of both sexes which was really low in the 
18th century increased considerably in the last decades of the 19th century and in 
the first decades of the 20th century. That increase finally resulted in a relatively 
high male age at first marriage after 1900. Therefore, we can conclude that there 
were important differences in the age at first marriage regarding sex and settle-
ment type, and the changes over time were also considerable, particularly from 
the second part of the 19th century onwards. 

Table 4. Percentage of the never married at age 50 (1900) and age 50–59  
(1880, 1890, 1910, 1920), county Pest-Pilis-Solt-Kiskun and Budapest

Males Females
1880 County 2.9 2.4

Budapest 9.2 7.5
1890 County 3.3 2.5

Budapest 9.9 9.9
1900 County 4.5 3.9

Budapest 12.6 12.4
1910 County 3.3 5.0

Budapest 10.1 11.7
1920 County 3.4 4.0

Budapest 9.3 11.0
Sources: Census 1880, Census 1890, Census 1900, Census, 1910, Census 1920.

The percentage of the never married around and after age of 50 confirms the 
results on urban-rural and gender differences observed above as well as the fact 
of changes over time. In the case of Budapest, obviously the specific labour-force 
demand of the great and growing city and the strong in-migration as its conse-
quence formed the distribution of the population by marital status. In spite of 

12 For example in Miskolc where males married first at the age of 26–27 on average in the 
second part of the 18th century (Faragó 2000: 178–179) or in Keszthely where they did it at the age 
of 24–25 between 1750 and 1850 (Benda 2008: 140).
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the minimal increase in the rural percentages, we may conclude that marriage was 
a more or less general experience in this Central European rural region although the 
age at first marriage was increasing, and, especially in the case of males, it was not 
so low around and after 1900 as it was expected on the basis of the former research.

Searching for the determinants of the age at first marriage for the 18th centu-
ry, we used several variables calculated on the basis of Conscriptio Animarum, 
census 1784–1787 and the cadastral survey in 1789 (Appendix). The statistical 
method used here was multiple regression analysis in order to take into consider-
ation as many factors influencing marriage customs as it was possible. The goal 
of the analysis was rather limited in every case: on the basis of these data and 
variables, the aim of the analysis could not be to fully understand the determi-
nants of marrying, but to see which kind of variables had some explanatory force 
with respect to marriages. In other words, the results should be considered with 
regard to the Hajnal model: whether the cultural variables which could be used in 
the analysis have some explanatory force or other factors had some importance. 
Thus, the R2 values do not appear to be of great importance compared to the char-
acter of the significant variables. Naturally, this means that the results can be only 
the starting points of the further analysis, but at this aggregate level and by using 
these data we cannot reach more. Regarding the age at first marriage, first of all, 
the role of ethnicity (spoken language or mother tongue) was to be understood. 
Secondly, the age at marriage of the other sex or the variables on household struc-
ture were studied to see if the several elements of the Hajnal model really formed 
a coherent system in the studied region.

By the help of multiple regression analysis, we can see that the mean age at 
first marriage of the other sex has proven a significant factor in this respect. It was 
possible because age difference was not too large and the customs of relatively 
early or late marriage were characteristic of both sexes. In the case of males, the 
connection with household composition can be also seen: the more complex the 
households were, the earlier the males married (and necessarily vice versa, we 
cannot see the direction of the link). All in all, the elements of a complex marriage 
and household patterns are visible here. At the same time, regional and economic 
factors (shore of the Danube, percentage of meadows within the cultivated land 
and percentage of peasants or copy holders or feudal tenants) and ethno-cultural 
characteristics also mattered. The high percentage of copy holders (that meant 
land using or land owning) went together with early marriage, while meadows 
and the Danube shore which offered poorer opportunities for living on arable 
lands and where the social composition of the population was more varied were 
the typical locations of later marriage among males. Regarding the ethnic charac-
ter of the villages and market towns under study, Hungarians married earlier both 
in the case of males and females, while especially German women married later 
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as compared to other ethnic groups (Table 5). But we have to take into account, 
that a greater share of the variance of the age at first marriage cannot be explained 
by using the available variables (Tables 5, 6).

Table 5. Multiple linear regression analysis for the variables  
of mean age at first marriage, county Pest-Pilis-Solt, 1774–1778

Dependent variable R R2 Significant independent variables
Mean age at first marriage, males Beta Sign.

0.591 0.350
% of Calvinists 0.341 0.000
Mean age at first marriage, females 0.225 0.001
shore of the Danube 0.141 0.031
% of meadows 0.138 0.034
conj. units/hhold –0.234 0.000
% of peasants –0.200 0.002
Hungarian –0.168 0.016

Mean age at first marriage, females
0.454 0.206

Mean age at first marriage, males 0.236 0.001
German 0.226 0.004
Hungarian –0.189 0.015

Number of settlements: 171.
Sources: Conscriptio Animarum, 1774–1783, Dányi–Dávid 1960, Szaszkóné 1988. 

Table 6. Multiple linear regression analysis for the variables  
of the singulate mean age at first marriage, county Pest-Pilis-Solt-Kiskun, 1900

Dependent variable R R2 Significant independent variables
Mean age at first marriage, males

0.339 0.115 Beta Sign.
Mean age at first marriage, females 0.265 0.000
North-eastern hilly district –0.187 0.008

Mean age at first marriage, females
0.695 0.483

Ig1900 0.282 0.000
North-western hilly district 0.273 0.000
% of the agrarian population –0.438 0.000
% of the Roman Catholics –0.188 0.003
con. units/hhold 1890 –0.157 0.009

Number of settlements: 195.
Sources: Census 1890, 1900 in county Pest and Census 1900 and 1910.
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Regarding age at first marriage at the end of the 19th century (Table 6), we 
may conclude that the ethno-cultural effect seems to have decreased, only Ro-
man Catholic females showed a significantly greater propensity for early mar-
riage. The effects of age at first marriage related to the other sex (among males) 
and of household complexity (among females) remained. There was a regional 
factor which proved significant: the North-western hilly region with many Ger-
man villages can be characterised by late marriage among females, while in the 
North-eastern hilly district of the county inhabited mainly by Hungarians and 
Slovaks, early marriage was much more common. The high proportion of the 
population living on agriculture resulted in earlier marriage of women, while high 
marital fertility had a complex and mutual connection with the age at female mar-
riages. The positive correlation between these two factors in all probability means 
that both high fertility and later marriage were the elements of a traditional demo-
graphic pattern which prevailed in the North-western hilly district of the county 
with small villages inhabited by Roman Catholic (originally German) population, 
where traditionally late marriage and high marital fertility still remained at the 
beginning of the 20th century. All in all, the age at marriage did not depend on 
exclusively cultural factors, type of settlement (urban or rural), sex, region with 
its characteristic social and economic conditions, farming, and to some extent 
ethno-cultural feature, all mattered in this respect. The results support to some 
extent Hajnal’s model concerning the ethno-cultural character of marriage, but, at 
the same time, draw attention to the simplifying feature of that kind of classifica-
tion: the differences in marriages by ethnic group can be explained by including 
much more aspects besides cultural norms. 

The characteristics of household structure

Household formation was regarded as a key issue by John Hajnal when for-
mulating his dichotomous model. At the macro level, we can calculate two vari-
ables concerning the size and structure of households: mean household size and 
the number of conjugal units13 per household (the number of married males per 
household). Although both variables were used many times,14 we have to take the 
problems relating to them into consideration. 

Mean household size or household size itself has by no means a direct cor-
relation with household structure, large households might have consisted of one 
single nuclear family (Faragó 1977: 108). At the same time, in the age of Joseph 

13 Conjugal unit = married couple (with or without child/ren). 
14 See for instance: Faragó (1977, 2003), Őri (2009). 
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II, mean household size had a very strong positive correlation with the variable 
of household structure (number of married males per household) at the national 
level and in county Pest-Pilis-Solt as well. In the latter case, the Pearson correla-
tion coefficient was 0.791 between the two variables.15 We may conclude that not 
every large household was necessarily of complex structure, but most of complex 
households were large at the same time. Thus, we shall not leave the problem 
of household size out of consideration although when examining the problem of 
household structure by using multiple regression analysis, mean household size 
will be omitted because of the strong correlation between the two variables. 

As for the number of conjugal units per household, we face several consid-
erable problems. First of all, it is difficult to separate the regions of complex 
household structure from those of nuclear family households. Even in Croatia, 
the number of married males per household was no more than 1.7 in 1787 (Faragó 
1977: 109), which fact clearly indicates that only a certain – although considera-
ble – percentage of the households was of complex structure.16 By all means, the 
border line between the two zones must have been very uncertain and they have 
become hardly visible by using such crude variables. Similarly, we cannot distin-
guish between the different sorts of multiple family households: between stem 
families and joint families. Moreover, the used ratio probably underestimates the 
complexity of households: one part of the household heads must have been wid-
owed or unmarried persons, and among household members there must have been 
widowed and unmarried persons around whom nuclear families might have been 
organised. 

Another serious problem refers to the compatibility of 18th century and 19th 
century data. 18th century and early 19th century sources registered population by 
families ( familiae) which meant the units of co-resident and commonly working 
and consuming people either related to each other or not. From 1850 onwards, 
censuses used – following the Austrian example – the concept of Wohnpartei, 
which originally might have been the equivalent of nuclear family, but in prac-
tice it was not far from the former household category. Anyway, the notion of 
household became more obscure and the practice of census takers differed to 
some extent. Sometimes they registered families of more generations, real mul-
tiple family households, sometimes persons evidently related to each other and 
co-operating according to the notes of the enumerators were divided. After 1869, 
the confusion might decrease, the flat (apartment) was used as a unit of enumer-
ation which was called sometimes Wohnpartei, sometimes household. In 1869 

15 Calculation has been based on the data of the census 1784–1787 (Dányi–Dávid 1960: 118–
123), see for example: Őri (2003: 262).

16 Or from another, dynamic point of view, complex household structure was characteristic of 
only one – although relatively long – period of the household life cycle.
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and later, Wohnpartei meant by no means nuclear family although the separation 
of relatives can be observed many times. Households (the groups of co-resident 
people) very often contained more nuclear families and co-resident relatives and 
non-relatives as well. But it is clear that this more obscure notion of household 
left room for different interpretation of census takers. Therefore, the diminishing 
household size and the decreasing number of conjugal units per household be-
tween 1785 and 1869 in the county (Table 7) may result to some extent from this 
changing theory and practice. 

Table 7. Mean household size, number of conjugal units per household  
in 18–19th centuries, county Pest-Pilis-Solt-Kiskun and Budapest

Mean household  
size

Married men/ 
household

Ever married 
men/household

1785 County 5.1 1.043
Buda 4.9 0.889
Pest 4.6 0.778

1869 County 4.5 0.941 1.010
Buda 4.4 0.789 0.872
Pest 5.5 0.892 0.973

1880 County 4.2 0.887 0.887
Budapest 5.1 0.832 0.832

1890 County 4.9 0.998 1.066
Budapest 4.7 0.792 0.858

1900 County 4.5 0.914 0.978
Budapest 4.6 0.809 0.869

1910 County 4.5 0.905 0.968
Budapest 5.0 0.881 0.946

1920 County 4.4 0.868 0.934
Budapest 4.4 0.850 0.913

Sources: Dányi–Dávid 1960, Census 1870, Census 1880, Census 1890, Census 
1900, Census, 1910, Census 1920.

Otherwise mean household size did not change considerably between 1869 
and 1920. The same is true for the variable of household composition: the values 
are waving, only in the case of the county one can conclude that in the longer run 
it had diminished by 1920. It refers to the number of married men per household 
and the number of ever married men per household as well. About the Buda-
pest-county differences it can be told that household structure was stably more 
complex in the rural background of the capital, whereas mean household size 
was sometimes higher in Budapest (1880, 1900, and 1910). Here we have to take 
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into account the effects of in-migration, the role of domestic servitude which was 
much more important in the case of the city. 

Focusing on settlement level data and examining the stability of spatial pat-
terns in household size and structure, we consider the significant correlation 
between two series of data as the sign of remaining relative spatial differences 
(Table 8). Thus, we can conclude that the spatial structure of mean household 
size gradually changed in the 19th century. Between 1869 and 1890 the change 
was naturally small while between 1785 and 1869 much greater, when comparing 
1785 and 1890 the original spatial pattern almost disappeared. At the same time, 
the spatial pattern of household structure changed less, the correlation remained 
stronger between 1785 and 1890. But the very strong correlation between house-
hold size and structure in the 18th century had become much weaker by the end of 
the 19th century, in other words, households became somewhat smaller, their size 
was influenced much more by differences in child number or in the number of 
servants and employees than by the number of co-resident nuclear families.

Table 8. Correlation between mean household size and household structure  
at the settlement level, county Pest-Pilis-Solt, 1785, 1869, 1890  

(Pearson correlation coefficients)

Person/ 
household 

1785

Person/ 
household 

1869

Person/ 
household 

1890

Married men/
household 

1785
Person/household 1869 0.358

Person/household 1890 0.193 0.537

Married men/household 1785 0.827 0.278 0.278

Married men/household 1890 –0.141 0.195 0.244 0.314
Note: italics: significant at 0.01 level, number of settlements: 194.
Source: Census 1784–87 (Dányi–Dávid 1960); Census 1869 (Sebők 2005), Census 1890 in county 
Pest.

Multiple regression analysis17 carried out for the variable of household struc-
ture revealed correlations with ethno-cultural, economic variables and those with 
marriage customs (age at first marriage) (Tables 9, 10). At the end of the 18th centu-
ry household structure had a pronounced ethnic character, households were more 
complex in the villages where Southern Slav population lived. This ethnic deter-
minant had disappeared by 1890. Similarly, strong correlation existed between 
mean age at first marriage and household structure: in the 18th century early male 

17 All those which were written concerning the multiple regression analysis carried out for the 
variable of mean age at first marriage must be taken into account this time too. 
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marriage went together with more complex household structure (differences in fe-
male marriage were much smaller), whereas the same correlation existed between 
female marriage and household composition in 1890. But in this case the direction 
of the effect is not clear: we cannot decide at this level of analysis whether a spe-
cial cultural pattern of complex household structure made early marriage possible 
or the custom of early marriage resulted in the higher probability of multiple fam-
ily households. It is more probable that in some villages the higher share of multi-
ple family households and the custom of early marriage were the elements of the 
same cultural pattern. In the 18th century, settlement type (village) had a positive 
effect on the complexity of household structure. Villages – in contrast to market 
towns and outskirts – were inhabited first of all by feudal tenants who lived on 
arable lands, these social and economic elements (landownership and farming) 
might have influenced household structure as it was also pointed out by other 
research (Őri–Pakot 2014). On the contrary, the high proportion of vineyards and 
forest around the villages had significant negative impact on household structure: 
the social composition of the population, subsistence, and the type of farming did 
not admit or demand the maintenance of large and complex households. By the 
end of the 19th century population size emerged as a significant determinant, that 
is to say, the larger settlements, market towns situated typically on the Great Plain 
could be characterized by smaller households of simpler structure. The negative 
effect of the proportion of Calvinist population seems to be much more a regional 
phenomenon than a cultural one, but the content of this correlation can be hardly 
explained here. 

Table 9. Multiple linear regression analysis for the variable of household structure, 
county Pest-Pilis-Solt, 1774–1789

Dependent variable R R2 Significant independent variables
Con. units/hhold 0.636 0.405 Beta Sign.

Serbian 0.316 0.000
Croat 0.313 0.000
village 0.166 0.007
Mean age at first marriage, males –0.260 0.000
% of vineyards –0.233 0.000
% of forests –0.137 0.025

Number of settlements: 171.
Sources: Conscriptio Animarum, 1774–1783, Dányi–Dávid (1960), Szaszkóné (1988). 
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Table 10. Multiple linear regression analysis for the variable of household structure, 
county Pest-Pilis-Solt-Kiskun, 1890

Dependent variable R R2 Significant independent variables
Con. units/hhold 0.497 0.247 Beta Sign.

Mean age at first marriage, females –0.364 0.000
population size –0.208 0.002
% of Calvinists –0.195 0.003

Number of settlements: 195.
Sources: Census 1890, 1900 in county Pest and Census 1900 and 1910.

To sum up, household structure at the end of the 18th century had a strong eth-
nic determinant created by 18th century migration: villages inhabited by South-
ern Slavs were the typical location of complex household structure. This strong 
correlation had disappeared by the end of the 19th century. Otherwise household 
structure was significantly linked to age at first marriage and type of farming, 
landownership, and customs of inheritance, which remained hidden in this study, 
appear to be decisive factors in this respect. In contrast, at the end of the 19th cen-
tury the role of population size seems to be more important as a result of the de-
veloping social and economic changes in the neighbourhood of Budapest. In other 
words – similarly to marriage customs – at the end of the 18th century there were 
signs of ethnic differences in household structure, but that was resulted from 18th 
century migration which mixed culturally very different populations (Germans 
and Southern Slavs). But beside that, economic factors (the type of farming) also 
mattered, which is in line with the results of other researches (e.g. Őri–Pakot 
2014). Therefore, the background of these ‘cultural’ differences must be studied 
at individual level, where a much more complete set of variables are available in 
some cases (e.g. the censuses in 1850, 1857, or 1869) and the composition effect 
can be controlled to a larger extent in the course of the analysis. 

Conclusions

This paper examined the demography of marriages and the basic features of 
household size and structure in a region around the Hungarian capital, Budapest 
at the end of the 18th century and in late 19th and early 20th centuries. Changes over 
shorter and longer time were considered as well as the determinants of the age 
at first marriage and the composition of households. The area under study was 
a typical multi-ethnic Central European region where the geographic, economic, 
and social conditions were also varied. 
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The medium-term fluctuation of marriages was not independent of the chang-
es in grain prices, but the effect of rising prices was small, conceptions and deaths 
appear to have been more sensitive in this respect. This result fits into the view 
of general marriage which was characteristic of the ‘eastern’ marriage pattern 
according to Hajnal’s model. Age at first marriage cannot be regarded according 
to the dichotomous Hajnal model. There were considerable differences between 
males and females, urban and rural settlements, and, in addition, the changes over 
time are not insignificant either. By using settlement level data, the role of ethni-
city, regional differences, the age at marriage of the other sex, household compo-
sition appear to have been important. In the composition and size of households, 
urban-rural differences were also important, whereas the changes over time seem 
to have been smaller as compared to the age at first marriage. In the 18th century 
Southern Slav ethnicity was an important determinant of multiple family house-
holds, this factor had disappeared by the end of the 19th century. Besides mean age 
at marriage, in the 18th century the type of farming, at the end of the 19th century 
population size (the level of urbanisation) mattered in this respect. Therefore, the 
fade signs of cultural patterns appear especially in the 18th century, the higher 
frequency of multiple family households were connected, first of all, to South-
ern Slav communities, whereas later marriage to German settlers, but this ethnic 
pattern began to disappear in the second part of the 19th century. Furthermore, 
other influencing factors also played an important role: type of farming, location, 
type of settlement, social conditions also affected age at marriage and household 
formation as well. At the same time, we may come to the conclusion that house-
hold formation and age at marriage were closely related to each other, it is worth 
considering them as the elements of the norms regulating partnership and co-resi-
dence. But at the same time, we have to take into account that these norms were 
created by many factors and cannot be explained exclusively by ethnic origin or 
place of origin, and this fact does not perfectly fit into the dichotomous model 
formulated by Hajnal fifty years ago. 
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Appendix

Variables used in the regression analysis, 1774–1789, 1869–1910

1774–1789 1869–1910

dependent variables: age at first marriage, males, 
females; married men/household  

(conjugal units per household)

dependent variables: singulate mean age  
at first marriage, males, females (1900);  

married men/household  
(conjugal units per household, 1890)

variables source variables source
Region Conscriptio Ani-

marum 1774–1783
demography

Plain land population size census 1910
Shore of Danube population density, person/km2 census 1910
North-eastern hilly district population growth, 1869–1910 

%
census 1910

North-western hilly district balance of migration Vital statistics, 
1901–1910

ethnic character (spoken lan-
guage)

Szaszkóné 1988 Ig 1900 census 1900, 
Klinger 
1972–1984

Hungarian singulate mean age at marriage, 
males, females

census 1900

German modernisation
Slovak divorced people % census 1910
Croat % of literacy census 1910
Serbian % of agrarian breadwinners census 1900
mixed ethno-cultural character (de-

nomination and mother tongue)
settling down Makkai 1958, Kosáry 

1965, Petróci 1965
% of Roman Catholic census 1900

continuous % of Calvinist census 1900
before 1750 % of Lutheran census 1900
after 1750 % of Orthodox census 1900
type of settlement Conscriptio Ani-

marum, 1774–1783
% of Jewish census 1900

market town % of Hun. census 1900
village % of Ger. census 1900
outskirts % of Slovak census 1900
demographic, economic, social 
and cultural variables
population size census 1785 (Dányi-

Dávid 1960)
population growth Conscriptio Ani-

marum 1774–1783
% of Croat census 1900

population density (cad. acre/
person)

cadastral survey, 1789 
(Szaszkóné 1988)

% of Serbian census 1900

% of women Conscriptio Ani-
marum 1774–1783

% of minors (under 15) Conscriptio Ani-
marum 1774–1783
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% of RC Conscriptio Ani-
marum 1774–1783

% of Prot. Conscriptio Ani-
marum 1774–1783

% of Orth.% Conscriptio Ani-
marum 1774–1783

% of Jewish. Conscriptio Ani-
marum 1774–1783

% of servants Conscriptio Ani-
marum 1774–1783

crude death rate Conscriptio Ani-
marum 1774–1783

crude marriage rate Conscriptio Animarum 1774–1783
rate of in-migration Conscriptio Animarum 1774–1783
rate of out-migration Conscriptio Animarum 1774–1783
% of ploughland cadastral survey, 1789
% of vineyards cadastral survey, 1789
% of gardens cadastral survey, 1789
% of meadows cadastral survey, 1789
% of pastures cadastral survey, 1789
% of forests cadastral survey, 1789
% of noblemen census 1785
% of peasants census 1785

Sources

Archival sources
Conscriptio Animarum: Extractus Summarius, 1779. Pest Megyei Levéltár IV. 74/CC. IV. 

1. Kat. szám: 432.
Conscriptio Animarum, 1774–1776, 1778, 1781–1783. Pest Megyei Levéltár, IV. 74/CC. 

III. 1–7. Kat. szám: 402–408.
Census 1890 in county Pest. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye 1890. évi népszámlálásának 

községsoros adatai. (Data of the settlements in county Pest-Pilis-Solt-Kiskun – cen-
sus 1890) Hungarian National Archive (Digitalized file in Demographic Research 
Institute).

Census 1900 in county Pest. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye 1900. évi népszámlálásának 
községsoros adatai. (Data of the settlements in county Pest-Pilis-Solt-Kiskun – cen-
sus 1900), Hungarian National Archive, 1900. évi 11. tábla. Fontosabb demográfiai 
adatok, 16. doboz.

Printed sources
Census 1870. A Magyar Korona Országaiban az 1870. év elején végrehajtott népszám-

lálás eredményei a hasznos házi állatok kimutatásával együtt. (Census 1870 in the 

Continue Appendix
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Crownlands of Hungary together with the number of farm animals). Szerkesztette 
és kiadja: az Országos Magyar Királyi Statistikai Hivatal. Pest, Athenaeum, 1871.

Census 1880. A Magyar Korona Országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszám-
lálás eredményei I–II. (Census 1880 in the Hungarian Kingdom) Budapest, 1882.

Census 1890. A Magyar Korona Országaiban az 1891. év elején végrehajtott népszám-
lálás eredményei. I. rész: Általános népleírás. (Census 1890 in the Hungarian King-
dom. Part I: General description of the population). Budapest, 1893.

Census 1900. A Magyar Szent Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. III. rész: 
A népesség részletes leírása. (Census 1900 in the Hungarian Kingdom. Part III: The 
detailed description of the population). Budapest, 1907.

Census 1910. A Magyar Korona Országainak 1910. évi népszámlálása. V. Részletes de-
mográfia. (Census 1910 in the Hungarian Kingdom, vol. V, Detailed demography) 
Budapest, 1916.

Census 1920. Az 1920. évi népszámlálás. V. Részletes demográfia. (Census 1920 in the 
Hungarian Kingdom, vol. V, Detailed demography) Budapest, 1928.

Dányi, Dezső–Dávid, Zoltán (eds.) (1960) Az első magyarországi népszámlálás, 
1784–1787. (The first population census in Hungary, 1784–1787), KSH Könyvtár – 
Művelődési Minisztérium Levéltári Osztálya, Budapest.

Klinger, András et al. (eds.) (1972–1984) A népmozgalom főbb adatai községenként, 
1828–1900. I–VIII. (The number of demographic events by settlement, 1828–1900) 
KSH, Budapest.

Kőrösi, József (1873) A gabona ára 1791-től 1870-ig (Grain prices between 1791 and 
1870), in: Pestvárosi Statisztikai Évkönyv. Első folyam. (Sz. Kir. Pestvárosa Statisz-
tikai Hivatalának Közleményei VII.) 227–262.

Szaszkóné Sin A. (ed.) (1988) Magyarország történeti helységnévtára. Pest-Pilis-Solt 
megye és a Kiskunság. (Historical Hungary’s settlements, county Pest-Pilis-Solt and 
the Kiskunság region), KSH, Budapest.

Vital statistics, 1890–1891. A Magyar Korona Országainak 1890. és 1891. évi népmozgal-
ma. (Demographic events in the Hungarian Kingdom, 1890–1891). Magyar Statiszti-
kai Közlemények, Új Folyam, V. Budapest, 1893.

Vital statistics 1900–1902. A Magyar Korona Országainak 1900. 1901.és 1902. évi nép-
mozgalma. (Demographic events in the Hungarian Kingdom, 1900–1902), Magyar 
Statisztikai Közlemények, Új Sorozat, 7. kötet, Budapest, 1905.

Vital statistics 1901–1910. A Magyar Szent Korona országainak 1901–1910. évi nép-
mozgalma községenkint (Demographic events by settlement in the Hungarian King-
dom, 1901–1910). Budapest, 1913.

Vital Statistics 1909–1912. A Magyar Szent Korona országainak 1909., 1910., 1911., és 
1912. évi népmozgalma. (Demographic events in the Hungarian Kingdom, 1909–
1912), Magyar Statisztikai Közlemények, Új Sorozat, 50. kötet, Budapest, 1916.

Vital statistics 1919–1925. Az 1919–1925. évi népmozgalom. (Demographic events, 1919–
1925). Magyar Statisztikai Közlemények, Új Sorozat, 74. kötet, Budapest, 1929.
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Vital statistics 1926–1932. Az 1926–1932. évi népmozgalom. (Demographic events, 1926–
1932). Magyar Statisztikai Közlemények, Új Sorozat, 97. kötet, Budapest, 1937.
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Summary

The paper tries to reconstruct the main contours of marriage customs and household 
formation by using and analysing the data of a region situated around Budapest and con-
sisting of about two hundred settlements (on the territory of the historical county of Pest-
Pilis-Solt-Kiskun). The analysis focuses on two periods: the first is the end of the 18th 
century, and the second is the end of the 19th century and the beginning of the 20th cen-
tury. Sources of the analysis are 18th century household lists (Conscriptiones Animarum) 
and 19–20th century censuses, the data of parish registers and vital statistics, and those 
of an 18th century cadastral survey, and 19th century statistics of food prices. All the data 
used in the course of the analysis are aggregated at least on settlement level, therefore 
the stress has been laid on the study of spatial differences and changes over time. Fur-
thermore – by using settlement level data – the determinants of the age at marriage and 
household composition have been searched for. The analysis managed to reveal differing 
urban and rural patterns in this respect, and in the case of marriages and the age at first 
marriage the changes over time were also considerable. Age at marriage and household 
formation were determined not only by ethno-cultural norms as Hajnal supposed many 
years ago, but other economic and social factors (type of farming, social position, type of 
settlement, region) also affected these studied phenomena.

Keywords: marriage, age at first marriage, household formation, Hajnal-line, Hungary 
in the 18–19th century

Długoterminowa zmiana demograficzna i lokalne socjo-kulturowe wzorce: 
małżeństwa i struktura gospodarstw domowych na Węgrzech  

od XVIII do XX wieku

Streszczenie

Niniejszy artykuł jest próbą zrekonstruowania głównych zarysów zwyczajów mał-
żeńskich oraz tworzenia się gospodarstw domowych poprzez analizę danych z regionu 
wokół Budapesztu, który składa się z około 200 osiedli (na terytorium historycznego 
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powiatu Pest-Lilis-Solt-Kiskun). Analiza koncentruje się na dwóch okresach: pierwszym 
jest koniec XVIII wieku, a drugim – koniec XIX wieku i początek XX wieku. Źró-
dłem analizy są XVIII-wieczne listy gospodarstw domowych (Conscriptiones Anima-
rum), spisy z wieków XIX i XX, dane z rejestrów parafialnych, statystyki demogra-
ficzne, XVIII-wieczne statystyki katastralne oraz XIX-wieczne statystyki dotyczące cen 
żywności. Wszystkie dane wykorzystane w analizie zostały zagregowane przynajmniej 
na poziomie osiedla, stąd też akcent został położony na analizę różnic przestrzennych 
i zmianach w czasie. Ponadto, dzięki wykorzystaniu danych na poziomie osiedli, zostały 
zbadane determinanty dotyczące wieku wchodzenia w związek małżeński oraz tworze-
nia gospodarstwa domowego. Analiza wykazała, że istnieją różne wzorce w przypadku 
wsi i miasta w tym względzie, jak również w przypadku małżeństw i wieku wchodze-
nia w pierwszy związek małżeński – zmiany na przestrzeni czasu są zauważalne. Wiek 
wchodzenia w związek małżeński i tworzenie gospodarstwa domowego były zdetermi-
nowane nie tylko przez normy etno-kulturowe, jak Hajnal sugerował wiele lat temu, ale 
inne, ekonomiczne i społeczne czynniki (typ gospodarstwa rolnego, pozycja społeczna, 
typ osiedla, region) także oddziaływały na badane tutaj zjawiska. 

Słowa kluczowe: małżeństwo, wiek zawarcia pierwszego małżeństwa, tworzenie gospo-
darstwa domowego, linia Hajnala, Węgry od XVIII do XX wieku





Tomasz M. Jankowski
Wrocław

Małżeństwa Żydów w Piotrkowie Trybunalskim  
w latach 1808–1870

Problematyka zawierania małżeństw wśród Żydów polskich w historiografii 
omawiana była, w świetle źródeł demograficznych, stosunkowo rzadko. Pomimo 
że Żydzi w XIX wieku stanowili nawet 41% ludności miast1, w polskiej demo-
grafii historycznej najczęściej badano parafie ergo społeczności chrześcijańskie. 
W historiografii doby Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej chrześcijanie, jako re-
prezentujący w skali kraju większość ludności, znajdowali się w centrum zain-
teresowania, natomiast badania nad Żydami były programowo marginalizowane. 
W efekcie powstała znacząca dysproporcja pomiędzy demograficznym udziałem 
Żydów w społeczeństwie polskim a udziałem badań nad Żydami w demografii 
historycznej.

Przez długi czas jedynym opracowaniem poruszającymi problematykę mał-
żeństw wśród Żydów na podstawie oryginalnego materiału statystycznego było 
studium Jakuba Goldberga2 nad spisem z 1791 roku. J. Goldberg jako pierwszy 
wskazał potrzebę statystycznej weryfikacji przekazów narratywnych o rodzinie, 
przede wszystkim twierdzeń maskili i antysemitów doby nowożytnej. Zauważył, 
że wbrew tym twierdzeniom Żydzi rzadko zawierali małżeństwo ekstremalnie 

1 Witold Kula, Demografia Królestwa Polskiego, wyd. Marek Górny, Wrocław–Poznań 2002, 
s. 86 (=„Badania z dziejów społecznych i gospodarczych” 61).

2 Jakub Goldberg, Die Ehe bei den Juden Polens im 18. Jahrhundert, „Jahrbücher für Ge-
schichte Osteuropas” 31, 1993, s. 483–515; Rafal Mahler, Jidn in amolikn Polin in liht fun cifern 
[Żydzi w dawnej Polsce w świetle cyfr. Struktura demograficzna i socjalno-ekonomiczna Żydów 
w Koronie w XVIII wieku], Warszawa 1958.

„Przeszłość Demograficzna Polski” 37, 2015, nr 3
DOI: 10.18276/pdp.2015.3.37-02
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wcześnie, poniżej 15. roku życia. Dodatkowo wyliczył, że wbrew utrwalonemu 
w kulturze obrazowi rodziny żydowskiej jako wielopokoleniowej, gospodarstwa 
domowe Żydów były w większości nuklearne3. Spostrzeżenie to korespondowało 
z wcześniejszymi wyliczeniami Rafała Mahlera wyprowadzonymi ze spisu 1765 
roku4. Zenon Guldon i Waldemar Kowalski podzielili opinię, że w XVIII wieku 
bardzo wczesne małżeństwa występowały na zasadzie wyjątku, natomiast uzna-
li, że wielorodzinne i poszerzone gospodarstwa były „całkiem powszechne”5. 

W ostatnich latach stan badań nad aktami stanu cywilnego ludności wyzna-
nia mojżeszowego zaczął się poprawiać i wybrane „parafie” żydowskie docze-
kały się kilku klasycznych opracowań agregatywnych: Artura Markowskiego 
nad ludnością żydowską w Suwałkach (1827–1834), Karoliny Filipowskiej nad 
ludnością żydowską w Wolsztynie (1875–1914), Jana Mironczuka nad ślubami 
żydowskimi w Ostrołęce (1830–1843), a także Agnieszki Zielińskiej nad ogółem 
ludności w Toruniu (części dotyczące Żydów z lat 1847–1914)6 i Lecha Frączka 
nad ludnością Szczekocina (1808–1913)7, którzy dokonali również rekonstrukcji 
rodzin. Prace te wykazały bezsprzecznie, że rodziny żydowskie różnią się nie 
tylko od jej tradycyjnego obrazu utrwalonego w religii i kulturze żydowskiej, 
lecz także od miejskich rodzin chrześcijańskich. A. Markowski na suwalskim 
przykładzie wskazał, że rodzina żydowska nie wpisuje się w hajnalowski podział 
Europy: małżeństwa były zawierane wcześnie (jednak nie w wieku 14–15 lat), 
a mimo to gospodarstwa pozostawały nuklearne. Jego zdaniem odmienności 
rodziny żydowskiej od chrześcijańskiej kształtowane były przede wszystkim 
czynnikami ekonomicznymi, a nie religijnymi8. Na problemy z podziałem Haj-
nala wskazywali już wcześniej Andrejs Plakans i Joel M. Halpern na przykładzie 

3 J. Goldberg, Die Ehe [2], s. 483–515.
4 R. Mahler, Jidn in amolikn [2], t. 2, tab. 7, 7 d.
5 Zenon Guldon, Waldemar Kowalski, The Jewish population and family in the Polish-Lith-

uanian Commonwealth in the second half of the 18th century, „The History of Family” 8, 2003, 
s. 521–525.

6 Artur Markowski, Między wschodem a zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe Ży-
dów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2008; Karolina Filipowska, Rodzi-
na żydowska w Wolsztynie w latach 1875–1914 na podstawie akt stanu cywilnego, „Kwartalnik 
Historii Żydów” 250, 2014, s. 401–430; Jan Mironczuk, Żydzi w okręgu bożniczym w Ostrołęce 
w świetle księgi ślubów z lat 1830–1843, „Kwartalnik Historii Żydów” 225, 2008; Agnieszka Zie-
lińska, Żydzi w Toruniu w latach 1847–1914. Elementy analizy demograficznej, „Klio. Czasopismo 
Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” 2012, nr 3 (22), s. 133–153; taż, Przemiany struktur 
demograficznych w Toruniu w XIX i na początku XX wieku, Toruń 2013.

7 Lech Frączek, Ludność parafii szczekocińskiej w latach 1808–1914 w świetle ksiąg metry-
kalnych. Kraków 2012.

8 A. Markowski, Między wschodem a zachodem [6], s. 167. Artur Markowski swoje spostrze-
żenie, potwierdzone moimi badaniami, opiera na pomiarach liczebności rodziny, do których jed-
nak należy podejść z rezerwą – pojęcie rodziny w różnych źródłach było inaczej definiowane.
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rodzin żydowskich w Kurlandii9. Z kolei praca A. Zielińskiej budzi pytania 
o demograficzny aspekt asymilacji Żydów i przebieg transformacji – pokaza-
ła, że Żydzi mieli najniższą dzietność z pośród wszystkich grup wyznaniowych 
w Toruniu przy równoczesnym niższym wieku zawarcia małżeństwa. A. Zie-
lińskiej i A. Markowskiemu nie udało się dać jednoznacznej odpowiedzi na py-
tanie o źródła specyfiki demograficznej Żydów badanych społeczności. Mniej 
systematycznie sprawy małżeństw Żydów poruszane były również w pracach 
Leszka Ziątkowskiego, Wiesława Tyburowskiego, Joanny Janickiej i Barbary 
Stępniewskiej-Holzer czy Grzegorza Zamoyskiego10. Dorobek rodzimych histo-
ryków-demografów podsumowała w ostatnim czasie A. Zielińska11, choć niestety 
wyjaśnienie natury referowanych przez nią cech demograficznych Żydów ograni-
cza do przedstawienia rabinicznych zasad judaizmu – pomija pytanie o znacznie 
czynników społecznych i zawodowych.

Prace opisując małżeństwo i rodzinę żydowską z punktu widzenia demogra-
fii wciąż należą do rzadkości – tak korzystające z akt metrykalnych, jak i spisów 
ludności. Znaczna część prac, zwłaszcza syntetycznych, opiera się przede wszyst-
kim na źródłach narracyjnych, wykorzystując materiał demograficzny wypro-
wadzony ze zbiorczych zestawień z epoki, czasem bez należnej kontroli jakości 
rejestracji czy zwracania uwagi na liczebność badanej zbiorowości12. Wzorując 

9 Andrejs Plakans, Joel M. Halpern, A Historical perspective on eighteenth century Jewish 
family households in Eastern Europe. A preliminary case study, [w:] Modern Jewish Fertility, red. 
Paul Ritterband, Leiden 1981, s. 26.

10 Leszek Ziątkowski, Rodzina żydowska we Wrocławiu w XIX wieku, [w:] Z historii ludności 
żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. Krystyn Matwijowski, Wrocław 1994, s. 109–124; Wie-
sław Tyburowski, Ruch naturalny ludności żydowskiej okręgu metrykalnego Brzostek w latach 
1894–1939, [w:] Jerzy Michalewicz, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe 
w Galicji doby autonomicznej, Kraków 1995; Joanna Janicka, Żydzi Zamojszczyzny 1864–1915, 
Lublin 2007; Barbara Stępniewska-Holzer, Żydzi w miasteczkach guberni witebskiej w połowie 
XIX wieku. Zaludnienie i struktura zawodowa, „Przegląd Historyczny” 90, 1999, z. 4, s. 459–469; 
taż, Badania nad rodzinami żydowskimi w białoruskich guberniach strefy osiedlenia XIX wieku, 
„Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 60, 2000, s. 165–182; Grzegorz Zamoyski, 
Ruch naturalny w żydowskim okręgu metrykalnym w Sokołowie w latach 1877–1939, [w:] Stu-
dia i materiały z dziejów Polski południowo-wschodniej, t. 1, red. Zdzisław Budzyński, Rzeszów 
2003, s. 239–260.

11 Agnieszka Zielińska, Rodzina żydowska w XIX i początku XX wieku, [w:] Struktury demo-
graficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów, red. 
Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, Białystok 2014, s. 109–129.

12 Poszczególne elementy takiego traktowania danych demograficznych w pracach syntetycz-
nych pojawiają się między innymi w: Yohanan Petrovsky-Shtern, The Golden Age Shtetl. A new 
history of Jewish life in East Europe, Princeton 2014; Shaul Stampfer, Families, rabbis and edu-
cation. Traditional Jewish society in nineteenth-century Eastern Europe, Oxford 2010; ChaeRan 
Freeze, Jewish marriage and divorce in Imperial Russia, Hanover–London 2002; Usiel Oskar 
Schmelz, Infant and early childhood mortality among Jews of the Diaspora, Jerusalem 1971; Ser-
gio Della Pergola, La trasformazione demografica della diaspora ebraica, Torino 1983.
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się na ChaeRan Freeze13, można wydzielić trzy główne sposoby pisania o ro-
dzinie żydowskiej: dawniejsze, generalizujące, traktujące „rodzinę żydowską” 
jako zjawisko uniwersalne w czasie i przestrzeni, reprezentowane między innymi 
przez pisarstwo Jacoba Katza oraz prace etnologiczne oparte na wspomnieniach 
autorstwa Marka Zborowskiego, Elizabeth Herzog czy Sidney Stahl Weinberg14. 
Prace tychże autorów stawiały tezy o powszechnych, bardzo wczesnych związ-
kach małżeńskich oraz wielopokoleniowych rodzinach, którym przeczy więk-
szość współczesnych badań demograficznych. Kolejnym podejściem jest ujęcie 
rodziny żydowskiej w dialektyce „tradycji” i „modernizacji”. Piszący w tym du-
chu, między innymi Mordechai Zalkin i David Biale15 zwrócili uwagę, że maskile 
sprzeciwiali się wczesnemu zawieraniu małżeństw wśród elit i obowiązkowi ży-
cia z rodzicami. Autorzy przejęli narrację źródła, literatury haskalowej i przed-
stawili procesy w rodzinie żydowskiej, jako zachodzące liniowo ku racjonalnej 
nowoczesności. Dodatkowo Biale wysunął hipotezę, że szybki przyrost naturalny 
ludności żydowskiej zwiększył liczbę młodych ludzi na tyle, że tradycyjne syste-
my nadzoru religijnego przestały być w końcu XVIII wieku skuteczne. W rezul-
tacie młodzież żydowska znacznie bardziej podatna była na rewolucyjne ruchy 
począwszy od chasydyzmu, przez ruch jesziwowy, skończywszy na haskali. Na-
turalnie, ze względu na ograniczone możliwości kwantyfikacji postaw intelektu-
alnych, badania demograficzne dotąd nie mogły potwierdzić tej hipotezy.

Trzecim ujęciem rodziny żydowskiej jest genderowe, zwracające uwagę na 
funkcje kobiety i mężczyzny w społeczności, system ich edukacji i rolę seksu-
alności w relacjach małżeńskich. W odniesieniu do terytoriów Rzeczypospolitej 
reprezentuje je przede wszystkim Shaul Stampfer i Ch. Freeze16. Oboje autorzy do 
swoich badań włączyli urzędowe dane demograficzne, Ch. Freeze także analizę 
pojedynczych ksiąg metrykalnych. S. Stampfer przedstawia rodzinę żydowską 
jako nuklearną, samodzielną, zakładaną w dogodnym z ekonomicznego punktu 
widzenia wieku, w której role mężczyzn i kobiet są zrównoważone. Podważył 
szereg wcześniejszych hipotez o rodzinie żydowskiej, jednak materiał demogra-
ficzny, jakim dysponował, nie pozwalał na silne ugruntowanie nowych hipotez. 

13 Ch. Freeze, Jewish marriage and divorce [12], s. 5 i n.
14 Jacob Katz, Tradition and crisis. Jewish society at the end of the Middle Ages, New York 

1993; Mark Zborowski, Elizabeth Herzog, Life is with people, New York 1953, s. 272; Sydney Stahl 
Weinberg, The world of iur mothers. The lives of Jewish immigrant women, Chapel Hill–London 
1988.

15 Między innymi: David Biale, Childhood, marriage and the family in the Eastern European 
Jewish enlightenment, [w:] The Jewish family. Myths and reality, red. Steven M. Cohen, Paula 
E. Hyman, New York–London 1986, s. 45–61; Mordechai Zalkin, Hamiszpacha hamaskilit ume-
koma behitpatchut tnuat hahaskala hajehudit bemizrah Eropa, [w:] Eros, erusin weisurin. Minijut, 
umiszpaha behistoria, red. Israel Bartal, Jeszahahu Gafni, Jerozolima 1998, s. 239–251.
16 S. Stampfer, Families, rabbis and education [12].
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Ch. Freeze łamie stereotypowy obraz tradycyjnej rodziny żydowskiej jako stabil-
nej, dokumentując częstość rozwodów. Zdaniem Ch. Freeze, coraz rzadsze roz-
wody w końcu XIX wieku są, wbrew pozorom, efektem narastającego kryzysu 
w rodzinie: wzrastającego wieku zawarcia małżeństwa, tajnych małżeństw i po-
rzucania żon (agun).

Badania agregatywne i rekonstrukcja rodzin żydowskich z Piotrkowa Trybu-
nalskiego dają dobrą podstawę do weryfikacji wyżej wymienionych hipotez. Do-
datkowo wcześniejsze prace wykorzystujące te metody na przykładzie ludności 
żydowskiej umożliwiają podstawowe określenie wewnętrznego zróżnicowania 
ludności żydowskiej. Będę argumentował, że demograficzne mechanizmy zawie-
rania małżeństw i formowania się gospodarstw domowych wśród Żydów piotr-
kowskich nie różniły się istotnie od spotykanych wśród innych (chrześcijańskich) 
społeczności miejskich przedindustrialnych, a większość mierzonych cech była 
podobna. Natomiast podstawowa różnica – niższy wiek zawierania małżeństw – 
wynikała z odmiennej struktury oraz funkcji ekonomicznej i społecznej Żydów 
względem chrześcijańskiej większości. W efekcie pojęcia „Żyd” i „chrześcijanin” 
mają w pierwszej kolejności znaczenie socjo-ekonomiczne i tylko w drugiej sta-
nowią denominację religijną. Wagę podstaw ekonomicznych w formowaniu się 
gospodarstwa Żydów i chrześcijan oraz podobieństwa obu grup wskazywał już 
A. Markowski na przykładzie liczebności gospodarstw domowych w Suwałkach. 
Niewielką w liczebności przewagę gospodarstw żydowskich nad chrześcijański-
mi upatrywał w „stylu życia […] religii i profilu zawodowym”17.

Poszczególne aspekty mojego badania omówię w kontekście dyskusji na te-
mat znaczenia wpływu czynników społecznych, ekonomicznych i religijnych na 
zwyczaje zawierania małżeństw; rozmiaru gospodarstwa domowego i znaczenia 
kestu w jego formowaniu, a także znacznie większej u Żydów niż u chrześcijan 
powszechności powtórnych małżeństw, częstszego wzajemnego doboru wdow-
ców i wdów oraz krótszego czasu wdowieństwa. Zjawisko rozwodów, prawnie 
dopuszczonych u wyznawców judaizmu, możliwe było do zbadania tylko w ogra-
niczonym zakresie.

Niniejsze studium oparte jest na analizie agregatywnej ksiąg małżeństw 
urzędu stanu cywilnego wyznania mojżeszowego okręgu bóżniczego w Piotrko-
wie z lat 1808–1870, wzbogacone o dane ekonomiczne z list płatników składek 
bóżniczych (z lat 1823–1865)18. W części dotyczącej gospodarstwa domowego 

17 A. Markowski, Między wschodem a zachodem [6], s. 167.
18 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Akta stanu cywilnego w Piotrkowie (340/0), 

1808–1825; APŁ, Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Piotrkowie Trybunalskim (1626/0), 
1826–1881; APŁ, Piotrkowski Rząd Gubernialny. Anteriora, sygn. 2544–2550, 3216–3218; Archi-
wum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Piotr-
kowie Trybunalskim (333/0), 1856–1881.
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i trwania wdowieństwa wykorzystałem dodatkowo metodę rekonstrukcji ro-
dzin19. Ze względu na obszerność poruszanych zagadnień studium podzieliłem 
na dwie części. W pierwszej zamieszczam krytykę źródła oraz omawiam kwestie 
wieku zawierania małżeństwa, małżeństw powtórnych i rozwodów, pochodzenia 
nupturientów, rozkładu liczby małżeństw według miesięcy i dni tygodnia oraz 
celibatu definitywnego. W drugiej części studium przedstawiam sprawy doboru 
małżonków oraz formowania się gospodarstw domowych, podejmuję się również 
próby całościowej interpretacji najważniejszych spostrzeżeń.

W badaniu jakości rejestracji stanu cywilnego Żydów w Piotrkowie Trybu-
nalskim najistotniejsze – w kontekście badania małżeńskości – jest określenie 
kompletności rejestracji ślubów oraz precyzji rejestracji wieku nowożeńców. 

Niestety nie ma metody, która pozwoliłaby jednoznacznie określić komplet-
ność rejestracji małżeństw. Z jednej strony stopa małżeństw w latach, w których 
znana jest liczba ludności (tabela 1), jest bardzo wysoka, co sugeruje komplet-
ność rejestracji. Z drugiej strony jednak nie ma możliwości sprawdzenia, na ile 
dokładnie przeprowadzono spisy ludności. Jan Paradysz20 wykazał, że stosunek 
liczby urodzeń do ślubów również nie może być uznawany za wskaźnik jakości 
rejestracji. Po pierwsze, w małych próbach statystycznych podlega naturalnym, 
losowym wahaniom; po drugie, silnie zależny jest od poziomu płodności i struk-
tury wiekowej badanej populacji. Stąd o jakości źródła nie świadczy wskaźnik 
U/Ś utrzymujący się w Piotrkowie na poziomie 3,9, nieco niższym niż dawniej 
przyjmowany za naturalny (między 4 a 5). Kompletność ksiąg ślubów, przynaj-
mniej w porównaniu do kompletności rejestracji urodzeń i zgonów, sugeruje 
wysoka liczba ślubów, która utrzymuje silną tendencję wzrostową, pomimo że 
w latach 1841–1860 liczba zarejestrowanych urodzeń mocno spada w wyniku 
luk w rejestracji (tabela 2)21. Kompletność rejestracji małżeństw wzbudza wąt-
pliwości w latach sześćdziesiątych, gdy liczba zarejestrowanych dzieci znacznie 
wzrasta względem poprzedniej dekady, a liczba zarejestrowanych małżeństw po-
zostaje prawie na tym samym poziomie.

19 Studium stanowi rozwiniętą część mojej pracy doktorskiej Ludność żydowska Piotrkowa 
Trybunalskiego, 1808–1870 napisanej pod kierownictwem prof. Marka Górnego w Zakładzie An-
tropologii Historycznej na Uniwersytecie Wrocławskim i obronionej w kwietniu 2014 roku. Część 
badań przeprowadzona została w ramach grantu International Institute for Jewish Genealogy. 
Ze względu na jakość rejestracji w aktach, zakres rejestrowanych zagadnień oraz wymogi metody 
badawczej poszczególne elementy badania dotyczą różnych okresów. Analiza agregatywna do-
tyczy lat 1808–1870, rekonstrukcja rodzin objęła małżeństwa zawarte w latach 1808–1850, które 
następnie poddałem próbie połączenia z urodzeniami z lat 1808–1875 oraz „zamknięcia” w świetle 
aktów zgonu z lat 1808–1881.

20 Jan Paradysz, Współczesna demografia regionalna i kilka wniosków z niej wypływających 
dla innych badań w mikroskali, PDP 26, 2005, s. 185–188.

21 Wskaźnik maskulinizacji w latach 1808–1830 utrzymuje się na poziomie, który wykazuje 
95% badań nad miejscowościami o prawidłowej rejestracji. Zob. tamże, s. 181.
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Tabela 1. Liczba ludności żydowskiej i przeciętna liczba zawartych małżeństw 
żydowskich (na 1000 mieszkańców) w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1810–1865

Rok Liczba ludności 
żydowskiej

Pięcioletnia średnia 
ślubów Stopa małżeństw

1810 1592 9,0 5,7
1820 1999 17,2 8,6
1827 2133 20,4 9,6
1856 4151 42,2 10,2
1858 4272 49,4 11,6
1859 4815 50,8 10,6
1865 5341 47,2 8,8

Tabela 2. Stosunek urodzeń do ślubów oraz liczba chłopców na 100 urodzonych 
dziewczynek u Żydów w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870

Lata Liczba bezwzględna Wskaźnik
urodzeń ślubów U/Ś maskulinizacji

1808–1810 133 32 4,2 118,0
1811–1820 601 153 3,9 119,9
1821–1830 1222 228 5,4 106,4
1831–1840 1163 268 4,3 132,6
1841–1850 1134 374 3,0 157,1
1851–1860 1564 491 3,2 165,1
1861–1870 2269 513 4,4 132,2

Ogółem 8086 2059 3,9 135,5

Podczas rekonstruowania rodzin udało się odnaleźć dla 114 panien i 57 panów 
młodych ich akta urodzeń, co umożliwiło porównanie ich wieku rzeczywiste-
go z deklarowanym (tabela 3). Obie wartości korespondują ze sobą22, największa 
niedokładność wynosiła zaledwie pół roku i dotyczyła panów młodych wstępu-
jących w pierwszy i powtórny związek małżeński – ich średni wiek rzeczywisty 
był wyższy niż zadeklarowany. Pytaniem otwartym pozostaje, czy decyzja o utaj-
nieniu ślubu przed urzędnikiem była uzależniona od wieku państwa młodych, in-
nymi słowy, czy mierzone średnie są reprezentatywne dla całej społeczności, czy 
tylko dla rejestrujących śluby. Założyć można, że część młodych unikała rejestra-
cji ślubu ze względu na zbyt wczesne jego zawarcie. Prawo żydowskie stanowiło, 

22 Jerzy Spychała doszedł do podobnych wniosków, badając dokładność deklarowanego wie-
ku w aktach ze Strzelec Opolskich; Jerzy Spychała, Rodzina w parafii Strzelce Opolskie w latach 
1766–1870, [w:] Śląskie studia demograficzne, t. 5: Rodzina, red. Zbigniew Kwaśny, Wrocław 
2001, s. 28.
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że zawarcie małżeństwa może nastąpić po przekroczeniu 12. roku życia dziew-
czynki i 13. roku życia chłopca23, natomiast Kodeks cywilny Księstwa Warszaw-
skiego, a także później Królestwa Polskiego ustanawiał minimalny wiek zawarcia 
małżeństwa na 15 lat i 18 lat24. W rezultacie państwo ograniczało przez kilka lat 
prawo młodzieży do zawarcia małżeństwa dozwolonego im prawem religijnym. 
W zbiorczym ujęciu średnia zadeklarowanych lat jest zbliżona do średniej wieku 
rzeczywistego (tabela 3). Przy indywidualnej analizie (wykresy 1 i 2) można za-
uważyć wyraźną tendencję wśród nielicznych zarejestrowanych kawalerów i pa-
nien decydujących się wstąpić pod chupę bardzo wcześnie do zawyżania wieku. 
Żaden z mężczyzn nie zadeklarował wieku poniżej dozwolonych 18 lat; żadna 
z kobiet nie zadeklarowała wieku poniżej 16. roku życia. 7 na 114 panien (6,1%) 
wychodziło za mąż oraz 9 na 57 kawalerów (15,8%) żeniło się w wieku niższym, 
niż dozwalało im świeckie prawo. Nie ma możliwości precyzyjnego określenia, 
ile nieletnich panien i kawalerów w ogóle nie zarejestrowało swojego związku 
oraz czy było ich na tyle dużo, żeby zrównoważyć wpływ zaniżania wieku wśród 
starszych nupturientów na ogólną średnią wieku zawierania małżeństwa.

Tabela 3. Deklarowana a rzeczywista średnia wieku małżeństwa (w latach)  
u Żydów w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1821–1850

Mężczyźni Kobiety
wiek 

deklarowany
wiek  

rzeczywisty liczba 
zdarzeń

wiek 
deklarowany

wiek  
rzeczywisty liczba 

zdarzeńśrednia arytmetyczna średnia arytmetyczna
Wszystkie małżeństwa

20,6 21,1 58 18,9 19,0 111
Pierwsze małżeństwa

20,8 21,2 51 18,8 18,9 108

Trudno oszacować też, czy istniała znacząca korelacja między wiekiem wstą-
pienia w związek małżeński a czynnikami wpływającymi na rezygnację z re-
jestracji związku innymi niż nieletność: negatywny stosunek do administracji 
państwowej, odległość do urzędu czy choroby. Zgodnie z judaizmem, do zawar-
cia małżeństwa niepotrzebna była obecność rabina – w rabinicznych responsach 
spotyka się nawet wypadki, w których kobiety nie są w stanie określić, czy są mę-
żatkami, gdyż przez żart czy nieporozumienie wypowiadały z domniemanymi 

23 S. Stampfer, Families, rabbis and education [12], s. 8.
24 Kodex Napoleona Xięstwu Warszawskiemu […] dany, Warszawa 1810, s. 18; Kodex cywilny 

Królestwa Polskiego, artykuł XI, [w:] Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 10, Warszawa 1826, 
s. 85.
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Wykres 1. Różnica między wiekiem deklarowanym i rzeczywistym  
wśród żydowskich panów młodych w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1821–1850
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mężami, obcymi mężczyznami, elementy przysięgi małżeńskiej25. Jeśli jednak 
dochodziło do czysto religijnych małżeństw, zwartych w obecności rabina lub 
bez niego, należałoby się spodziewać, że część z takich małżonków w później-
szym okresie zarejestruje swój związek. Tymczasem w latach 1826–1870 aż 
96% ślubów było rejestrowanych w dzień ich zawarcia lub dzień po. Oznacza 
to, że albo niezarejestrowane śluby były marginalnym zjawiskiem, albo urzędni-
cy byli zupełnie bezsilni wobec problemu. Względnie wysoka liczba małżeństw 
w Piotrkowie Trybunalskim skłania mnie do pierwszego przypuszczenia. W za-
borze austriackim, gdzie większość małżeństw była zawierana z początku tylko 

25 Everyday Jewish life in Imperial Russia. Select documents, 1772–1914, red. ChaeRan Y. 
Freeze, Jay M. Harris, Waltham 2013, s. 186–188.

10

15

20

25

30

35

40

10 15 20 25 30 35 40

W
ie

k 
de

kl
ar

ow
an

y

Wiek rzeczywisty

Zgłoszenie
Legalny próg
Linia zgodności wieku zadeklarowanego z rzeczywistym



48 Tomasz M. Jankowski

Wykres 2. Różnica między wiekiem deklarowanym i rzeczywistym  
u żydowskich panien młodych w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1821–1850
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religijnie26, akta metrykalne są pełne czterdziestoletnich nowożeńców oraz nie-
ślubnych (z punktu widzenia państwa) dzieci. Takich administracyjnych „efek-
tów ubocznych” nierejestrowania ślubów w Piotrkowie nie odnotowałem. Można 
również założyć, że rabini, zgłaszając małżeństwo, po prostu kłamali, że zawar-
te było ono „wczoraj” lub „dzisiaj”. Oznaczałoby to jednak, że rabini musieliby 
zwlekać ze zgłoszeniem ślubu kilka lat powyżej legalnego wieku małżeństwa. 
W dodatku, co mało prawdopodobne, terminy takich celowo opóźnionych zgło-
szeń odwzorowywałyby demograficzne prawidłowości, jak na przykład regular-
ny rozkład wieku.

Materiał z Piotrkowa Trybunalskiego dostarcza danych empirycznych do we-
ryfikacji wyżej wymienionych hipotez, tym cenniejszych, że pochodzą z miasta 

26 Jerzy Michalewicz, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, 
Kraków 1995, s. 37–39.
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typowego dla osadnictwa żydowskiego: pod względem wielkości, struktury za-
wodowej, jak i koncentracji tej ludności w jednej dzielnicy. W Piotrkowie Try-
bunalskim praktycznie wszyscy Żydzi – za sprawą przywileju de non tolerandis 
judeis – mieszkają w osobnej dzielnicy, w jurydyce27, zdecydowana większość 
z nich zajmuje się rzemiosłem lub handlem, podczas gdy ludność chrześcijań-
ska miała silny charakter rolniczo-rzemieślniczy28. Stabilna struktura zawodowa 
piotrkowskich Żydów, ich zasiedziałość29 i przywiązanie do tradycyjnych żydow-
skich imion wskazuje, że przedmiotem badania jest miejska społeczność doby 
przed przemysłowej.

Struktura wieku zawarcia małżeństwa

W każdym z badanych dziesięcioleci (tabela 4) w grupie związków pierw-
szych, kawalerowie najczęściej żenili się z pannami w wieku 20–24 lat. Wśród 
panien było podobnie w latach 1811–1840, natomiast w następnym trzydziesto-
leciu pod chupą najczęściej stawały panny poniżej 20. roku życia. W kolejnych 
dziesięcioleciach jednak zmienny był udział proporcji między poszczególnymi 
pięcioletnimi grupami wieków. Odsetek kawalerów żeniących się przed 20. ro-
kiem życia maleje z 15% do 6% w drugim badanym dziesięcioleciu, po czym 
stopniowo wzrasta aż do 39% i w ostatniej dekadzie, latach sześćdziesiątych, 
znów maleje. Podobnym trendem charakteryzują się zmiany odsetka najmłod-
szych panien wychodzących za kawalerów: maleje z 37% do 17% w drugim ba-
danym dziesięcioleciu, po czym stopniowo wzrasta aż do 56% i w ostatniej deka-
dzie, latach sześćdziesiątych, znów maleje. 

27 Gershon Hundert, Jewish urban residence in the Polish commonwealth in the Early Mod-
ern period, „The Jewish Journal of Sociology” 26, 1984, No. 1, s. 29; Malc Jakow, Lau Naftali, 
Piotrkow Tribunalski wehaswiwa, Jerozolima 1965, s. 39 i n.

28 Dane statystyczne, jakimi dysponuję względem ludności chrześcijańskiej Piotrkowa Try-
bunalskiego, pochodzą z końca XVIII wieku. Jakub Goldberg, Struktura zawodowa ludności 
miast „wolnych” województwa sieradzkiego w 1791 r., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódz-
kiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, seria I, 1960 (21), s. 87. Narracyjny opis struktury za-
wodowej autorstwa magistratu z lat dwudziestych wskazuje, że w mieście dominowało rzemiosło, 
propinacja, rolnictwo i handel, przy czym tym ostatnim zajmowali się przede wszystkim Żydzi; 
Julian Janczak, Ludność, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. Bohdan Baranowski, Łódź 
1989, s. 241–251. O koncentracji handlu w rękach żydowskich w połowie XIX wieku przekonuje 
wyczulony na sprawy statystyczne Oskar Flatt, Opis Piotrkowa Trybunalskiego pod względem 
historycznym i statystycznym, Warszawa 1850, s. 25. W 1859 roku rolnictwem zajmowali się głów-
nie mieszkańcy Wielkiej Wsi, zob. Wiesław Puś, Stosunki gospodarcze, [w:] Dzieje Piotrkowa 
Trybunalskiego, red. Bohdan Baranowski, Łódź 1989, s. 270. Dokładne dane dotyczące struk-
tury zawodowej Żydów w Piotrkowie przedstawiłem w swoim doktoracie – w latach 1837–1865 
rzemieślnicy stanowili 22,69–30,6% ogółu płatników składek, natomiast handlujący 43,8–60,3%, 
zmiany odsetków nie wykazywały żadnych tendencji.

29 J. Janczak, Ludność [28].
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Wśród wszystkich związków (tabela 5) zawartych między Żydami w Piotr-
kowie Trybunalskim dla całego badanego okresu, zarówno pierwszych, jak i po-
wtórnych (mniej licznych), kawalerowie najczęściej wstępowali w związek mał-
żeński w wieku 20–24 lat, zarówno z pannami, jak i wdowami. Natomiast wśród 
panien praktycznie taka sama ich część wstępowała przed 20., jak i między 20. 
a 24. rokiem życia. Małżeństwa w późniejszym okresie najczęściej były zawie-
rane z udziałem wdów lub wdowców. Najpóźniej żenili się wdowcy (50–54 lat) 
z wdowami (40–44 lat), co było, naturalnie, konsekwencją przeciętnego trwania 
pierwszego małżeństwa.

Niewielka liczba obserwowanych zdarzeń pozwoliła w tabeli 5 i kolejnych 
w niniejszym rozdziale jedynie na zbiorcze ujęcie rozwiedzionych. Nieliczne oso-
by po rozwodzie wstępowały w ponowny związek małżeński w wieku 20–24 lat 
– musiały być to zatem osoby, które rozwiodły się w ciągu kilku lat po pierw-
szym ślubie30. Dane te świadczą pośrednio, że rozwód, jeśli do niego dochodziło, 
następował przeważnie w mniej niż pięć lat po ślubie – młodzi małżonkowie 
albo szybko orientowali się w swojej pomyłce i korzystali z prawa do rozwodu, 
jakie dawał im judaizm, albo trawli już w związku do jego naturalnego rozpadu. 
Ze spraw sądowych znane są jeszcze przypadki agun – samotnych kobiet, które 
nie mogły uzyskać od (zaginionego lub celowo zrywającego kontakt) męża listu 
rozwodowego, który zgodnie z prawami judaizmu mógł wręczyć wyłącznie mąż 
żonie. Zjawisko to jednak nasiliło się dopiero w końcu XIX wieku31.

W Piotrkowie blisko 27% wszystkich małżeństw zawartych przez mężczyzn 
nastąpiło przed osiągnięciem przez nich 20. roku życia, wśród kobiet zaś – 46%. 
W świetle braku celibatu32 znaczy to w praktyce, że blisko połowa wszystkich 
kobiet zawierała małżeństwa przed 20. rokiem życia. Podobne natężenie tego zja-
wiska obserwuje się wśród Żydów w Dobrzyniu nad Drwęcą w latach 1855–1863 
(51%), a jeszcze większe jego natężenie wśród Żydów w Rosji w roku 1867 (43,0% 
wśród mężczyzn, 60,8% wśród kobiet)33. Na tle badań nad ślubami chrześcijan 
jest to wyjątkowo wysoki odsetek. W latach 1821–1825 w Piotrkowie jedynie 7,1% 
z wszystkich zawartych małżeństw przez mężczyzn wyznania chrześcijańskiego 
i 20,9% przez chrześcijanki nastąpiło przed ich 20. rokiem życia (tabela 6). Po-
dobny wynik uzyskała Stefania Kowalska-Glikman w Warszawie, w przedziale 

30 W aktach stanu cywilnego wyjątkowo zarejestrowano dwa rozwody, w tych wypadkach, 
z lat 1825–1826, rozwód nastąpił po upływie 1,3 i 3,1 lat od ślubu.

31 C. Freeze, Jewish marriage and divorce [12], s. 277–279; Everyday Jewish life [25], s. 218–
229.

32 Zob. punkt Celibat definitywny, s. 87.
33 Steven Lowenstein, Ashkenazic Jewry and the European marriage pattern. A preliminary 

survey of Jewish marriage age, „Jewish History” 8, 1994, s. 162; C. Freeze, Jewish marriage and 
divorce [12], s. 291.
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1845–1861 – odpowiednio około 6% i 21% (wśród Żydów w 1860: 32% i 48%)34. 
Jeszcze niższe odsetki, odpowiednio 4,7% i 15,7%, wykazały badania Emilii 
Brodnickiej nad ludnością Wielenia35. Wysoki odsetek małżeństw zawieranych 
przez Żydów przed 20. rokiem życia nie był naturalnie cechą uniwersalną wśród 
Żydów aszkenazyjskich, co pokazują dwa przykłady z zaboru pruskiego: Fordonu, 
gdzie wśród Żydów o statusie obywateli pruskich36 zarejestrowano 19,6% panien 

34 Stefania Kowalska-Glikman, Ruchliwość społeczna i zawodowa mieszkańców Warszawy 
w latach 1845–1861 na podstawie akt stanu cywilnego, Wrocław i in. 1971, s. 24; taż, Ludność 
żydowska Warszawy w połowie XIX w. w świetle akt stanu cywilnego, „Biuletyn Żydowskiego 
Instytutu Historycznego w Polsce”, 1981 (118), s. 40.

35 Radosław Gaziński i in., Śluby w parafii ewangelickiej Jasienica pod Szczecinem w latach 
1778–1880, PDP 28, 2007, s. 63; Emilia Brodnicka, Ludność parafii Wieleń nad Notecią w drugiej 
połowie XVIII w., PDP 2, 1969, s. 184.

36 Edykt emancypacyjny z 1812 roku przyznał Żydom prawo do obywatelstwa. Przyznawane 
było ono osobom, które władały językiem niemieckim, przyjęły niemieckie nazwisko, posiada-
ły stały zawód oraz odpowiedni status majątkowy. Pozostali Żydzi mieli status obcokrajowców. 
Do 1874 roku wyłącznie Żydzi o statusie obywateli byli objęci obowiązkiem rejestracji metrykal-
nej – ich lepsza pozycja finansowa oraz większy stopień integracji z niemieckim społeczeństwem 
mógł wpłynąć na późniejsze zawieranie małżeństw. Choć Żydzi uzyskiwali pełnię praw obywatel-
skich w wieku 24 lat, zawieranie małżeństwa dozwolone było od 14. roku życia dla kobiet oraz od 
18. roku życia dla mężczyzn. Dziękuję dr. Pawłowi Gutowi za pomoc w odnalezieniu i interpreta-
cji odpowiednich zapisów prawnych. Paweł Gut, Przepisy o rejestracji ruchu naturalnego ludno-
ści żydowskiej w Prusach w latach 1847–1874, [w:] Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim 
w XIX i XX wieku, red. Mieczysław Jaroszewicz, Włodzimierz Stępiński, Warszawa 2007, s. 307; 
Archiwum Państwowe w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Lęborku, sygn. 110; Landrecht für 
die Preussischen, t. 2, cz. 1, Belin 1835, s. 6; Krzysztof Makowski, Rodzina poznańska w I połowie 
XIX wieku, Poznań 1992, s. 43; Akta metrykalne żydowskiej gminy wyznaniowej w Fordonie, pow. 
Bydgoszcz (wstęp do inwentarza), http://szukajwarchiwach.pl/6/380/0#tabZespol (25.04.2016). 
Edykt tolerancyjny z 1812 roku w zakresie dotyczącym małżeństw działał w Wielkim Księstwie 

Tabela 6. Zawarte po raz pierwszy związki małżeńskie przez chrześcijan  
w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1821–1825 według wieku i płci 

Wiek
Mężczyzna Kobieta

liczba 
bezwzględna % liczba 

bezwzględna %

<20 8 7,1 23 20,9
20–24 29 25,9 43 39,1
25–29 38 33,9 31 28,2
30–24 15 13,4 8 7,3
35–39 13 11,6 5 4,5
40–44 5 4,5 – –
45–49 2 1,8 – –

≥50 2 1,8 – –
Razem 112 100,0 110 100,0
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młodych oraz 3% panów młodych poniżej 20. roku życia w latach 1820–1846, 
oraz Wolsztyna – 5% panien młodych w latach 1875–191437. Również w Rosji 
końca XIX wieku Żydzi najrzadziej wstępowali w związki małżeńskie przed 20. 
rokiem życia w porównaniu do wyznawców innych religii (5,9% i 25,2%)38. 

Wysoki odsetek osób wstępujących w związek małżeński przed 20. rokiem 
życia wśród Żydów, tak w Piotrkowie, jak i innych miastach Królestwa Polskie-
go i Rosji, świadczy o powszechności instytucji małżeństwa co najmniej do lat 
sześćdziesiątych XIX wieku. Żydzi aszkenazyjscy nie stanowili jednak zwartej 
wspólnoty dzielącej zwyczaje małżeńskie. Zarysowuje się wyraźna granica, za-
uważona już przez Stevena Lowensteina39, między Żydami z Królestwa Polskiego 
i Rosji a z zaboru pruskiego40. W świetle dostępnych badań, ci ostatni wstępowali 
w związki małżeńskie o kilka lat później. Różnice te można przypisać wcześniej 
przebiegającym na tych terenach procesom modernizacyjnym oraz silnym ten-
dencjom asymilacyjnym.

Poznańskim od początku. Ludwig von Rönne, Heinrich Simon, Die früheren und gegenwärti-
gen Verhältnisse der Juden in den sämmtlichen Landestheilen des Preussischen Staates: eine 
Darstellung und Revision der gesetzlichen Bestimmungen über ihre staats-und privatrechtlichen 
Zustände. Mit Benutzung der Archive der Ministerien des Innern und der Justiz, Breslau 1843,  
s. 462–470.

37 S. Lowenstein, Ashkenazic [33], s. 162; K. Filipowska, Rodzina żydowska [6], s. 411. Przy-
taczam dane wyłącznie dla panien, gdyż pruskie prawo o małżeństwach z 1875 roku ustaliło mi-
nimalny wiek ożenku na 20 lat, co skutkowało brakiem panów młodych w Wolsztynie żeniących 
się poniżej 20. roku życia. Prawo z 1875 roku ustalało wiek zamążpójścia na 16 lat. „Deutsches 
Reichsgesetzblatt” 1875, Nr. 4, s. 23–40.

38 C. Freeze, Jewish marriage and divorce [12], s. 291.
39 S. Lowenstein, Ashkenazic [33], s. 157.
40 Niektórzy badacze (S. Lowenstein, C. Freeze, S. Kowalska-Glikman) poddają analizę ak-

tów ślubu wyłącznie pod kątem struktury wieku, nie podejmując się wyliczenia średniej. Takie 
podejście utrudnia syntetyczne ujęcie zagadnienia. Zasadniczą interpretację zwyczajów ślubnych 
przeprowadzam w części poświęconej średniej wieku zawierania małżeństwa, tutaj ograniczając 
się do podstawowego wniosku wynikającego z analizy struktury wieku – odrębności Żydów z za-
boru pruskiego. 
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Średni wiek zawierania małżeństwa

W społecznościach o płodności naturalnej41, w których praktycznie cała płod-
ność miała miejsce w ramach instytucji małżeństwa42, wiek małżeństwa był pod-
stawowym czynnikiem regulującym płodność43. Dzięki temu, że badaniem zosta-
ły objęte akta ślubów chrześcijan z lat 1821–1825, możliwe jest fragmentaryczne 
porównanie prawidłowości ślubnych wśród piotrkowian wyznania żydowskiego 
i piotrkowian wyznania chrześcijańskiego. Chociaż akta stanu cywilnego Piotr-
kowa rejestrują tylko wiek deklarowany nupturientów, zgłaszano go stosunkowo 
dokładnie. W całym badanym okresie, obejmującym 62 lata, średnia wieku za-
wierania małżeństw pierwszych, a zatem najistotniejszych pod względem wpły-
wu na płodność, wynosiła 22,3 lata wśród kawalerów, natomiast dokładnie 20 lat 
wśród panien (tabela 7 i 8). W latach dwudziestych kawalerowie żydowscy żenili 
się przeciętnie w wieku o pięć lat młodszym niż chrześcijańscy (23,4 i 28,5), 
natomiast panny w wieku młodszym o ponad dwa lata (21,2 i 23,5). W społecz-
ności chrześcijańskiej wiek zawarcia ślubu zawyżał znaczny udział żołnierzy, na 
113 kawalerów – 27 było żołnierzami. Po ich wyłączeniu z badania wiek ślubu 
obniża się do 26,7 dla kawalerów i 22,3 dla panien. W badanym okresie średnia 
wieku zawarcia małżeństwa wśród Żydów obniżała się systematycznie i zatrzy-
mała w połowie XIX wieku.

Prawdopodobnie, niższy u Żydów wiek zawierania małżeństwa niż u chrze-
ścijan był cechą uniwersalną w miastach na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. 
W Toruniu w latach 1851–1900 katoliczki stawały na ślubnym kobiercu w wieku 
25,0–26,6, natomiast Żydówki stawały po chupą w wieku 22,1–23,2 lat. W Szcze-
kocinach, katoliczki – w wieku 25,8, Żydówki zaś w wieku 20,344. Podobny obraz 
wyłania się z pośredniego porównania danych dla Żydów i chrześcijan z wielu 

41 Dyskusje na temat granic płodności naturalnej można znaleźć między innymi w: John 
Knodel, Demographic behavior in the past. A study of fourteen German village populations in 
the eighteenth and nineteenth centuries, Cambridge 1988, s. 252–253; Anthony Carter, Agency 
and fertility: for an ethnography of practice, w: Situating fertility. Anthropology and demograph-
ic inquiry, red. Susan Greenhalgh, Cambridge 1995, s. 59–62; Jean-Pierre Bardet, Urodzenie 
w kontekście płodności naturalnej, PDP 23, 2002, s. 7–19.

42 Odsetek urodzeń nieślubnych w żydowskim Piotrkowie względem wszystkich urodzeń 
w latach o najpełniejszej rejestracji, to jest dwudziestych XIX wieku, wynosił 0,9% – znacznie 
mniej niż w chrześcijańskich społecznościach miejskich.

43 Krystyna Górna, Rodzina na Górnym i Dolnym Śląsku w XVIII–XIX wieku. Kontynuacje 
i zmiany demograficzne, PDP 26, 2005, s. 49.

44 Agnieszka Zielińska-Nowicka, Parafia rzymskokatolicka świętych Janów w Toruniu w la-
tach 1793–1914. Wybrane zagadnienia demograficzne, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospo-
darczych” 67, 2007, s. 151; A. Zielińska, Żydzi w Toruniu [6], s. 148; L. Frączek, Ludność parafii 
szczekocińskiej [7], s. 83 i n.
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innych miast45. Piotrkowscy Żydzi zawierali małżeństwa wcześniej również od 
Żydów w zaborze pruskim i dalej na zachód46. 20. rok życia wydaje się typowym 
wiekiem zamążpójścia dla Żydówek w zaborze rosyjskim, austriackim i strefie 
osiedlenia (tabela 11), przypuszczalnie był zbliżony do wieku zamążpójścia chło-
pek47 wychodzących za mąż wcześniej niż panny w miastach.

Listy płatników składek na rzecz dozoru bóżniczego, wskazujące wysokość 
zapłaconej składki, pozwoliły na odtworzenie pozycji majątkowej około jednej 
trzeciej ojców kawalerów oraz około połowy ojców panien (tabela 9). O ile część 
list płatników składek zawierała imienne spisy zwolnionych z podatków, udało 
się również w analizie ująć najuboższych. Pierwsza, biedniejsza, połowa wpła-
cała składki wysokości nieprzekraczającej 6% maksymalnej wysokości składki 
płaconej w danym roku. Ojcowie uiszczający składki wyższe niż 6% zakwalifi-
kowani zostali do bogatszej połowy. Dodatkowo spośród nich wydzieliłem war-
stwę najbogatszych 10% płatników. Kolejną grupę stanowili ojcowie najubożsi, 
zwolnieni z podatków. Zastosowanie takiego podziału ujawnia silny związek 

45 W przebadanych miejscowościach średnia wieku zawierania małżeństwa wśród Żydów 
u kawalerów wahała się między 20,3 a 23,7 roku, u panien między 17,4 a 20,7, natomiast wśród 
chrześcijan u kawalerów między: 25,0 a 28,1, u panien między 20,8. a 24,6. Teresa Krotla, Ludność 
parafii Bielawskiej w latach 1766–1830 (na podstawie ksiąg metrykalnych), „Śląski Kwartalnik 
Historyczny «Sobótka»” 46, 1991, nr 4, s. 417–419; Kazimierz Zając, Studium nad ruchem na-
turalnym miasta Rymanowa w świetle ksiąg parafialnych z lat 1850–1950, PDP 3, 1970, s. 161; 
Anna Mioduszewska, Kondycja demograficzna rodziny parafian choroskich w drugiej połowie 
XVIII i na początku XIX wieku. Uwagi wstępne, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach 
polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. Cezary Kuklo, 
Warszawa 2008, s. 420; Konrad Rzemieniecki, Ludność parafii radzionkowskiej w latach 1801–
1850, PDP 23, 2002, s. 29; Jerzy Spychała, Śluby w parafii Strzelce Opolskie w latach 1766–1870, 
[w:] Śląskie studia demograficzne, t. 1: Śluby, Wrocław 1995, s. 23; Hanna Kurowska, Gubin i jego 
mieszkańcy. Studium demograficzne XVII–XIX w., Zielona Góra 2010, s. 137–139; Pelagia Kwapu-
lińska, Śluby w parafii kochłowickiej w XIX wieku, w: Śląskie studia demograficzne, t. 1: Śluby, 
Wrocław 1995, s. 86; Małgorzata Żmijewska, Ludność parafii tyskiej od 1749 roku do połowy XIX 
wieku w świetle ksiąg metrykalnych. Studium demograficzno-społeczne, praca doktorska napisana 
pod kier. Antoniego Barciaka, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007, s. 83; Danuta Daszkiewicz-Or-
dyłowska, Śluby w parafii toszeckiej w latach 1789–1877, [w:] Śląskie studia demograficzne, t. 1: 
Śluby, Wrocław 1995, s. 59; Archiwum domowe Jakuba Goldberga, teczka Małżeństwa, podstawa 
źródłowa do artykułu Małżeństwa Żydów polskich w XVIII w.; J. Mironczuk, Żydzi w okręgu boż-
niczym [6], s. 68; A. Markowski, Między wschodem a zachodem [6], s. 122; L. Frączek, Ludność 
parafii szczekocińskiej [7], s. 83 i n.

46 Zob. wspomniany wyżej przykład Fordonu, Torunia, a także: Jona Schellekens, Determi-
nants of age at first marriage among Jews in Amsterdam, 1625–1724, „Journal of Family History” 
24, 1999, s. 154; Alice Goldstein, Some demographic characteristics of village Jews in Germany: 
Nonnenweier, 1800–1931, [w:] Modern Jewish fertility, red. Paul Ritterband, Leiden 1981, s. 123; 
Paula Hyman, Jewish fertility in nineteenth century France, [w:] Modern Jewish fertility, red. Paul 
Ritterband, Leiden 1981, s. 91; Steven Lowenstein, Voluntary and involunatery limitation of fer-
tility in nineteenth century Bavarian Jewry, [w:] Modern Jewish fertility, red. Paul Ritterband, 
Leiden 1981, s. 98.

47 Sabina Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa w latach 1784–1880. Studium demograficz-
no-historyczne, Rzeszów 2006, s. 146; K. Górna, Rodzina na Górnym [44], s. 50.
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między majątkiem ojca a wiekiem zawarcia małżeństwa. Dzieci z najbogatszych 
rodzin brały ślub  około dwa lata wcześniej w porównaniu do dzieci z najbied-
niejszych rodzin. Średnie wieku policzone dla wszystkich wypadków, w których 
udało się ustalić pozycję majątkową ojca, są niższe względem średnich obliczo-
nych dla synów i córek wszystkich ojców (tabele 7 i 8). Związane jest to ze zbyt 
niskim udziałem w średniej grupy najuboższej – tylko dwie list płatników: z lat 
1851 i 1865, wyjątkowo rejestrują głowy rodzin zwolnionych z podatku. W grupie 
zwolnionych z podatku znajdowali się również główni urzędnicy gminni oraz ra-
bin. O ile takich osób było zaledwie kilka, ich teoretyczne uczestnictwo w grupie 
najuboższych nie zniekształciło wyników dotyczących tej grupy48.

Tabela 9. Średni wiek zawarcia małżeństwa u Żydów w Piotrkowie Trybunalskim 
w latach 1821–1850 w zależności od statusu majątkowego ojca

Pozycja majątkowa ojca

Średni wiek zawarcia małżeństwa przez
syna córkę

średnia 
arytmety-

czna

liczba 
zdarzeń

średnia 
arytmety-

czna

liczba 
zdarzeń

Najbiedniejsi, zwolnieni z podatku 22,2 148 19,8 231
I połowa płatników, płacąca niższe składki 21,0 97 19,3 142
II połowa płatników, płacąca wyższe składki 20,4 80 18,3 158

 w tym najbogatszych 10% 20,1 15 18,1 33
Ogółem 21,4 325 19,2 531

Badaniem zostały objęte małżeństwa pierwsze. Pozycja majątkowa ojca każdorazowo określona przy ślubie 
dziecka. Średnie obliczone na podstawie deklarowanego wieku małżeństwa.

W badaniu wpływu czynnika zawodowego na średni wiek małżeństwa wzią-
łem pod uwagę, prócz zawodu kawalera, zawód jego ojca i teścia – zachodzi bo-
wiem silna korelacja między zmianami w średnim wieku zawierania małżeństwa 
kawalerów wykonujących dany zawód a wiekiem zwarcia małżeństwa przez sy-
nów ojców pracujących w tymże zawodzie (r = 0,83). Ponieważ w większości ak-
tów dane o zawodach były niekompletne, w badaniu tym ważniejsze są względne 
relacje niż dokładne średnie. Najwcześniej (tabela 10) wstępowały w związek 
małżeński dzieci handlujących, najpóźniej zaś dzieci wyrobników. Pomiędzy 
tymi dwiema skrajnościami uplasowały się dzieci wykonawców innych zawo-
dów. Wyjątkiem są dzieci pracowników sektora (proto-)przemysłowego, których 

48 Najważniejsi urzędnicy byli zwalniani z podatków również w Swarzędzu. Anna Micha-
łowska-Mycielska, The Jewish community authority and social control in Poznań and Swarzędz, 
1650–1793, Wrocław 2008, s. 119, 203.
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córki wychodziły za mąż tak wcześnie, jak córki handlujących, natomiast syno-
wie żenili się tak późno, jak synowie wyrobników i ubogich. Różnica ta wpływa 
na osłabienie korelacji między średnim wiekiem zawierania małżeństwa przez 
synów i córki ojców pracujących w tym samym zawodzie (r = 0,65). Spośród ka-
walerów, dla których został określony zawód w akcie ślubu, najwcześniej żenili 
się kawalerowie żyjący „przy rodzicach”, co było powiązane ze wsparciem eko-
nomicznym udzielanym przez rodziców parom młodym, przyspieszającym wstą-
pienie w związek49. Takie określenie wpisane w miejsce zawodu zapewne sygna-
lizowało raczej, że panowie młodzi zamierzają żyć w domu rodzinnym jeszcze 
przez jakiś czas po ślubie, niż to, że nie wykonywali żadnego zawodu. Najpóźniej 
żenili się żołnierze, którym zakaz ożenku przeszkadzał w podjęciu takiej decyzji.

Tabela 10. Średnia wieku zawierania małżeństwa u Żydów w Piotrkowie Trybunalskim 
w latach 1808–1867 według zawodu 

Zawód

Średnia wieku małżeństwa
kawaleraa według zawodu pannyb według zawodu 

jej ojcakawalera ojca kawalera

l.b. %
średnia 
arytme-
tyczna

l.b. %
średnia 
arytme-
tyczna

l.b. %
średnia 
arytme-
tyczna

Rzemiosło
 w tym:
 terminatorzy
 czeladnicy
 pozostali

223

18
15

190

41,3

3,3
2,8

35,2

23,2

21,9
22,7
23,3

113

–
–
113

25,6

–
–

25,6

22,5

–
–

22,5

128

–
–

128

20,1

–
–

20,1

19,8

–
–

19,8
Handel

 w tym:
 kupcy
 pozostali

63

21
42

11,7

3,9
7,8

22,8

21,5
23,4

138

40
98

31,3

9,1
22,2

20,8

20,2
21,1

209

65
144

32,8

10,2
22,6

19,1

18,9
19,1

Przemysł 30 5,6 23,9 36 8,2 22,8 46 7,2 19,0
Usługi 58 10,7 23,7 54 12,2 22,5 84 13,2 19,8
Przy rodzinie 36 6,7 19,6 . . . . . .
Wyrobnik 94 17,4 23,7 78 17,7 23,6 133 20,9 20,4
Żołnierz 27 5,0 32,0 – – – – – –
Ubogi – – – 9 2,0 23,2 18 2,8 19,5
Pozostałe zawody 9 1,7 23,6 12 2,7 22,1 17 2,7 19,7
Wszystkie zawody 540 100,0 23,5 441 100,0 22,2 637 100,0 19,6
Brak danych 886 62,1 21,7 985 69,1 22,5 1031 61,8 20,4
Wszyscy 1426 100,0 22,4 1426 100,0 22,4 1668 100,0 20,1

a Dotyczy małżeństw pierwszych dla kawalera.
b Dotyczy małżeństw pierwszych dla panny.

49 John Hajnal, European marriage patterns in perspective, [w:] Population in history. Essays 
in historical demography, red. David V. Glass, David E.C. Eversley, London 1965, s. 133.
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Tabela 11. Średni wiek zawierania małżeństwa  
w wybranych społecznościach żydowskich

Lata Kawaler Panna
Korosteszówa

1854 20,1 18,6
Ostrołękab

1830–1843 22,8 19,8
Rosja europejskac

1867–1871 22,6 <21,0
1882–1886 24,5 21,3
1901–1902 26,6 23,5

Suwałkid

1827–1834 22,0 20,0
1842 23,0 19,9
1858 21,6 20,7

Wilnoa

1851 23,4 19,5
Województwo krakowskiee 

1790–1792 19,5 17,0
Ziemia wieluńska, powiat ostrzeszowskie

1790–1792 21,4 20,2
Uwaga: jeśli nie stwierdzono inaczej, dane dotyczą małżeństw pierwszych.
a ChaeRan Freeze, Jewish marriage and divorce in Imperial Russia, Hanover–London 
2002, s. 52.
b Jan Mironczuk, Żydzi w okręgu bożniczym w Ostrołęce w świetle księgi ślubów z lat 
1830–1843, „Kwartalnik Historii Żydów” 2008 (225), s. 68.
c Dotyczy małżeństw pierwszych i powtórnych. Sergio Della Pergola, La trasformazione 
demografica della diaspora ebraica, Torino 1983, s. 178.
d Artur Markowski, Między wschodem a zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe Ży-
dów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2008, s. 122.
e Wiek szacowany na podstawie struktury wiekowej osób pozostających w związku mał-
żeńskim i poza nim (singulate mean age at marriage). Obliczenia własne na podstawie 
materiałów archiwalnych Jakuba Goldberga, teczka Małżeństwa, archiwum domowe Ja-
kuba Goldberga.

Duże zróżnicowanie w wieku zawarcia pierwszego małżeństwa pomiędzy 
poszczególnymi grupami społeczno-zawodowymi jest charakterystyczne dla 
okresu przedprzemysłowego, w którym zajmowana pozycja bezpośrednio miała 
wpływ na tempo akumulacji kapitału potrzebnego do założenia nowego gospo-
darstwa. Przypuszczać można, że w okresie późniejszym względem lat objętych 
badaniem, to jest po 1870 roku, zróżnicowanie w wieku zawarcia małżeństwa 
zmniejszyło się, tak jak to miało miejsce w innych uprzemysławiających się miej-
scowościach w XIX wieku50.

50 K. Górna, Rodzina na Górnym [44], s. 50 i n.
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Zależność między wiekiem zawarcia małżeństwa a statusem społeczno-eko-
nomicznym nie daje się jednak opisać według jednego schematu. Zasadnicza linia 
podziału przebiega między miastem a wsią51. W społecznościach wiejskich i wiej-
sko-miejskich – Radzionkowie – wyższy stan społeczny przyspieszał założenie 
rodziny; dzieci kmieci wstępowały w związek małżeński najwcześniej, komor-
ników zaś najpóźniej52. Przeciwnie było w niektórych społecznościach miejskich 
– warszawskiej i poznańskiej połowy XIX wieku, badanych przez S. Kowalską-
-Glikman i Krzysztofa Makowskiego – wcześniej wstępowali w związek mał-
żeński ci, których pozycja społeczna w obrębie danej grupy zawodowej zmuszała 
do wcześniejszego wkroczenia na rynek pracy (wyrobnicy, służba, czeladnicy)53. 
Ale, jak wskazali Sabina Rejman i Jerzy Spychała, miejskie zależności zauwa-
żone w Warszawie i Poznaniu nie były uniwersalne54. W Strzelcach Opolskich 
tkacze żenili się stosunkowo późno nie tylko wtedy, kiedy ich rzemiosło upadło 
pod wpływem industrializacji, lecz również w czasach najprzychylniejszych dla 
nich ekonomicznie.

Społeczność Piotrkowa również łamie schemat. Tutaj niewykwalifikowani 
rzemieślnicy (terminatorzy) żenili się najwcześniej (21,9), najpóźniej rzemieśl-
nicy, o których wiadomo, że nie byli ani terminatorami, ani czeladnikami (23,3). 
Przeciwna tendencja występuje wśród osób zajmującym się handlem: kupcy że-
nili się wcześniej (21,5) niż pozostali handlarze (23,4).

Żydzi w Piotrkowie Trybunalskim wstępowali w związki wcześnie, ale nie 
na tyle wcześnie, jak to sugestywnie opisywali maskile w swoich pamiętnikch. 
Mosze Leib Lilienbum ze zgrozą opisywał, że w 1857 roku, gdy miał czterna-
ście lat, zaaranżowano mu ślub z jedenastolatką, choć niezupełnie był świadom 
sytuacji, w jakiej się znalazł. Aron Guenzburg, który ożenił się w tym samym 
wieku, również nie miał większego wpływu na swój ślub (w 1809 roku), a po 
latach wspominał go jak „koniec świata”55. Sugestywne wspomnienia obu lumi-
narzy żydowskiego oświecenia krytykujących wczesne związki utrwaliły w tra-
dycyjnej historiografii pogląd o powszechności i tradycyjności (zbyt) wczesnych 

51 Zbigniew Kwaśny, Z najnowszych badań nad rozwojem demograficznym ludności Śląska 
w XVIII i XIX wieku, „Śląski Kwartalnik Historyczny «Sobótka»” 43, 1988, nr 2, s. 292.

52 Marek Górny, Wiek nowożeńców w parafii Radzionków w latach 1851–1870, „Śląski Kwar-
talnik Historyczny «Sobótka»” 36, 1981, nr 4, s. 578.

53 S. Kowalska-Glikman, Ruchliwość [34], s. 27; K. Makowski, Rodzina poznańska [36], s. 87 
i n.

54 S. Rejman, Ludność [48], s. 147; J. Spychała, Śluby [46], s. 26.
55 Everyday life [31], s. 305, 354.
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małżeństw wśród Żydów56. Pogląd ten krytykowali J. Goldberg i S. Stampfer57, 
a materiał z Piotrkowa dodatkowo potwierdza ich argumentację: bardzo wczesne 
małżeństwa nie były racjonalne, związki niedojrzałych emocjonalnie i seksualnie 
ludzi nie mogły spełniać swojej społecznej funkcji. Pogląd ten podzielali również 
maskile, którzy jednak przecenili rozmiar zjawiska. Jak widać, „nieoświecona” 
społeczność Piotrkowa również unikała zbyt wczesnych związków. Nawet dziew-
czyny wywodzące się z bogatych elit przeciętnie wychodziły za mąż w dojrzałym 
wieku (18. rok życia) – istotnie nieco wcześniej niż córki biedniejszych Żydów, 
ale w nie tak wcześniej, jak żony Guenzburga i Lilienbluma. 

Interesujący jest wyraźny, utrzymujący się przez całe zbadane 63 lata, spad-
kowy trend w wieku zawarcia związku w Piotrkowie. Czy oznacza to stopniowe 
polepszanie pozycji ekonomicznej Żydów w Piotrkowie? A może postępującą izo-
lację Żydów piotrkowskich, nasilanie postaw konserwatywnych lub wpływ cha-
sydyzmu? Można jedynie spekulować. Akta rządowe rejestrują silny spór między 
„talmudystami” (wyznawcami judaizmu rabinicznego) a „sektą” chasydów, do 
której należał miejscowy cadyk i lekarz Chaim Dawid Bernard58. Obniżanie się 
wieku nowożeńców obustronnie pierwszych jest sprzeczne z oczekiwaniami – 
wszak, jak twierdzi A. Markowski, w pierwszej połowie XIX wieku postępowała 
pauperyzacja Żydów Królestwa Polskiego, co miało stopniowo opóźniać wiek 
zawarcia ślubu59.

Różnica wieku między nupturientami

W 68,4% związków pierwszych mężczyzna był starszy (tabela 12), nato-
miast młodszy jedynie w 16,4%. Jeszcze większy odsetek starszych mężczyzn 
był w związkach z udziałem owdowiałych i rozwiedzionych mężczyzn. Odsetek 
starszych mężczyzn malał, jeśli mężczyzna wybierał za żonę wdowę lub roz-
wiedzioną. W nielicznych związkach kawalerów z wdowami większość kawale-
rów była młodsza – aż 76,2%. W literaturze dotyczącej ludności chrześcijańskiej 

56 J. Katz, Tradition and crisis [14], s. 116; M. Zborowski, E. Herzog, Life is with people [14], 
s. 135–136.

57 J. Goldberg, Die Ehe [2], s. 483–515; S. Stampfer, Families, rabbis and education [12], 
s. 7–23. 

58 AP Łódź, Piotrkowski Rząd Gubernialny. Anteriora, sygn. 2548, k. 253–260; Mojżesz 
Fein kind, Dzieje Żydów w Piotrkowie i okolicy od najdawniejszych czasów do chwili obecnej, 
Piotrków 1930, s. 45.

59 Artur Markowski, Between tradition and economy. Jewish family and household in the Pol-
ish kingdom in pre-emancipation era (to 1862), „Цайтшрыфт” 7, 2012, s. 41 i n.
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starszeństwo wdowy objaśnia się przeważnie jej atrakcyjną pozycją majątkową60, 
„atrakcyjność” ta jednak musiała być umiarkowana, gdyż jedynie 4% piotrkow-
skich kawalerów decydowało się ożenić z wdowami, a 80–91% wdów nigdy po-
wtórnie nie wyszła za mąż61.  Podobnie „atrakcyjna” była dla młodszych mężczyzn 
pozycja rozwiedzionych kobiet. Jeśli w związku pierwszym kawaler był starszy 
od panny (tabela 13), to w 70% wypadków o 1–4 lata; jeśli młodszy, to wiekiem 
był jeszcze bardziej zbliżony do żony – prawie wszyscy, 92%, byli starsi o 1–4 
lata. W związkach, w których żona była przeważnie starsza od męża, to jest mię-
dzy kawalerami a wdowami, różnica wieku była większa – tylko 43,5% było star-
szych o 1–4 lata, a kolejne 27,1% o 5–9 lat. Naturalnie największe różnice wiekowe 
między nupturientami występowały w związkach między wdowcami a pannami 
i wdowami, w których blisko 1/4 mężów była starsza o ponad 20 lat od żon.

Tabela 12. Nupturienci żydowscy w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870 
według różnicy wieku i stanu cywilnego 

Mąż 
względem 

żony

Stan cywilny
kawaler wdowiec rozwiedziony wszyscy

panna wdowa panna wdowa wszystkie rozwiedziona
l.b. % l.b. % l.b. % l.b. % l.b. % l.b. %

Starszy 983 68,4 10 15,9 188 97,4 111 82,2 25 92,6 11 50,0
Równoletni 219 15,2 5 7,9 2 1,0 11 8,1 1 3,7 3 13,6
Młodszy 236 16,4 48 76,2 3 1,6 13 9,6 1 3,7 8 36,4
Razem 1438 100,0 63 100,0 193 100,0 135 100,0 27 100,0 22 100,0

Wśród chrześcijańskiej ludności Piotrkowa, w porównaniu do Żydów, nieco 
mniej było związków pierwszych zawieranych przez równoletnich nupturientów 
(tabela 16), a więcej tych, w których jedno było starsze. Odpowiednio zwiększa 
się przeciętna różnica wieku między nupturientami (tabela 17). Jeśli wśród chrze-
ścijan w związku pierwszym kawaler był starszy od panny, to w 70% wypadkach 
o 1–9 lat; jeśli młodszy, to wiekiem był bardziej zbliżony do żony – prawie wszy-
scy, 92%, byli młodsi o 1–9 lat. Wśród wyznawców judaizmu analogiczne odsetki 
zawarły się w przedziale wiekowym 1–4 lat.

Preferencje wśród kawalerów do starszych panien były związane bezpośrednio 
z wiekiem (tabele 14 i 15). Najmłodsi, poniżej 20. roku życia, żenili się z kobietami 
przeważnie równoletnimi lub minimalnie starszymi. Im starszy był kawaler, z tym 

60 J. Spychała, Śluby [46], s. 22. Podobne różnice między wiekiem nupturientów 
w zależności od ich stanu cywilnego zauważyli również: P. Kwapulińska, Śluby [46], s. 85; 
D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Śluby [46], s. 62 i n. 

61 Zob. s. 25. 
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Tabela 14. Średnia wieku zawarcia małżeństwa i różnica w wieku  
nupturientów żydowskich w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870  

według wieku pana młodego

Wiek 
pana 

młodego

Małżeństwa obustronnie pierwsze Małżeństwa pierwsze kawalerów

liczba 
małżeństw

średnia wieku
średnia 
różnica 
wieku

liczba 
małżeństw

średnia wieku
średnia 
różnica 
wiekukawalera panny kawalera

panny, 
wdowy, roz-
wiedzionej

<20 394 18,5 18,7 –0,1 411 19,4 19,0 0,4
20–24 695 21,8 19,9 1,7 727 21,8 20,4 1,4
25–29 266 26,2 21,3 4,9 287 26,2 21,8 4,4
30–34 67 31,2 21,9 9,3 72 31,2 22,8 8,3

≥35 19 36,7 21,0 15,7 23 36,9 23,7 13,2
Razem 1451 22,3 20,1 2,2 1520 22,4 20,5 2,0

Tabela 15. Średnia wieku zawarcia małżeństwa i różnica w wieku  
nupturientów żydowskich w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870  

według wieku panny młodej

Wiek 
panny 
młodej

Małżeństwa obustronnie pierwsze Małżeństwa pierwsze panien

liczba 
małżeństw

średnia wieku
średnia 
różnica 
wieku

liczba 
małżeństw

średnia wieku
średnia 
różnica 
wiekukawalera panny

kawalera, 
wdowca, 

rozwiedzio-
nego

panny

<20 666 21,0 18,0 2,9 775 22,1 18,0 4,0
20–24 695 23,0 21,2 1,8 878 24,8 21,2 3,6
25–29 76 25,3 25,8 –0,5 100 28,0 25,8 2,2
≥30 8 . . . 23 37,2 31,7 5,5

Razem 1445 22,4 20,0 2,4 1776 23,9 20,2 3,7

Tabela 16. Nupturienci chrześcijańscy (pierwsze związki) w Piotrkowie Trybunalskim 
w latach 1821–1825 według różnicy wieku

Mąż względem żony Liczba małżeństw %
Starszy 81 74,3
Równoletni 4 3,7
Młodszy 24 22,0
Razem 109 100,0
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Tabela 17. Nupturienci chrześcijańscy w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1821–1825 
według grup różnicy wieku i stanu cywilnego

Różnica wieku

Kawaler Panna
starszy/a od

panny kawalera
l.b. % l.b. %

1–4 31 38,3 15 62,5
5–9 26 32,1 7 29,2

10–14 17 21,0 2 8,3
15–19 5 6,2 – –
≥20 2 2,5 – –

Razem 81 100,0 24 100,0

młodszą od siebie żenił się panną – średnia wieku wszystkich mieściła się w zakre-
sie 18,7–21,9 lat. W efekcie wiek kawalerów był tylko nieznacznie pozytywnie sko-
relowany z wiekiem preferowanych przez nich panien (tabela 20). Mamy do czynie-
nia zatem z „lustrzanym odbiciem” preferencji – najmłodsi kawalerowie żenią się 
z nieco starszymi od siebie pannami, natomiast najstarsze panny młode wychodzą 
za nieco młodszych od siebie kawalerów. Podobne zjawisko obserwujemy wśród 
piotrkowskich chrześcijan w latach 1821–1825 (tabele 18 i 19), a także w parafii ja-
sienickiej w latach 1778–1880 – w jedynej innej miejscowości przebadanej pod tym 
względem. Preferencje do starszych panien u najmłodszych kawalerów, zdaniem 
autorów wspomnianego badania, przeczą popularnym opiniom, że dominująca 
tendencja do ożenku z młodszymi pannami wynika z wcześniejszego dojrzewania 
kobiet. Nieco starsze panny mogły być doceniane za umiejętności przydatne w go-
spodarstwie z młodym mężem bądź pozycję majątkową jej rodziny. Podobnie eko-
nomicznie atrakcyjnymi względami tłumaczą śluby panien powyżej 30. roku życia 
z przeważnie młodszymi od nich kawalerami: „kobiety mogły bowiem w wielu 
wypadkach dysponować majątkiem odziedziczonym po starszych bądź zmarłych 
rodzicach, dzięki czemu stawały się atrakcyjną partią”62. Po pierwsze, nie można 
się zgodzić z twierdzeniem, że to rodzina pana młodego wybiera pannę młodą oraz 
że to jej pozycja była czynnikiem decydującym. Małżeństwo wśród Żydów i chrze-
ścijan dowolnego stanu było zawierane za obopólną zgodą rodzin przez nupturien-
tów o zbliżonej pozycji społeczno-ekonomicznej. Jedyną różnicą wśród Żydów 
był szacunek do wiedzy o prawie żydowskim, która mogła zastąpić lub uzupełnić 
czynnik finansowy w doborze małżonków63. W konsekwencji równouprawnione 

62 R. Gaziński i in., Śluby w parafii ewangelickiej [35], s. 67–71.
63 C. Freeze, Jewish marriage and divorce [12], s. 25; M. Zborowski, E. Herzog, Life is with 

people [14], s. 272; J. Katz, Tradition and crisis [14], s. 178.
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będzie stwierdzenie, że młodszy kawaler był „atrakcyjną partią”. Po drugie, należy 
wziąć pod uwagę specyfikę rynku matrymonialnego. Im później panna wychodziła 
za mąż, tym częściej zgadzała się wyjść za przeciętnie starszego od niej wdowca 
(tabela 5). Ograniczenie badania do pierwszych związków dla obu stron nie pozwa-
la zbadać, czy starsze panny nie preferowały po prostu bliższych sobie wiekowo 
wdowców. Jeśli w badaniu preferencji wiekowych panien stających pierwszy raz 
pod chupą uwzględni się również wdowców i rozwiedzionych, to efekt „lustrzanego 
odbicia”, przynajmniej w Piotrkowie, zanika. 

Tabela 18. Średnia wieku zawarcia małżeństwa i różnica w wieku  
u nupturientów chrześcijańskich w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1821–1825 

według wieku pana młodego

Wiek 
pana 

młodego

Małżeństwa obustronnie pierwsze Małżeństwa pierwsze kawalerów

liczba 
małżeństw

średnia wieku
średnia 
różnica 
wieku

liczba 
małżeństw

średnia wieku
średnia 
różnica 
wiekukawalera panny kawalera

panny, 
wdowy, roz-
wiedzionej

<20 8 18,5 19,3 –0,7 8 18,5 19,3 –0,7
20–24 28 22,4 23,1 –0,6 29 22,4 23,5 –1,0
25–29 37 26,9 23,1 3,8 39 27,0 23,7 3,3
30–34 14 31,3 23,7 7,6 18 31,3 25,9 5,3
35–39 13 36,2 25,8 10,4 15 36,5 27,3 9,3
≥40 9 . . . 11 44,3 30,0 14,3

Razem 109 28,3 23,7 4,5 120 28,7 24,7 4,0

Tabela 19. Średnia wieku zawarcia małżeństwa i różnica w wieku  
nupturientów chrześcijańskich w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1821–1825  

według wieku panny młodej

Wiek 
panny 
młodej

Małżeństwa obustronnie pierwsze Małżeństwa pierwsze dla panny

liczba 
małżeństw

średnia wieku
średnia 
różnica 
wieku

liczba 
małżeństw

średnia wieku
średnia 
różnica 
wiekukawalera panny

kawalera, 
wdowca, roz-
wiedzionego

panny

<20 22 24,8 17,9 6,9 23 25,7 17,9 7,8
20–24 43 26,8 21,7 5,1 47 27,3 21,7 5,6
25–29 31 30,2 26,7 3,4 32 30,6 26,8 3,8
≥30 13 34,3 33,0 1,3 17 36,5 33,2 3,3

Razem 109 28,3 23,7 4,5 119 25,9 21,7 4,1
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Jeśli jednak ograniczymy badanie do małżeństw pierwszych, to trzeba za-
uważyć, że u jasienickich i piotrkowskich chrześcijan tendencje odwracania pre-
ferencji wiekowych u partnerów w skrajnych grupach były jeszcze silniejsze niż 
u piotrkowskich Żydów, co związane jest z wyższym średnim wiekiem zawarcia 
pierwszego małżeństwa. Przy dominującej tendencji do ożenku z młodszymi 
pannami konsekwencją wyższego średniego wieku zawarcia małżeństwa wśród 
obu płci jest poszerzenie się rynku matrymonialnego dla panów młodych zdecy-
dowanych ożenić się „wcześnie”, tuż po przekroczeniu prawnego progu wiekowe-
go dopuszczającego małżeństwo, oraz dla panien „młodych” po 30. roku życia. 
Mechanizm zatem doboru wiekowego małżonków wśród przebadanych chrześci-
jan i Żydów jest ten sam, natomiast czynnikiem, który reguluje jego intensyw-
ność, jest średni wiek zawarcia małżeństwa, różny w obu społecznościach.

Tabela 20. Współczynnik korelacji Pearsona dla wieku nupturientów żydowskich 
według stanu cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870

Mąż Żona
ogółema panna wdowa

Ogółema 0,69 0,37 0,71
Kawaler 0,36 0,38 0,37
Wdowiec 0,67 0,33 0,61

a Włącznie z osobami rozwiedzionymi i o nieokreślonym stanie cywilnym.

Tabela 21. Współczynnik korelacji Pearsona dla wieku nupturientów chrześcijańskich 
według stanu cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1821–1825

Mąż Żona
ogółema panna

Ogółema 0,58 0,48
Kawaler 0,42 0,41

a Włącznie z osobami owdowiałymi, rozwiedzionymi i o nieokreślonym stanie cywilnym.

Dariusz Chojecki, z zespołu badawczego analizującego parafię jasienicką, 
zaproponował mierzenie korelacji wieku nowożeńców, sugerując, że niska ko-
relacja „może [...] być jednym z wyznaczników małżeństwa tradycyjnego”64, 
to jest opartego na rachunku ekonomicznym. W jego rozumieniu wysoka ko-
relacja wieku mogła oznaczać znaczącą rolę emocji w doborze małżonków.  

64 R. Gaziński i in, Śluby w parafii ewangelickiej [35], s. 76.
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Wykres 3. Związki małżeńskie zawarte przez Żydów w Piotrkowie Trybunalskim 
w latach 1808–1870 według wieku i stanu cywilnego nupturientów (dane indywidualne)
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Uwaga: wielkość punktów jest ważona liczbą powtórzeń.

Wykres 4. Związki małżeńskie zawarte przez chrześcijan w Piotrkowie Trybunalskim 
w latach 1821–1825 według wieku i stanu cywilnego nupturientów (dane indywidualne)
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Uwaga: wielkość punktów jest ważona liczbą powtórzeń.
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Moim zdaniem korelacja Pearsona nie jest odpowiednim narzędziem w pomia-
rach preferencji wiekowych, gdyż jest silnie uzależniona od średniej wieku za-
wierania małżeństwa. Jak wykazałem wyżej, w grupach wcześnie wstępujących 
w związek małżeński różnica wieku między małżonkami i rozrzut wieku jest 
niewielki – w efekcie korelacja Pearsona nie wykazuje silnych zależności. Nato-
miast w grupach, w których wiek zawarcia małżeństwa jest wysoki, również róż-
nica w latach zawarcia związku między poszczególnymi parami bywa wysoka 
– duży rozrzut lat wśród kawalerów i wśród panien powoduje, że miara Pearsona 
ma tendencje do wykazywania silnych korelacji, pomimo że różnice wiekowe 
między nupturientami są większe niż w społecznościach wcześnie wstępujących 
w związek małżeński. Wśród piotrkowskich Żydów współczynnik korelacji Pear-
sona wieku w chwili zawarcia pierwszego obustronnie małżeństwa wynosi 0,38 
(tabela 20, wykres 3), co oznaczałoby, że statystycznie czynnik wieku odgrywał 
rolę jedynie w doborze 14% par małżeńskich. Natomiast, gdy badaniem obejmie 
się wszystkie małżeństwa (z wdowcami i wdowami) korelacja wzrasta do 0,61–
0,71, co oznaczałoby, że wiek odgrywał rolę w 37–50% z zawieranych związ-
ków. Trzeba zatem podkreślić, że w małżeństwach pierwszych, które stanowiły 
zdecydowaną większość wypadków w badanym okresie (81%, tabela 22) wiek 
nupturientów był niski, zbliżony do siebie i dlatego jego korelacja była znacznie 
słabsza niż wśród wszystkich małżeństw. Większość kawalerów zwierała mał-
żeństwa z pannami w zbliżonym wieku, dla starszych wiekiem otwierał się rynek 
wdów i wdowców, a różnice wieku wrastały. Równocześnie mierzona korelacja 
wieku wzrastała, co może dać mylne wrażenie, że wśród małżeństw powtórnych 
(o wyższym i większym rozrzucie wiekowym) wiek miał większe znaczenie. Po-
dobne korelacje wieku zachodziły wśród chrześcijan piotrkowskich (tabela 21, 
wykres 4) – niższa wśród małżeństw pierwszych (0,41) i wyższa po uwzględnie-
niu małżeństw wtórnych (0,58). Korelacja wieku nie może być zatem – jak propo-
nuje D. Chojecki – miarą siły „tradycji” (czynników ekonomicznych) czy emocji 
w zawieraniu małżeństw. Co więcej, nie brak w literaturze głosów, że wśród „tra-
dycyjnych” społeczności żydowskich miłość mogła grać rolę w doborze związ-
ków w najuboższych kręgach, które nie miały majątkowo niczego do stracenia65.

Małżeństwa powtórne i rozwody

Społeczeństwa doby preindustrialnej charakteryzowały się wysokim odset-
kiem małżeństw powtórnych wynikającym z wysokiej umieralności rozrywają-
cej małżeństwa pierwsze i w efekcie zwiększającej udział wdów i wdowców na 

65 S. Stampfer, Families, rabbis and education [12], s. 31–33.
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rynku matrymonialnym66. W XVIII wieku w dużych miastach małżeństwa po-
wtórne stanowiły blisko połowę wszystkich rejestrowanych związków, w mniej-
szych miejscowościach odsetek ten spadał do 25–33%67. Zjawisko to utrzymało 
się na podobnym poziomie również w XIX wieku68. Nie inaczej było w Piotrko-
wie. Związki powtórne w całym badanym okresie stanowiły 23,7% i ich udział 
w kolejnych dekadach wahał się tylko nieznacznie (tabela 22). Wśród nich, po-
dobnie jak w chrześcijańskich społecznościach, największy udział miały związki 
wdowców z pannami (10,5%), który tylko w latach pięćdziesiątych i sześćdzie-
siątych prawie zrównał się z udziałem związków między wdowcami a wdowami. 
Częstość związków wdowców z pannami nie wpisuje się w normatywną wizję 
związków małżeńskich kreśloną w literaturze rabinicznej, zgodnie z którą nowo-
żeńcy powinni mieć zbliżone doświadczenie matrymonialne69.

S. Stampfer i C. Freeze, badając strukturę stanu cywilnego nowożeńców, 
uznali częstość występowania małżeństw powtórnych za cechę charaktery-
styczną aszkenazyjskich Żydów, szczególnie w formie związków wdowców 
z wdowami70. Dane dotyczące Żydów przytaczane przez nich dla Kijowa, Ko-
rysteszowa i całej strefy osiedlenia kontrastują z danymi dla miejscowej lud-
ności prawosławnej, jednak wpisują się we wspomniany model europejskiego 
miasta preindustrialnego, zgodnie z którym odsetek powtórnych małżeństw ro-
śnie wraz rozmiarem badanego miasta nawet do 50%. W model ten wpisuje się 
również materiał statystyczny dotyczący Żydów z Królestwa Polskiego (Suwałki, 

66 John Knodel, Katherine Lynch, The decline of remarriage. Evidence from German village 
populations in eighteenth and nineteenth centuries, „Journal of Family History” 10, 1985, s. 34.

67 Krystyna Górna, Narodziny, śluby i zgony na Górnym Śląsku w XVIII wieku, [w:] Wesela, 
chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, red. Henryk Suchojad, Warsza-
wa 2001, s. 38; Cezary Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, 
s. 284.

68 Odsetek małżeństw jednostronnie i obustronnie powtórnych wynosił w Rząśniku 27,3%, 
Strzelcach Opolskich – 23,3%, Bielawie – 17,4%, Choroszczy – 16,4%, Kochłowicach – 18,8%, 
Gubinie – 24,7%, Lubawce – 32,7%, Radzionkowie – 24,2%, Zarzeczu – 32,4%, Toszku – 28,9%, 
Iskrzyniu – 26,7–30,4%; Krystyna Górna, Analiza demograficzna metryk dolnośląskiej parafii 
Rząśnik z lat 1794–1874, PDP 17, 1987, s. 196; J. Spychała, Śluby [46], s. 16 i n.; T. Krotla, Lud-
ność parafii [46], s. 417; A. Mioduszewska, Kondycja demograficzna [46], s. 419; P. Kwapulińska, 
Śluby [46], s. 84; H. Kurowska, Gubin [46], s. 135; Jolanta Karbowska, Ludność Lubawki w latach 
1801–1850, PDP 24, 2003, s. 117 i n.; K. Rzemieniecki, Ludność parafii radzionkowskiej [46], 
s. 25; Mieczysław Kędelski, Rozwój demograficzny Poznania w XVIII i na początku XIX wieku, 
Poznań 1992, s. 142; Arkadiusz Maślach, Ludność wsi Zarzecze w powiecie niżańskim w latach 
1828–1864, PDP 27, 2006, s. 51; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Śluby [46], s. 58; Piotr Rachwał, 
Ludność wsi Iskrzynia w powiecie krośnieńskim w XIX wieku, PDP 27, 2006, s. 76; A. Zielińska, 
Przemiany struktur demograficznych [6], s. 74.

69 S. Stampfer, Families, rabbis and education [12], s. 48. 
70 Tamże, s. 57–82; C. Freeze, Jewish marriage and divorce [12], s. 62. 
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Ostrołęka71, Piotrków Trybunalski), choć tutaj – w przeciwieństwie do wyników 
badań C. Freeze i S. Stampfera – częściej zawierane były małżeństwa wdowca 
z panną niż wdowca z wdową. Związki panien z wdowami podobnie najczęstsze 
były wśród powtórnych związków chrześcijan72.

Tabela 23. Procentowy udział obustronnie pierwszych i powtórnych ślubów 
w wybranych społecznościach

Miejsce, wyznanie, lata Kawaler Wdowiec
z panną z wdową z panną z wdową

Kijówa

Żydzi, 1866–1869 58,2 5,4 13,8 22,5
Rosyjskie prawosławie, 1866–1869 74,1 11,3 10,5 4,2

Korosteszówa

Żydzi, 1854 73,9 4,3 4,3 17,4
Żydzi, 1861 50,0 8,3 8,3 29,2

Ostrołękab

Żydzi, 1830–1843 89,1 2,6 4,5 3,8
Suwałkid

Żydzi, 1842 89,7 0,0 4,4 5,9
Żydzi, 1858 84,0 4,0 8,0 4,0

Strefa osiedleniad

Żydzi, 1867 68,7 10,8 3,7 16,8
Rosyjskie prawosławie, 1867 77,0 9,6 4,3 9,0
Katolicy, 1867 71,7 14,5 7,6 6,1

Brakujące dane o udziałach dotyczą nielicznych małżeństw, w których przynajmniej jeden z nupturientów był 
po rozwodzie lub jego stan cywilny nie był podany.
a ChaeRan Freeze, Jewish marriage and divorce in Imperial Russia, Hanover–London 2002, s. 290.
b Obliczenia własne na podstawie: Jan Mironczuk, Żydzi w okręgu bożniczym w Ostrołęce w świetle księgi 
ślubów z lat 1830–1843, „Kwartalnik Historii Żydów” 2008 (225), s. 68.
c Obliczenia własne na podstawie: Artur Markowski, Między wschodem a zachodem. Rodzina i gospodarstwo 
domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2008, s. 122–131 (tab. 4,4 i 4,8 ).
d Shaul Stampfer, Families, rabbis and education. Traditional Jewish society in nineteenth-century Eastern 
Europe, Oxford 2010, s. 58.

Dokładniejszej odpowiedzi na pytanie, na ile rozpowszechnione były powtór-
ne małżeństwa, dostarcza nie badanie struktury stanu cywilnego nupturientów, 
lecz odsetka wdowców i wdów, którzy ponownie wstąpili w związek małżeń-
ski. Takie badanie umożliwia rekonstrukcja rodzin. W Piotrkowie Trybunalskim 
w ponowny związek wstępowało blisko 40% żydowskich wdowców, z czego 3/4 

71 Obliczenia własne na podstawie A. Markowski, Między wschodem a zachodem [6], 
s. 122–131 (tab. 4.4 i 4.8); J. Mironczuk, Żydzi w okręgu bożniczym [6], s. 68.

72 K. Górna, Narodziny [68], s. 38; C. Kuklo, Demografia [68], s. 284.
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Tabela 24. Udział rozwiedzionych Żydów w powtórnie zawieranych  
związkach małżeńskich w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1831–1870

Lata

Małżeństwa
jednostronnie i obustronnie powtórne z udziałem pierwsze 

i powtórnerozwiedzionych wdowców  
i rozwiedzionych

l.b.

w ogóle 
małżeństw 
powtórnych 

[%]

w ogóle 
małżeństw
pierwszych 

i powtórnych 
[%]

l.b.

w ogóle 
małżeństw 
pierwszych 

i powtórnych  
[%]

l.b.

1831–1840 3 14,3 1,8 46 27,9 165
1841–1850 5 11,6 1,4 87 24,6 354
1851–1860 23 27,1 4,7 130 26,7 487
1861–1870 19 29,7 3,8 112 22,4 500

Razem 50 23,5 3,3 375 24,9 1506

Tabela 25. Wdowcy żydowscy w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1850  
według czasu wstąpienia w ponowny związek małżeński

Wyszczególnienie

Odstęp pomiędzy zgonem pierwszej żony  
a ponownym ślubem wdowcaa (miesiące)

W
sz

ys
cy

 
w

do
w

cy

0–5 6–11 12–17 18–23 24–29 30–35 36–41 42–47 Suma

Liczby bezwzględne 13 3 1 0 0 1 1 1 20 51
Odsetek ponownie 
ożenionych wdowców 65,0 15,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 100,0 ×

Odsetek wdowcówb 25,5 5,9 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 39,2 100,0
a Dotyczy małżeństw, w których była znana data śmierci wdowca oraz jego pierwszej żony.
b Dotyczy wdowców, którym zmarła pierwsza żona.

w ciągu pierwszego roku wdowieństwa (tabela 25). W miarę upływu czasu od 
śmierci pierwszej żony odsetek wdowców wstępujących w ponowny związek mał-
żeński wzrastał według postępu jakościowo odwrotnie wykładniczego. Podobne 
wyniki uzyskali John Knodel dla niemieckich wiosek w pierwszej połowie XIX 
wieku oraz Cezary Kuklo dla osiemnastowiecznej Warszawy (wykres 5). Skrom-
na podstawa źródłowa dotycząca kobiet uniemożliwiła dokładniejsze zbadanie 
zjawiska ich wdowieństwa. W badaniu mężczyzn wziąłem pod uwagę związki, 
w których była znana data zgonu zarówno wdowca, jak i jego pierwszej żony73.  

73 John Knodel, Demographic behavior in the past. A study of fourteen German village popu-
lations in the eighteenth and nineteenth centuries, Cambridge 1988, s. 165.
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Umożliwia to wyeliminowanie wypadków, w których mąż opuszczał miasto 
w związku z ponownym ożenkiem. Przyjęcie takich samych warunków do do-
kładnego badania czasu wdowieństwa kobiet sprawia, że podstawa źródłowa staje 
się niezwykle skromna. Związane jest to z rzadszym występowaniem wdowień-
stwa u kobiet – według analizy jedynie 8,7% wdów wstąpiło w kolejny związek 
małżeński. Niski odsetek jest konsekwencją późniejszego wstępowania w kolej-
ny związek małżeński. Przeciętny czas trwania wdowieństwa u kobiet wynosił 
3–4 lata, podczas gdy u mężczyzn zaledwie 10 miesięcy (tabela 26). Dłuższy 
przeciętny czas wdowieństwa u kobiet wpisuje się w demograficzny obraz prein-
dustrialnej Europy74. Wyjątkiem jest Warszawa, w której różnice w przeciętnym 
czasie wdowieństwa kobiet i mężczyzn były niewielkie75. Jednak na tle wyni-
ków badań C. Kukli i J. Knodela, zgodnie z którymi jedna trzecia warszawianek 
i jedna piąta Niemek ponownie wychodziła za mąż, odsetek uzyskany dla piotr-
kowianek zdaje się nazbyt niski. Być może związane jest to z przypadkowością 
małej liczby obserwacji. Wyniki badań agregatywnych akt Piotrkowa, zgodnie 

74 C. Kuklo, Demografia [68], s. 285–287; S. Rejman, Ludność [48], s. 198.
75 Cezary Kuklo, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991, s. 185.

Wykres 5. Liczba wdowców wstępujących w kolejny związek małżeński  
w wybranych społecznościach w latach 1808–1850  

według czasu upływającego od śmierci pierwszej żony [%]
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Źródło: John Knodel, Demographic behavior in the past. A study of fourteen German village 
populations in the eighteenth and nineteenth centuries, Cambridge 1988, s. 165; Cezary Kuklo, 
Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991, s. 185.

Trend dla Piotrkowa Trybunalskiego, 1808–1850
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z którymi w latach 1808–1850 na 100 wdowców wstępujących ponownie w zwią-
zek małżeński przypadało 57 wdów ponownie wstępujących w związek małżeń-
ski (tabela 22), wskazują, że odsetek wdów powtórnie wychodzących za mąż był 
bliższy 20% niż wyliczonym 8,7%.

Tabela 26. Wdowcy i wdowy żydowskie w Piotrkowie Trybunalskim  
w latach 1808–1850 według czasu trwania wdowieństwa

Gdy znana jest data zgonu

Czas trwania wdowieństwa (w miesiącach)
mężczyźni kobiety

l.b. średnia  
arytmetyczna l.b. średnia  

arytmetyczna
Obojga nupturientów z pier-

wszego małżeństwa 20 10,3 4 31,4
Tylko wdowca/wdowy 29 9,7 17 42,6

W literaturze zwraca się uwagę, że w czasach, gdy rodzina stanowiła główną 
jednostkę gospodarczą i obecność dwóch dorosłych osób potrzebna była do fi-
nansowej samowystarczalności gospodarstwa, kolejne związki małżeńskie były 
zawierane szybko i przede wszystkim ze względów finansowych76. Wydaje się, 
że w Piotrkowie, Warszawie i, przypuszczać można, w preinudstrialnych spo-
łecznościach tej części Europy, jeśli powtórne małżeństwo miało nastąpić, istot-
nie następowało ono szybko. Natomiast po upływie 3–4 lat szanse na powtórne 
małżeństwo spadały do zera i ponad połowa wdowców i jeszcze więcej wdów 
pozostawała w stanie bezżennym do końca życia. Czy nie musieli oni stawiać 
czoła wyzwaniom ekonomicznym? Czy ich status w gospodarstwie się zmie-
niał i przechodzili pod opiekę dorosłych dzieci? Pytania dotyczące społecznych 
aspektów procesów starzenia i cykli przemiany gospodarstwa pozostaną póki 
co bez odpowiedzi. Charakterystyczne jest jednak to, że podobnie jak w wie-
lu innych aspektach demograficznych zawierania małżeństw decyzje wdowców 
i wdów żydowskich z Piotrkowa nie różniły się znacząco od ich chrześcijańskich 
sąsiadów tak pod względem zwlekania z powtórnym małżeństwem, jego często-
ści, jak i doboru nowego partnera pod kątem stanu cywilnego.

Rekonstrukcja rodzin dostarczyła zbyt mało informacji o historii matrymo-
nialnej kobiet po owdowieniu, aby sprawdzić praktyczne zastosowanie prawa 
lewiratu. Zgodnie z zasadami judaizmu kobieta, której mąż umarł, nie pozosta-
wiwszy potomstwa, zobowiązana była do poślubienia najstarszego brata męża77. 

76 K. Górna, Narodziny [68], s. 37.
77 Everyday life [31], s. 226.
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Takiego ślubu można było uniknąć wyłącznie poprzez rozwód. W Piotrkowie 
znalazłem tylko trzy kobiety, którym mąż umarł wkrótce po ślubie i żadna z nich 
nie poślubiła brata zmarłego męża. Akta metrykalne nie dawały jednak możliwo-
ści sprawdzenia, czy tacy bracia w ogóle istnieli. W związku ze stosunkowo niską 
umieralnością mężczyzn w wieku 20–25 lat, nawet w dobie przed transformacją 
demograficzną78, religijne prawo lewiratu musiało być egzekwowane względem 
znikomej liczby kobiet.

Stan cywilny osób wchodzących w kolejny związek małżeński jest podsta-
wowym źródłem do badań rozwodów wśród piotrkowskich Żydów. W odróżnie-
niu od terytoriów strefy osiedlenia, rozwody nie były rejestrowane w ramach akt 
stanu cywilnego79, lecz w ramach akt spraw sądowych Komisji Rządowej Spra-
wiedliwości, które nie przetrwały do naszych czasów. Wyjątkowo w Piotrkowie 
Trybunalskim w latach 1825–1826 w księgach urzędu stanu cywilnego zarejestro-
wano dwa rozwody (na 31 ślubów).

Od lat trzydziestych rozwiedzeni pojawiają się w źródle przy okazji wstępo-
wania w powtórny związek małżeński. W kolejnych dekadach rejestrowano ich 
coraz więcej, aby w ostatniej – latach sześćdziesiątych – związki z udziałem przy-
najmniej jednego rozwiedzionego stanowiły prawie 24% wszystkich powtórnych 
związków i 3,3% wszystkich związków (tabela 24). Niestety nie ma możliwości 
zbadania, na ile dokładne są tutaj przytoczone statystyki. Rozwód był dozwolony 
w judaizmie i stosunkowo łatwo osiągalny80, jednak w świetle źródeł rozwiedzeni 
rzadko wstępowali w latach dwudziestych czy trzydziestych w powtórne związki 
małżeńskie. Materiał statystyczny ze strefy osiedlenia wskazuje, że rozwody były 
bardzo częste, stanowiąc w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku 
średnio 11,0–15,4% zawartych w tych latach małżeństw81. W Wilnie natężenie 
rozwodów w tym okresie było co najmniej dwukrotnie wyższe82. W konsekwen-
cji należy przyjąć, że albo rozwody w Piotrkowie były rzadsze, albo rozwiedzeni 
niechętnie rejestrowali swoje ponowne związki. Rozwód był łatwy do przeprowa-
dzenia w ramach prawa religijnego, trudniejsze zaś było spełnienie obowiązków 
względem prawa państwowego przed sądem83. Ich niedopełnienie uniemożliwia-
ło rejestrację związku powtórnego.

78 Ansley Coale, Paul Demeny, Regional model life tables and stable populations, New York 
i in. 1983.

79 Janina Gawrysiakowa, Realizacja zasad rejestracji ruchu naturalnego ludności różnych 
wyznań w latach 1797–1900, PDP 12, 1980, s. 8.

80 S. Stampfer, Families, rabbis and education [12], s. 48; J. Katz, Tradition and crisis [14], 
s. 122.

81 C. Freeze, Jewish marriage and divorce [12], s. 292–301.
82 Tamże, s. 148.
83 Zob. prawo o rozwodach: Dziennik praw Królestwa Polskiego, t. 18, Warszawa 1836, s. 233.
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Pochodzenie nupturientów

Żydzi uznawani są za ludność często migrującą. Taki obraz został utrwalony 
zarówno w archetypicznej postaci „wiecznego tułacza”, jak i literaturze nauko-
wej84. Pod koniec XIX wieku około jednej trzeciej Żydów w Imperium Rosyjskim 
urodziło się w innej miejscowości niż została spisana, w dodatku migracja na 
dłuższe dystanse (między guberniami) przeważała nad migracją lokalną (w ob-
rębie guberni)85. Podobnie jednak wśród chrześcijańskich nowożeńców w War-
szawie imigranci z guberni warszawskiej byli zbliżeni liczebnie do imigrantów 
z innej guberni (odpowiednio 29,5% i 57,7% dla lat 1858–1861). Byli to w ponad 
połowie ludzie przybyli ze wsi i miasteczek86.

Tabela 27. Nupturienci żydowscy w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870 
według pochodzenia

Lata
Pochodzenie 
miejscowe

Pochodzenie pozamiejscowe
panna kawaler oboje

% N % N % N % N
1808–1810 73,3 22 16,7 5 6,7 2 3,3 1
1811–1820 83,3 120 3,5 5 13,2 19 0,0 0
1821–1830 65,0 120 7,6 17 25,6 57 1,8 4
1831–1840 70,2 145 3,9 10 23,9 61 2,0 5
1841–1850 62,8 179 7,2 26 28,3 102 1,7 6
1851–1860 66,8 226 4,5 22 27,4 133 1,2 6
1861–1870 65,7 324 4,7 24 28,8 146 0,8 4
Razem 67,3 1349 18,5 25 25,9 520 1,3 26

Objaśnienie: pochodzenie miejscowe uznano, gdy nupturient zgłosił miejsce zamieszkania w Piotrkowie lub 
dobrach bezpośrednio do niego przylegających (Żydowskie Miasto, ulica Warszawska, Jurydyka, Przedmie-
ście Krakowskie, Rokszyckie, Bugaj, Psia Górka, Folwark Szczekanica, Pole Piotrkowskie). Zamieszkanie 
poza tym terenem uznano za egzogamiczne. Jeśli w akcie został podany tylko adres rodziców, to uznano, że 
jest on tożsamy z miejscem zamieszkania nupturienta. Gdy również zabrakło informacji o miejscu zamiesz-
kania, brałem pod uwagę miejsce pochodzenia lub urodzenia. Analogicznie jest traktowane pochodzenie 
pozamiejscowe.

84 Zob. między innymi: Zygmunt Sułowski, Mechanizmy ekspansji demograficznej Żydów 
w miastach polskich XVI–XIX wieku, „Zeszyty Naukowe KUL” 1974 (17), s. 97–100; Jacob Lest-
schinsky, Jewish migration for the past hundred years, New York 1944; Artur Eisenbach, Eman-
cypacja Żydów na ziemiach polskich 1785–1870 na tle europejskim, Warszawa 1988, s. 37; Roberto 
Bachi, Population trends of world Jewry, Jerusalem 1976, s. 35; Israel Bartal, The Jews of Eastern 
Europe, 1772–1881, Philadelphia 2005, s. 41.

85 Według danych ze spisu z 1897 roku. Shaul Stampfer, Patterns of internal Jewish migration 
in the Russian Empire, [w:] Jews and Jewish life in Russia and the Soviet Union, red. Yaacov Ro’i, 
Portland 1995, s. 35.

86 S. Kowalska-Glikman, Ruchliwość [34], s. 51.
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Tabela 28. Kawalerowie żydowscy pochodzący spoza Piotrkowa Trybunalskiego 
w latach 1808–1870 według miejscowości (w kolejności częstości występowania)

Miejscowość Odległość w linii prostej 
(km)

Liczby  
bezwzględne %

Tomaszów
Warszawa
Opoczno
Końskie
Sulejów
Przedbórz
Bełchatów
Łódź
Ujazd
Rozprza
Rawa
Tuszyn
Łask
Radomsk
Brzeziny
Wolbórz
Stryków
Sieradz
Kamieńsk
Zduńska Wola

25,4
128,6
40,1
54,5
13,9
37,2
24,4
43,0
26,2
12,1
55,4
25,6
44,6
25,9
44,1
13,9
55,7
70,7
26,4
57,2

27
25
22
20
19
19
19
18
16
16
16
15
13
11
11
10
9
7
7
6

55,60

Pozostałe miasta – 160 29,40
Wsie – 68 12,40
Niezidentyfikowane – 14 2,55
Razem – 548 100,00

Mobilność terytorialna Żydów pozostawiła swój ślad w aktach stanu cywilne-
go. Odsetek małżeństw, w których przynajmniej jeden nupturient pochodził spo-
za Piotrkowa, wynosił w całym badanym okresie 32,3% (tabela 27). W poszcze-
gólnych dekadach ulegał wahaniom, lecz jego zmiany nie wykazują określonej 
tendencji. Żydowscy przybysze pochodzili w 85% wypadków z miast, w więk-
szości położonych w rejonie Piotrkowa (tabela 28). Podobne, regionalne tendencje 
do doboru małżeństw notuje A. Markowski w Suwałkach, choć tam tylko mniej 
więcej połowa związków była zawierana przez nupturientów pochodzących z Su-
wałk87. W obu miastach częściej kawalerowie przyjeżdżali spoza miasta do pan-
ny, aby zawrzeć ślub, niż odwrotnie88.

Według spisu z 1882 roku 61% katolików mieszkających w Piotrkowie uro-
dziło się poza granicami miasta, podczas gdy wśród Żydów odsetek ten stanowił 

87 A. Markowski, Między wschodem a zachodem [6], s. 132 i n.
88 Zwyczaj sprowadzania się kawalerów do miasta panny istniał w Swarzędzu i Poznaniu: 

A. Michałowska-Mycielska, The Jewish [49], s. 159.

 



81Małżeństwa Żydów w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870

jedynie 24% Żydów89. Przypuścić można, że Piotrków w czasie, gdy stał się gu-
bernialnym centrum (od 1866 roku) i zaczęto budować w nim pierwsze zakłady 
przemysłowe90, stał się nowym domem dla urzędników, żołnierzy i robotników 
spoza miasta.

Sezonowość małżeństw

Małżeństwa wśród Żydów w Piotrkowie zawierano najchętniej w okresie je-
sienno-zimowym, od listopada do lutego, najrzadziej zaś w okresie letnim od lip-
ca do września (tabele 29 i 30). Taka sezonowość małżeństw wpisuje się w ogólny 
obraz uzyskany na podstawie badań społeczności chrześcijańskich91. Mimo że 
Żydzi jedynie sporadycznie zajmowali się pracą na roli, która w sezonie letnim 
chłopom znacząco utrudniała organizację wesela, to w równym stopniu uzależ-
nieni byli od dostępności pożywienia, które było osiągalne w obfitych ilościach 
dopiero wraz z nadejściem jesieni. Równocześnie sezonowość małżeństw żydow-
skich podlegała silnym wpływom kalendarza świąt i związanych z nim trady-
cyjnym zakazem zawierania małżeństw w określonych okresach roku. Ponieważ 
Żydzi liczyli czas według swojego tradycyjnego kalendarza, celem oszacowania 
jego wpływu na sezonowość konieczne było przeprowadzenie dodatkowych ana-
liz (tabele 31, 32, 33 i 34). Sezonowość ujęta w ramach 12 lub 13 miesięcy ży-
dowskich uwydatniła obserwacje poczynione wyżej, co znaczy, że sezonowość 
małżeństw rozpisana na kalendarz żydowski jest precyzyjniejszym środkiem po-
miaru. Usuwa on problem „rozmycia” danych wynikający z ruchomości miesięcy 
żydowskich opartych na kalendarzu księżycowym względem miesięcy kalenda-
rza słonecznego. Silny wpływ świąt żydowskich na sezonowość widoczny jest 
przede wszystkim w miesiącu tiszri, przypadającym na przełom września i paź-
dziernika. W ciągu 60 lat zawartych w nim zostało jedynie 21 ślubów. Związane 

89 Obliczenia własne na podstawie: Piotr Głowacki, Życie gospodarcze Piotrkowa Trybunal-
skiego w latach 1793–1914, Piotrków Trybunalski 2009, s. 49.

90 J. Janczak, Ludność [28], s. 241.
91 K. Górna, Narodziny [68], s. 37; taż, Analiza [69], s. 188 i n.; Marek Górny, Ruch naturalny 

ludności Tarnowskich Gór w latach 1801–1870, „Studia i Materiały z Dziejów Śląska” 13, 1983, 
s. 27; tenże, Rejestracja metrykalna parafii Szaradowo z XVIII wieku, PDP 18, 1991, s. 130; Anna 
Czop, Ruch naturalny ludności w parafii juncewskiej w latach 1801–1870 (na podstawie ksiąg me-
trykalnych), PDP 29, 2010, s. 108 i n.; J. Spychała, Śluby [46], s. 10 i n.; T. Krotla, Ludność parafii 
[46], s. 419; M. Kędelski, Rozwój [69], s. 80; A. Mioduszewska, Kondycja demograficzna [46], 
s. 414; K. Rzemieniecki, Ludność parafii radzionkowskiej [46], s. 31; H. Kurowska, Gubin [46], 
s. 127 i n.; J. Karbowska, Ludność [69], s. 111; E. Brodnicka, Ludność parafii Wieleń [35], s. 211; 
Janina Kowalczyk, Wartość źródłowa metryk parafii Serniki (pow. Lubartów) z lat 1697–1865, 
PDP 3, 1970, s. 89; P. Kwapulińska, Śluby [46], s. 77; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Śluby [46], 
s. 52.
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to było z obfitością w miesiącu tiszri świąt, podczas których małżeństwa były 
tradycyjnie zabronione (Nowy Rok, Dzień Pojednania, Dziesięć Dni Pokuty, 
Święto Szałasów). Podobnie między miesiącem nisan a aw (od marca do sierpnia) 
na przeszkodzie w zawarciu związku stało Święto Paschy i Święto Tygodni oraz 
dni pomiędzy nimi, a także trzy tygodnie pokuty ku pamięci zburzenia Drugiej 
Świątyni. Ze wszystkich miesięcy, najczęściej wybierany był miesiąc kislew ze 
świętem Chanuka, przypadającym na przełom listopada i grudnia i upamiętnia-
jącym odnowienie kultu w Świątyni. Zawarcie nowego związku między kobie-
tą a mężczyzną w czas święta stawałoby się formą upamiętnienia odtworzenia 

Tabela 29. Bezwzględna liczba związków małżeńskich zawartych przez Żydów 
w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1811–1870  

według miesięcy kalendarza gregoriańskiego

Lata Miesiąc OgółemI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1811–1820 5 13 13 9 12 22 5 11 3 4 32 24 153
1821–1830 13 20 29 11 25 27 18 17 5 10 16 36 227
1831–1840 23 20 26 10 30 28 20 27 10 12 38 24 268
1841–1850 57 32 24 18 20 27 10 29 18 37 44 56 372
1851–1860 73 56 40 24 36 31 37 41 18 30 55 50 491
1861–1870 67 46 50 24 57 53 36 25 12 20 45 78 513
Razem 238 187 182 96 180 188 126 150 66 113 230 268 2024

Do końca 1825 roku podstawą jest data rejestracji ślubu, daty ślubu nie były rejestrowane. W okresie później-
szym 86,7% ślubów zostało zarejestrowanych w dniu ślubu lub nazajutrz po ślubie.

Tabela 30. Względna liczba związków małżeńskich zawartych przez Żydów 
w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1811–1870  

według miesięcy kalendarza gregoriańskiego (średnia miesięczna równa 100)

Lata Miesiąc OgółemI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1811–1820 39 102 102 71 94 173 39 86 24 31 251 255 1200
1821–1830 69 106 153 58 143 143 95 90 26 53 85 190 1200
1831–1840 103 90 116 45 134 125 90 121 45 54 170 107 1200
1841–1850 184 103 77 58 65 87 32 94 58 119 142 181 1200
1851–1860 178 137 98 59 88 76 90 100 44 73 134 122 1200
1861–1870 157 108 117 56 133 124 84 58 28 47 105 182 1200
Razem 141 111 108 57 107 111 75 89 39 67 136 159 1200

Do końca 1825 roku podstawą jest data rejestracji ślubu, daty ślubu nie były rejestrowane. W okresie później-
szym 86,7% ślubów zostało zarejestrowanych w dniu ślubu lub nazajutrz po ślubie.
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świątynnego kultu – kontaktu między człowiekiem a Bogiem92. Mimo niebaga-
telnego znaczenia licznych świąt żydowskich przy planowaniu daty ślubu kwestia 
dostępności żywności pozostaje również znacząca. Ukazują to miesiące pozba-
wione znaczących świąt: popularność zimowego miesiąca tewet oraz unikanie 
letniego miesiąca elul (sierpień/wrzesień). 

Tabela 31. Bezwzględna liczba związków małżeńskich zawartych przez Żydów 
w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1811–1870  

według miesięcy kalendarza żydowskiego (nieprzestępne lata)

Lata

Miesiąc żydowski i ich przybliżone odpowiedniki chrześcijańskie
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1811–
1820 12 8 9 10 3 5 7 4 3 2 28 3 94

1821–
1830 15 20 11 15 15 17 6 13 2 14 14 20 162

1831–
1840 17 12 10 12 10 14 13 11 1 21 17 11 149

1841–
1850 45 21 16 12 9 7 9 15 6 21 27 38 226

1851–
1860 24 19 12 13 10 16 27 17 5 31 35 35 244

1861–
1870 45 25 16 18 18 19 26 10 3 21 39 46 286

Razem 158 105 74 80 65 78 88 70 20 110 160 153 1161

Tendencja do unikania przez piotrkowskich Żydów ślubów w lecie nie dzi-
wi na tle obyczajów ludności chrześcijańskiej, zaskakująca jest zaś w porówna-
niu do sezonowości małżeństw Żydów w Wolsztynie, Toruniu i Kijowie. W obu  
tych miejscowościach sierpień cieszył się nadzwyczajną popularnością93. Sezo-
nowość małżeństw Żydów w Suwałkach (1827–1834) i Szczekocinach (1808–
1913) zbliżona była do sezonowości w Piotrkowie: A. Markowski i L. Frączek 

92 A. Markowski, Między wschodem a zachodem [6], s. 125.
93 K. Filipowska, Rodzina żydowska [6], s. 405; C. Freeze, Jewish marriage and divorce [12], 

s. 287; A. Zielińska, Żydzi w Toruniu [6], s. 139.
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zanotowali podobny szczyt grudniowy oraz małą liczbę ślubów w miesiącach 
letnich i po Nowym Roku żydowskim. Suwalscy i szczekocińscy Żydzi jednak, 
w przeciwieństwie do piotrkowskich, dość często wchodzili w nowe związki tuż 
przed Nowym Rokiem oraz Paschą94. Oznaczać to może nieco odmienne po-
dejście do znaczenia świąt w tych społecznościach, nieobniżające rangi jednak 
samych świąt – brak zwyczaju (w judaizmie zwanym minchag) w Piotrkowie 
„wchodzenia” w Nowy Rok czy Paschę w nowym stanie małżeńskim.

Tabela 32. Względna liczba związków małżeńskich zawartych przez Żydów 
w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1811–1870 według miesięcy kalendarza 

żydowskiego (nieprzestępne lata, średnia miesięczna równa 100)
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Miesiąc żydowski i ich przybliżone odpowiedniki gregoriańskie
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1811–
1820 153 102 115 128 38 64 89 51 38 26 357 38 1200

1821–
1830 111 148 81 111 111 126 44 96 15 104 104 148 1200

1831–
1840 137 97 81 97 81 113 105 89 8 169 137 89 1200

1841–
1850 239 112 85 64 48 37 48 80 32 112 143 202 1200

1851–
1860 118 93 59 64 49 79 133 84 25 152 172 172 1200

1861–
1870 189 105 67 76 76 80 109 42 13 88 164 193 1200

Razem 163 109 76 83 67 81 91 72 21 114 165 158 1200

94 A. Markowski, Między wschodem a zachodem [6], s. 123–125; L. Frączek, Ludność parafii 
szczekocińskiej [7], s. 62.
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Tabela 33. Bezwzględna liczba związków małżeńskich zawartych przez Żydów 
w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1811–1870  

według miesięcy kalendarza żydowskiego (lata przestępne)
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Miesiące żydowskie i ich przybliżone odpowiedniki gregoriańskie
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1870 24 7 21 29 16 11 5 4 18 20 19 26 27 227

Razem 82 31 61 79 62 58 31 19 89 83 77 115 76 863

Tabela 34. Względna liczba związków małżeńskich zawartych przez Żydów 
w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1811–1870 według miesięcy kalendarza 

żydowskiego (lata przestępne, średnia miesięczna równa 100)
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1830 174 77 126 68 77 126 135 58 19 10 87 155 87 1200

1831–
1850 118 63 95 36 41 109 82 104 77 32 190 118 136 1200

1851–
1860 219 131 117 44 112 63 68 87 34 34 97 102 92 1200

1861–
1870 137 143 127 37 111 153 85 58 26 21 95 106 100 1200

Razem 160 106 114 43 85 110 86 81 43 26 124 115 107 1200
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Śluby według dni tygodnia

Przed parą planującą ślub stał dylemat wyboru nie tylko odpowiedniego mie-
siąca na tę uroczystość, lecz także dnia tygodnia. Sobota jako dzień, w którym 
wszelka praca w judaizmie jest zabroniona, była naturalnie najrzadziej wybierana 
(tabela 35 i 36) – religijne zakazy znacząco utrudniały odpowiednią organizację 
uroczystości w sobotę wieczorem, kiedy przestawały obowiązywać szabatowe 
ograniczenia. Wtedy też zostały zawarte nieliczne śluby zarejestrowane w sobotę. 
Ze względu na szabat również niedziela nie cieszyła się powodzeniem – szabat 
uniemożliwiałby dojazd gości spoza miasta, a gospodarzom przygotowanie we-
sela. Ze wszystkich dni najchętniej wybierany był wtorek. W tradycji judaizmu 
wtorek był uznawany za najlepszy dzień na ślub, gdyż podczas stwarzania świata, 

Tabela 35. Bezwzględna liczba ślubów żydowskich w Piotrkowie Trybunalskim 
w latach 1826–1870 według dni tygodnia

Lata Dzień tygodnia Ogółem
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

1826–1830 22 21 27 10 17 9 18 124
1831–1840 20 80 22 62 47 6 31 268
1840–1850 73 66 47 55 51 21 58 371
1851–1860 75 100 70 90 76 21 57 489
1861–1870 50 92 45 63 45 30 25 350
Razem 240 359 211 280 236 87 189 1602

Tabela 36. Względna liczba ślubów żydowskich w Piotrkowie Trybunalskim  
w latach 1826–1870 według dni tygodnia (średnia dzienna równa 100)

Lata Dzień tygodnia Ogółem
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

1826–1830 124 119 152 56 96 51 102 700
1831–1840 521 209 57 162 123 16 81 700
1840–1850 38 125 89 104 96 40 109 700
1851–1860 107 143 100 129 109 30 82 700
1861–1870 100 184 90 126 90 60 50 700
Razem 105 157 92 122 103 38 83 700
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jak podaje Tora, Bóg aż dwukrotnie nazwał go dobrym95. Wtorek cieszył się dużą 
popularnością również wśród Żydów w Wolsztynie96, a także w wielu społeczno-
ściach chrześcijańskich97, choć zapewne z innych względów.

Unikanie ślubów w szabat jednoznacznie wskazuje, że społeczność żydowska 
Piotrkowa przestrzegała elementarnych zasad judaizmu. Ostrożnie należy jed-
nak interpretować częstość obierania wtorków na dzień ślubu – w Szczekocinie, 
w którym śluby w szabat również się nie zdarzały, to środa i czwartek były naj-
częściej obieranymi dniami, a nie „dobry” wtorek98.

Celibat definitywny

Celibat definitywny uznawany jest, obok wieku zawarcia pierwszego mał-
żeństwa, za jeden z głównych czynników regulujących poziom płodności99. Jedną 
z hipotetycznych demograficznych cech charakteryzujących Żydów aszkenazyj-
skich miał być usankcjonowany tradycją judaizmu brak przyzwolenia na pozo-
stawanie w stanie bezżennym100. W odróżnieniu od chrześcijańskich społeczności, 
w których stan celibatu był nie tylko akceptowany, lecz także – w wypadku stano-
wiących bardzo nieliczny odsetek ogółu społeczeństwa księży i zakonnic101 – trak-
towany jako boża służba, w judaizmie głównym nakazem jest założenie rodziny. 
Zobowiązanie to formalnie obowiązywało jedynie mężczyznę, lecz tradycyjnie 
dotyczyło również kobiet. Zgodnie z Talmudem dłuższe pozostawanie kawalerem 
mogło być usankcjonowane wyłącznie chęcią pełnego poświęcenia się studiowa-
niu Tory, lecz studia nie mogły być przedłużane w nieskończoność102. Autorzy 

95 M. Zborowski, E. Herzog, Life is with people [14], s. 277.
96 K. Filipowska, Rodzina żydowska [6], s. 409.
97 K. Górna, Narodziny [68], s. 37; D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Śluby [46], s. 57; J. Spychała, 

Śluby [46], s. 12. A. Mioduszewska, Kondycja demograficzna [46], s. 416. W żydowskiej społecz-
ności Torunia nowożeńcy najczęściej wybierali na dzień ceremonii ślubnej poniedziałek i środę. 
A. Zielińska, Przemiany struktur demograficznych [6], s. 95.

98 L. Frączek, Ludność parafii szczekocińskiej [7], s. 68.
99 Zob. między innymi: Roger Schofield, Family structure, demographic behaviour, and eco-

nomic growth, [w:] Famine, disease and the social order in Early Modern society, red. John Wal-
ter, Roger Schofield, Cambridge i in. 1989, s. 296; J. Knodel, K. Lynch, The decline [67], s. 68.

100 Joseph Jagur-Grodzinski, Origins of Ashkenazic Jewry: Natural growth vs. immigration, 
„Papers in Jewish Demography” 11, 1993, s. 84; Bernard Weinryb, The Jews of Poland. A social 
and economic history of the Jewish community in Poland from 1100 to 1800, Philadelphia 1972, 
s. 312.

101 Według spisu z 1810 roku duchowieństwo stanowiło jedynie 0,2% ludności wyznania 
rzymskokatolickiego. Historia Kościoła w Polsce, t. 2: 1764–1945: cz. 1, 1764–1918, red. Bolesław 
Kumor, Zdzisław Obertyński, Poznań–Warszawa 1979, s. 316.

102 David Feldman, Birth control in Jewish law. Marital relations, contraception, and abortion 
as set forth in the classic texts of Jewish law, New York 1968, s. 21–32.
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traktujący reguły judaizmu jako źródło wiedzy o braku celibatu definitywnego 
wśród Żydów nie przytaczali danych statystycznych na poparcie swoich tez103.

Za celibat definitywny uznaje się w demografii odsetek osób w wieku 50 
lat, którzy nigdy nie wstąpili w związek małżeński. Na podstawie spisów histo-
rycznych celibat wyznacza się przeważnie, obliczając średnie z tychże odsetków 
dla grup wiekowych 45–49 i 50–54. Gdy niedostępne są dane spisowe, rozmiar 
celibatu definitywnego można wyznaczyć, obliczając odsetek zmarłych w wie-
ku 50 lat i więcej, którzy nigdy nie wstąpili w związek małżeński, względem 
wszystkich osób w wieku 50 lat i więcej104. Według danych w tabeli 37 w spo-
łeczności Żydów piotrkowskich praktycznie wszyscy zawierali ślub do 50. roku 
życia. Na tle statystyk celibatu definitywnego społeczności chrześcijańskich Eu-
ropy praktycznie zerowy rozmiar tego zjawiska jawi się jako wyjątkowy. Zgodnie 
z badaniami C. Kukli105 w osiemnastowiecznej Warszawie w stanie bezżennym 
do 50. roku życia pozostawało aż 9,7–11,9% kobiet oraz 22–23% mężczyzn106. 
Jeszcze większy odsetek utrzymywał się w Radziejowie, Wieluniu i Krakowie107. 
Wysoki odsetek osób pozostających w celibacie pozostawał normą w miastach 
przedprzemysłowej, jak i modernizującej się Europy108.

Tabela 37. Celibat definitywnya w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1821–1860

Lata
Mężczyźni Kobiety

kawalerowie brak danych ogółem panny brak danych ogółem
l.b. % l.b. % l.b. l.b. % l.b. % l.b.

1821–1830 1 0,0 15 10,0 150 1 1,1 2 1,4 143
1831–1840 0 0,7 11 8,1 136 – – 2 1,4 143
1841–1850 – – 18 11,0 164 – – 1 0,7 149
1851–1860 – – 5 4,7 107 – – 4 4,1 97
Razem 1 0,2 49 8,8 557 1 0,2 9 1,7 532

a Udział zgonów żydowskich kawalerów i panien zmarłych w wieku 50 i więcej lat w ogólnej liczbie zgonów 
Żydów.

103 S. Della Pergola, La trasformazione demografica [12]; S. Stampfer, Families, rabbis and 
education [12], s. 82; B. Weinryb, The Jews [101], s. 312.

104 C. Kuklo, Rodzina [76], s. 170 i n.
105 Tamże.
106 Sumując, osoby zmarłe powyżej 50. roku życia, pozostające w stanie wolnym, jak i bez 

określonego stanu cywilnego.
107 Cezary Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej 

szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne, Białystok 1998, s. 61.
108 C. Kuklo, Rodzina [76], s. 170 i n.; Renzo Derosas, A family affair. Marriage, mobility, and 

living arrangements in nineteenth-century Venice, 1850–1869, [w:] The road to independence. 
Leaving home in western and eastern societies, 16th–20th centuries, red. Frans van Poppel, 
Michel Oris, James Z. Lee, Bern 2004, s. 150; Peter Laslett, Characteristics of the western family 
considered over time, „Journal of Family History” 2, 1977, s. 99.
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Statystyczne potwierdzenie przypuszczeń opartych na źródłach normatyw-
nych nie jest równoznaczne ze wskazaniem czysto religijnego charakteru tego 
zjawiska. Na przykład społeczność Żydów mieszkających na Gibraltarze w tym 
okresie charakteryzowała się wysoką stopą celibatu109. Ogólny rozmiar celibatu 
definitywnego należy traktować jako nieintencjonalny efekt opóźniania zawar-
cia małżeństwa110. Późniejszy przeciętny wiek zawarcia małżeństwa sprawia, 
że mniej osób wstępuje w związek małżeński przed 50. rokiem życia. Badania 
Ansleya Coalego wykazały ścisłą korelację między średnim wiekiem zawierania 
małżeństwa a odsetkiem osób pozostających w celibacie definitywnym, zatem 
przyczyny niskiego wieku zawarcia małżeństwa są również współodpowiedzial-
ne za brak celibatu.

Piotrkowscy Żydzi cechowali się w porównaniu z innymi zbadanymi (nie-
żydowskimi) społecznościami podobnymi zwyczajami zawierania powtórnych 
małżeństw. Odsetek wdowców wstępujących w powtórny związek (40%), a tak-
że tempo wstępowania w powtórny związek (około 10 miesięcy dla wdowców, 
około 3 lat dla wdów) zbliżone były do mierzonego wśród ludności Warszawy 
i niemieckich wiosek. Podobne były również preferencje nupturientów dotyczące 
stanu cywilnego partnerów. Wśród wszystkich małżeństw 76% stanowiły mał-
żeństwa pierwsze, 11% małżeństwa wdowców z pannami, natomiast tylko 7% 
wdowców z wdowami. Podobne proporcje zaobserwowane zostały wśród Żydów 
oraz chrześcijan z wielu miejscowości Królestwa Polskiego. Podobieństwa te, 
przede wszystkim trwałość wdowieństwa i rzadkość wzajemnego doboru wdów 
z wdowcami, sprzeczne są z zaleceniami judaizmu111, kładącymi nacisk na dobór 
partnerów o zbliżonym wieku i doświadczeniu.

Żydzi piotrkowscy wyróżnili się zaś w porównaniu do przebadanych wcze-
śniej społeczności nieżydowskich i żydowskich:

a) częściową sezonowością małżeństw (względem chrześcijan: bardzo częste 
zawieranie ślubów w grudniu, praktyczny brak ślubów na przełomie wrze-
śnia i października; względem Żydów: brakiem szczytów przed świętami 
Paschy i Nowego Roku);

109 Lawrence Sawchuck, Doris Ann Herring, Historic marriage patterns in the Sephardim 
of Gibraltar, 1704 to 1939, „Jewish Social Studies” 50, 1988, No. 3/4, s. 195.

110 J. Hajnal, European [50], s. 112; Ansley Coale, Barbara Anderson, Erna Härm, Human 
fertility in Russia since the nineteenth century, Princeton 1979, s. 136 i n.

111 S. Stampfer, Families, rabbis and education [12], s. 48; Ruth Landes, Mark Zborowski, 
Hypotheses Concerning the Eastern European Jewish Family, „Psychiatry. Journal for the Study 
of Interpersonal Processes” 13, 1950, s. 449–453.
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b) niższym średnim wiekiem zawierania małżeństwa (20 lat dla panien, 
22 lata dla kawalerów) – tak względem chrześcijańskich mieszkańców 
miast, jak i Żydów miast zaboru pruskiego: Torunia, Fordonu i Wolsztyna;

c) mniejszym poziomem celibatu definitywnego (nie więcej niż 2% wśród 
kobiet), który w przedprzemysłowych miastach wśród chrześcijan był 
znacznie wyższy.

Różnice w sezonowości można wytłumaczyć względami religijnymi, przede 
wszystkim rozkładem świąt żydowskich w roku, tradycyjnymi zaleceniami za-
chęcającymi do zawierania małżeństw podczas świąt lub zabraniającymi ich 
zawierania, a także dużą swobodą w interpretacji przepisów religijnych w ob-
rębie samego judaizmu. Istotniejsza różnica – niższy wiek zawierania małżeń-
stwa i powiązany z nim brak celibatu – jest trudniejsza do wyjaśnienia. Czynniki 
społeczno-ekonomiczne, jak wykazał materiał statystyczny z Piotrkowa, istotnie 
wpływają na wiek  małżeństwa, lecz nie uzasadniają w pełni różnic w wieku 
zawarcia małżeństwa. Problem omówię szerzej w kontekście zagadnień doboru 
społecznego małżonków i formowania się gospodarstw domowych, które zostaną 
przedstawione w drugiej części niniejszego studium  [PDP 37, 2015, nr 4 – red.]. 
Społeczność żydowska Piotrkowa pozostaje do 1870 roku społecznością trady-
cyjną, przestrzegającą szabatu, obchodzącą święta, o stabilnej strukturze zawo-
dowej i stosunkowo wcześnie zawierającą małżeństwa. Tradycyjność zachowań 
Żydów piotrkowskich nie oznacza jednak zupełnej stabilności demograficznej. 
W całym badanym okresie wiek zawarcia małżeństwa konsekwentnie obniżał się 
(z 22 do 20 lat wśród panien). Przyczyny tego trendu trudno jednak jednoznacz-
nie wskazać.

Wyniki badań nad aktami ślubów Żydów z Piotrkowa Trybunalskiego po-
zwalają wstępnie zarysować zróżnicowanie w obrębie ludności żydowskiej ziem 
dawnej Rzeczypospolitej. W dziewiętnastowiecznych żydowskich społeczno-
ściach położonych w zaborze pruskim (w Toruniu, Fordonie, Wolsztynie) mał-
żeństwa zawierano w późniejszym wieku, przypuszczalnie z powodu bardziej 
zaawansowanych procesów integracyjnych112. Natomiast w miejscowościach po-
łożonych w strefie osiedlenia wśród małżeństw powtórnych bardzo często zwie-
rane były związki wdowców z wdowami. Różnice te uświadamiają, że pojęcie 
„tradycyjnego”, „aszkenazyjskiego” czy „wschodnioeuropejskiego” małżeństwa 

112 Za jeden z ich statystycznych wyznaczników można uznać zwyczaje nadawania imion. 
Wśród Żydów w Toruniu praktycznie wyłączne nadawane były imiona niemieckiej, chrześcijań-
skiej większości. A. Zielińska, Przemiany struktur demograficznych [6], s. 175. Więcej o zwycza-
jach nazewniczych wśród Żydów: Alexander Beider, A Dictionary of Ashkenazic given names. 
Their origins, structure pronunciation, and migrations, Bergenfield 2001; A. Markowski, Między 
wschodem a zachodem [6], s. 184–196.
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żydowskiego może obejmować demograficznie zróżnicowane społeczności i być 
w efekcie pojęciem mylącym. 

Jewish Marriages in Piotrków Trybunalski in the Years 1808–1870

Summary

The article is the first part of statistical analysis of marriage records of Jewish people 
from Piotrków Trybunalski for the period of 1808–1870. The author rises issues related 
to the age of entering into a marriage taking into consideration: social and economic 
factors, permanent celibacy, prospective spouses’ origins,  seasonality, and remarriage 
patterns. One of the most significant conclusions is the age of concluding a marriage 
which is the first one for both parties, it is assigned about 20 for women and 22 for men 
– distinctly lower than in non-Jewish urban communities in the 19th century, like in 
Piotrków Trybunalski. The author points out diversity in matrimonial customs among 
Jewish communities of Poland of that time. The statistical evidence from Piotrków Try-
bunalski does not provide full explanation of the observed differences. Both frequent 
marriages of widowers with single women, and the duration of widowhood among the 
group being studied fit into a model investigated in other (non-Jewish) communities, and 
are contrary to traditional Judaism recommendations. 

Keywords: marriages, weddings, Jews, Piotrków Trybunalski, historical demography





Konrad Wnęk
Kraków

Epidemia cholery w Krakowie w 1866 roku.  
Analiza demograficzna i przestrzenna

Cholera w Europie i jej droga do Krakowa w 1866 roku

W XIX wieku w Europie następowały głębokie zmiany gospodarcze i de-
mograficzne zapoczątkowane rewolucją przemysłową w Anglii, jednak droga do 
nowego reżimu demograficznego nie była łatwa ani szybka. Tak jak i wcześniej 
występowały epidemie pochłaniające setki i tysiące istnień ludzkich. Gdy wy-
dawało się, że zarazy gnębiące od setek lat Europejczyków zostały tylko wspo-
mnieniem, pojawiła się nowa choroba, która odcisnęła swoje piętno na ludzkiej 
populacji – cholera.

Już wcześniej występowała ona endemicznie na terenie Indii i rozpoczęła 
swój pochód wzdłuż szlaków handlowych, by powoli, lecz nieuchronnie zbliżać 
się do Europy. W 1831 roku zaraza dotarła wraz z armią rosyjską do Królestwa 
Polskiego, a następnie rozprzestrzeniła się na resztę kontynentu. Od tego mo-
mentu państwa europejskie zmagały się z tą plagą, która występowała w różnych 
krajach ze zmienną intensywnością. Kolejne epidemie wybuchały w latach 1836, 
1849, 1855, 1866 i 1873. Nie ominęły one również Krakowa, który jako duże mia-
sto ówczesnej Galicji Zachodniej był znaczącym ośrodkiem administracyjnym, 
handlowym i wytwórczym.

Należy przyznać, że władze miejskie, doświadczone przez poprzednie epi-
demie cholery w Krakowie, wcześniej przygotowywały się do ewentualnej epi-
demii. Już 15 września 1865 roku magistrat wydał obwieszczenie skierowane do 
właścicieli domów w mieście „w celu zapobieżeniu wybuchowi i szerzeniu się 
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cholery”. Miasto zostało podzielone na okręgi, nad którymi nadzór mieli urzęd-
nicy magistratu i jeśli któryś z właścicieli domów nie wykonał zaleconych prac 
sanitarnych, to koszty były pokrywane z budżetu miejskiego, a następnie eg-
zekwowane od opornych. Instrukcje wydane urzędnikom precyzowały, na jakie 
kwestie mają zwrócić szczególną uwagę. Chodziło przede wszystkim o utrzyma-
nie czystości w obrębie nieruchomości, regularne spłukiwanie rynsztoków czystą 
wodą, przykrywanie dołów kloacznych, prawidłowe dbanie o tak zwane trąby do 
zlewania pomyj z wyższych pięter lub ich likwidację. Zwrócono również uwagę 
na to, aby woda rozlewana wokół studni lub nieczystości z podworca nie dostawa-
ła się do samej studni. Surowo zakazano wsypywania do dołów kloacznych po-
piołu, zdechłych zwierząt domowych oraz zwykłych śmieci. Drobne zwierzęta, 
jak kury, gęsi i kaczki, należało trzymać w kojcach i nie zezwalać na swobodne 
przemieszczanie się po podwórzach, powtórzono także zakaz trzymania w mie-
ście i na przedmieściach trzody chlewnej. Było to wprawdzie zabronione, ale na 
przedmieściach często ignorowano ten zakaz1.

Akt ten chyba nie został potraktowany przez właścicieli z należytą powagą, 
gdyż 15 listopada 1865 roku władze wydały ponowne obwieszczenie, w którym 
czytamy: „Odezwa ta [poprzednia – K.W.] została prawie bez skutku. Dawny 
i w przysłowie przeszły nieporządek po dziś dzień spostrzegać się daje. Nie mo-
gąc dopuścić aby przez niechęć lub niedbalstwo pojedynczych osób, miasto na-
sze na okropną klęskę okrążającej nas już dookoła epidemii, narażonem zostało, 
postanowił Magistrat szczególny dozór i spieszną egzekucją przeciw upornym 
zaprowadzić, i w tym celu miasto z przedmieściami na małe okręgi podzielone 
pod nadzór przeznaczonych do tego Urzędników poddać, i tymże polecić aby 
w razie gdyby Właściciele domów w oznaczonym im krótkim terminie, poleceń 
do czystości domów odnoszących się nie wykonali, aby to wszystko co Właści-
cielom domów zaleconem było po upływie terminu oznaczonego, na ich koszt 
wykonanem zostało”2. Tym razem skutek był chyba lepszy, gdyż innych obwiesz-
czeń tego typu już nie wydawano, ale w roku następnym, w czasie epidemii, i tak 
Magistrat musiał w niektórych miejscach zatrudnić ludzi i zadbać o transport do 
wywozu nieczystości.

Na temat epidemii cholery w 1866 roku zachowały się nie tylko szczegó-
łowe informacje typu statystycznego, lecz także pisemne odpowiedzi lekarzy 
na ankietę magistratu wysłaną wiosną 1867 roku, już po wygaśnięciu epidemii. 
Dzięki temu można poznać dokładnie jej przebieg oraz wiele innych związa-
nych z nią faktów. Ankiety były pisane bezpośrednio po tragicznych zdarzeniach 
przez samych lekarzy, znakomitych fachowców, ich własną ręką i adresowane do 

1 Archiwum Narodowe w Krakowie [dalej ANK], sygn. Mag II 451.
2 Tamże.
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Prezydium Magistratu. Lekarze starali się dokładnie odpowiedzieć na postawio-
ne pytania, gdyż od władz miejskich zależało ich zatrudnienie i wynagrodzenie 
w przypadku wybuchu kolejnej epidemii, co było przecież tylko kwestią czasu. 
Dlatego ankietę potraktowali poważnie, co nie zmienia faktu, że zdarzają się roz-
bieżności w ocenach i różnie pamiętane wydarzenia.

Doktor Christian Voigt3 uważał, że pośrednią przyczyną wybuchu epidemii 
była wojna prusko-austriacka w 1866 roku i powracający z niej żołnierze, którzy 
zawlekli ją do Krakowa, a ściślej mówiąc na Zamek. Niestety nie wiemy, czy 
na Wawelu byli jacyś chorzy żołnierze, gdyż wprawdzie Ch. Voigt napisał, że 
„jak w roku 1866 do naszego miasta wojska wracać zaczęły, gdzie pomiędzy 
niemi cholera panowała”4, to jednak w innych źródłach nie znaleziono potwier-
dzenia tego stanu rzeczy. Pierwszą ofiarą cholery, która zachorowała 26 sierp-
nia, a zmarła dwa dni później, była trzynastoletnia dziewczynka, Maria, córka 
Pinkasa Knopfa, który posiadał na Kazimierzu sklep z artykułami dla żołnierzy 
i był także dostawcą wojskowym. Jego żona często chodziła na Zamek w celach 
handlowych, czasem zabierając także dzieci i tam mogło dość do zarażenia mło-
dej Pinkasówny. 

Inaczej drogę cholery do Krakowa widział doktor Michał Mohr, który uwa-
żał, że cholera panująca na Morawach, Węgrzech, w Prusach i Rosji południowej 
przedostała się najpierw do Nowego Sącza i Wiśnicza, a następnie Tarnowa, skąd 
zaczęli napływać uciekający przed nią ludzie, podobnie jak z Krynicy, gdy i tam 
wystąpiły pierwsze przypadki zachorowań. Pierwsza ofiara miała być „wątłej bu-
dowy i do wieku swego mało rozwinięta”, jak pisał Błażej Bobrzyński5, a kolejny 
doktor nie skąpi nam szczegółów, pisząc, „że najadłszy się gruszów i popiwszy 
dużo zimnej wody, wkrótce miała dostać cholery”6. Wszyscy oni jednak podkre-
ślają słabowity organizm chorej, która była rekonwalescentką i być może wypiła 
skażoną przecinkowcem cholery wodę. Należy przy tym docenić ówczesnych lu-
minarzy krakowskiej medycyny, że analiza dróg rozprzestrzenienia się cholery 
była prawidłowa i wskazywała na migrację ludności, dzięki której roznosiła się 
epidemia. Nie znano wówczas etiologii cholery, praca Johna Snowa7 nad źródłami 
epidemii w Londynie znana była nielicznym, a i nawet po odkryciu przecinkowca 
cholery8 długo nie chciano wierzyć, ze jest on przyczyną tej choroby. 

3 Piotr Szarejko, Słownik lekarzy polskich XIX w., t. 3, Warszawa 1995, s. 382.
4 ANK, sygn. Mag II 451.
5 Encyklopedia Krakowa, red. A.H. Stachowski, Warszawa–Kraków 2000, s. 72.
6 ANK, sygn. Mag II 451.
7 John Snow, On the Mode of Communication of Cholera, London 1855.
8 Fillippo Pacini, Osservazioni microscopiche e deduzioni patologiche sul cholera asiatico, 

„Gazzetta Medica Italiana” 1854, 4 (50), s. 397–401; 1854, 4 (51), s. 405–412.
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W 1866 roku władze miejskie, które śledziły informacje na temat rozprze-
strzeniania się choroby ze wschodu, miały czas na przygotowanie się do walki 
z epidemią, organizując zawczasu szpitale dla chorych. W tym czasie Kraków 
liczył 47 521 ludności9, z czego większość stanowili rzymscy katolicy (63,6%), 
ale znaczący był również odsetek Żydów (35,5%), inne wyznania występowały 
rzadko10. Pierwsze zachorowanie odnotowano w kwietniu, lecz nie uznano go ofi-
cjalnie za cholerę, a kolejne dwa dopiero w sierpniu. Wydawało się, że tym razem 
cholera szczęśliwie ominie miasto, gdyż to wysokie letnie temperatury sprzyjają 
rozwojowi bakterii. Epidemia rozpoczęła się jednak we wrześniu, maksymalną 
intensywność osiągnęła w październiku, po czym zaczęła wygasać w listopadzie 
i grudniu.

Wykres 1. Epidemia cholery w Krakowie w 1866 roku
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Źródło: ANK, sygn. Mag II 451. 

W całym badanym okresie zostało odnotowanych 390 przypadków zachoro-
wań, co stanowiło stosunkowo niewielką część populacji miasta (8,21‰), przy 
czym ze względu na trudności w postawieniu diagnozy aż 40% z nich zaklasy-
fikowano jako diaria (czyli cholera swojska lub choleryna). Pierwsze przypadki 
zachorowania na cholerę pojawiły się w dzielnicy żydowskiej na Kazimierzu, 
którego zabudowa sprzyjała rozwojowi chorób zakaźnych. Domy w dzielnicy ży-
dowskiej były stosunkowo małe i przeludnione, a ulice pomiędzy nim bardzo 

9 Statystyka Miasta Krakowa 1887, z. 1, s. 32.
10 Tamże, s. 84.
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wąskie. Warunki mieszkaniowe były fatalne, a brak kanalizacji i wodociągów 
utrudniał odpowiednie dbanie o higienę. Należy przy tym dodać, że podobnie 
wyglądała sytuacja w całym mieście, lecz gęstość zaludnienia w dzielnicy ży-
dowskiej była najwyższa, co ułatwiało rozprzestrzenianie się choroby. Do końca 
września pojedyncze przypadki zachorowań odnotowano wyłącznie na terenie 
Kazimierza żydowskiego i chrześcijańskiego, ze zdecydowaną przewagą w czę-
ści zamieszkanej przez Żydów. Stanowili oni prawie 55% osób, które zapadły na 
cholerę, co oznacza, że byli bardziej narażeni na działanie przecinkowca cho-
lery niż ich rzymskokatoliccy współmieszkańcy (tabela 1). Cholera atakowała 
zarówno mężczyzn, jak i kobiety, nie jest widoczna żadna znacząca dysproporcja 
pomiędzy płciami. Wprawdzie zachorowań wśród kobiet było nieco więcej (209), 
co stanowiło około 54% wszystkich przypadków, ale ich udział w całej populacji 
również był podobny. 

Tabela 1. Zachorowania na cholerę w Krakowie w 1866 roku według wyznania

Wyznanie L.b. %
Rzymskokatolickie 173 44,36
Mojżeszowe 214 54,87
Brak danych 3 0,77
Razem 390 100,00

Źródło: ANK, sygn. Mag II 451. Obliczenia własne.

Zachowane materiały pozwalają także określić w 235 przypadkach przedział 
wieku osób, które chorowały na cholerę. Niestety nie podawano dokładnego wie-
ku, lecz zastosowano trzy przedziały wiekowe, przytaczane przedziały są prze-
działami źródłowymi. Do 5. roku życia było to 15,32%; 5–9 lat – 13,62%, a po-
wyżej 10 lat – 71,06%. Porównując to ze strukturą wieku mieszkańców Krakowa 
z roku 1869 roku11, należy stwierdzić, że jest ona podobna (0–4 – 12,44%, 5–9 – 
10,98%, powyżej 10 lat – 76,58%). Cholera atakowała zarówno dzieci, jak i osoby 
dorosłe, wiek nie miał większego wpływu na zachorowalność.

Osoba, która zachorowała na cholerę, miała małe szanse przeżycia, śmier-
telność była bardzo wysoka i wynosiła ponad 55%. Płeć nie miała większego 
wpływu na przeżywalność chorych, ale dało się zaobserwować, że chorujący na 
cholerę Żydzi mieli większe szanse na wyleczenie (tabela 2). Wśród rzymskich 
katolików zapadłych na cholerę udawało się wyleczyć tylko nieco ponad 37%, za 
to u Żydów odsetek ten był znacznie wyższy, gdyż prawie 54% z nich wracało 

11 Lidia Zyblikiewicz, Ludność Krakowa w drugiej połowie XIX w. Struktura demograficzna, 
zawodowa i społeczna, Kraków 2014, s. 263.
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do zdrowia. Zjawisko to było na tyle interesujące, że zdecydowano się na głębszą 
analizę jego przyczyn.

Tabela 2. Przeżywalność zachorowania na cholerę w Krakowie w 1866 roku  
według wyznań

Wyznanie Wyleczenie Zgon Razem
l.b. % l.b. % l.b. %

Rzymskokatolickie 50 37,59 83 62,41 133 100,00
Mojżeszowe 55 53,92 47 46,08 102 100,00

Źródło: ANK, sygn. Mag II 451. Obliczenia własne.

W czasie epidemii w 1866 roku chorych leczono albo w domach, albo w szpi-
talach. Nie było obowiązku separowania osób chorych od zdrowych, co przy-
czyniało się oczywiście do rozprzestrzenienia się choroby, ale skrupulatnie za-
pisywano miejsce leczenia pacjenta. Okazało się, że Żydzi na miejsce swojego 
leczenia rzadko wybierali szpital – zaledwie 18,63% z nich, rzymscy katolicy zaś 
postępowali odwrotnie – prawie trzy czwarte chorych na cholerę szukało pomocy 
właśnie tam (74,24%). 

Pewne wytłumaczenie wysokiej śmiertelności rzymskich katolików znajdu-
jemy w uwagach przy raportach lekarzy, którzy odnotowywali fakty późnego 
zgłaszania się chorych do szpitala w przypadkach zaawansowanego stadium 
choroby. W raporcie ze szpitala cholerycznego na Kleparzu z 24 października 
1866 roku zanotowano, że Paulina Olczykowska, z zawodu służąca, licząca lat 
27, zamieszkała przy ulicy Rzeźniczej 81 „przybyła umierająca w parę minut 
umarła”12. Podobnie pod datą 27 października 1866 roku czytamy, że chory Jó-
zef Choina, pachołek magistratu, lat 51, „przyniesiony umierający w kwadrans 
potem umarł”13. Przypadki te mogą świadczyć o braku zaufania do ówczesnej 
medycyny lub o lekceważeniu pierwszych objawów w postaci biegunki i próbach 
przeczekania przez zarażonych choroby, która nie była łatwa do zdiagnozowania 
nawet przez fachowców, w szczególności w pierwszym etapie jej przebiegu. Jeden 
z lekarzy był nawet zdania, że klasy niższe lekceważą chorobę i rzadko zgłaszają 
się po pomoc, ludzie wykształceni zaś wręcz przeciwnie, byli przeczuleni na każ-
de symptomy choroby i często zwykły nieżyt żołądka traktowali jako śmiertelne 
zagrożenie dla swojego zdrowia. Posyłali wówczas po prywatnie praktykujących 
doktorów, którzy podawali zioła i głównie uspokajali swoich pacjentów. Zdarzały 
się również w tych tragicznych dniach pomyłki lub nadgorliwość pomocników 

12 ANK, sygn. Mag II 451.
13 Tamże.
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lekarzy, którzy przyjmowali do szpitali pacjentów niekoniecznie chorych na cho-
lerę. W ten sposób do szpitala cholerycznego na Kleparzu 17 listopada 1866 roku 
przyjęty został „Jędrzej Mysiowitz lat 11 [sic!] mający, zbierający szmaty, przez 
pomyłkę podczas mej nieobecności przyniesiony przez straż policyjną w stanie 
zupełnej nieprzytomności, po używaniu wódki – dziś zupełnie trzeźwy i zdrowy 
wypuszczony”14.

Metody leczenia

Rzadko się zdarza, że historyk opisujący przebieg epidemii ma dostęp nie 
tylko do danych statystycznych lub opisów przerażonych kronikarzy, ale także 
do ścisłej relacji kilku niezależnych fachowców, znakomicie wykształconych na 
europejskich uniwersytetach. Zostawili oni po sobie wiele cennego materiału 
źródłowego, łącznie z opisem przeprowadzonych przez siebie sekcji zwłok osób 
zmarłych w trakcie epidemii cholery. Bardziej jednak interesujące jest to, czym 
nieszczęśników próbowano leczyć i na ile ówczesna medycyna mogła pomóc 
cierpiącym.

Ponieważ na cholerę nie znano wówczas żadnego leku, leczenie w zasadzie 
ograniczano do objawowego. Lekarze zdawali sobie sprawę z tego, że śmierć pa-
cjenta jest powodowana przez odwodnienie organizmu i usiłowali temu zapobiec, 
ale nie zawsze na tyle szybko i skutecznie, by pacjenta uratować. Ch. Voigt, mimo 
że sam nie kierował w tym czasie szpitalem cholerycznym, to czasem zaglądał do 
swoich pacjentów, którzy się tam znajdowali i tak relacjonował próby walki z cho-
robą: „Najskuteczniejszym okazał się w biegunce makowiec, ale nie w wymoku 
wyskokowym lecz w proszku, podług potrzeby od 1/8 do 1 grama, przy ciepłych 
parnych okładach na brzuch i napojach śluzowatych w bardzo małych ilościach; 
uważałem że napoje naparowe z mięty, rumianku, melisy, waleriany lub angeliki 
chorzy niedobrze znosili, bo takowe tym prędzej zarzucili jeśli ciepłe zadawano, 
odwar ślaza lub salipu daleko lepiej atoli kiedy letniutko albo zimno używany był 
znosili, gałązki z lodu zaś chętnie i z dość dobrym skutkiem przyjmowali. Pró-
bowano także różne zachwalane krople i inne leki ale bez szczególnego skutku. 
Tylko leczenie przypadowe okazało się najskuteczniejsze”15.

Podobne zdanie na temat prób leczenia miał Fryderyk Braunstein, który 
stwierdził wprost, że „żadnego przeciw samej chorobie nie mamy środka, i tylko 
leczenie przypadowe za najwłaściwsze uważać można”16.

14 Tamże.
15 Tamże.
16 Tamże.
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Opinię tę potwierdził również doktor Aleksander Kremer17, przewodniczący 
Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, który pisał, „że leku swoistego dotych-
czas przeciw cholerze nagminnej nie wykryto, może to późniejszemu czasowi 
i następnym dociekaniom się uda. Doświadczenie jednak stwierdza, że leczenie 
przypadowe jest rzeczą bardzo ważną, a głównym warunkiem jest jak najszybsze 
usunięcie biegunki zwiastunowej. Ku temu celowi służą środki kojące, makowiec 
i jego przetwory, wronie oko i jego wyciąg wyskokowy, środki ściągające jak 
garbnik, tak do wewnątrz podawany, jako też w enemach”18.

Jan Bobrzyński, który był lekarzem ordynującym w szpitalu św. Łazarza, naj-
większym szpitalu cholerycznym w Krakowie, pisał: „Do uśmierzenia wymio-
tów pigułki z lodu w największej liczbie przypadków skutecznie przykładają się; 
chorzy środek ten chętnie biorą i instynktem niejako pociągani bywają. Po uspo-
kojeniu kurczów żołądka, w celu rozgrzania chorego, oprócz środków zewnętrz-
nych, podawano napar herbaty chińskiej z rumem lub winem, środek z pomiędzy 
napojów gorących najprzyjemniejszy i ckliwości choremu tak jak inne napary 
aromatyczne niewzbudzający. Przetwory makowca (opium) ani w pierwszym ani 
w drugim okresie na nic się przydały, skuteczność zaś ich okazała się niezawodna 
gdy w dalszym przebiegu choroby pokazywały się womity, a drażliwość żołądka 
okazywała się tak wielka, że chory najlżejszego pokarmu przyjąć nie mógł”19.

M. Mohr20, również pracujący w szpitalu św. Łazarza, trzeźwo stwierdził: 
„Co do sposobu leczenia i różnych sposobów lekarze szpitalni kwestię te naj-
pewniej rozstrzygną. Wiele pacjentów w okresie biegunki ratowałem tynkturą 
z opium tak, że nim tragarze przybyli polepszenie już nastąpiło i przeniesienia do 
szpitala musiano zaniechać”21. Nie wiadomo jednak, czy lek faktycznie pomógł, 
czy też na wieść o planach umieszczenia ich w szpitalu chorzy szybko wracali do 
zdrowia i oddalali się od lekarza. Zjawiskiem powszechnym był bowiem strach 
przed umieszczeniem w szpitalu; placówki te nie cieszyły się wówczas dobrą opi-
nią, jak pisał w swoim sprawozdaniu doktor Józef Glaser: „Wielka część jednak 
do szpitala udać się nie chciała z różnych powodów, już to że od szpitala śmier-
telność wielka odstraszała – to w ostateczności tylko się chory do szpitala dał 
przenieść, już to że przy krótko tylko trwającej chorobie miał lekarza i lekarstwa 
bezpłatnie a jedzenia nie potrzebował”22. J. Glaser zauważył także: „Najpomyśl-
niejsze leczenie było: wstrzymywanie się, o ile można, od wszelkich pokarmów 

17 Stanisław Kośmiński, Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1888, s. 247.
18 ANK, sygn. Mag II 451.
19 Tamże.
20 S. Kośmiński, Słownik [17], s. 332.
21 ANK, sygn. Mag II 451.
22 Tamże.
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i napojów tylko podawano w kawałeczkach albo jako sproszkowany z wodą sodo-
wą; makowiec w proszkach na wstrzymanie ruchów robaczkowych”23.

Skuteczność starań krakowskich medyków bywała różna i nawet ten, kto wy-
dawał się zupełnie wyleczony, nie mógł być pewnym, że ujdzie śmierci. Tak stało 
się w przypadku „służącego z łazienek, lat 27 liczącego, który będąc już prawie 
na wyjściu po 14 dniowym pobycie w szpitalu zjadłszy obiad składający się z ro-
sołu, potrawki i bułki, w parę godzin nagle stracił przytomność zaczął charczeć 
i niebawem skonał”24. Być może przyczyną jego nagłego zgonu był zbyt obfi-
ty obiad, który mu podano w okresie rekonwalescencji, ale brak jest wzmianek 
o przeprowadzonej sekcji zwłok, więc trudno ustalić ostateczną przyczynę śmier-
ci. Trudno się temu dziwić, gdyż ludność Krakowa reagowała niechętnie na wieść 
o autopsji, A. Kremer pisał, że gdy po drugim przypadku zachorowania, który 
„wydarzył się 30 sierpnia również na Kazimierzu w ulicy Szerokiej, u kobiety 
która wkrótce zmarła. Dokonanie rozbioru pośmiertnego wstrzymanem zostało 
burzliwem wystąpieniem pospólstwa na cmentarzu”25.

Społeczna nierówność wobec śmierci

Nie jest tajemnicą, że na cholerę zapadali i umierali przede wszystkim ludzie 
z niższych klas społecznych. W tabeli 3 odnoszącej się do rzymskich katolików, 
którzy dokładniej określali swój zawód w przeciwieństwie do ludności wyznania 
mojżeszowego, możemy zauważyć, że ofiarą cholery podali przede wszystkim 
wyrobnicy – 43,55% oraz służba – 14,52%, razem stanowiąc nieco ponad 58% 
wszystkich zmarłych na cholerę. W kategorii „Inni” również przeważali wykonu-
jący zawody mniej popłatne; na 34 osoby zdarzył się tylko jeden profesor, jeden 
właściciel domu i jeden oficjalista prywatny. Nawet zaliczając do nieco wyższych 
grup społecznych rzeźnika, murarza i introligatora, i tak musimy uznać, że ofia-
rami cholery wśród rzymskich katolików w 92,74% były osoby biedne i o niskim 
statusie społecznym.

Inaczej przedstawiała się kwestia zmarłych na cholerę wśród krakowskich 
Żydów – ich struktura zawodowa była bardziej rozproszona. Wprawdzie niewiel-
kie liczebności są obarczone pewnym błędem, ale ponad 50% kategorii „Inne” 
wymownie wskazuje na większe zróżnicowanie. Śmierć w wyniku cholery była, 
jeśli tak można powiedzieć, bardziej sprawiedliwa wśród Żydów i nie dotykała 
jedynie najniższych grup społecznych, lecz także i klasę średnią.

23 Tamże.
24 Tamże.
25 Tamże.
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Tabela 3. Najczęściej wykonywane zawody przez rzymskich katolików  
zmarłych na cholerę w Krakowie w 1866 roku

Zawód L.b. %
Wyrobnicy 54 43,55
Służba 18 14,52
Cieśle 3 2,42
Piekarze 3 2,42
Stróże 3 2,42
Szewcy 3 2,42
Szwaczki 3 2,42
Urzędnicy 3 2,42
Inni 34 27,42
Razem 124 100,00

Źródło: ANK, Mag II 451. Obliczenia własne.

Wykres 2. Struktura zawodowa zmarłych rzymskich katolików na cholerę  
w Krakowie w 1866 roku (%)
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Źródło: tabela 3.

Również lekarze, pod których opieką znajdowały się szpitale, mieli podob-
ną opinię na temat grup zawodowych najbardziej narażonych na cholerę. J. Bo-
brzyński, ordynator szpitala św. Łazarza, w swoim sprawozdaniu stwierdził, 
że „z osób zapadłych na cholerę okazało się co do zatrudnienia: wyrobników 
i wyrobnic 13, służących 8, uczeń techniki 1, żona krawca 1, ogrodnik 1, córka  
praczki 1”26. Co ciekawe, od tych przywiezionych do szpitala nieszczęśników 

26 Tamże.
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cholerą zaraziło się dwóch dotychczasowych pacjentów chorych na inne przy-
padłości. Warunki panujące w tym szpitalu były według samego ordynującego 
lekarza wręcz tragiczne, gdyż mieścił w sobie różnego rodzaju oddziały: cho-
rób wewnętrznych, chirurgii, położniczy i podrzutków. Budynek poklasztor-
ny nie był przystosowany do terapii chorych, pomieszczenia były ciasne i już 
wówczas zdawano sobie sprawę z tego, że nie nadaje się do prawdziwego lecze-
nia (dopiero obecnie, w XXI wieku, planuje się przeprowadzkę klinik Collegium 
Medicum UJ do nowego zespołu szpitalnego w Prokocimiu). Nawet jeśli w jego 

Tabela 4. Najczęściej wykonywane zawody przez Żydów  
zmarłych na cholerę w Krakowie w 1866 roku

Zawód L.b. %
Faktor 10 11,24
Kupiec 7 7,87
Przekupień 6 6,74
Służba 6 6,74
Kramarz 5 5,62
Wekslarz 5 5,62
Wyrobnik 5 5,62
Inne 45 50,56
Razem 89 100,00

Źródło: ANK, Mag II 451. Obliczenia własne.

Wykres 3. Struktura zawodowa zmarłych na cholerę Żydów w Krakowie  
w 1866 roku (%)
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Źródło: tabela 4.
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słowach słychać pewną przesadę i chęć nacisku na władze miasta, gdy pisze, że 
szpital „mieści w sobie, stosunkowo do zajmowanej przez się przestrzeni zanad-
to wielką ludność, tak iż bez żadnej przesady szpital ten raczej składem chorych, 
aniżeli właściwym szpitalem nazwać się godzi. Stoi tu łóżko przy łóżku tak, iż 
pomiędzy niemi lekarzowi i posłudze trudno się przecisnąć, a w nie tak dawnych 
czasach w porze zwłaszcza zimowej po dwóch chorych jednem łóżku mieścić 
się musiało”27, to należy przyznać, że przytoczony obraz mocno przemawia  
do wyobraźni.

Również inni krakowscy medycy wskazywali na to, że ofiarami epidemii 
były głównie osoby biedne, w znacznie mniejszym stopniu zaś bogatsze. J. Glaser 
pisał: „Klasy zamożniejsze dostarczyły najmniejszy kontyngens, najwięcej cho-
rowało biednych, mianowicie ludzi, których zatrudnienie zniewala do bawienia 
się na ulicy jako to, przekupnie, wyrobnicy, subiekci handlowi. Osoby osłabione, 
wycieńczone poprzednimi słabościami, albo niedobrze się żywiące nierównie 
więcej ulegały tej chorobie niż silni i dobrze się odżywiający”28. Po czym dopre-
cyzował, że ofiarami epidemii najczęściej byli słudzy, następnie przekupnie, stró-
że, tragarze, subiekci handlowi, ale również wekslarze i kramarki. J. Bobrzyń-
ski miał podobne zdanie, choć zwracał uwagę również na czynniki zewnętrzne: 
„Cholera jest chorobą występującą przeważnie między klasą ubogich – pokazuje 
się to i z tegorocznego wykazu; niedostatek, wilgotne mieszkanie, przemoknięcie 
i zaziębienie zdaje się najwięcej do niej usposabiać”29. Z kolei Ch. Voigt zwrócił 
uwagę na to, że na chorobę podatni byli ludzie żyjący nieregularnie, nadużywają-
cy alkoholu, schorowani, mieszkający w fatalnych warunkach, nieposiadający od-
powiedniej odzieży, często te przyczyny łączyły się ze sobą i dlatego najbardziej 
narażony na zachorowanie i śmierć był „pijaństwu się oddający proletariat”30. 
Nie wszyscy lekarze byli jednak tego samego zdania na temat roli alkoholu jako 
czynnika ryzyka zachorowania na cholerę, uważając, że większe znaczenie ma 
bieda i status społeczny, a nie samo spożywanie napojów wyskokowych. M. Mohr 
wręcz pisał: „Pijanica biedny jako biedny i źle żywiony i na zimno wystawiony 
podpada często cholerze, pijanice zamożni uchodzą szczęśliwie, bo ubóstwo, zły 
pokarm, wychodzenie na czczo z domu lub nocowanie pod gołym niebem, brak 
ciepłej strawy, usposabiają do cholery”31. Miał przy tym o tyle rację, że robotni-
cy zatrudnieni przy przekopie Wisły i czyszczeniu Kazimierza, którym miasto 
sporo płaciło za wykonywanie tych ryzykownych przecież wówczas czynności, 
cieszyli się dobrym zdrowiem. Dostosowali się oni do ogólnych zaleceń lekarzy, 

27 Tamże.
28 Tamże.
29 Tamże.
30 Tamże.
31 Tamże.



105Epidemia cholery w Krakowie w 1866 roku. Analiza demograficzna i przestrzenna

żeby do pracy nie stawiać się z pustym żołądkiem i spożywać przedtem ciepłe 
posiłki, zalecenie to nie było bezsensowne, gdyż przecinkowiec cholery ginie 
w temperaturze powyżej 43°C. Niektórzy zaś chorzy wręcz uważali spożywanie 
alkoholu za metodę leczenia, tak jak pewien „piekarczyk dręczony gwałtownie 
kurczami wśród biegunki i wymiotów w chwili wolnej od kurczów opuścił łóżko 
i piwnicę, w której mieszkał i resztę choroby odbył na polu, lecząc się w inter-
wałach bezkurczowych silną wódką […]. Bohater wódkowy żyje dotychczas”32.

Wyznanie, płeć, klasa społeczna, miejsce leczenia jako determinanty 
zgonu

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że cholera atakowała głównie osoby z niż-
szych klas społecznych. Porównywanie czynników ryzyka zgonów prowadziło do 
różnych wniosków, analiza przeżycia względem wyznania sugerowała, że Żydzi 
mają wyższe szanse wyleczenia, kiedy zapadli na cholerę. Przeprowadzona analiza 
(wykres 4) pozwoliła ustalić kilka interesujących kwestii. Ludność wyznania moj-
żeszowego charakteryzowała się krótszym okresem choroby i nieco wyższą prze-
żywalnością, jakkolwiek widoczne jest również u niej podwyższone ryzyko zgonu 
w pierwszej dobie od zachorowania. W dalszym przebiegu choroby różnice te nie 
są już tak oczywiste, testy statystyczne różnic pomiędzy dwoma wyznaniami, ze 
względu na małą liczebność próby, nie pozwalają na odrzucenie hipotezy zerowej 
o nieistnieniu różnic pomiędzy wyznaniami (tabela 6). Jednym słowem, mimo że 
na pierwszy rzut oka widoczne są pewne różnice w przeżywalności cholery, to nie 
można ich potwierdzić statystycznie. Nie są to różnice na tyle istotne, żeby wpływu 
na to nie mogły mieć inne czynniki lub wręcz wahania przypadkowe.

Tabela 5. Średnie i mediany dla tabeli przeżycia

Wyznanie

Średniaa Mediana

oszaco-
wanie

błąd 
standar-

dowy

95% przedział 
ufności oszaco-

wanie

błąd 
standar-

dowy

95% przedział 
ufności

dolna 
granica

górna 
granica

dolna 
granica

górna 
granica

Rzymsko-
katolickie 5,966 0,920 4,162 7,770 2,000 0,329 1,354 2,646

Mojżeszowe 4,507 0,740 3,056 5,958 4,000 0,973 2,092 5,908
Razem 6,392 0,824 4,778 8,006 2,000 0,505 1,010 2,990

a Estymacja została ograniczona do największego czasu przeżycia, jeśli przypadek jest obcięty.

Źródło: ANK, sygn. Mag II 451. Obliczenia własne.

32 Tamże.
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Tabela 6. Test równości rozkładów przeżycia dla różnych poziomów dla wyznań

Test Chi-kwadrat df Istotność
Log Rank (Mantel-Cox) 0,489 1 0,485
Breslow (Generalized Wilcoxon) 0,062 1 0,803
Tarone-Ware 0,237 1 0,627

Źródło: ANK, sygn. Mag II 451. Obliczenia własne.

Wykres 4. Funkcje przeżycia Kaplana-Meiera zachorowania na cholerę w Krakowie 
w 1866 roku według wyznań
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Źródło: ANK, sygn. Mag II 451. Obliczenia własne.

Ponieważ bogactwo danych pozwoliło na wyodrębnienie kilku czynników, 
które mogły wpłynąć na przeżywalność, postanowiono przeprowadzić analizę 
regresji Coxa metodą eliminacji wstecznej. Wśród zmiennych wytypowanych 
do niej znalazły się: płeć, klasa społeczna (wyższa, średnia, niższa), wyznanie, 
miejsce leczenia. Wyniki uzyskane po jej przeprowadzeniu zamieszczono w ta-
belach 7–10.
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Tabela 7. Wyniki oszacowania modelu za pomocą regresji Coxa dla zmiennych:  
płeć, klasa społeczna, wyznanie i miejsce leczenia

Testy zbiorowe współczynników modelue

K
ro

k

–2  
logarytm 

wiary-
godności

test ogólny  
(współczynniki)

zmiana w stosunku  
do poprzedniego kroku

zmiana w stosunku  
do poprzedniego bloku

chi- 
-kwadrat df istot-

ność
chi- 

-kwadrat df istot-
ność

chi- 
-kwadrat df istot-

ność
1a 650,374 4,380 5 0,496 4,699 5 0,454 4,699 5 0,454
2b 650,971 3,853 3 0,278 0,598 2 0,742 4,102 3 0,251
3c 651,327 3,488 2 0,175 0,355 1 0,551 3,747 2 0,154
4d 652,263 2,642 1 0,104 0,937 1 0,333 2,810 1 0,094

a Zmienne wprowadzone w kroku numer 1: płeć, klasa, miejsce wyznanie.
b Zmienna usunięta w kroku numer 2: klasa.
c Zmienna usunięta w kroku numer 3: płeć.
d Zmienna usunięta w kroku numer 4: wyznanie.
e Blok początkowy o numerze 1. Metoda = Eliminacja wsteczna (Warunkowa).

Źródło: ANK, sygn. Mag II 451. Obliczenia własne.

Tabela 8. Wyniki oszacowania istotności statystycznej modelu  
w poszczególnych krokach

Zmienne niezależne w równaniu

B błąd 
standardowy Wald df istotność Exp(B)

Krok 1

płeć 0,093 0,245 0,145 1 0,704 1,098
klasa 0,623 2 0,732
zmienna klasa (1) –0,034 0,476 0,005 1 0,943 0,966
zmienna klasa (2) 0,266 0,406 0,431 1 0,511 1,305
miejsce –0,816 0,535 2,324 1 0,127 0,442
wyznanie –0,391 0,428 0,832 1 0,362 0,677

Krok 2
płeć 0,137 0,231 0,355 1 0,552 1,147
miejsce –0,806 0,441 3,351 1 0,067 0,446
wyznanie –0,414 0,421 0,967 1 0,325 0,661

Krok 3 miejsce –0,773 0,438 3,122 1 0,077 0,461
wyznanie –0,416 0,422 0,972 1 0,324 0,660

Krok 4 miejsce –0,444 0,275 2,600 1 0,107 0,642
Źródło: ANK, sygn. Mag II 451. Obliczenia własne.
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Tabela 9. Model po usunięciu składników

Usunięte składniki Chi-kwadrat 
straty df Istotność

Krok 1

płeć 0,144 1 0,704
klasa 0,599 2 0,741
miejsce 2,413 1 0,120
wyznanie 0,801 1 0,371

Krok 2
płeć 0,355 1 0,551
miejsce 3,453 1 0,063
wyznanie 0,932 1 0,334

Krok 3 miejsce 3,217 1 0,073
wyznanie 0,937 1 0,333

Krok 4 miejsce 2,810 1 0,094
Źródło: ANK, sygn. Mag II 451. Obliczenia własne.

Tabela 10. Ocena zmiennych

Zmienne nie włączone do równaniaa, b, c

ocena df istotność

Krok 2
klasa 0,627 2 0,731
klasa(1) 0,179 1 0,672
klasa(2) 0,623 1 0,430

Krok 3

płeć 0,355 1 0,551
klasa 0,867 2 0,648
klasa(1) 0,162 1 0,688
klasa(2) 0,867 1 0,352

Krok 4

płeć 0,360 1 0,549
klasa 1,034 2 0,596
klasa(1)  0,183 1 0,669
klasa(2) 1,034 1 0,309
wyznanie 0,962 1 0,327

a Reszta chi-kwadrat = 0,627 dla 2 df i istotności = 0,731.
b Reszta chi-kwadrat = 1,009 dla 3 df i istotności = 0,799.
c Reszta chi-kwadrat = 1,965 dla 4 df i istotności = 0,742.

Źródło: ANK, sygn. Mag II 451. Obliczenia własne.

Niestety, wyniki prób znalezienia odpowiedniego modelu okazały się nieza-
dawalające. Wprawdzie dopiero w kroku czwartym, ale odpadło miejsce jako ma-
jące istotny statycznie wpływ na zgon w wyniku cholery, jakkolwiek najtrudniej 
przychodzi jego odrzucenie z uwagi na uzyskaną wartość – p = 0,094. Niemniej 
należy mieć świadomość tego, że analizowana próba była stosunkowo niewiel-
ka, co na pewno miało wpływ na zaniżenie p. W dużych próbach mamy z kolei 
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sytuację odwrotną – jakiś czynnik może być wprawdzie istotny statystycznie, 
ale niekoniecznie musi mieć od razu duży wpływ, lub mówiąc bardziej formal-
nie, liczy się również wielkość efektu, a nie tylko jego statystyczna istotność. 
W każdym razie, formalnie nie został potwierdzony w przedstawionym modelu 
ani jeden czynnik mogący mieć istotny statystycznie wpływ na zgon w wyniku 
cholery.

Ponieważ jednak samo zagadnienie związku pomiędzy miejscem leczenia, 
wyznaniem a wynikiem terapii jest bardzo interesujące, to dane ilustrujące te 
kwestie zostały zamieszczone w tabeli 11. W mojej opinii widoczny jest wpływ 
wyznania na miejsce terapii, wyznawcy religii mojżeszowej zdecydowanie chęt-
niej leczyli się w domu niż w szpitalu. Trudno przy tym twierdzić, że byli to 
ludzie zamożniejsi, w przypadku Żydów zróżnicowanie zawodowe było większe 
niż miało to miejsce u rzymskich katolików.

Tabela 11. Efektywność leczenia według miejsca terapii i wyznania chorego 
w Krakowie w 1866 roku

Efekt podjętej terapii
Miejsce leczenia

dom szpital
rzymskokatolickie mojżeszowe rzymskokatolickie mojżeszowe

Wyleczenie 13 45 37 10
Zgon 21 38 61 9
Razem 34 83 98 19
 %
Wyleczenie 38,24 54,22 37,76 52,63
Zgon 61,76 45,78 62,24 47,37
Razem 100,00 100,00 100,00 100,00

Źródło: ANK, sygn. Mag II 451. Obliczenia własne.

Aspekty przestrzenne występowania cholery

Niezwykle interesujące było prześledzenie dróg rozprzestrzeniania się chole-
ry, tym bardziej że w tym przypadku było to możliwe zarówno na podstawie źró-
deł masowych, jak i jakościowych. Pierwszy przypadek zachorowania i śmierci 
z powodu cholery, jak już wspomniano, miał miejsce na Kazimierzu 26 sierpnia 
1866 roku, od tego dnia zaraza zaczęła się powoli szerzyć w tej dzielnicy miasta. 
W kilka dni później umarła Keile, żona Szymona Baschelera, a we wrześniu cho-
roba zbierała coraz intensywniejsze żniwo. Na placu Żydowskim pod numerem 
205/209 (dzisiejsza ulica Szeroka, stara i nowa numeracja domów w Krakowie) 
zmarli obaj synowie Joela Binenfelda. Jak zauważył Ch. Voigt, zarazili się oni 
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od służącej, która „na cholerę zachorowała, i którą zrazu pierzynkami dziecięcy-
mi przykrywano i ogrzewano a dopiero jak doktor nadszedł to tę do szpitala izra-
elickiego wydalić polecił”33. Choroba rozprzestrzeniała się powoli, przeskakiwała 
z domu na dom, ale nie zawsze były to najbliżej położone nieruchomości, lecz 
także leżące naprzeciwko siebie, długo gnębiła jedną ulicę w przeciwieństwie do 
epidemii odry i szkarlatyny, które występowały na całym Kazimierzu. Najwięcej 
szkód epidemia uczyniła przy placu Żydowskim i ulicy Żydowskiej z nim się 
stykającej, a także przy ulicy Wąskiej. Plac Żydowski był epicentrum epidemii, 
w domach numer 215, 216, 208, 229, 231 i 233 zmarło aż dziesięć osób, przy ulicy 
Żydowskiej w trzech domach zmarły 4 osoby, przy ulicy Wąskiej w 8 domach 
11 osób, a przy ulicy św. Józefa w dwóch domach zmarły 2 osoby, z kolei przy 
ulicy Ciemnej i przy placu Nowym tylko po jednej osobie. Również inne części 
Kazimierza nie były wolne od cholery, ale występowała ona z o wiele mniejszą 
intensywnością, zdarzyły się przypadki kilku zgonów przy Krakowskiej, Wie-
lickiej i Nad Wisłą, zaś po jednej osobie zmarło przy Rynku Kazimierskim i na 
Podbrzeziu. Niestety, mimo tak szczegółowych danych lekarze dalej nie mogli 
dociec nawet sposobu rozprzestrzeniania się zarazy; Ch. Voigt wręcz napisał, że 
„jestem tego zdania że cholera aczkolwiek przy niskim stanie wód w pewnych 
miejscach sama z siebie się rozwija to później staje się zarazą i od osoby do osoby 
się nawet i przez rzeczy a najbardziej za pośrednictwem wyziewów oddechowych 
udziela”34. Spostrzeżenia te nie odpowiadały jednak prawdziwym przyczynom 
choroby, choć trzeba przyznać, że krakowscy medycy, zainspirowani zapewne 
przez Józefa Dietla, zbierali bardzo szczegółowe dane odnoszące się nie tylko do 
kwestii czysto medycznych, na przykład jeden z nich, będący szefem szpitala na 
Kleparzu, pracowicie odnotował wszelkie zjawiska pogodowe, które mogły mieć 
wpływ na rozwój epidemii.

Cholera następnie pojawiła się przy ulicy Szpitalnej w domu nr 384, „nad-
zwyczaj nieczystym i przez biedną klasę napchaną zamieszkałym”35, w obrębie 
dawnych murów miejskich, gdzie została zawleczona przez cieślę, który pracował 
na Kazimierzu. Wkrótce w tym domu zmarło 6 osób, a resztę lokatorów zmuszo-
no do jego opuszczenia, następnie dokonano dezynfekcji, dzięki czemu pozostali 
uratowali się od niechybnej śmierci. W ciągu dalszych kilkunastu dni przynie-
siona z Kazimierza cholera zaczęła się rozprzestrzeniać na terenach Kleparza, 
głównie w zaniedbanych i brudnych domach, ale później pojawiła się również 
na ulicy Sławkowskiej, Floriańskiej, Szewskiej i Siennej. Następnie odnotowana 
została przy ulicy Gołębiej, gdzie w prawie każdym domu byli chorzy, ale tylko 

33 Tamże.
34 Tamże.
35 Tamże.
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w jednym, pod numerem 183, dwoje dzieci zmarło. Jak pisał M. Mohr, „dom 
ten był czysty, lecz przeludniony”. Jako pierwszy zwrócił on uwagę na fakt, że 
„studnie tej połaci aczkolwiek dobrze utrzymywane i poprzednio wyczyszczone 
wydają wodę zawierającą wiele wymoczków i produktów wegetacji”36. Był on za-
tem o krok od rozwiązania zagadki, jakimi drogami przenosi się cholera. Należy 
pamiętać, że w tym czasie dalej wśród medyków popularna była teoria tak zwanej 
miazmy, czyli złego powietrza, które miało sprzyjać powstawaniu wielu chorób37. 

Potem cholera została przeniesiona na Piasek, gdzie dała się głównie zauwa-
żyć przy ulicy Karmelickiej w kierunku Łobzowa oraz przy ulicy Łobzowskiej, 
lecz występowała w pojedynczych domach i nie uczyniła większych szkód – 
zmarły tylko 3 osoby. M. Mohr skłaniał się do tezy, że przyczyną rozwoju chole-
ry w tym rejonie miasta była „zła żywność, pomieszkania ciasne pełne zaduchu 
z prania brudnej bielizny może po cholerycznych, i pary z kapusty na cyganach 
[duży garnek – K.W.] gotowanych”38.

W połowie października cholera na Kazimierzu zaczęła wygasać, ale za to 
w samym Krakowie tygodniowo zapadało na nią 44 osób, w listopadzie dość nie-
spodziewanie liczba ta zmniejszyła się, a od 17 listopada już nikt nie zachorował.

Prowadzona przez lekarzy dokumentacja zachorowań pozwoliła na precyzyj-
ne odtworzenie w czasie i przestrzeni przebiegu epidemii. Zostały do tego celu 
wykorzystane księgi zachorowań oraz mapy katastralne Krakowa, na których 
zostały przedstawione dzień po dniu, w postaci punktów, poszczególne domy, 
w których pojawiła się cholera. Stworzona została także druga seria map ukazu-
jących zgony na cholerę, również każdego dnia od początku do końca epidemii. 
Z tych dwóch serii kilkudziesięciu map została stworzona animacja pokazują-
ca dynamicznie przebieg epidemii cholery w Krakowie. W zasadzie potwierdza 
ona wnioski zamieszczone w sprawozdaniach dla Komisji Sanitarnej – pierwszy 
przypadek uznany za cholerę azjatycką zdarzył się przy ulicy Krakowskiej, na-
stępny wystąpił przy ulicy Szerokiej. Przy tej ulicy we wrześniu zdarzyło się wię-
cej przypadków, na początku października cholera zaczęła również występować 
w chrześcijańskiej części Kazimierza, głównie wzdłuż dzisiejszej ulicy Krakow-
skiej. Do samego Krakowa cholera zawitała dopiero 3 października 1866 roku 
i, co jest ciekawe, jej droga nie wiodła przez będące w gorszym stanie sanitarnym 
przedmieścia, lecz od razu pojawiła się w centrum miasta – przy ulicy Szpitalnej 
i Szewskiej, dopiero później przeniosła się na Kleparz, cały czas zwiększając 
swoją intensywność na Kazimierzu zarówno w części żydowskiej, jak i chrze-
ścijańskiej. W październiku następuje rozszerzenie się epidemii na przedmieścia 

36 Tamże.
37 Sebastian Petrycy, Instrukcja albo nauka jak się sprawować czasu moru, Kraków 1613.
38 ANK, sygn. Mag II 451.
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Krakowa, ale są to pojedyncze przypadki bez tworzenia jakichkolwiek klastrów, 
wystąpiło też kilka nowych zachorowań w centrum miasta w obrębie dawnych 
murów miejskich. Do końca miesiąca przypadki cholery pojawiają się na Piasku 
i wokół Wawelu oraz na Kazimierzu, który coraz wyraźniej zaznacza się jako 
najbardziej zarażone miejsce. W listopadzie nie następują żadne poważniejsze 
zmiany w zakresie występowania zachorowań, należy podkreślić, że połowa tego 
miesiąca to data graniczna rozwoju epidemii. Od tego czasu nie notowano no-
wych zachorowań, choć rzecz jasna, zgony spowodowane cholerą zdarzały się 
jeszcze w grudniu.

Wszystkie zachorowania na cholerę zostały zaprezentowane na mapie 1, zo-
stała też przeprowadzona analiza geostatystyczna w zakresie występowania sku-
pień metodą klastrów hierarchicznych. W jej wyniku wyodrębniono dwa klastry 
zachorowań, oba występujące na Kazimierzu. Pierwszy z nich obejmował uli-
cę Szeroką wraz z najbliższą okolicą, drugi zaobserwowano wzdłuż ulicy Kra-
kowskiej. W pozostałych częściach miasta klastry nie występowały, co zresztą 
jest widoczne na mapie, punkty zachorowań są dość rozproszone i nie tworzą 
żadnych wzorców. Na pewną uwagę zasługuje tylko przedmieście Wesoła, przez 
niektórych autorów uważane za „najbardziej proletariacką dzielnicę Krakowa”, 
a jednak poziom zachorowań był tu znikomy.

Na mapie 2 zobrazowano z kolei zgony w wyniku cholery w Krakowie w 1866 
roku. Nie różni się ona znacząco, co jest zrozumiałe, od mapy zachorowań, rów-
nież klastry są w tym samych miejscach. Wydaje się, że w samym centrum miasta 
było mniej zgonów w wyniku cholery, niż wynikałoby to z samych zachorowań, 
ale ze względu na małą liczbę przypadków można tutaj mówić jedynie o pew-
nym wrażeniu, na podstawie którego nie można wyciągać daleko idących wnio-
sków. Sam przebieg cholery lekarze uznali za łagodny. Choć dla pojedynczych 
pacjentów często zachorowanie kończyło się szybką śmiercią, to jednak zaraza 
nie objęła zbyt wielu osób. Na pewno duże znaczenie miało tutaj dobre przygo-
towanie miasta na nadejście epidemii i działalność Komisji Sanitarnej, ponieważ 
zmniejszyła ona liczbę miejsc, w których mogła się rozwijać choroba. Domy, któ-
re stawały się ogniskami choroby, były opróżniane i dezynfekowane, a chorych 
odsyłano do szpitali, w których znajdowali fachową opiekę.
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Mapa 1. Zachorowania na cholerę w Krakowie w 1866 roku

Źródło: ANK, Mag II 451. Opracowanie własne.
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Mapa 2. Zgony na cholerę w Krakowie w 1866 roku

Źródło: ANK, Mag II 451. Opracowanie własne.
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W artykule przedstawiony został przebieg cholery w Krakowie w 1866 roku. 
Epidemia ta nie była na pewno ani największą, ani pierwszą, ani też ostatnią 
w mieście, została natomiast najlepiej udokumentowana pod różnymi względami. 
W Archiwum Narodowym w Krakowie (faktycznie w ekspozyturze w Spytkowi-
cach) odnaleziono bardzo interesujące materiały, które pozwoliły na odtworzenie 
drogi cholery do miasta. Mimo rozbieżnych opinii co do tego, kto przywlókł za-
razę do miasta, powszechnie przyjętym poglądem było to, że cholera panowała 
wśród żołnierzy w trakcie wojny austriacko-pruskiej i z pól bitewnych różnymi 
drogami rozprzestrzeniła się po całej monarchii. Jako winnych, jeśli tak można 
w ogóle powiedzieć, wskazywano żołnierzy powracających na Zamek lub ucie-
kających przez chorobą Żydów. Należy jednak zaznaczyć, że brak jest w spra-
wozdaniach lekarzy jakiegokolwiek uprzedzenia do tej grupy wyznaniowej, po 
prostu Kazimierz, na którym mieszkali, był bardzo zaniedbaną i gęsto zaludnio-
ną dzielnicą miasta.

Niezwykle interesująco wyglądały ówczesne sposoby leczenia zapadłych na 
cholerę i choć z dzisiejszego punktu widzenia nie wszystkie były prawidłowe, 
to jednak leczenie objawowe do dziś uważane jest za podstawowe w walce z tą 
chorobą. Stosowanie na szeroką skalę antybiotyków nie jest zalecane, a uzupeł-
nianie elektrolitów jest podstawową metodą leczenia chorych39. Opisy pozosta-
wione przez ówczesnych, często wybitnych, lekarzy pozwalają docenić ich pracę 
i osiągnięty w trakcie tej epidemii sukces. Zgonów w stosunku do całej populacji 
było naprawdę niewiele i nie miały one wpływu na stan populacji miasta. Pod 
tym względem zdecydowanie gorsze dla miasta były epidemie z lat 1849 i 1855, 
podczas których zmarło o wiele więcej osób.

Udało się również potwierdzić, że najczęściej chorowali ludzie biedni, przy-
najmniej wśród rzymskich katolików. U Żydów sytuacja była bardziej skompli-
kowana, gdyż chorowali w zasadzie wszyscy, lecz też mniej ich ostatecznie umie-
rało, być może dlatego, że leczyli się głównie w domu, co zmniejszało ryzyko 
powtórnego zarażenia.

Weryfikacja hipotezy za pomocą metodologii statystycznej nie doprowadziła 
do wyodrębnienia jednego lub dwóch zasadniczych czynników podwyższone-
go ryzyka zgonu na cholerę. Najprawdopodobniej przyczyna tkwi w zbyt skąpej 
liczbie przypadków zgonów, analizie poddano bowiem tylko 116 nadających się 
do tego przypadków, w pozostałych nie odnotowano zawodu chorego lub miejsca 
jego leczenia. Wydaje się jednak, że przy innych tego typu analizach warto zwró-
cić uwagę na miejsce leczenia jako czynnik podwyższonego ryzyka zgonu, lecz 
i tutaj nie wiadomo, co jest przyczyną, a co skutkiem. Do szpitali bowiem chorzy 

39 http://www.cdc.gov/cholera/treatment/antibiotic-treatment.html (20.12.2015).
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trafiali często w zaawansowanym stadium choroby, gdy ówczesna medycyna nie 
mogła im już pomóc.

Bardzo ciekawie wypadła natomiast analiza przestrzenna występowania 
cholery w Krakowie, tym bardziej że przeprowadzona została równolegle na pod-
stawie źródeł jakościowych i ilościowych. Uzupełniły się one wzajemnie, dając 
dokładny obraz przebiegu epidemii i dróg jej rozprzestrzenienia się w mieście. 
Również uzyskane klastry zachorowań potwierdziły występowanie niekorzyst-
nych warunków sanitarnych na Kazimierzu, zarówno w części zamieszkałej 
przez ludność żydowską, jak i – mniej eksponowanej w źródłach narracyjnych 
– w części zamieszkanej przez rzymskich katolików.

An Epidemic of Cholera in Cracow in 1866.  
A Demographic and Spatial Analysis

Summary

The article presents the causes and effects of the epidemic of cholera that broke out 
in Cracow in 1866. The presentation is based on archival material collected when the epi-
demic was raging and when it was over. The basic source are tabular sheets and responses 
to a questionnaire sent to physicians by the Sanitary Commission just after the epidemic 
was over in 1867. The notes prepared by Cracow physicians are a splendid source for the 
research of that kind as they were made shortly after the epidemic.

The article also presents a description of how the epidemic was approaching Cracow 
and its probable route along which it reached the city. The article includes various views 
on the aetiology of the epidemic and on various methods of curing it. In the article there 
is an analysis of the mortality rate according to sexes, faith and the place of treatment. 
The epidemic has been depicted as it was evolving in time and space; in order to make 
the depiction the author has used some geostatistical methods, including the method of 
hierarchical clustering. The incidence of cholera and its mortality rate have been present-
ed on two maps, on which the clusters have been marked too.  

According to the research, in the case of Roman Catholics the disease attacked main-
ly the poor and malnourished social groups, who lived in poor housing conditions or were 
homeless. In the Jews the disease attacked various social groups, not only the poorest.

The ability to survive has been analysed in two religious groups of Cracow: the 
Roman Catholics and the Jews. The results have not confirmed the statistical higher re-
sistance of the Jews to cholera, which might have been suggested by the first data of the 
graph. In another part of the article Cox regression has been used to verify which factor 
was responsible for a higher mortality caused by cholera. The method of backward (step-
wise) approach has not confirmed that such factors as sex, social class, faith or place of 
treatment influenced the probability of death. Among those factors the most doubtful one 
is the place of treatment, i.e. a hospital or a dwelling place, which has been rejected in the 
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last step of the analysis. It may be the result of the fact that the sample was not big enough. 
The epidemic of 1866 was relatively mild, and the city council was well prepared; it was 
also important that there were many highly-qualified physicians engaged in the battle 
against the epidemic and access to medicines was not difficult.

Keywords: Kraków (Cracow), cholera, epidemic, demography, spatial analysis, GIS, 
1866
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Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina  
w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce  

w latach 1875–1906

Część I. Roczne liczby małżeństw i sezonowość małżeństw

Od lat siedemdziesiątych XX wieku, gdy nastąpił w Polsce znaczny rozwój 
metod badawczych w dziedzinie demografii historycznej, opublikowano dziesiąt-
ki badań opartych na analizie danych nominatywnych. Badania metodą agrega-
tywną i rekonstrukcji rodzin pozwoliły odtworzyć obraz ludności zamieszkującej 
w przeszłości miasta i wsie leżące w dzisiejszych granicach Polski, jak również 
zobrazować procesy zmieniające charakter tych lokalnych społeczności. W wy-
niku analiz opartych na danych z ksiąg metrykalnych i akt stanu cywilnego uda-
ło się między innymi zrekonstruować struktury społeczne osiemnastowiecznej 
Warszawy, dziewiętnastowiecznego Rzeszowa i Opola, a także szeregu miejsco-
wości na Śląsku i na Pomorzu. W świetle tego dorobku naukowego niekorzystnie 
przedstawia się sytuacja Pomorza Zachodniego, gdzie dopiero w ostatnich latach 
dostrzeżono celowość sięgnięcia po dane indywidualne dotyczące ewangelickiej 
ludności narodowości niemieckiej zamieszkującej ten region do zakończenia 
II wojny światowej. Przez wiele lat demografia historyczna Pomorza Zachodnie-
go ograniczała się przede wszystkim do analizy zbiorczych niemieckich staty-
styk urzędowych1. Na podstawie danych sumarycznych, jakkolwiek przydatnych 

1 Syntetyczne opracowanie danych demograficznych na podstawie pruskiej statystyki Pru-
skiego Biura Statystycznego (Königlich Preußisches Statistisches Bureau) przedstawia niedawna 

„Przeszłość Demograficzna Polski” 37, 2015, nr 3
DOI: 10.18276/pdp.2015.3.37-04
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w odtwarzaniu globalnych procesów demograficznych, takich jak poszczególne 
etapy transformacji demograficznej, nie sposób opisać lokalne struktury społecz-
ne, kręgi towarzyskie czy chociażby regionalne zwyczaje.

Pierwszą próbą wykorzystania parafialnych ksiąg metrykalnych w bada-
niach agregatywnych nad ludnością Pomorza Zachodniego była opublikowana 
w 2007 roku w „Przeszłości Demograficznej Polski” praca opisująca statysty-
kę ślubów w ewangelickiej parafii Jasienica z lat 1778–18802. Podobnych badań 
na podstawie przedwojennych niemieckich akt stanu cywilnego dotychczas na 
Pomorzu Zachodnim nie prowadzono. Baza źródłowa jest natomiast niezwykle 
bogata i umożliwia przeprowadzenie szerokich badań demograficznych dotyczą-
cych zarówno ludności największych miast regionu (łącznie ze Szczecinem), jak 
i zachodniopomorskich wsi. Prowadzone skrupulatnie przez niemieckich urzęd-
ników księgi stanu cywilnego zachowały się do dziś w bardzo dobrym stanie i są 
dostępne w Archiwum Państwowym w Szczecinie oraz w archiwach urzędów 
stanu cywilnego. 

Motywacją do podjęcia badań nad ludnością zamieszkującą przedmieścia 
Szczecina na przełomie XIX i XX wieku była zatem przede wszystkim bogata 
baza źródłowa, umożliwiająca odtworzenie struktury demograficznej badanej 
społeczności i porównanie jej z opisanymi wcześniej strukturami demograficz-
nymi ludności polskiej. Uzasadnieniem dla podjęcia badań stała się również moż-
liwość rzucenia nowego światła na zagadnienia demografii historycznej Pomorza 
Zachodniego i przetarcia szlaku dla dalszych, pogłębionych badań społeczno-de-
mograficznych pozwalających poszerzyć wiedzę na temat społeczeństwa Pomo-
rza Zachodniego na przełomie XIX i XX wieku.

Badania, do których nawiązuje niniejszy artykuł, przeprowadzono na podsta-
wie danych jednostkowych z akt małżeństw urzędu stanu cywilnego Gumieńce 
(Scheune). Chronologiczny zakres badań obejmował lata 1875–1906, z wyłącze-
niem roku 1904. Początek tego okresu wyznacza wprowadzenie urzędów stanu 
cywilnego w Prusach. Rok 1904 został pominięty ze względu na brak danych3. 
W trakcie przeprowadzania badań akta małżeństw zawartych po 1907 roku nie 

publikacja Dariusza K. Chojeckiego, Od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego. Demo-
grafia i zdrowotność głównych ośrodków miejskich Pomorza Zachodniego w dobie przyspieszonej 
industrializacji i urbanizacji w Niemczech (1871–1913), Szczecin 2014.

2 Radosław Gaziński, Agnieszka Gut, Paweł Gut, Dariusz Szudra, Maciej Szukała, Śluby 
w ewangelickiej parafii Jasienica pod Szczecinem w latach 1778–1880, PDP 28, 2007. Jak wyka-
zali autorzy, mimo odmiennej narodowości i wyznania, a także osobliwej struktury społeczno-
-gospodarczej, społeczność tej położonej nad Zalewem Szczecińskim miejscowości nie różniła 
się pod względem zachowań małżeńskich od ludności innych regionów, gdzie przeprowadzono 
wcześniej podobne badania.

3 W momencie rozpoczęcia badań księga małżeństw z 1904 nie znajdowała się w zasobie 
Archiwum Państwowego w Szczecinie.
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były jeszcze przekazane do Archiwum Państwowego – znajdowały się w zasobie 
archiwum Urzędu Miasta Szczecina. Ustalenie granicy chronologicznej miało za-
tem przede wszystkim charakter praktyczny.

W badanym okresie Gumieńce były niewielką miejscowością sąsiadującą 
bezpośrednio ze Szczecinem (dziś stanowią dzielnicę miasta). Podobnie jak po-
zostałe miejscowości wchodzące w skład ówczesnego obwodu urzędu stanu cy-
wilnego (zwłaszcza Pomorzany), Gumieńce były częścią miejskiej aglomeracji 
Szczecina, a ludność zamieszkująca tę wieś – ze względu na styl życia oraz cha-
rakter wykonywanej pracy – mogła być nazywana ludnością przedmieść Szcze-
cina. Druga połowa XIX wieku to okres, w którym leżące wokół Szczecina ty-
powe osady wiejskie zaczęły przekształcać się w podmiejskie osiedla, późniejsze 
dzielnice miasta, przy czym urbanizacja, rozwój infrastruktury komunikacyjnej 
i wzajemnych powiązań gospodarczych następowały w poszczególnych miejsco-
wościach w różnym tempie. 

Głównym celem badań było uchwycenie procesu przemian demograficznych 
towarzyszących rozwojowi społeczno-gospodarczemu przedmieść Szczecina, 
a także ukazanie skutków przyspieszonej urbanizacji i industrializacji podszcze-
cińskich Pomorzan w porównaniu z miejscowościami, w których zmiany te za-
chodziły w znacznie wolniejszym tempie (Gumieńce, Mierzyn) lub nie zachodzi-
ły wcale (Stobno)4. Najważniejsze pytania, jakie postawiono przed rozpoczęciem 
badań, to:

1. Jaki wpływ na strukturę demograficzną ludności miały przemiany spo-
łeczno-gospodarcze przedmieść Szczecina, napływ ludności wiejskiej, 
uprzemysłowienie, budowa osiedli robotniczych?

2. Jakie różnice w strukturze demograficznej można zaobserwować 
w poszczególnych miejscowościach objętych badaniem ze szczególnym 
uwzględnieniem charakterystyki społeczno-gospodarczej tych miejsco-
wości?

3. Jakie różnice można zaobserwować w charakterystyce demograficznej 
ludności przedmieść Szczecina w porównaniu z dotychczasowymi bada-
niami w zakresie demografii historycznej ludności polskiej.

Opracowując indywidualne dane statystyczne zawarte w aktach stanu cy-
wilnego, posłużono się agregatywną metodą badawczą. Dane pozyskane z ksiąg 

4 Na podstawie tych badań opublikowano wcześniej artykuł przedstawiający przekrój spo-
łeczno-zawodowy okręgu USC Gumieńce. Wyróżniono pięć zasadniczych grup zawodowych, 
w tym najliczniejszych: robotników (62% nupturientów), rzemieślników (18%), właścicieli i han-
dlowców (5%), urzędników i inteligencję (1%), pozostałe zawody (6%). Zob. Łukasz Kozłowski, 
Przekrój społeczno-zawodowy przedmieść Szczecina w latach 1875–1906 na podstawie akt mał-
żeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Gumieńcach, „Szczeciński Informator Archiwalny” 2013, 
nr 22, s. 27–50.
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metrykalnych bądź akt stanu cywilnego dotyczą konkretnych osób, które w zde-
cydowanej większości nie były dotąd obiektem badań historycznych, a wiedza 
o nich przeminęła dziesiątki lat temu, szczególnie wraz z przerwaniem ciągłości 
etnicznej w 1945 roku. Analiza tych danych pozwala po części opisać zwyczaje 
związane z zawieraniem związku małżeńskiego, ale też zarysować obraz społe-
czeństwa – jego strukturę, a także mobilność społeczną i przestrzenną. Badania 
takie dają też możliwość przeprowadzenia analizy porównawczej charakterysty-
ki demograficznej Pomorza Zachodniego z regionami zamieszkanymi w więk-
szości przez ludność polską. 

Małżeństwa cywilne zostały wprowadzone w Niemczech w 1873 roku w ra-
mach tak zwanych praw majowych5. Był to jeden z elementów polityki Kultur-
kampfu zapoczątkowanej przez kanclerza Rzeszy Ottona von Bismarcka. Kolej-
nym etapem laicyzacji instytucji małżeństwa stała się ustawa pruska z marca 
1874 roku wprowadzająca rejestrację związków małżeńskich przed urzędnikiem 
państwowym. W 1875 roku Reichstag uchwalił podobną ustawę dla wszystkich 
krajów Rzeszy6. Ustawy te stały się podstawą organizacji sieci urzędów stanu cy-
wilnego prowadzących ewidencję małżeństw, urodzeń i zgonów. Państwo odbie-
rało w ten sposób Kościołowi przywilej wyłączności w rejestracji ruchu natural-
nego7. Nowe prawo wprowadziło obowiązek zawierania małżeństw cywilnych, 
gdyż jedynie takie nabierały skutków prawnych. Pastorzy oraz księża udzielać 
mogli ślubów kościelnych jedynie po okazaniu zaświadczenia o zawarciu związ-
ku cywilnego, a nieprzestrzeganie tego prawa skutkowało karą grzywny lub karą 
trzech miesięcy pozbawienia wolności8.

Mimo niewątpliwych kosztów uruchomienia nowej machiny urzędniczej, 
władze państwowe dostrzegały zalety prowadzenia rejestracji urodzeń, mał-
żeństw i zgonów. Pozyskane w ten sposób dane statystyczne stanowiły nieoce-
nione źródło informacji na temat poszczególnych obywateli państwa niemieckie-
go. Umożliwiały też prowadzenie ogólnej obserwacji kondycji demograficznej 
i społecznej różnych regionów państwa. Zbiorcze dane syntetyczne publikowało 
założone w 1805 roku w Berlinie Pruskie Biuro Statystyczne9.

5 Zbigniew Klotzke, Ludność obwodu urzędu stanu cywilnego Luzino w latach 1874–1918, 
PDP 12, 1981, s. 68.

6 Maciej Szukała, Powstanie, organizacja i działalność urzędów stanu cywilnego w okręgach 
wiejskich na Pomorzu w latach 1874–1945, [w:] II międzynarodowa konferencja naukowa: Dzieje 
wsi pomorskiej, red. Radosław Gaziński, Andrzej Chudziński, Dygowo–Szczecin 2003, s. 51.

7 Od 1794 roku prowadzoną przez duchowieństwo rejestrację wyznaniową wykorzystywano 
również w celach świeckich. Zgodnie z przepisami duplikaty ksiąg były przekazywane instytu-
cjom państwowym.

8 Tamże, s. 52.
9 Por. Tadeusz Ładogórski, Złudzenia pruskiej statystyki ludności pierwszej połowy XIX w. 

i próby jej korekty na Śląsku, PDP 3, 1970, s. 6.
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Księgi urzędów stanu cywilnego prowadzone były przez urzędników pań-
stwowych i stanowiły dokument prawny. Poprawność ich była kontrolowana 
przez urzędy centralne, które publikowały krajowe opracowania statystyczne10. 
W Prusach urzędowa rejestracja związków małżeńskich została wprowadzona 
najwcześniej spośród krajów Rzeszy i dlatego trudno dostrzec realne przesłanki 
podważające wiarygodność badanej dokumentacji. Dodać należy, że za wszelkie 
zaniedbania i nieprawidłowości tak dla urzędników, jak i wobec zwykłych oby-
wateli przewidziane były sankcje karne11.

Jednym z elementów działań modernizacyjnych było ustanowienie obwodów 
urzędów stanu cywilnego (Standesamtbezirk), które nie zawsze pokrywały się 
z dotychczasowym podziałem administracyjnym. Niekiedy w skład jednego ob-
wodu wchodziło kilka gmin, w innym wypadku jedną gminę dzielono na kilka 
obwodów. Kryterium podziału była liczba mieszkańców przypadająca na jeden 
urząd12. Zależnie od potrzeb zmieniał się niekiedy skład poszczególnych obwo-
dów. Tak było również w przypadku USC Gumieńce. W całym badanym okresie, 
czyli od momentu wyodrębnienia obwodu urzędu stanu cywilnego w Gumień-
cach, do roku 1906 pod miejscowy USC podlegały 3 sąsiednie gminy (Landge-
meinden): Gumieńce, Pomorzany (Pommerensdorf), Mierzyn (Möhringen) oraz 
cztery tak zwane obszary dworskie (Gutsbezirke): Ostoja (Schadeleben), majątek 
Gumieńce (Scheune Gut), Świerczewo (Schwarzow) i Przylep (Prilipp). Podlega-
jąca początkowo pod urząd w Gumieńcach miejscowość Stobno (Stöven) została 
w 1900 roku wyłączona z obwodu, ponieważ utworzono tam nowy USC. W tym 
samym czasie – od roku 1901 – w skład USC Gumieńce weszła miejscowość 
Krzekowo (Kreckow) oraz obszar dworski Eckersberg (majątek arkoński), które 
wcześniej podlegały pod urząd w Niemierzynie (Nemitz).

10 Materiał był bowiem przekazywany bezpośrednio do założonego w 1805 roku w Berlinie 
Pruskiego Biura Statystycznego. Por. tamże.

11 Dariusz Szudra, Bilanse migracyjne pruskiej prowincji Pomorze w latach 1875–1890, 
PDP 25, 2004, s. 82. Więcej zastrzeżeń można spotkać w literaturze wobec wiarygodności danych 
zawartych w księgach metrykalnych parafii, ale także na przykład w odniesieniu do niemiec-
kich spisów ludności. Por. Bronisław Wojtun, Ocena jakości pruskiej statystyki ludnościowej przy 
użyciu równań bilansujących, PDP 9, 1976, a także T. Ładogórski, Złudzenia pruskiej statystyki 
ludności [9], s. 3.

12 Z. Klotzke, Ludność obwodu [5], s. 69. W prowincji pomorskiej powstało 652 urzędów 
stanu cywilnego: 304 w rejencji szczecińskiej, 253 w rejencji koszalińskiej i 94 w rejencji stral-
sundzkiej. Po zlikwidowaniu niektórych urzędów ich liczba w 1877 roku osiągnęła 609 i zmieniała 
się w dalszym ciągu w miarę potrzeby. W powiecie Randow ustanowiono początkowo 34 urzędy 
stanu cywilnego. 1 urząd powołano również w miejskim powiecie Szczecin. Por. M. Szukała, 
Powstanie, organizacja i działalność [6], s. 51.
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Wtóropisy (tzw. Nebenregister) akt ślubów USC w Gumieńcach przechowy-
wane są obecnie w Archiwum Państwowym w Szczecinie13. Zawierane małżeń-
stwa były spisywane każdego roku w nowej księdze, a wraz z zakończeniem roku 
urzędnik zamykał księgę stosowną adnotacją z podaniem liczby zawartych mał-
żeństw oraz datą. Podstawą dokumentu był sformalizowany formularz w języku 
niemieckim, wypełniany następnie przez urzędnika stanu cywilnego pismem 
neogotyckim (na ogół z wyjątkiem nazwisk i nazw miejscowości, które pisane 
były pismem renesansowym). Na początku nie zapisywano, z jakich dokumentów 
pochodzą dane uzyskane od nupturientów i świadków małżeństwa. Można wnio-
skować, że informacje były zatem uzyskiwane w wyniku przekazu ustnego. Do-
piero od 1882 roku sporadycznie, a od 1891 roku regularnie poświadczano dane 
osobowe stosownym dokumentem, najczęściej metryką chrztu, świadectwem 
wojskowym lub świadectwem zatrudnienia bądź relacją jednego ze świadków.

Podstawą aktu stanu cywilnego był sformalizowany formularz, w którym od 
1875 roku umieszczano następujące dane:

1. Numer aktu, miejscowość14, data ślubu (dzień, miesiąc, rok)15.
2. Dane dotyczące nupturienta: imiona, nazwisko, zawód, wyznanie, datę 

urodzenia16, miejsce urodzenia i miejsce zamieszkania, sposób ustalenia 
tożsamości.

3. Dane dotyczące nupturientki: imiona, nazwisko, zawód, stan cywilny, 
ewentualnie imię i nazwisko oraz zawód poprzedniego męża, wyznanie, 
datę urodzenia17, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, sposób usta-
lenia tożsamości.

4. Dane dotyczące rodziców nupturientów: imiona, nazwiska, zawody (tylko 
ojców), nazwisko rodowe matki, miejsca zamieszkania lub śmierci, infor-
macja, czy żyli, gdy zawierano małżeństwo.

5. Dane dotyczące świadków małżeństwa: imiona, nazwiska, zawody, wiek, 
miejsca zamieszkania, sposób ustalenia tożsamości.

6. Podpis (nazwisko) urzędnika stanu cywilnego.

13 Archiwum Państwowe w Szczecinie, Urząd Stanu Cywilnego Szczecin-Gumieńce, sygn. 
18–45, 76, 81, 84. Wszystkie następne nawiązania do akt stanu cywilnego USC Gumieńce odnoszą 
się do wymienionej wyżej dokumentacji.

14 Do 27 czerwca 1890 roku Gumieńce, od 7 lipca 1890 roku Szczecin.
15 W 1875 roku zapisywano ponadto dokładną godzinę ślubu, jednak już w kolejnych latach 

zaniechano tej praktyki.
16 W 1875 roku zamiast daty urodzenia podawano wiek nupturienta oraz nupturientki.
17 Archiwum Państwowe w Szczecinie, Urząd Stanu Cywilnego Szczecin-Gumieńce, sygn. 

18–45, 76, 81, 84.
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7. Dane zapisywane na marginesach: ewentualne powtórne małżeństwa ro-
dziców, ewentualnie informacje o rozwodzie, sprostowania błędów18.

Dokumentacja stanu cywilnego z badanego okresu zachowała się w bardzo 
dobrym stanie. Są to oprawione księgi formatu A2. Pomimo że dość często zmie-
niali się urzędnicy, pismo jest na ogół staranne i w zdecydowanej większości 
czytelne. Jedynym mankamentem są częste błędy typograficzne oraz brak konse-
kwencji w jednolitym zapisywaniu imion, nazwisk i nazw miejscowości.

W badaniach posłużono się dotychczas publikowanymi w Polsce pracami na-
ukowymi w dziedzinie demografii historycznej. Pierwsze opracowania na ten 
temat publikowano na początku lat siedemdziesiątych w czasopiśmie „Przeszłość 
Demograficzna Polski”. Był to w Polsce początek zainteresowania tymi zagadnie-
niami19. Pojawiły się pierwsze prace teoretyczne i metodologiczne, publikowano 
również wyniki studiów regionalnych nad demografią poszczególnych miejsco-
wości. Źródłem tego typu badań były na początku przede wszystkim sporządzane 
przez duchownych parafialne księgi metrykalne. Jednymi z pierwszych demogra-
fów historycznych, którzy zajęli się analizą akt ślubów byli: Barbara Nowakow-
ska, Emilia Brodnicka i Edmund Piasecki20. Pomocne w trakcie pracy badawczej 
były przede wszystkim rozwiązania metodologiczne zaproponowane przez Zbi-
gniewa Klotzke, Sabinę Rejman, Elżbietę Kościk, Stefanię Glikman-Kowalską 
i Hannę Kurowską21. W badaniach korzystano też z opracowań dotyczących sa-
mej metodologii badań z dziedziny demografii historycznej22.

18 Na nieco innym formularzu prowadzone były karty wysyłane od 1875 roku co kwartał 
przez urzędy stanu cywilnego do Pruskiego Biura Statystycznego. Zawierały informacje wyłącz-
nie na temat nupturientów, w tym poza danymi zawartymi w formularzu aktu stanu cywilnego 
umieszczano między innymi ewentualny stopień pokrewieństwa, umiejętność zapisu własnego 
nazwiska oraz, co najmniej od 1903 roku, pozycję w zawodzie. Zob. Preussische Statistik, 1876, 
Bd. 45, s. 14; Preussische Statistik, 1903, Bd. 190, s. 14.

19 Nie bez wpływu na te zainteresowania pozostawała literatura obcojęzyczna, na przykład 
prace Petera Lasletta. Zob. An Introduction to English Historical Demography, red. Edward 
A. Wrigely, London 1966.

20 Barbara Nowakowska, Przyczynek do zagadnień struktury demograficznej guberni płoc-
kiej w 1890 r., PDP 1, 1967; Emilia Brodnicka, Ludność parafii Wieluń nad Notecią w drugiej 
połowie XVIII w. (rekonstrukcja rodzin), PDP 3, 1970; Edmund Piasecki, Ludność parafii Bejskiej 
w świetle ksiąg metrykalnych z XVIII–XX w. Studium demograficzne, Warszawa 1990.

21 Zob. Z. Klotzke, Ludność obwodu [5]; Sabina Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa w la-
tach 1784–1880. Studium demograficzno-historyczne, Rzeszów 2006; Elżbieta Kościk, Przemiany 
w strukturze społeczno-zawodowej i demograficznej ludności Opola w drugiej połowie XIX wie-
ku na podstawie ksiąg parafialnych i akt USC, Wrocław 1993; Stefania Kowalska-Glikman, Ru-
chliwość społeczna i zawodowa mieszkańców Warszawy w latach 1845–1861, Warszawa–Kraków 
1971; Hanna Kurowska, Struktura demograficzna gubińskiej rodziny w pierwszej połowie XIX 
wieku, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku, red. Cezary 
Kuklo, Warszawa 2008.

22 Między innymi: Irena Gieysztorowa, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976; 
Cezary Kuklo, Demografia Rzeczpospolitej, Warszawa 2009. 
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Charakterystyka obwodu USC Gumieńce

W opisywanym okresie Pomorze Zachodnie weszło w stadium zaawansowa-
nej transformacji demograficznej, odznaczającej się zahamowaniem i stabilizacją 
współczynnika zgonów oraz spadkiem rodności23. Intensywne przemiany demo-
graficzne zbiegły się w czasie z kryzysem rolniczym, który od końca lat siedem-
dziesiątych XIX wieku wpływał na wyludnianie pomorskiej wsi24. Brak pracy, 
niskie dochody, rosnące ubóstwo i brak perspektyw na przyszłość wymuszały na 
ludności rolniczej poszukiwanie nowych celów migracji. Jednym z popularnych 
kierunków okazały się Stany Zjednoczone, dokąd w pierwszej połowie lat osiem-
dziesiątych XIX wieku wyemigrowało prawie 100 tysięcy mieszkańców Pomorza 
Zachodniego25. Pozostali próbowali szukać pracy bliżej – w innych regionach 
Rzeszy Niemieckiej (głównie w pobliskiej Brandenburgii) lub w prężnie rozwi-
jającym się Szczecinie26. Stolica Pomorza Zachodniego nie odczuła ani kryzysu 
w rolnictwie, ani intensyfikacji zjawiska emigracji zamorskiej. Liczba mieszkań-
ców miasta wzrastała w szybkim tempie. Ludność napływowa znajdowała za-
trudnienie w przemyśle i rzemiośle, a miejsce zamieszkania – na ogół w osiedlach 
podmiejskich, później także w centrum miasta27.

Dwa kolejne procesy zadecydowały o charakterze przemian demograficz-
nych, gospodarczych i społecznych w Szczecinie i w najbliższej okolicy. Była to 
likwidacja fortyfikacji miejskich i rozpoczęcie zabudowy terenów pofortecznych, 

23 Kazimierz Wajda, Stosunki ludnościowe na ziemiach pomorskich w latach 1850–1914, 
[w:] Historia Pomorza, t. IV: (1850–1918), cz. I: Ustrój, gospodarka, społeczeństwo, red. Stanisław 
Salmonowicz, Toruń 2000, s. 72–73.

24 B. Wojtun, Ocena jakości pruskiej statystyki ludnościowej [11], s. 33. Import tańszej żyw-
ności z Rosji i ze Stanów Zjednoczonych spowodował, że miejscowe produkty traciły rynek zbytu. 
To z kolei oznaczało pauperyzację drobnych wytwórców, u właścicieli większych gospodarstw wy-
musiło zaś takie zmiany, jak modernizacja technologiczna i racjonalizacja zatrudnienia. Por. Dariusz 
Szudra, Tendencje w przemianach demograficznych w pruskiej prowincji Pomorze na tle trendów 
ogólnoniemieckich w latach 1871–1914, „Przegląd Zachodniopomorski” 2000, z. 4, s. 32. 

25 W latach 1883–1888 Stany Zjednoczone stanowiły cel podróży dla 95–98,2% wysiedleń-
ców z Pomorza Zachodniego. Spośród pozostałych państw wybierano również Kanadę, kraje 
Ameryki Południowej czy Australię, jednak skala tego zjawiska była nieporównywalnie mniej-
sza. Największą grupę spośród emigrantów zamorskich stanowili bezrolni robotnicy, zwłaszcza 
służba folwarczna. Z miast emigrowała ludność zatrudniona w podmiejskich gospodarstwach 
rolnych. Liczną grupę stanowiła także młodzież pochodząca z małych lub średnich gospodarstw 
rolnych a także młodzież miejska. Por. Bogusław Drewniak, Emigracja z Pomorza Zachodniego 
1816–1914, Poznań 1966, s. 57–66.

26 Emigrowali głównie ludzie młodzi, zdolni do pracy fizycznej, częściej mężczyźni niż ko-
biety. Społeczeństwo starzało się, na wsi pomorskiej zaczął pojawiać się problem braku siły ro-
boczej.

27 Osiedlająca się w rejonie aglomeracji szczecińskiej ludność wiejska znajdowała zatrudnie-
nie w przemyśle, gdzie w latach osiemdziesiątych XIX wieku mogła liczyć na zarobki nawet dwu-
krotnie wyższe niż w rolnictwie. Por. Edward Włodarczyk, Wielki przemysł Szczecina w latach 
1850–1914, Warszawa–Poznań 1982, s. 49.
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a także oddziaływanie na sąsiednie miejscowości, co skutkowało między inny-
mi włączeniem w obręb granic administracyjnych Szczecina Grabowa (Grabow), 
Drzetowa (Bredow) i Niemierzyna. Od tego momentu datuje się początek dyna-
micznego rozwoju budownictwa mieszkalnego, przemysłowego i komunalnego 
w mieście28. Jak stwierdził Tadeusz Białecki: „Największy rozmach inwesty-
cji miejskich przypadł na l. 1873–1914. (…) W zasadzie do 1910 r. zabudowano 
i uporządkowano wszystkie tereny poforteczne, na których wyrosło nowe miasto, 
obecne Śródmieście Szczecina”29. Likwidacja fortyfikacji pozwoliła w większym 
stopniu związać miasto z okolicznymi dzielnicami przemysłowymi. Na terenach 
zajmowanych dotychczas przez wojsko można było budować nowe zakłady prze-
mysłowe i rozszerzać osiedla robotnicze dla napływającej do Szczecina ludności 
wiejskiej.

Największą miejscowością wchodzącą w skład USC Gumieńce były Pomo-
rzany30. W XIX wieku nastąpił gwałtowny rozwój Pomorzan, tradycyjna rolnicza 
wieś zaczęła się bowiem przekształcać w zurbanizowane i zindustrializowane 
przedmieście Szczecina. Ponadto w latach dwudziestych XIX wieku wzdłuż 
ówczesnej Apfelallee (obecna aleja Powstańców Wielkopolskich) powstało 
nowe osiedle robotnicze, które nazwano Kolonią Pomorzany (Pommerensdorfer 
Anlage).

W 1871 roku w Pomorzanach mieszkało tylko 1120 osób, w 1895 roku już 
2700, a 10 lat później 410031. Wzrost liczby ludności następował w wyniku napły-
wu ludności wiejskiej z regionu. Jeszcze w 1871 roku Pomorzany były pod wzglę-
dem zaludnienia 13. miejscowością w powiecie Randow (nie licząc miast, były na 
8. miejscu). W 1905 roku zajmowały już w tej klasyfikacji 6. miejsce, ustępując 
jedynie dwóm miastom – Dąbiu (Altdamm) i Policom (Pölitz) oraz trzem wsiom 
– Żelechowej (Züllchow), Stołczynowi (Stolzenhagen) i Podjuchom (Podejuch). 
Jednocześnie Pomorzany wyprzedzały pod względem liczby ludności dwa miasta 

28 Tadeusz Białecki, Historia Szczecina, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 209.
29 Tamże. Warto wspomnieć, że w tym okresie swój urząd sprawowali najbardziej zasłużeni 

spośród nadburmistrzów Szczecina – Hermann Haken i następnie Friedrich Ackermann.
30 Współcześnie Pomorzany są dzielnicą Szczecina.
31 Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates und ihre Bevölkerung. Nach dem 

Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. Dezember 1871, Bd. 3: Provinz Pommern, 
bearb. vom Königlichen Statistischen Bureau, Berlin 1874, s. 26–33; Gemeindelexikon für das 
Königreich Preußen. Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1885 und an-
derer amtlicher Quellen, Bd. 4: Provinz Pommern, bearb. vom Königlichen Statistischen Bureau, 
Berlin 1888, s. 29–37; Gemeindelexikon für das Königreich Preußen. Auf Grund der Materialien 
der Volkszählung vom 2. Dezember 1895 und anderer amtlicher Quellen, Bd. 4: Provinz Pommern, 
bearb. vom Königlichen Statistischen Bureau, Berlin 1898, s. 30–37; Gemeindelexikon für das 
Königreich Preußen. Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 und an-
derer amtlicher Quellen, Bd. 4: Provinz Pommern, bearb. vom Königlichen Statistischen Bureau, 
Berlin 1908, s. 118–125. 
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powiatu Randow – Gartz an Oder i Penkun. O rozwoju miejscowości świadczy 
też ponad dwukrotny wzrost liczby budynków mieszkalnych w badanym okresie.

Wraz z rozwojem gospodarczym Szczecina w Pomorzanach zaczęły powsta-
wać liczne zakłady przemysłowe. Już w 1864 roku było ich 48: między innymi 
4 wiatraki zbożowe, 1 młyn parowy zbożowy połączony z olejarnią, 2 duże ce-
gielnie, 2 browary32. Od 1857 roku działała jako spółka akcyjna fabryka chemicz-
na Pommerensdorf. Było to jedno z największych przedsiębiorstw w całych Pru-
sach33. Fabryka była też cały czas rozbudowywana, a zatrudnienie rosło. W 1873 
roku pracowało tam 550 osób, w 1904 roku już 825 osób34. Produkowano tam 
sodę oczyszczoną, szuwaks, mączkę kostną, sól gorzką, boraks, chlorek wapnia, 
sól glauberską, kwas saletrowy, kwas siarkowy, kwas cynkowy, wapno palone35.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku powstawało wiele 
nowych zakładów przemysłowych: Szczecińska Fabryka Pieców, Pomorska Fa-
bryka Mydła i Chemikaliów, Fabryka Tłuszczu Wagonowego braci Leduc, Szcze-
cińska Fabryka Szamotu i Szamotowych Retort Gazowych SA, fabryka drewna 
użytkowego i skrzynek Brunnera i Wella, gorzelnia parowa Kielmanna, odlew-
nia żelaza Schwartza, tartak Müllera (na wyspie Krainka), fabryka margaryny, 
fabryka maszyn rolniczych, młynarskich, ogrodniczych, wytwórnia krzyży na-
grobnych, wytwórnie drożdży prasowanych, spirytusu, likieru, rumu i octu36. In-
dustrializacja Pomorzan nie stała na przeszkodzie rozwojowi rzemiosła. W 1875 
roku pracowało tam między innymi 6 stolarzy, 6 bednarzy, 6 szewców, 2 koło-
dziejów, garncarz, kowal i cieśla37.

W Pomorzanach wybudowano także duży zakład gazowniczy (gazu używa-
no głównie do oświetlania ulic miasta) oraz publiczny szpital miejski. Wybudo-
wana w 1879 roku placówka miała odrębne pawilony dla kobiet i mężczyzn na 
około 250 łóżek38. W tym okresie była to jedna z najnowocześniejszych klinik 
w Niemczech.

32 Tadeusz Białecki, Lucyna Turek-Kwiatkowska, Szczecin stary i nowy, Szczecin 1991, s. 204.
33 Tamże.
34 W 1882 roku – 600, w 1894 roku – 750 osób. Por. Edward Włodarczyk, Wielkomiejski 

rozwój Szczecina w latach 1871–1918, [w:] Dzieje Szczecina 1806–1945, red. Bogdan Wachowiak, 
Szczecin 1994, t. III, s. 395.

35 T. Białecki, L. Turek-Kwiatkowska, Szczecin stary [32], s. 204. W 1890 roku w fabryce 
produkowano łącznie 50 tysięcy ton różnych wyrobów o wartości 4,2 mln marek. Zob. E. Włodar-
czyk, Wielkomiejski [34], s. 359.

36 Por. T. Białecki, L. Turek-Kwiatkowska, Szczecin stary [32], s. 204; Marek Łuczak, Szcze-
cin – Pomorzany – Pommerensdorf, Szczecin 2010, s. 33, 108, 114.

37 Tamże, s. 32–33.
38 T. Białecki, L. Turek-Kwiatkowka, Szczecin stary [32], s. 205. Pod koniec wieku powstała 

w szpitalu również nowoczesna sala operacyjna z oświetleniem gazowym, a następnie elektrycz-
nym. Zainstalowano też aparat rentgenowski. Zob. tamże.
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Intensywne uprzemysłowienie Pomorzan wymusiło usprawnienie miejsco-
wej sieci komunikacyjnej. W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku wybudowa-
ny został dworzec Pomorzany wraz z bocznicami, peronami pasażerskimi oraz 
peronami do wyładunku towarów39. Powstały też dwie stacje kolei wąskotorowej 
oraz stacja dorożek, które (zanim wprowadzono tramwaje) stały się głównym 
środkiem transportu dla dojeżdżających do pracy urzędników i robotników.

Pomorzany były w drugiej połowie XIX wieku przemysłowym i robotniczym 
zapleczem Szczecina, głównie za sprawą ludności napływowej. Pośród autochto-
nów przez długi czas dominowali wszakże rolnicy. W 1864 roku w Pomorzanach 
istniało 12 pełnorolnych gospodarstw chłopskich, 2 duże posiadłości i 3 małe 
własności zagrodników, 7 starych parcel należących do budników, 12 nowych 
zabudowań na gruntach wiejskich i 3 gospodarstwa na parcelach łąkowych40. 
Narastająca industrializacja i urbanizacja wpłynęła na postępujące stopniowo 
zmiany w strukturze społecznej i zawodowej, a także na tendencje urbanistyczne 
i mieszkaniowe przemysłowych przedmieść Szczecina41. Jak pisał Edward Wło-
darczyk: „Na osiedla z nowym zakładem następowała inwazja nowych warstw 
społecznych, na rzecz których traciła całkowicie znaczenie dotychczasowa lud-
ność, trudniąca się rzemiosłem lub rolnictwem”42. W Pomorzanach zaczęły po-
wstawać większe i mniejsze zakłady przemysłowe, których właścicielami byli 
szczecińscy kapitaliści, siłę roboczą stanowili zaś mieszkańcy przedmieść – 
oprócz imigrantów także miejscowi rzemieślnicy, rolnicy, robotnicy dniówkowi. 
Podczas gdy ludność Pomorzan liczyła w 1875 roku 1800 mieszkańców, już dwa 
lata wcześniej zatrudnienie w fabryce Pommerensdorf wyniosło 550 osób. To ilu-
struje, jak znaczący odsetek mieszkańców zatrudniony był w wielkich zakładach 
przemysłowych.

W rezultacie przemian gospodarczych i migracji ludności zaczął się zmie-
niać także architektoniczny obraz Pomorzan. Dominować zaczęło budownictwo 
czynszowe i koszarowe43. Mimo że budowano coraz więcej domów, już w la-
tach dziewięćdziesiątych XIX wieku pojawiły się problemy mieszkaniowe. Wiele 
osób żyło w bardzo trudnych warunkach, a mieszkania nie spełniały podstawo-
wych wymogów. W Pomorzanach aż 85% stanowiły mieszkania małe (jedno- lub 
dwupokojowe, gdzie na ogół tylko w jednym pokoju znajdował się piec, często też 

39 M. Łuczak, Szczecin – Pomorzany [36], s. 154.
40 T. Białecki, L. Turek-Kwiatkowska, Szczecin stary [32], s. 213.
41 O demograficznych następstwach procesu urbanizacji w obrębie aglomeracji szczecińskiej: 

D.K. Chojecki, Od społeczeństwa tradycyjnego [1], s. 52–62.
42 E. Włodarczyk, Wielkomiejski [34], s. 310.
43 Tamże, s. 290–291, 310.
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brakowało kuchni) – to najwyższy odsetek w strefie okołomiejskiej Szczecina44. 
Również w Gumieńcach w omawianym okresie wznoszono przede wszystkim 
małe domki jednorodzinne o niskim standardzie technicznym, które przeznaczo-
ne były dla robotników i innych pracowników o niższych dochodach45.

Gospodarcze i społeczne powiązania Pomorzan ze Szczecinem nabrały no-
wego wymiaru, gdy w 1822 roku powstało w najbliższym sąsiedztwie właściwej 
wsi Pomorzany na gruntach należących do miasta nowe osiedle robotnicze – tak 
zwana Kolonia Pomorzany. Korzystne położenie wpłynęło na szybki wzrost licz-
by mieszkańców, którzy osiedlali się w wielorodzinnych, czynszowych domach 
robotniczych. Na terenie Kolonii znajdowała się większość zakładów przemy-
słowych związanych funkcjonalnie z miastem – między innymi fabryka che-
miczna. Mimo to władze wsi opowiadały się za odłączeniem Kolonii, gdyż nie 
były w stanie ponosić ciężarów komunalnych46. W 1865 roku osiedle ostatecznie 
zostało włączone w granice administracyjne Szczecina. Na terenie włączonym 
do miasta znajdowały się 63 posesje, 68 domów mieszkalnych, 48 budynków 
magazynowych i fabrycznych, 211 stajni, stodół i szop. Ponadto 5 wiatraków, 
1 młyn parowy, 2 młyny olejowe, 2 cegielnie, browar, fabryka mydła, gazow-
nia miejska. Fabryka Produktów Chemicznych – w wyniku starań władz powia-
tu – ostatecznie pozostała w granicach wsi. Przyłączony obszar zamieszkiwało 
wówczas 1566 osób (330 rodzin)47. Z Kolonii utworzono przedmieście Szczecina, 
a później 24. obwód miejski. Parafia ewangelicka zaś nadal należała do wsi Po-
morzany. W 1872 roku do Kolonii dołączono teren zwany Galgwiese z 24 budyn-
kami mieszkalnymi48.

Gumieńce były wsią położoną na zachód od Szczecina i północny zachód od 
Pomorzan. Tutaj właśnie mieściła się siedziba okręgu urzędu stanu cywilnego. 
W przeciwieństwie do Pomorzan, liczba mieszkańców Gumieniec utrzymywała 

44 Tamże, s. 456–457. Oprócz niekorzystnej sytuacji mieszkaniowej mieszkańcy przedmieść 
i osiedli przemysłowych mieli także inne problemy – wysoki był między innymi poziom przestęp-
czości, alkoholizmu i prostytucji. Niski poziom higieniczno-sanitarny wpływał na wysoką śmier-
telność w wyniku chorób wenerycznych, gruźlicy i tyfusu. Dopiero pod koniec XIX wieku dzień 
pracy został skrócony z 14–16 do 12 godzin, a niedzielę ustanowiono dniem wolnym od pracy. 
Znane były także przypadki wykorzystywania pracy dzieci. Por. tamże, s. 419, 465, 469, 473, 475.

45 Mieszkania o wyższym standardzie budowano przede wszystkim w nowych ekskluzyw-
nych dzielnicach: na Pogodnie i w Łęknie. Por. T. Białecki, Historia [28], s. 211.

46 T. Białecki, L. Turek-Kwiatkowska, Szczecin stary [32], s. 203.
47 Bogdana Kozińska, Rozwój przestrzenny Szczecina, od początku XIX wieku do II wojny 

światowej, Szczecin 2002, s. 120. Część mieszkańców trudniła się rolnictwem (s. 121). Część 
mieszkańców Kolonii zajmowała się rzemiosłem. W 1864 roku był tu 1 krawiec, 2 szewców, 
2 bednarzy, 4 garncarzy. W granicach przyłączonego terenu mieściły się też: 1 sklep tekstylny, 
2 pasmanteryjne, 5 spożywczych i 7 karczm. Reszta ludności zatrudniona była w zakładach prze-
mysłowych i rzemieślniczych Szczecina i często pracowała w charakterze robotników dniówko-
wych bądź pracowników dorywczych. Zob. tamże.

48 Tamże, s. 122.
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się na podobnym poziomie w całym badanym okresie (około 800 osób)49. Jedy-
nie w latach siedemdziesiątych XIX wieku zanotowano wzrost liczby ludności. 
W 1871 roku mieszkało w Gumieńcach tylko 574 osób.

W 1862 roku znajdowało się w Gumieńcach, łącznie z folwarkami Ostoja 
i Słowieńsko, 48 domów i 64 budynki gospodarcze, a zamieszkiwało je 770 osób50. 
Miejscowość ta była też zdecydowanie mniej uprzemysłowiona. Z zakładów prze-
mysłowych wymienić należy cegielnię, w której produkowano 200 tysięcy cegieł 
rocznie, oraz dwie mniejsze cegielnie i jedną w Słowieńsku (Wendorf )51. Zakła-
dy te wykorzystywały lokalne pokłady gliny i margla. W 1884 roku powstała 
również na Gumieńcach cukrownia (Zuckerfabrik Scheune GmbH), która stała 
się jednym z największych przedsiębiorstw w regionie i jednocześnie właści-
wie jedynym dużym zakładem przemysłowym w zachodniej części aglomeracji 
szczecińskiej. Cukrownia przerabiała zwykle 2 tysiące kwintali buraków w ciągu 
doby, a w czasie sezonu nawet 10 tysięcy52. Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa 
wynosił 760 tysięcy marek53.

Część mieszkańców posiadała drobne działki i zajmowała się uprawą roli. 
Dużą grupę stanowili także bezrolni komornicy, którzy pracowali w Szczecinie. 
Niewielu było natomiast w Gumieńcach rzemieślników. Jeszcze w 1865 roku pra-
cował tu 1 krawiec, 1 szewc i 2 kowali. Był sklep spożywczy, karczma, przytułek 
dla ubogich i dwuklasowa szkoła z jednym nauczycielem54. W granicach wsi znaj-
dowały się dwa folwarki: majątek Gumieńce i Ostoja (Gutshaus Schadeleben)55.

Na rozwój Gumieniec wpłynęła przede wszystkim budowa cukrowni. Pod 
koniec wieku rozpoczęto także budowę Cmentarza Centralnego. Był to najwięk-
szy tego typu obiekt w regionie i jeden z największych w Europie. Z tego powodu 
wprowadzono linię autobusową prowadzącą ze Śródmieścia Szczecina do fol-
warku Słowieńsko56. Z kolei mały dworzec kolejowy Scheune stał się ważnym 
węzłem kolejowym, gdy w 1899 roku otwarto prowadzącą przez Gumieńce li-
nię kolejową Pasewalk–Szczecin Główny oraz linię do Nowego Warpna (Neu-
warp)57. Choć zatem przemysł nie rozwinął się w Gumieńcach tak bardzo jak 

49 Die Gemeinden [31], s. 26–33; Gemeindelexikon […] vom 1. Dezember 1885 [31], s. 29–37; 
Gemeindelexikon […] vom 2. Dezember 1895 [31], s. 30–37; Gemeindelexikon […] vom 1. Dezem-
ber 1905 [31] s. 118–125.

50 Marek Łuczak, Szczecin – Gumieńce – Scheune, Szczecin 2006, s. 16.
51 Tamże.
52 Tamże, s. 36.
53 Tamże.
54 T. Białecki, L. Turek-Kwiatkowska, Szczecin stary [32], s. 113.
55 M. Łuczak, Szczecin – Gumieńce [50], s. 32–34.
56 Tamże, s. 16.
57 Tamże.
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w Pomorzanach, miejscowość ta również skorzystała z sieci powiązań ze Szcze-
cinem i ogólnej rozwojowej koniunktury aglomeracji szczecińskiej.

Mierzyn znajdował się na zachód od Gumieniec i nie sąsiadował bezpośred-
nio ze Szczecinem58. W badanym okresie nastąpił nieznaczny wzrost liczby lud-
ności w Mierzynie. W 1871 roku mieszkały tam 734 osoby, w 1905 roku – już 
800 osób59. Była to typowa wieś. Powierzchnia Mierzyna była przeszło dwa razy 
większa niż Pomorzan i Gumieniec razem wziętych, z kolei liczba ludności była 
znacznie niższa. Świadczy to o niewielkim zagęszczeniu ludności w tej miejsco-
wości60.

Tabela 1. Liczba zamieszkanych domów i liczba mieszkańców  
w poszczególnych miejscowościach obwodu USC Gumieńce w latach 1871–1905

Miejscowości obwodu 
USC Gumieńce

Liczba zamieszkanych domów Liczba mieszkańców
1871 1885 1895 1905 1871 1885 1895 1905

Gminy wiejskie (Landgemeinden)
Pomorzany (Pommerensdorf) 74 87 99 149 1120 1879 2707 4110
Gumieńce (Scheune) 39 50 46 48 574 894 804 827
Mierzyn (Möhringen) 58 65 66 65 734 812 796 800
Stobno (Stöven) 39 39 37 × 441 389 387 ×
Krzekowo (Kreckow) × × × 138 × × × 1200

Obszary dworskie (Gutsbezirke)
m. Gumieńce (Scheune Gut) 4 9 8 10 92 121 116 276
Ostoja (Schadeleben) 3 6 4 5 76 86 80 99
Świerczewo (Schwarzow) 6 6 6 7 60 47 46 58
Przylep (Prilipp) 3 4 4 4 51 49 54 56
Eckersberg × × × 19 × × × 241

Źródło: Die Gemeinden [31], s. 26–33; Gemeindelexikon […] vom 1. Dezember 1885 [31], s. 29–37; 
Gemeindelexikon […] vom 2. Dezember 1895 [31], s. 30–37; Gemeindelexikon […] vom 1. Dezem-
ber 1905 [31], s. 118–125.

W 1862 roku mieszkało w Mierzynie 12 pełnorolnych chłopów, 1 zagrod-
nik i 22 komorników61. Uprawiano głównie pszenicę, żyto, owies, jęczmień, 

58 Do dzisiaj miejscowość Mierzyn pozostaje poza granicami administracyjnymi Szczecina 
(choć w 1939 roku znalazł się w granicach tzw. Wielkiego Szczecina).

59 Die Gemeinden [31], s. 26–33; Gemeindelexikon für die Provinz Pommern, Volkszahlung 
[31], s. 29–37; Gemeindelexikon für die Provinz Pommern, Auf Grund der Materialien der Volks-
zahlung vom 2. [31], s. 30–37; Gemeindelexikon für die Provinz Pommern, Auf Grund der Materi-
alien der Volkszahlung vom 1. [31], s. 118–125.

60 Powierzchnia Mierzyna wynosiła w 1905 roku 867 hektarów, powierzchnia Pomorzan – 
372 hektary, a powierzchnia Gumieniec – 315 hektarów.

61 Encyklopedia Szczecina, red. Tadeusz Białecki, Szczecin 1999, t. 1, s. 610.
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ziemniaki i fasolę. Oprócz ludności rolniczej mieszkali tu również rzemieślnicy: 
3 krawców, 2 rzeźników, piekarz, 2 szewców, 2 kowali, stelmach i siodlarz62. 
Nie doszło natomiast w XIX wieku do powstania w Mierzynie zakładów przemy-
słowych ani do napływu ludności z dalszych regionów powiatu. W 1862 roku we 
wsi znajdowało się 55 domów, 93 obory i stodoły, zabudowania kościelne, 2 skle-
py, 2 karczmy oraz młyn wodny o jednym ciągu63. Do 1905 roku wybudowano 
kilka kolejnych domów. Łącznie liczba domów była większa niż w Gumieńcach, 
a mimo to w całym badanym okresie w Mierzynie mieszkało mniej osób.

Wykres 1. Liczba mieszkańców w obwodzie USC Gumieńce (w latach 1871, 1885, 
1895, 1905) w podziale na Pomorzany i pozostałe miejscowości z wyłączeniem Stobna, 
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Źródło: Die Gemeinden [31], s. 26–33; Gemeindelexikon […] vom 1. Dezember 1885 [31], s. 29–37; 
Gemeindelexikon […] vom 2. Dezember 1895 [31], s. 30–37; Gemeindelexikon […] vom 1. Dezem-
ber 1905 [31], s. 118–125.

Pomorzany i Mierzyn wchodziły w okręg USC Gumieńce przez cały badany 
okres. Inaczej było w przypadku położonego na zachód od Szczecina i Gumie-
niec Stobna. Ta miejscowość została wyłączona z okręgu prawdopodobnie w roku 
1900. Wówczas w tej wsi utworzony został nowy urząd stanu cywilnego, powstał 
tym samym nowy okręg USC. Dane ludnościowe wskazują jednoznacznie, że 
Stobno nie było w badanym czasie punktem docelowym migracji. Liczba miesz-
kańców tej wsi zmniejszyła się pod koniec XIX wieku z 441 w 1871 roku do 387 

62 Tamże.
63 Tamże.
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w 1895 roku. Dopiero na początku XX wieku nastąpił wzrost liczby ludności, 
w 1905 roku mieszkało już w Stobnie 435 osób64.

W całym badanym okresie można też zaobserwować w Stobnie nadwyżkę 
kobiet względem mężczyzn. Najwyższa była ona na początku lat siedemdziesią-
tych. W 1871 roku na 100 mężczyzn przypadało aż 129 kobiet. O pewnym zaco-
faniu cywilizacyjnym Stobna świadczy również fakt, że w 1871 roku co dziesiąty 
mieszkaniec wsi był analfabetą. Dla porównania – czytać ani pisać nie potrafił co 
dwudziesty piąty mieszkaniec Pomorzan65.

Na przełomie wieków do okręgu w Gumieńcach zostało dołączone Krzekowo 
i posiadłość Eckerberg. Wcześniej podlegały one pod urząd w Niemierzynie66. 
Natomiast w całym badanym okresie do okręgu w Gumieńcach należały jesz-
cze cztery inne posiadłości ziemskie: Ostoja, posiadłość Gumieńce, Świerczewo 
i Przylep. Nie są one rozpatrywane indywidualnie ze względu na zbyt małe liczby 
mieszkańców.

Podsumowując, Pomorzany były najbardziej zindustrializowaną gminą w ob-
wodzie USC Gumieńce, stanowiły właściwe zaplecze przemysłowe Szczecina. 
Nieliczne zakłady przemysłowe działały również na Gumieńcach, były one ści-
śle związane ze Szczecinem. Niejako na uboczu aglomeracji znajdował się Mie-
rzyn. Gospodarcze i społeczne różnice pomiędzy tymi trzema miejscowościami 
sprawiają, że celowe staje się porównanie sytuacji demograficznej oraz przemian 
w strukturze społecznej poszczególnych miejscowości obwodu urzędu stanu cy-
wilnego Gumieńce.

Roczne liczby małżeństw

Na liczbę małżeństw zawieranych w ciągu roku mają wpływ wydarzenia 
polityczne, społeczne oraz ogólna kondycja gospodarcza67. W badanym okresie 
w okręgu USC Gumieńce ludności nie zagrażały już potężne epidemie cholery68, 
państwo niemieckie nie prowadziło też działań wojennych, które mogłyby ogra-
niczyć liczbę zawieranych w danym okresie związków małżeńskich. Na zmiany 
w rocznej liczbie małżeństw wpływał zatem przede wszystkim ruch naturalny, 
migracje i sytuacja ekonomiczna ludności.

64 Die Gemeinden [31], s. 26–33; Gemeindelexikon […] vom 1. Dezember 1885 [31], s. 29–37; 
Gemeindelexikon […] vom 2. Dezember 1895 [31], s. 30–37; Gemeindelexikon […] vom 1. Dezem-
ber 1905 [31], s. 118–125.

65 Tamże.
66 W 1900 roku wraz z Grabowem i Drzetowem Niemierzyn został przyłączony do Szczecina.
67 Por. Waldemar Pasieka, Śluby w parafii opolskiej w latach 1801–1850, PDP 21, 2000, s. 36.
68 Por. E. Włodarczyk, Wielkomiejski [34], s. 475.
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W latach 1875–1906 (z wyłączeniem roku 1904) zawarto w USC Gumieńce 
1357 małżeństw cywilnych. Najwięcej ślubów odnotowano w roku 1903 – 71, naj-
mniej w 1876 – 26. Średnia arytmetyczna to 43,8 rocznie, a odchylenie standar-
dowe od tej średniej 11,5. Pomimo wyraźnych wahań, które są stałym elementem 
rocznego rozkładu zawieranych małżeństw, w całym badanym okresie następo-
wał wzrost liczby małżeństw, co na poniższym wykresie przedstawia przerywa-
na linia trendu.

Wykres 2. Roczne liczby małżeństw w USC Gumieńce w latach 1875 –1906  
(bez roku 1904)
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Źródło: obliczenia własne na podstawie: Archiwum Państwowe w Szczecinie, 
Urząd Stanu Cywilnego Szczecin-Gumieńce, sygn. 18–45, 76, 81, 84.

Pierwszy wyraźny wzrost liczby zarejestrowanych ślubów zaobserwować 
można w roku 1888 (46 ślubów) i 1890 (56), potem następuje nieznaczny spadek, 
ale roczna liczba małżeństw nie spada już poniżej 40. Kolejny wzrost nastąpił 
w roku 1898, ale największy skok przypada na lata 1902 (65 ślubów) i 1903 (71). 
Nie wiadomo, ile małżeństw zawarto w roku 1904, później natomiast – w ostat-
nich dwóch latach – ich liczba nieznacznie spadła69. Warto też odnotować, że 
największy jednoroczny wzrost miał miejsce w roku 1890, kiedy w porównaniu 
z poprzednim rokiem odnotowano o 18 ślubów więcej. Rok później – tj. w roku 
1891 – doszło zaś do największego spadku liczby małżeństw, gdyż w porównaniu 
ze szczytowym rokiem 1890 odnotowano o 11 ślubów mniej. Jak widać zatem, 

69 Opuszczając na moment ramy chronologiczne, można dodać, że po 1906 roku następuje 
stabilizacja liczby zawieranych małżeństw, a następnie jej spadek, który trwa do końca I wojny 
światowej. Por. 1907–1918.
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liczba małżeństw zawieranych w urzędzie stanu cywilnego Gumieńce rosła 
z upływem lat. Chociaż wzrost ten był nieregularny, nie odnotowano wyraźnych 
momentów przełomowych.

Oprócz wzrostu bezwzględnej liczby małżeństw w obwodzie USC Gumieńce 
można było zaobserwować również wzrost współczynnika małżeństw70. W la-
tach 1884–1887 wynosił on 7,1‰ (na 1000 ludności), w 1894–1897 już 7,6‰, 
a pod koniec badanego okresu, w latach 1905–1906, przekroczył 8‰. Współ-
czynnik małżeństw wzrastał regularnie zarówno w Pomorzanach, jak i w pozo-
stałych miejscowościach wchodzących w skład obwodu przez cały badany okres 
(nie uwzględniono Stobna, Krzekowa i majątku Eckersberg). Na podstawie tej 
tendencji można wnioskować, że z upływem lat w badanej populacji wzrastał od-
setek ludzi młodych, a zwłaszcza odsetek ludności w wieku, w którym zawierano 
najwięcej małżeństw (tj. w wieku 20–29 lat).

Tabela 2. Współczynnik małżeństw (na 1000 ludności) w USC Gumieńce  
w latach 1884–1887, 1894–1897, 1905–1906

Miejscowości 1884–1887 1894–1897 1905–1906
Pomorzany 7,3 7,7 7,9
Pozostałe miejscowości 7,0 7,4 8,3
Razem 7,1 7,6 8,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Archiwum Państwowe w Szczecinie, 
Urząd Stanu Cywilnego Szczecin-Gumieńce, sygn. 18–45, 76, 81, 84; Gemein-
delexikon […] vom 1. Dezember 1885 [31], s. 29–37; Gemeindelexikon […] vom 
2. Dezember 1895 [31], s. 30–37; Gemeindelexikon […] vom 1. Dezember 1905 
[31], s. 118–125.

Chcąc sprawdzić, jak zmieniała się roczna liczba ślubów w poszczególnych 
miejscowościach okręgu urzędu stanu cywilnego, pod uwagę wzięte zostały 
miejsca zamieszkania nupturientek. Przyjęto bowiem, że ślub odbywa się najczę-
ściej w miejscu zamieszkania panny młodej. Tak było na ogół również na terenie 
okręgu USC Gumieńce, gdzie zamieszkiwało 1266 kobiet (93% nupturientek). 
Dla porównania mieszkało tutaj 1054 mężczyzn (78% nupturientów). Najwięcej 

70 Do obliczenia tego parametru posłużono się liczbą mieszkańców we wszystkich miejsco-
wościach obwodu USC Gumieńce, które leżały w granicach obwodu przez cały badany okres, to 
znaczy nie uwzględniono Stobna, Krzekowa i majątku Eckersberg (przede wszystkim dlatego, 
że w dwóch ostatnich miejscowościach zanotowana w ostatnim okresie liczba małżeństw była 
nieproporcjonalnie niska – prawdopodobnie było to spowodowane tym, że część ludności Krze-
kowa i majątku Eckersberg nadal zawierała małżeństwa w USC Niemierzyn). Dla lat 1885 i 1895 
uwzględniono liczbę związków małżeńskich zawartych w roku poprzedzającym spis, roku spisu 
i dwóch latach po spisie (ponieważ dane spisowe dotyczyły stanu dla 1 grudnia danego roku). Dla 
roku 1905 uwzględniono rok spisu i jeden rok po spisie.
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małżeństw zawarto w najbardziej zaludnionej miejscowości – w Pomorzanach. 
Łącznie mieszkało tam 627 nupturientek. Średnio rocznie zawierano 20 ślubów, 
jednak wyraźny był trend wzrostowy. Najwięcej mieszkanek Pomorzan wyszło za 
mąż w roku 1903 (38), czyli wtedy, gdy odnotowano najwięcej nowych związków 
małżeńskich w całym okręgu. Najmniej ślubów (8) miało miejsce w latach 1876 
i 1879. Analiza w przedziałach pięcioletnich wskazuje, że wzrost liczby ślubów 
w Pomorzanach był regularny, największy zaś w pięcioleciu 1881–1885, gdy licz-
ba ślubów wyniosła 136,5% z poprzedniego pięciolecia. Duży był także wzrost 
procentowego udziału kobiet z Pomorzan we wszystkich ślubach w okręgu USC 
Gumieńce. W pierwszym analizowanym pięcioleciu – 1876–1880 – stanowiły 
one 35,9% wszystkich nupturientek, zaś w ostatnim pięcioleciu – 1901–1906 (bez 
1904) – 54,1%.

Zgoła odmienny jest przypadek samych Gumieniec, gdzie ślubów było coraz 
mniej. Tendencja ta nie jest łatwo dostrzegalna przy analizie rocznego rozkładu 
ślubów, jednak jest wyraźnie zauważalna przy podziale na pięciolecia. Od pięcio-
lecia 1876–1880, gdy nupturientek z Gumieniec było 52, ich liczba spada regular-
nie aż do przedostatniego pięciolecia, gdy było ich zaledwie 29. Dopiero w ostat-
nim pięcioleciu kończy się regres i następuje wzrost liczby ślubów (do 41)71.

Wykres 3. Roczne liczby małżeństw według miejsca zamieszkania nupturientek  
w USC Gumieńce w latach 1876–1906 (bez roku 1904)
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Źródło: obliczenia własne na podstawie: Archiwum Państwowe w Szczecinie, Urząd Stanu 
Cywilnego Szczecin-Gumieńce, sygn. 18–45, 76, 81, 84.

71 Tendencja ta występuje również w przypadku nupturientów z Gumieniec.
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W żadnej innej badanej miejscowości nie następował tak wyraźny spadek 
liczby ślubów, a przypomnijmy, że liczba ludności Gumieniec nie zmieniała się 
w tym okresie72. W latach 1896, 1897 i 1900 za mąż wyszły tylko 3 kobiety, pod-
czas gdy w Pomorzanach ponad 20. W 1896 roku ożenił się tylko jeden mężczy-
zna z Gumieniec, natomiast 20 z Pomorzan i 5 z Mierzyna. Trudno wytłumaczyć 
przyczyny tego zjawiska. Najprawdopodobniej było ono spowodowane nasile-
niem się migracji, zwłaszcza w przypadku młodych mieszkańców Gumieniec. 
Niewykluczone też, że spadek liczby małżeństw był przypadkowy i wynikał ze 
zbyt małej liczebności populacji. Na pewno jednak nie ma w przypadku Gumie-
niec mowy o takich procesach, jakie zachodziły w Pomorzanach, gdzie przyspie-
szona urbanizacja i industrializacja wsi wpłynęły na wzrost liczby mieszkańców 
i w konsekwencji wyraźny wzrost liczby ślubów. Podobnie było w Mierzynie 
i Stobnie, gdzie liczba ślubów nie zmieniała się istotnie z biegiem lat. Można 
natomiast zaobserwować, że z upływem czasu zwiększał się odsetek panien mło-
dych spoza okręgu USC Gumieńce. Jeszcze wyraźniej tendencja ta zarysowuje 
się w przypadku mężczyzn, gdzie szczególnie zwiększała się liczba nupturientów 
ze Szczecina.

W 1875 roku najwięcej małżeństw zawarły mieszkanki Pomorzan i Mierzy-
na. Przez kolejne cztery lata dominowały pod tym względem Gumieńce i był to 
szczytowy okres dla tej miejscowości. Natomiast niezmiennie od 1880 do 1906 
roku najwięcej ślubów miało miejsce w okręgu w Pomorzanach i jednocześnie 
odsetek małżeństw w tej miejscowości regularnie się powiększał.

Nowożeńców w Gumieńcach charakteryzowała ponadto jednolita struktura 
wyznaniowa. Zdecydowaną większość małżeństw zawierały między sobą osoby 
wyznania ewangelickiego (96,9%). Zaledwie w przypadku 3,1% małżeństw męż-
czyzna, kobieta lub oboje nowożeńców zadeklarowali wyznanie inne niż ewan-
gelicyzm. Wśród nupturientów zamieszkałych w USC Gumieńce ewangelicy sta-
nowili 97,4%, wśród nupturientek odsetek ten sięgał 98,9%.

Najliczniejszą mniejszość religijną stanowili katolicy. W aktach stanu cywil-
nego odnotowano łącznie 37 osób tego wyznania, w tym 30 osób zamieszkałych 
w obwodzie USC Gumieńce. Katolikami częściej byli mężczyźni (1,9% nupturien-
tów zamieszkałych w obwodzie USC) niż kobiety (0,8%), najczęściej mieszkali 
w Gumieńcach (8 nupturientów i 6 nupturientek). Małżeństwa zawierali na ogół 
z ewangelikami, tylko w 6 przypadkach nowożeńcy byli wyznawcami katolicy-
zmu. W obwodzie USC Gumieńce odnotowano też 9 nowożeńców deklarujących 
inne niż ewangelicyzm wyznanie protestanckie (Kościół ewangelicko-luterański, 
staroluterański, niemiecko-katolicki) oraz 3 osoby wyznania żydowskiego.

72 Gemeindelexikon […] vom 1. Dezember 1885 [31], s. 29–37; Gemeindelexikon […] 
vom 2. Dezember 1895 [31], s. 30–37; Gemeindelexikon […] vom 1. Dezember 1905 [31], s. 118–125.
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Sezonowość małżeństw

W badaniach opartych na rejestracji metrykalnej szczególną wagę przykłada 
się do analizy miesięcznej i tygodniowej sezonowości małżeństw. Irena Gieyszto-
rowa wymienia ją jako jedną z podstawowych wartości otrzymywanych przy ba-
daniach małżeństw73. Zagadnienie to pojawia się właściwie we wszystkich bada-
niach demograficznych opartych na parafialnych księgach małżeństw lub aktach 
stanu cywilnego. Wszędzie też podkreśla się jego znaczenie. Wybór miesiąca 
i dnia ślubu ukazuje bowiem pewne cechy obyczajowości danego społeczeństwa, 
uwzględnia uwarunkowania gospodarczo-społeczne i wyznaniowe.

Roczna sezonowość zawierania małżeństw wynikała zazwyczaj z dwóch 
czynników: przepisów kościelnych oraz charakteru lokalnej gospodarki74. Ko-
ściół ewangelicki początkowo – podobnie jak Kościół katolicki – zabraniał 
udzielania ślubów w czasie Wielkiego Postu i Adwentu. W 1868 roku zakaz ten 
ograniczono do dwóch ostatnich tygodni Wielkiego Postu i ostatniego tygodnia 
Adwentu75. Względy ekonomiczne były w głównej mierze związane z kalenda-
rzem prac rolnych. Unikano organizowania ślubów w miesiącach letnich, czyli 
w czasie najbardziej intensywnych prac polowych, a za najbardziej korzystny 
czas uważano miesiące jesienne, kiedy prace były już zakończone, a możliwości 
finansowe większe. Także społeczeństwo miejskie skłaniało się do zawierania 
ślubów w okresie jesienno-zimowym, wówczas bowiem obowiązywały najniższe 
ceny żywności76. Te dwie podstawowe determinanty (tzn. zakaz zawierania mał-
żeństw w okresach postnych oraz kalendarz prac polowych) zostały potwierdzo-
ne właściwie we wszystkich badaniach rocznej sezonowości ślubów na ziemiach 
polskich, bez względu na zakres chronologiczny77.

W przeciwieństwie do większości parafii i okręgów stanu cywilnego na zie-
miach polskich w USC Gumieńce liczba zawieranych małżeństw w ciągu roku 
rozkładała się stosunkowo równomiernie. Mimo to można wskazać miesiące, 
które były wybierane nieco częściej od innych. Najwięcej – 209 małżeństw – za-
warto w listopadzie, co stanowi o 87% więcej od przeciętnej miesięcznej liczby 
małżeństw (w miejscowościach innych niż Pomorzany odchylenie od średniej 

73 I. Gieysztorowa, Wstęp do demografii staropolskiej [22], s. 250.
74 R. Gaziński i in., Śluby w parafii [2], s. 49.
75 Tamże.
76 W. Pasieka, Śluby w parafii opolskiej [67], s. 41.
77 Na ten temat pisano między innymi w: Anna Czop, Ruch naturalny ludności w parafii jun-

cewskiej w latach 1801–1870 (na podstawie ksiąg metrykalnych), PDP 29, 2010, s. 108; Z. Klotz-
ke, Ludność obwodu [5]; W. Pasieka, Śluby w parafii opolskiej [67], s. 47; Cezary Kuklo, Próba 
analizy demograficznej rejestracji metrykalnej ślubów parafii Trzcianne w I połowie XVIII wieku, 
PDP 13, 1981, s. 108; Anna Siłuch, Rejestracja metrykalna ślubów w parafii Ostrów Mazowiecka 
w XVII w., PDP 14, 1983, s. 88.
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liczby małżeństw wyniosło 134%). Kolejne miejsca pod względem popularno-
ści zajęły dwa sąsiednie miesiące: grudzień (167) i październik (143). Podobnie 
było chociażby w nieodległej parafii Jasienica, gdzie listopad również był naj-
chętniej wybieranym miesiącem, a październik i grudzień ustępowały styczniowi 
i lutemu78. Bardzo podobne wyniki – stwierdzające popularność listopada oraz 
października i grudnia – uzyskano dla XIX-wiecznej parafii Juncewo, śląskiej 
parafii Rząśnik, strefy podmiejskiej Rzeszowa oraz mikroregionu Czacz (XVI–
XX wiek)79. Liczne inne badania demograficzne wykazały popularność listopada 
w wyborze miesiąca ślubu80.

W okręgu USC Gumieńce najbardziej popularny był okres jesienny i jesien-
no-zimowy, co ilustruje wskaźnik sezonowości. Bardzo mało małżeństw zawie-
rano w styczniu i lutym. Styczeń jest w ogóle najmniej popularny spośród wszyst-
kich miesięcy – w ciągu 31 lat w miesiącu tym zawarto jedynie 66 ślubów (44% 
mniej od przeciętnej miesięcznej liczby małżeństw). W pierwszym dziesięciole-
ciu trzecie miejsce pod względem popularności zajmował marzec, w kolejnych 
latach jednak miesiąc ten wybierano coraz rzadziej. Odwrotnie było w przypadku 
kwietnia, maja i czerwca. Po 1886 roku były one jednymi z najchętniej wybiera-
nych miesięcy. Można to tłumaczyć faktem, że miesiące te przypadają na okres 
pomiędzy Wielkim Postem a intensyfikacją prac rolnych. Pozostałe trzy miesiące 
letnie – lipiec, sierpień i wrzesień – w całym badanym okresie cieszyły się nie-
wielką popularnością nupturientów. Może to świadczyć o wciąż utrzymujących 
się zwyczajach, charakterystycznych dla kultury wiejskiej.

Łącznie 38,2% wszystkich małżeństw zawarto w miesiącach jesiennych – 
w październiku, listopadzie i grudniu. W półroczu jesienno-zimowym zawarto 
57,1% ślubów. Oznacza to, że miesiące wiosenne i letnie cieszyły się nieco mniej-
szym zainteresowaniem nupturientów. Różnice nie były jednak duże. W porów-
naniu z innymi badaniami, zwłaszcza tymi, które dotyczyły akt metrykalnych 

78 R. Gaziński i in., Śluby w parafii [2], s. 53.
79 A. Czop, Ruch naturalny ludności [77], s. 108; Stanisław Borowski, Procesy demograficzne 

w mikroregionie Czacz w latach 1598–1975, PDP 9, 1976, s. 151; Krystyna Górna, Sezonowość 
ruchu naturalnego ludności ewangelickiej w parafii Rząśnik w latach 1794–1874, „Śląski Kwar-
talnik Historyczny «Sobótka»” 39, 1984, nr 4, s. 564–565; Sabina Rejman, Ludność podmiejska 
Rzeszowa w latach 1784–1880, Rzeszów 2006, s. 160.

80 Por. Z. Klotzke, Ludność obwodu [5], s. 79; Jan Chłosta, Świętowanie na Warmii w końcu 
XIX i na początku XX wieku, [w:] Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, obchody rocz-
nicowe i świąteczne, red. Stanisław Achremczyk, Olsztyn 2004, s. 66; Edmund Piasecki, Ludność 
parafii bejskiej (woj. kieleckie) w świetle ksiąg metrykalnych z XVIII–XX w., Warszawa–Wrocław 
1990, s. 106; C. Kuklo, Próba analizy [77], s. 108–109; Hanna Górecka, Alicja Janeczko, Ruch 
naturalny ludności parafii Sławięcice w latach 1804–1870, „Studia Śląskie. Seria Nowa” 40, 1982, 
s. 276; Teresa Krotla, Ludność parafii bielawskiej w latach 1766–1830 (na podstawie ksiąg me-
trykalnych), „Śląski Kwartalnik Historyczny «Sobótka»” 46, 1992, nr 4, s. 422; Hanna Kurowska, 
Gubin i jego mieszkańcy, Zielona Góra 2010, s. 128; Jerzy Spychała, Ruch naturalny ludności Ole-
śnicy w latach 1875–1885, „Śląski Kwartalnik Historyczny «Sobótka»” 46, 1991, nr 4, s. 489–490.
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z XVII i XVIII wieku, liczby ślubów w poszczególnych miesiącach rozkładają 
się stosunkowo równomiernie81. 

Tabela 3. Wybór miesiąca ślubu w okręgu USC Gumieńce w okresach pięcioletnich 
(okres 1875–1880 – sześcioletni, okres 1901–1906 – bez roku 1904)

Okres I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ra-
zem

1875–1880 11 11 20 16 17 11 13 11 10 17 32 25 194
1881–1885 8 12 17 8 17 9 11 7 8 17 33 22 169
1886–1890 8 15 11 17 19 13 14 5 13 26 37 29 207
1891–1895 12 10 20 17 21 16 12 14 13 23 37 32 227
1896–1900 10 17 18 19 30 23 18 13 17 25 34 31 255
1901–1906 17 12 27 31 33 26 20 22 18 35 36 28 305
Razem 66 77 113 108 137 98 88 72 79 143 209 167 1357

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Archiwum Państwowe w Szczecinie, Urząd Stanu Cywil-
nego Szczecin-Gumieńce, sygn. 18–45, 76, 81, 84.

Pewne różnice w wyborze miesiąca ślubu można zauważyć przy porówna-
niu poszczególnych miejscowości (podobnie jak przy analizie statystyk rocznych 
wziąłem pod uwagę miejsca zamieszkania nupturientek). W całym okręgu USC 
Gumieńce najchętniej wybieranym miesiącem był listopad. Na przykładzie wy-
kresu wskaźnika sezonowości widać, iż przewaga listopada nad pozostałymi 
miesiącami była charakterystyczna dla innych niż Pomorzany miejscowości ob-
wodu USC Gumieńce. Liczba zawartych w tym miesiącu związków małżeńskich 
wynosiła dla tych miejscowości ponad 230% średniej miesięcznej. W Pomorza-
nach było to niespełna 140%82.

W podziale na miejscowości przede wszystkich widać zatem, że w miejsco-
wościach o rolniczym charakterze różnice w popularności poszczególnych mie-
sięcy były większe niż w robotniczych osiedlach Pomorzan, gdzie sezonowość 
odgrywała znacznie mniejszą rolę83. Różnice pojawiają się również w przypadku 
popularności drugiego miesiąca. W Pomorzanach był to maj (69 ślubów), jed-
nak tylko nieznacznie bardziej popularny niż grudzień (68) i październik (64). 

81 Na przykład w XVII wieku w parafii Ostrów Mazowiecka w miesiącach jesienno-zimo-
wych zawierano od 72 do 78% ślubów, a w XVIII wieku w parafii Szaradowo ponad 80% ślubów. 
Por. A. Siłuch, Rejestracja metrykalna ślubów [77], s. 88; Marek Górny, Rejestracja metrykalna 
parafii Szaradowo z XVIII wieku, PDP 18, 1991, s. 130.

82 W badanym okresie na Pomorzu Zachodnim najczęściej małżeństwa zawierano w kwietniu 
i październiku. Podobne wahania sezonowości małżeństw (popularność maja i listopada) odno-
towano dla Greifswaldu w latach 1886  –1899. Por. D.K. Chojecki, Od społeczeństwa tradycyjnego 
[1], s. 170–173.

83 Podobne tendencje odnotowano dla Szczecina. Tamże.
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Najmniej popularny był styczeń (tylko 24 śluby). Również w Gumieńcach pary 
najchętniej wybierały listopad (36 ślubów), a w drugiej kolejności maj (27). Naj-
mniej popularny był wrzesień (8 ślubów). Inaczej było w Mierzynie i Stobnie. 
W obu tych miejscowościach zdecydowanie najwięcej ślubów odbywało się 
w listopadzie (kolejno: 55 i 23), a drugie miejsce zajmował grudzień (43 i 16). 
Maj w ogóle nie było popularny i był jednym z rzadziej wybieranych miesięcy. 
W Mierzynie jednak najmniej małżeństw zawarto we wrześniu (7), w Stobnie zaś 
w lipcu (3).

Tabela 4. Wskaźnik sezonowości miesięcznej małżeństw w USC Gumieńce w latach 
1875–1906 (bez roku 1904) – w podziale na Pomorzany i pozostałe miejscowości

Miejsce 
zamieszkania 
nupturientki

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Pomorzany 45,7 67,1 103,3 99,8 132,4 109,3 92,0 70,7 87,9 122,3 139,5 130,0
Pozostałe 

miejscowości 65,6 74,9 99,2 78,3 102,7 67,3 65,6 56,3 56,3 129,4 233,9 170,6
Razem 55,8 71,0 101,3 89,0 117,4 88,0 78,6 63,4 71,9 125,9 187,4 150,5

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Archiwum Państwowe w Szczecinie, Urząd Stanu Cywil-
nego Szczecin-Gumieńce, sygn. 18–45, 76, 81, 84.

Wykres 4. Wskaźnik sezonowości miesięcznej małżeństw w USC Gumieńce  
w latach 1875–1906 (bez roku 1904)  

– w podziale na Pomorzany i pozostałe miejscowości
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Jeśli chodzi o strukturę zawodową nupturientów, w miesiącach jesiennych 
(październik, listopad i grudzień) najchętniej żenili się robotnicy oraz przedstawi-
ciele kategorii „pozostałe”, czyli w większości reprezentanci zawodów o niższym 
prestiżu (m.in. dozorcy, woźnice, parobkowie). Wśród robotników najbardziej po-
pularnym miesiącem na zawarcie małżeństwa okazał się listopad, następnie gru-
dzień i październik. Najrzadziej żenili się latem, czyli w lipcu i sierpniu. Różnice 
w popularności poszczególnych miesięcy były stosunkowo wyraźne. Robotnicy 
najczęściej zawierali związki małżeńskie w półroczu zimowym. W miesiącach 
od października do marca odnotowano łącznie 60,3% wszystkich ślubów.

Podobne tendencje można zaobserwować w przypadku kategorii właścicieli. 
W tej grupie znaczny odsetek stanowili właściciele ziemscy, czyli osoby, których 
tryb życia był w znacznym stopniu zdeterminowany przez kalendarz prac polo-
wych, a zasoby ekonomiczne uzależnione od jakości zbiorów. Te czynniki miały 
realny wpływ na preferencje w wyborze miesiąca ślubu. Właściciele najchętniej 
żenili się w październiku i w listopadzie. Żaden z nich natomiast nie zdecydował 
się na zawarcie małżeństwa w sierpniu. W półroczu zimowym odbyło się łącznie 
63% ślubów właścicieli.

Zupełnie inne preferencje w wyborze miesiąca ślubu charakteryzowały dwie 
pozostałe kategorie społeczno-zawodowe – inteligencję i urzędników oraz rze-
mieślników. W obu tych grupach nupturienci nieznacznie częściej wybierali na 
zawarcie małżeństwa miesiące letnie. W grupie inteligencji i kadry urzędniczej 
(czyli zawodów typowo miejskich, o wyższych prestiżu) najbardziej popularnym 
miesiącem okazał się listopad (10 ślubów), a następnie październik (9 ślubów). 
Trzecie miejsce pod względem preferencji zajęły kwiecień i maj (7 ślubów). Naj-
rzadziej reprezentanci tej grupy żenili się na początku roku. W okresie od stycz-
nia do marca odnotowano tylko 5 związków małżeńskich.

Prawie we wszystkich kategoriach społeczno-zawodowych najbardziej popu-
larnym miesiącem na zawarcie małżeństwa okazał się listopad. Jedynym wyjąt-
kiem okazali się rzemieślnicy, którzy najczęściej żenili się w grudniu (37 ślubów). 
Popularniejszy od listopada (28 ślubów) okazał się jeszcze maj (30 ślubów) oraz 
lipiec (29 ślubów). Zwłaszcza ten ostatni miesiąc był szczególnie rzadko wybiera-
ny przez reprezentantów innych kategorii społeczno-zawodowych.

Podstawowa różnica w rocznej sezonowości ślubów pod względem struktu-
ry społeczno-zawodowej to większa popularność miesięcy zimowych (głównie 
od listopada do marca) pośród zawodów związanych z rolnictwem i kapitałem 
ziemskim. W zawodach typowo miejskich można zauważyć, że im wyższa pozy-
cja społeczna, tym mniejsza popularność miesięcy jesienno-zimowych i rosnąca 
popularność miesięcy wiosenno-letnich (od kwietnia do października). Pomoc-
niczo wyłoniono również grupę nupturientów związanych z rolnictwem – głów-
nie właścicieli ziemskich oraz pracowników rolnych (jednak bez robotników, 
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w przypadku których nie było możliwe zidentyfikowanie miejsca i charakteru 
wykonywanej pracy). W grupie tej najczęściej wybieranym miesiącem był listo-
pad (12 ślubów), a następnie marzec i grudzień (8 ślubów). Pośród miesięcy let-
nich nupturienci związani z rolnictwem nieco częściej żenili się tylko we wrze-
śniu (7 ślubów). W półroczu zimowym (od października do marca) odnotowano 
łącznie 65% związków małżeńskich.

Jak widać zatem, praca w rolnictwie wpływała w znacznym stopniu na wy-
bór miesiąca ślubu. Praca w zawodach mieszczańskich umożliwiała większą swo-
bodę wyboru terminu ślubu, przy czym w zawodach umożliwiających wyższe 
zarobki tendencja ta była bardziej wyraźna. Przyczyną tego prawdopodobnie 
może być pochodzenie wiejskie ludności robotniczej przedmieść Szczecina oraz 
większy wpływ cen żywności na sezonowość ślubów w tej klasie zawodowej. 
Niestety, przeważający odsetek ewangelików i zbyt mała liczba wyznawców in-
nych religii w badanej populacji uniemożliwiły zbadanie rocznej sezonowości 
ślubu w zależności od wyznania.

W demograficznych badaniach ślubów bardzo często analizowano również 
sezonowość tygodniową. Jednakże wybór źródeł, jakimi są akta stanu cywilnego, 
niejako deprecjonuje wartość tej statystyki. Wybór dnia tygodnia ślubu najczę-
ściej odzwierciedlał religijną i kulturalną obyczajowość danej społeczności. Nie 
wiadomo jednak na pewno, czy śluby cywilne odbywały się tego samego dnia co 
uroczystości kościelne i wesela, czy może z pewnym wyprzedzeniem. Nie wia-
domo także, na ile decydowały o tym regionalne tradycje, a na ile po prostu tryb 
pracy urzędu. 

W całym badanym okresie najwięcej ślubów w urzędzie stanu cywilnego za-
warto w czwartki (479), następnie w soboty (403) i poniedziałki (313). Pozostałe 
dni były znacznie mniej popularne, przy czym ostatnie miejsce zajmowała nie-
dziela (zaledwie 6 wpisów w ciągu 31 lat). Trudno spekulować, czy przyczyną 
tego była lokalna obyczajowość, względy religijne, czy może po prostu fakt, że 
urząd był w niedzielę zamknięty. Wybór dnia tygodnia ślubu zmieniał się istotnie 
wraz z upływem lat. O ile liczba ślubów zawieranych w poniedziałki nie zmie-
niała się w sposób znaczący, o tyle czwartek regularnie tracił, a sobota zyskiwa-
ła popularność. W latach 1875–1880 w czwartki odnotowano 134 śluby (69%), 
a w sobotę tylko 1. W okresie 1901–1906 (bez roku 1904) w soboty odbyły się już 
182 śluby (60%), a w czwartki zaledwie 27.

Popularność czwartku jako dnia, w którym odbywało się najwięcej ślubów 
cywilnych, mogła nie być przypadkowa. Ten sam dzień tygodnia najczęściej 
wybierali nupturienci z pobliskiej Jasienicy, gdzie w latach 1778–1880 zawarto 
w czwartki łącznie 48% związków małżeńskich84. Kolejne miejsca pod wzglę-

84 R. Gaziński i in., Śluby w parafii [2], s. 50.
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dem popularności zajmowały w Jasienicy sobota i niedziela, jednak odsetek ślu-
bów zawartych w tych dniach był już znacznie niższy. 

W Gumieńcach zdarzały się miesiące, w których zawierano szczególnie dużo 
ślubów. Najwięcej, bo 13 ślubów odnotowano w listopadzie 1902 roku. Rekordo-
wy był także grudzień roku 1889 i marzec 1903 roku – zawarto wówczas po 11 
ślubów. Bardzo często udzielano kilku ślubów jednego dnia, najczęściej dwu lub 
trzech. Najwięcej – pięć ślubów jednego dnia, udzielono 15 listopada 1902 roku. 
Dane z 1875 roku ukazują, że ceremonia i wpis do księgi trwały na ogół od pół 
godziny do pełnej godziny (tylko w 1875 roku zapisywano dokładne godziny 
ślubów).

Analiza liczebności i sezonowości małżeństw zawartych w latach 1875–1906 
w obwodzie USC Gumieńce, w konfrontacji z danymi dotyczącymi wzrostu za-
ludnienia oraz rozwoju infrastruktury mieszkaniowej, przemysłowej i społecznej 
w aglomeracji szczecińskiej, pozwoliła przynajmniej częściowo odpowiedzieć na 
postawione pytania, problemy badawcze. Zaawansowane stadium transformacji 
demograficznej na Pomorzu Zachodnim oraz postępująca industrializacja i urba-
nizacja zespołu miejskiego Szczecina w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku zna-
lazły wyraźne odzwierciedlenie w strukturze małżeństw zawieranych w urzę-
dzie stanu cywilnego w Gumieńcach. W badanym okresie odnotowano korelację 
pomiędzy wzrostem liczby mieszkańców a wzrostem rocznej liczby małżeństw. 
Jednocześnie wykazano, że tendencja ta właściwa była przede wszystkim dla Po-
morzan, gdzie w latach 1971–1905 odnotowano blisko czterokrotny wzrost liczby 
mieszkańców i dwukrotny wzrost liczby obiektów mieszkalnych, a jednocześnie 
regularnie wzrastała liczba zawieranych małżeństw. Wyraźnie niższy wzrost 
liczby małżeństw w pozostałych miejscowościach obwodu USC Gumieńce (a na-
wet nieznaczny spadek w samych Gumieńcach) związany był ze znacznie mniej-
szą niż w przypadku Pomorzan skalą migracji do Gumieniec, Mierzyna i Stob-
na. Wzrost współczynnika małżeństw w całym obwodzie USC świadczy z kolei 
o wzroście liczebności grup wiekowych najczęściej zawierających małżeństwa, 
to jest ludności w wieku 20–29 lat. Struktura wiekowa nupturientów zostanie 
wszakże dogłębnie przeanalizowana w II części artykułu.

Różne tempo dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych 
miejscowości obwodu USC Gumieńce zaobserwowano również w analizie sezo-
nowości miesięcznej małżeństw. Choć we wszystkich miejscowościach najpopu-
larniejszym miesiącem zamążpójścia był listopad, to większe wahania wskaźnik 
sezonowości miesięcznej wykazywał dla Gumieniec, Mierzyna i Stobna oraz 
dla nupturientów zatrudnionych w zawodach związanych z rolnictwem. Waha-
nia sezonowości miesięcznej systematycznie malały w całym badanym okresie, 



146 Łukasz Kozłowski

a liczebność ślubów w poszczególnych miesiącach rozkładała się stosunkowo 
równomiernie w porównaniu z innymi badaniami demograficznymi ludności 
polskiej w XIX wieku. Najniższy wskaźnik sezonowości małżeństw charakte-
ryzował robotnicze Pomorzany i grupę społeczno-zawodową rzemieślników, co 
świadczy o malejącej roli uwarunkowań religijnych i ekonomicznych, właści-
wych dla społeczeństw przedindustrialnych.

Entering into Matrimony in the Suburbs of Szczecin  
in the Light of Marriage Records of the Gumieńce (German: Scheune)  

Register Office in the Years 1875–1906.

Part 1: Annual Numbers of Marriages and the Seasonality of Matrimonies

Summary

In the last quarter of the 19th century in Western Pomerania some demographic 
and socio-economic processes took place at the same time: stabilisation of death rate 
and a decrease in reproduction, an agricultural crisis and a migration fever. After pull-
ing down the city walls Szczecin (German: Stettin) started spreading in all directions. 
The main objective of the research has been to grasp the process of demographic changes, 
which were parallel to the socio-economic development of the Szczecin suburbs, as well 
as to present the effects of the accelerated urbanisation and industrialisation of Pomorza-
ny (German: Pommerens-dorf), one of the Szczecin suburbs, in comparison to neigh-
bouring settlements, where such changes occurred not so fast or even did not happen at 
all. For that reason on the basis of the Register Office’s certificates a list was made, which 
included 1357 matrimonies contracted in the years 1875–1906 within the jurisdiction 
of the Gumieńce Register Office (German: Standesamtbezirk Scheune). The aggregate 
method has been used to determine the annual numbers of matrimonies, seasonality of 
matrimonies and an average age of newly-weds. The research indicates that in the years 
1875–1906, parallel to an increase of the inhabitants, in Pomorzany the number of con-
tracted matrimonies and the matrimonial rate were increasing regularly, whereas the an-
nual seasonality rate was decreasing. In more remote settlements, in Gumieńce, Mierzyn 
(Möhringen) and Stobno (Stöven) agriculture was dominant, the number of matrimonies 
did not change significantly, and the annual seasonality rate had big fluctuations from 
month to month.

Keywords: marriages, Register Office’s certificates, newly-weds, prospective spouses, 
seasonality, Western Pomerania, Szczecin, Gumieńce
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Umieralność niemowląt w „polskich” rejencjach Prus  
na początku XX wieku*

Przesłanki badania

Umieralność niemowląt jest zjawiskiem, na którego poziom wpływa wiele 
czynników, dzięki czemu może ono stanowić „wdzięczne” pole do obserwowania 
przemian w standardzie i jakości życia. Zgodnie z modelem zaproponowanym 
przez Jörga Vögele’a1, dla opisywanych czasów2 da się wyróżnić cztery główne 
grupy determinant mających wpływ na interesujące nas zjawisko: społeczno-
-kulturowe (odżywianie, legitymizacja, płodność), instytucjonalne (wykształce-
nie bądź higiena, opieka), ekonomiczne (praca ojca, praca matki, zdrowie matek, 
dochody rodzin, warunki mieszkaniowe) i ekologiczne (infrastruktura, zaopa-
trywanie w mleko). Należy przy tym zwrócić uwagę, że szereg z nich pozosta-
wało w pozytywnym lub negatywnym związku z czynnikiem klimatycznym, 
przede wszystkim z okresowym występowaniem upałów (warunki mieszkanio-
we, odżywianie, zaopatrywanie w mleko, kanalizacja i wodociągi), ówcześnie 
przyczyniającym się najbardziej do ponadnormatywnego wzrostu umieralności 

* Wyniki obliczeń zamieszczone są na platformie wydawniczej (do pobrania jako pliki csv 
lub txt).

1 Jörg Vögele, Sozialgeschichte städtischer Gesundheitsverhältnisse während der Urbanisie-
rung, Berlin 2001, s. 140. 

2 W starszej literaturze przedmiotu pewien opis czynników mających wpływ na umieralność 
niemowląt można znaleźć u: Georg v. Mayr, Statistik und Gesellschaftslehre, zweiter Band: Bevöl-
kerungsstatistik, zweite Lieferung: Statistik der Bevölkerungsbewegung, Tübingen 1924, s. 435–
437.

„Przeszłość Demograficzna Polski” 37, 2015, nr 3
DOI: 10.18276/pdp.2015.3.37-05



148 Dariusz K. Chojecki

wśród niemowląt. Już z tego wprowadzenia powinno wynikać, że nadrzędnym 
celem artykułu będzie próba ukazania roli wybranych czynników w kształtowa-
niu się umieralności niemowląt w „polskich” rejencjach, które – ale nie wszyst-
kie – w dużej mierze pokrywały się z obszarem zaboru pruskiego i były licz-
nie zamieszkałe przez polsko- czy kaszubskojęzyczną ludność. Przez pryzmat 
umieralności niemowląt powinniśmy też uchwycić poziom standardu i jakości 
życia mieszkańców na interesującym nas obszarze i jego zróżnicowanie prze-
strzenne. Wreszcie, równie ważny cel niniejszego studium to wyeksponowanie 
uwarunkowań strukturalnych, w tym związanych ze stosunkami etniczno-na-
rodowościowymi, w kształtowaniu się intensywności zgonów wśród najmłod-
szych dzieci. 

Wydawać by się mogło, że w związku z wagą poruszonych zagadnień ist-
nieje szereg publikacji w polskiej literaturze przedmiotu koncentrujących swą 
uwagę na zgonach dzieci, które nie ukończyły pierwszego roku życia, szczegól-
nie w dobie wielkich przemian demograficznych, gospodarczych i społecznych 
dokonujących się na przełomie XIX i XX wieku3, kiedy to wydłużanie się życia 
ludzkiego postępowało przede wszystkim za sprawą polepszającej się sytuacji 
w grupie najmłodszych osób4. Analiza stanu polskich badań po 1945 roku, moż-
liwa dzięki pracom Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych 
Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej w Białymstoku5, przynosi 
zaskakujące odkrycie, że właściwie tylko dwa6 opracowania zostały poświęco-
ne bardziej dogłębnemu rozpatrzeniu zjawiska umieralności niemowląt, ponad-
to napisane z dwóch różnych perspektyw: antropologiczno-statystycznej7 oraz  

3 Zob. Massimo Livi Bacci, Europa und seine Menschen. Eine Bevölkerungsgeschichte, Mün-
chen 1999 (tłumaczenie z włoskiego R. Seuß), s. 165–212; Peter Marschalck, Bevölkerungsge-
schichte Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1984, s. 41–71; Michel 
Hubert, Deutschland im Wandel: Geschichte der deutschen Bevölkerung seit 1815, Stuttgart 1998, 
s. 103–148.

4 Por. Dariusz K. Chojecki, Starzenie się ludności i ludzie starzy w wielkomiejskim Szczecinie 
w dobie transformacji demograficznej w latach 1890–1939. Przekrojowe spojrzenie, [w:] Ludzie 
starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), red. Agniesz-
ka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc, t. I: Metodologia, demografia, in-
stytucje opieki, Warszawa 2016, s. 191–194.

5 Bibliografia polskiej demografii historycznej po 1945 roku, oprac. Piotr Łozowski, w: Struk-
tury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i proble-
mów (=Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, t. 1), red. Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, Białystok 2014, s. 166–373 
(wykaz około 5 tysięcy opracowań). Dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.
homoeconomicus.uwb.edu.pl/materialy (5.11.2015).

6 Jest też i trzecie, które jednakże niewiele wnosi: Adam Czabański, Śmiertelność niemow-
ląt w Poznaniu w perspektywie długookresowej, „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” 1, 2003, 
s. 49–57.

7 Edmund Piasecki, Umieralność niemowląt w parafii bejskiej w XIX i pierwszej połowie 
XX w., PDP 11, 1979, s. 23–67.
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społeczno-przestrzennej8. Oczywiście nie oznacza to bynajmniej, że intensyw-
ność zgonów wśród najmłodszych dzieci nie była obiektem zainteresowania na-
uki historycznej; tematyka ta pojawia się na łamach opracowań dotyczących za-
gadnień demograficznych, tyle że, jak już powiedziano, nie stanowi odrębnego 
przedmiotu studiów9. 

Problematyka umieralności niemowląt była przedmiotem niemieckich badań, 
zarówno starszych10, jak i nowszych11, których rozległość musi budzić uznanie 
(stąd i ich subiektywny wybór służący tylko „rozpoznaniu przedpola”). Niemniej 
jednak studia te nie odnoszą się bezpośrednio do interesujących nas zdarzeń de-
mograficznych zachodzących na obszarze pruskich rejencji zamieszkiwanych 
licznie przez ludność polsko- czy kaszubskojęzyczną. Sygnalizują jedynie specy-
fikę procesów ludnościowych na tak zwanym Wielkim Niemieckim Wschodzie, 

8 Dariusz K. Chojecki, Jedno miasto, dwa (różne) światy. Społeczno-przestrzenne zróżnico-
wanie umieralności niemowląt w Szczecinie w latach 1876–1913, „Zapiski Historyczne” 75, 2010, 
z. 1, cz. 1, s. 65–96; tamże, z. 2, cz. 2, s. 103–150.

9 Z nowszych publikacji warto tu wymienić: Sabina Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa 
w latach 1784–1880, Rzeszów 2006, s. 119–127; Konrad Wnęk, Lidia A. Zyblikiewicz, Ewa Cal-
lahan, Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857–1938, Kraków 2006, s. 185–186; Grażyna 
Liczbińska, Umieralność i jej uwarunkowania wśród katolickiej i ewangelickiej ludności histo-
rycznej [sic!] Poznania, Poznań 2009, s. 45–53; Agnieszka Zielińska, Przemiany struktur demo-
graficznych w Toruniu w XIX i na początku XX wieku, Toruń 2012, s. 214–217; Bartosz Ogórek, 
Populacja Krakowa w kontekście długofalowych procesów demograficznych na przełomie XIX 
i XX wieku, PDP 32, 2013, s. 44–49 i in.; Dariusz K. Chojecki, Od społeczeństwa tradycyjnego do 
nowoczesnego. Demografia i zdrowotność głównych ośrodków miejskich Pomorza Zachodniego 
w dobie przyśpieszonej industrializacji i urbanizacji w Niemczech w latach 1871–1913, Szcze-
cin 2014, s. 202–207. W grupie starszych publikacji poczesne miejsce zajmuje praca Mieczysła-
wa Kędelskiego: Umieralność i trwanie życia ludności Wielkopolski w XIX wieku, Poznań 1996, 
s. 81–89. Wprowadzenie w tematykę umieralności dzieci w dobie przedstatystycznej daje: Cezary 
Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 398–405.

10 Karl Seutemann, Kindersterblichkeit sozialer Bevölkerungsgruppen insbesondere im 
Preussischen Staate und seinen Provinzen, Tübingen 1894 (=Beiträge zur Geschichte der Bevölke-
rung in Deutschland, Bd. 5); Paul Mombert, Studien zur Bevölkerungsbewegung in Deutschland in 
den letzten Jahrzehnten mit besonderer Berücksichtigung der ehelichen Fruchtbarkeit, Karlsruhe 
1907, s. 18–28; Gustav Temme, Die sozialen Ursachen Säuglingssterblichkeit, Berlin–Schöneberg 
1908; Erich Peiper, mitarb. Richard Pauli, Die Säuglingssterblichkeit in Pommern, ihre Ursachen 
und Bekämpfung, „Klinisches Jahrbuch” 23, 1910 (rzadko cytowana, acz godna polecenia pra-
ca ze względu na walory naukowe); [Dr.] Behr-Pinnow, Geburtenrückgang und Bekämpfung der 
Säuglingssterblichkeit, Berlin 1913, s. 43–85 (część II: Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit); 
G. v. Mayr, Statistik [2], s. 435–477; Fritz Rott, Der Rückgang der Säuglingssterblichkeit, [w:] Er-
gebnisse der Sozialen Hygiene und Gesundheitsfürsorge, hrsg. v. Alfred Grotjahn, Leo Langstein, 
Fritz Rott, Leipzig 1929, s. 85–134.

11 Arthur E. Imhof, Unterschiedliche Säuglingssterblichkeit in Deutschland 18. bis 20. Jahr-
hundert – Warum?, „Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft” 7, 1981, Nr. 3, s. 343–382; Rein-
hard Spree, Soziale Ungleichheit vor Krankheit und Tod. Zur Sozialgeschichte des Gesundheits-
bereichs in Deutschen Kaiserreich, Göttingen 1981, s. 49–92 (rozdział: Soziale Ungleichheit im 
Spiegel der Säuglingssterblichkeit); J. Vögele, Sozialgeschichte [1], s. 130–161, 377–393; Rolf Ger-
mann, Säuglingssterblichkeit in Deutschland im 19. Jahrhundert, „Zeitschrift für Bevölkerungs-
wissenschaft” 36, 2011, Nr. 4, s. 808–839, DOI: 10.4232/10.CPoS-2011-22de.
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nie zagłębiając się w szczegóły, na podstawie których można by ją wyjaśnić. 
Przeglądowe ustalenia Heinza Rogmanna12 sprzed kilkudziesięciu lat do dziś 
stanowią główne kompendium wiedzy na temat stuletniego rozwoju ludności na 
pruskim Zaelbiu (do 1933 roku).

Określenie zjawiska, dobór źródeł i zakres terytorialny, metody badań

Umieralność niemowląt pod względem demograficznym jest odniesieniem 
liczby zgonów dzieci (bez martwych urodzeń), które nie ukończyły pierwszego 
roku życia, do liczby żywych urodzeń na danym obszarze i w danym okresie 
czasu, z reguły jednorocznym13. W artykule nazywana jest ona wymiennie inten-
sywnością, natężeniem czy częstotliwością zgonów wśród najmłodszych dzieci14. 
Wyniki tej prostej miary demograficznej dają przybliżony obraz umieralności 
w interesującej nas grupie wiekowej, co wiąże się z tym, że mają na nie pewien 
wpływ ruchy migracyjne i wahania w czasie liczby zgonów, a przede wszystkim 
urodzeń, szczególnie na najniższym poziomie agregacji danych, to jest powiatów. 
W ówczesnej statystyce, rejestrując fakty demograficzne w urzędach stanu cy-
wilnego, posługiwano się kryterium miejsca zdarzenia. Oznacza to, że zarówno 
urodzenia, zawarte małżeństwa, jak i zgony były przypisywane do tego USC, na 
którego obszarze wystąpiły, podczas gdy pewna część matek opuszczała granice 
powiatu ze swoim nowo narodzonym dzieckiem, wskutek czego mogło dojść do 
pomniejszenia rozmiarów interesującego nas zjawiska w powiecie, z którego wy-
bywała, a powiększenia – w powiecie, do którego przybywała15. Mogło, ale nie 
musiało, gdyż nie można wykluczyć, że w większości małych jednostek teryto-
rialnych tego rodzaju ruchy migracyjne miały niewielkie znaczenie lub wzajemnie 

12 Heinz Rogmann, Die Bevölkerungsentwicklung im preußischen Osten in den letzten hun-
dert Jahren, Berlin 1937, s. 63–69. W pracy tej wysiłek badawczy autor skierował na omówienie 
palących zagadnień związanych z ruchami migracyjnymi w kontekście wyludniania się tak zwa-
nego niemieckiego Wschodu.

13 Ponieważ liczba urodzeń żywych w powiatach w danych okresach rocznych z reguły za-
wierała się w przedziale od 1 do 2 tysięcy, w obliczeniach za stałą przyjęto 100.

14 Uwaga badawcza jest skoncentrowana na umieralności niemowląt. Nie są brane pod uwagę 
takie charakterystyki zgonów, jak: urodzenia martwe, umieralność okołoporodowa, umieralność 
neonatalna i postneonatalna czy inne.

15 Ruchy migracyjne, a także nieprzestrzeganie przymusu parafialnego i braki w rejestra-
cji w jeszcze większym stopniu oddziałują zakłócająco na uzyskane wyniki w wypadku analizy 
danych na podstawie parafialnych ksiąg metrykalnych. Szerzej na temat tego zjawiska w kontek-
ście rozbieżności rejestracji kościelnej i cywilnej w okręgach rejestracyjnych w wybranych mia-
stach angielskich: Chris Galley, Säuglingssterblichkeit in englischen Städten 1750–1850, w: Stadt, 
Krankheit und Tod. Geschichte der städtischen Gesundheitsvehältnisse während der Epidemiolo-
gischen Transition (vom 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert), hrsg. v. Jörg Vögele, Wolfgang Woelk, 
Berlin 2000, s. 81–90.
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się znosiły. Inny problem stanowi niezgodność frakcji, to znaczy fakt, że pewna 
część dzieci urodzonych w roku t umierała w następnym roku t + 1, podobnie jak 
pewna część dzieci urodzonych w poprzedzającym roku t – 1 umierała w roku t. 
Innymi słowy, pewna część zgonów niemowląt nie była związana z urodzeniami 
w danym roku, co jest „mankamentem” ujęcia poprzecznego – kalendarzowego. 
Gwoli ścisłości, sytuacja ta miała i ma niewielki wpływ na rzeczywisty poziom 
umieralności niemowląt w tak zwanych normalnych czasach, gdy liczba urodzeń 
w następujących po sobie latach nie wykazuje większych odstępstw pod wzglę-
dem swoich rozmiarów16. Oczywiście jest możliwe zminimalizowanie opisanego 
problemu za pomocą formuły zaproponowanej przez Rahtsa, która w przybli-
żony sposób mierzy intensywność zgonów niemowląt pochodzących z jednego 
rocznika urodzenia (ujęcie wzdłużne – kohortowe)17. Z powodu uwarunkowań 
źródłowych pozostańmy jednak przy klasycznej metodzie zalecanej przez ONZ, 
a stosowanej również w głównym źródle, eliminując znacznie wpływ opisanej 
niezgodności poprzez zastosowanie uśrednionych wartości umieralności nie-
mowląt, na przykład z lat 1904–1912.

Pierwotne, indywidualne i masowe źródło daje ogromne możliwości ba-
dawcze, zważywszy, że w kartach rejestracji urodzeń i zgonów jest cały szereg 
cech istotnych dla badań prowadzonych w duchu demografii społecznej, mię-
dzy innymi takich, jak: czas i miejsce (geograficzne) zdarzenia, stan rodzinny, 
wyznanie ojca i matki, pozycja społeczno-zawodowa i profesja ojca lub matki 
(w wypadu urodzenia pozamałżeńskiego) czy informacja o miejscu urodzenia 
lub zgonu (na przykład dom – domyślnie, zakład opieki, statek itd.) i przyczynie 
tego ostatniego18. Mając dostęp do tego rodzaju danych indywidualnych, moż-
na by odpowiedzieć precyzyjnie na cały szereg wielowymiarowych pytań ba-
dawczych i przygotować obszerne studium. W użytym trybie przypuszczającym 
zawarte jest „pobożne życzenie”19. Uwarunkowania źródłowe, a konkretnie mó-
wiąc, korzystanie z „wtórnych” urzędowych materiałów statystycznych, w któ-
rych interesujące nas dane zostały zagregowane i pogrupowane według przy-
jętego schematu, niosą ze sobą określone ograniczenia poznawcze, dające znać 
o sobie w największej mierze w wypadku danych przedstawianych na poziomie 

16 G. v. Mayr, Statistik [2], s. 437.
17 Zob. Jerzy Z. Holzer, Demografia, Warszawa 1999, s. 221–222; Mieczysław Kędelski, 

Umieralność i trwanie życia, [w:] Mieczysław Kędelski, Jan Paradysz, Demografia, Poznań 2006, 
s. 110–111. 

18 Preußische Statistik, Bd. 190 (1903), s. VII–VIII (Einleitung: A. Inhalt der standesamtli-
chen Zählkarten und Umfang der Auszählung in Preußen).

19 Ażeby je urzeczywistnić dla interesującego nas obszaru i czasu, należałoby mieć dostęp, 
zakładając teoretycznie kompletność danych, do około 2 milionów kart rejestracyjnych zdarzeń 
demograficznych, których szczegółowe informacje powinny jeszcze być wprowadzone do rela-
tywnej bazy danych.
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powiatów. Ze Statystyki Prus można wyciągnąć tylko informacje o liczbie zgo-
nów niemowląt małżeńskich i pozamałżeńskich w podziale na miasto i wieś (kry-
terium administracyjno-prawne). Odnoszenie ich do odpowiedniego strumienia 
urodzeń jest utrudnione z powodu zastosowanego układu cech i tego, że zgony 
niemowląt są podawane łącznie z urodzeniami martwymi. Sytuacja ta zmusza-
ła badaczy regionalistów do wykonywania żmudnych obliczeń. W mych bada-
niach miałem ułatwione zadanie, ponieważ dysponowałem danymi o ogólnej 
umieralności niemowląt – bez podziału na miasta i wieś czy zgony małżeńskie 
i pozamałżeńskie – w powiatach w latach 1904–1912 oraz innymi ważnymi in-
formacjami związanymi z analizowanym zjawiskiem (potencjalne czynniki), 
przedstawionymi dla rejencji, to jest dla większych okręgów administracyjnych 
państwa pruskiego20. Ów pokaźny zbiór zrelatywizowanych danych został przy-
gotowany, a następnie opublikowany w 1913 roku z inicjatywy Zakładu na rzecz 
Zwalczania Umieralności Niemowląt w Niemczech imienia Cesarzowej Augusty 
Wiktorii w Charlottenburgu oraz Królewsko-Pruskiego Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych w Berlinie, by dać badaczom21 odpowiedni materiał do wyjaśnienia 
wysokiej umieralności niemowląt na obszarze Prus22, gdzie – podobnie jak w in-
nych państwach niemieckich i Austro-Węgrzech, a także Rosji – u progu XX 
wieku częstotliwość zgonów wśród najmłodszych dzieci była wyższa niż w pozo-
stałych państwach europejskich23. Oprócz tego źródła w studium wykorzystano 
monumentalne wydawnictwa Statystyki Prus24 i Statystyki Rzeszy Niemieckiej25, 
by dokonać pewnych uściśleń lub przygotować zestaw określonych zmiennych 
pośredniczących. Wreszcie nie sposób tu nie wspomnieć o zbiorze sprawozdań 

20 Dla lat 1911–1912 w czasopiśmie „Medizinalstatistische Nachrichten” opublikowano także 
dla powiatów i innych mniejszych jednostek administracyjnych w Rzeszy Niemieckiej wyniki 
przyczyn zgonów w podziale na główne grupy wiekowe, w tym niemowląt („Medizinalstatistische 
Nachrichten” 3, 1911/12; 4, 1912/13).

21 Po zawarte w nim wyniki sięgnął też Kazimierz Wajda. Zob. Kazimierz Wajda, Stosunki 
ludnościowe na ziemiach pomorskich w latach 1850–1914, [w:] Historia Pomorza, t. IV: (1850–
1918), cz. I: Ustrój, gospodarka, społeczeństwo, red. S. Salmanowicz, Toruń 2000, s. 77–78, 
111 (tab. 7), 113 (tab. 9).

22 Statistische Beiträge für die Beurteilung der Säuglingssterblichkeit in Preußen unter Be-
nutzung von amtlichen Material, bearb. v. [dr] Behr-Pinnow gemeinsam mit F. Winkler, Charlot-
tenburg 1913, s. 7, 11. 

23 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dalhem, I. HA, Rep. 76, VIII B, 
Nr. 2784: Denkschrift über Säuglingssterblichkeit, k. 88. W latach 1884–1893 w państwach eu-
ropejskich umieralność niemowląt kształtowała się następująco (od najniższej do najwyższej): 
Norwegia (9,51%), Irlandia (9,63%), Szwecja (10,71%), Szkocja (12,23%), Dania (13,42%), An-
glia (14,64%), Finlandia (14,91%), Belgia (16,29%), Szwajcaria (16,37), Francja (16,71), Holandia 
(17,50%), Włochy (19,04%), Hiszpania (19,17), Prusy (20,79), Austro-Węgry (24,91), Wirtembergia 
(26,14%), Rosja – część europejska (26,79%), Bawaria (27,90%), Saksonia (28,28%).

24 Preußische Statistik.
25 Statistik des Deutschen Reichs.
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prezesów okręgów rejencyjnych z 1905 roku, przedstawiających pruskiemu Mi-
nisterstwu do spraw Wyznania, Nauczania i Medycyny (tzw. Kultusministerium) 
w Berlinie stan działań prowadzonych pod hasłem zwalczania wysokiej umie-
ralności niemowląt i uwarunkowania tego fenomenu26. Zawarte w nim konkluzje 
są tym bardziej cenne, że syntetycznie odzwierciedlają punkt widzenia lekarzy 
powiatowych i sygnalizują zjawiska niepoddające się kwantyfikacji.

Rysunek 1. Podział administracyjny „polskich” rejencji Prus w 1910 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Grundriss zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–
1945, hrsg. von Walther Hubatsch, Marburg/Lahn 1975.

Zakres terytorialny studium obejmuje sześć rejencji wchodzących w skład 
trzech prowincji państwa pruskiego (rysunek 1), to jest: olsztyńską (Prusy 

26 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dalhem, I. HA, Rep. 76: Kultusmi-
nisterium, VIII B, Nr. 2782 (Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit).
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Wschodnie), gdańską i kwidzyńską (Prusy Zachodnie), poznańską i bydgoską 
(Poznańskie – Wielkopolska) i opolską (Śląsk), na których obszarze liczącym so-
bie 80 tysięcy km2 zamieszkiwało 6,55 miliona osób, a wśród nich 3,42 miliona 
posługiwało się językiem polskim czy kaszubskim (1910 rok)27. Większość wy-
mienionych jednostek administracyjnych obejmowała obszary zabrane Rzeczy-
pospolitej przez Prusy w kształcie terytorialnym usankcjonowanym postanowie-
niami kongresu wiedeńskiego z 1815 roku. Po I wojnie światowej ich przeważająca 
część weszła w skład odrodzonego państwa polskiego28. Wprawdzie powyższego 
stwierdzenia nie można odnieść do południowego obszaru Prus Wschodnich (re-
jencja olsztyńska)29 czy Górnego Śląska (rejencja opolska)30, jednakże tam za-
mieszkiwała licznie ludność posługująca się językiem polskim (kolejno 49,3% 
i 57,0% w 1910 roku), co przesądziło o tym, że obejmujące te tereny rejencje 
otrzymały również predykat „polskie”, a zachodzące na ich obszarze zdarzenia 
demograficzne stały się przedmiotem badania. 

Przygotowanie, analiza i wyprowadzanie ogólnych wniosków na podstawie 
zgromadzonego materiału, głównie statystycznego, nie byłoby możliwe bez po-
służenia się kilkoma metodami, które, w mym odczuciu, pozwoliły dokładniej 
przyjrzeć się badanemu zjawisku. I tak, w wymiarze ilościowym różne aspek-
ty umieralności niemowląt przedstawiono z reguły na podstawie uśrednionych 
danych, by złagodzić skutki wahań przypadkowych w okresach jednorocznych; 
do poszukiwania prawidłowości przestrzennych wykorzystano kartograficzne 
metody prezentacji, głównie mapy tematyczne w formie kartogramu, by ukazać 
rozkład różnych wielkości względnych; w grupowaniu statystycznym posłużo-
no się medianą i medianowym odchyleniem bezwzględnym, by konsekwentnie 
i obiektywnie klasyfikować zbiory danych i – co ważne – umożliwić obserwację 
oddalenia poszczególnych grup od przeciętnej (mediany) niepodatnej na warto-
ści skrajne; w porównaniach struktur zastosowano prosty wskaźnik podobień-
stwa, by zmierzyć oddalenie obiektów przestrzennych (rejencji) względem obiek-
tu przyjętego za wzorzec – punkt odniesienia (rejencja aurichska odznaczająca 

27 Preußische Statistik, Bd. 234, 1 (1910), s. 2, 5.
28 Zob. J. Mück, Preußen-Atlas. Kartenbildliche Darstellung von Preußens Wachstum mit 

Erläuterungen und Beilagen, Leipzig 1915, Karte VI–X; Statistisches Jahrbuch für Freistaat 
Preußen, Bd. 26, s. 30 (Tabelle 5: Die Abtretungsgebiete Preußens nach Fläche, Bevölkerung und 
jetziger Staatszugehörigkeit auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910); 
Andrzej Gawryszewski, Ludność Polski w XX wieku, Warszawa 2005, s. 17–36, 543–546.

29 Z obszaru Prus Wschodnich do Polski przyłączono jeszcze przed plebiscytem na Warmii, 
Mazurach i Powiślu tak zwany okręg działdowski.

30 Górny Śląsk, podobnie jak Prusy Wschodnie, przed rozbiorami nie przynależały do Rze-
czypospolitej. Wprawdzie w 1921 roku, po powstaniach śląskich i plebiscycie, Polska decyzją 
Komisji Sojuszniczej otrzymała znacznie mniejszy obszar od wyznaczonego linią Korfantego, ale 
w części Górnego Śląska przyłączonego do odrodzonej Rzeczypospolitej zamieszkiwało aż 40,5% 
ludności rejencji opolskiej, biorąc pod uwagę dane z 1910 roku.
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się najniższą umieralnością niemowląt w Prusach); wreszcie, w poszukiwaniu 
związku czy związków pomiędzy dobranymi zmiennymi a umieralnością nie-
mowląt wykorzystano jedną z najpopularniejszych metod statystycznych, to jest 
regresję liniową, by na jej podstawie stworzyć najlepiej dopasowany i „nieprzeu-
czony” model, pamiętając o tym, że mimo wszystko statystyka nie wyjaśnia isto-
ty zjawiska, a tylko stanowi drogę do jego poznania31.

Przestrzenne aspekty umieralności niemowląt 

Na początku XX wieku w rejencjach państwa pruskiego umieralność nie-
mowląt odznaczała się powolną tendencją spadkową, widoczną od 1907 roku 
(wykres 1). Zarysowany kierunek zmian w czasie zakłócany był cyklicznie wy-
stępowaniem gorących pór letnich, szczególnie w 1905 roku, kiedy to w połowie 
okręgów administracyjnych natężenie zgonów niemowląt było większe od 20%, 
a w połowie mniejsze, oraz w 1911 roku. Tak czy inaczej w latach 1904–1912 to 
w ostatnim roku wartość środkowa zanotowała najniższy poziom (14,2%). Po-
zytywnym zmianom w sferze umieralności najmłodszych dzieci towarzyszyło 
zmniejszanie się przestrzennych różnic, z uwzględnieniem tylko wartości skraj-
nych. O ile w 1905 roku rozstęp intensywności zgonów niemowlęcych wyno-
sił aż 25,7, o tyle w 1912 roku już tylko 10,5 punktu procentowego, aczkolwiek 
należy zaznaczyć, że „zrelatywizowana” zmienność zjawiska, rozpatrywana 
w kontekście wszystkich rejencji, nie wykazywała określonej tendencji; klasycz-
ny współczynnik dyspersji wahał się w przedziale od 20,0% (1906 rok) do 25,7% 
(1905 rok – wpływ selektywnego oddziaływania upału na umieralność niemow-
ląt, szczególnie odczuwalnego na obszarach wysoce zurbanizowanych). Warto 
zauważyć, że żadna z rejencji nie odstawała wybitnie in plus czy in minus od 
reszty pod względem poziomu analizowanego zjawiska. Niemniej jednak różnice 
w jego kształtowaniu się były dość znaczne w świetle rzeczonego współczynnika 
dyspersji.

31 Sposoby obliczeń i prezentacji danych czy interpretacji wyników można znaleźć w bogatej 
literaturze przedmiotu. Wymieńmy tu tylko kilka publikacji, które poruszają zagadnienia meto-
dologiczne z reguły w przystępny sposób: Jacek Pasławski, Kartograficzne metody prezentacji, 
[w:] Wprowadzenie do kartografii i topografii, red. Jacek Pasławski, Wrocław 2006, s. 203–208, 
214–219; Andrzej Młodak, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Warszawa 2006, 
s. 29, 77; Jerzy Runge, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodolo-
gii, wybrane narzędzia badawcze, Katowice 2007, s. 516–562; Mieczysław Sobczyk, Statystyka 
opisowa, Warszawa 2010, s. 57–59, 67, 80–81, 97–117, 128–142; Przemysław Biecek, Przewodnik 
po pakiecie R, Wrocław 2011, s. 164, 218–224.
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Wykres 1. Umieralność niemowląt w rejencjach państwa Prusy w latach 1904–1912
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wymienionych w przypisie 32.

Analiza uśrednionych wielkości natężenia zgonów wśród najmłodszych dzie-
ci dla lat 1904–1912 pozwala stwierdzić32, że ani jedna z „polskich” rejencji nie 
znalazła się w grupie pruskich rejencji, na których obszarze rozpatrywane zjawi-
sko mogłoby pod względem poziomu wartości zostać uznane za niskie lub śred-
nioniskie, biorąc za punkt odniesienia przynależność do pierwszej lub drugiej 
ćwiartki podziału kwartylowego. Innymi słowy, na początku XX wieku w „pol-
skich” rejencjach poziom umieralności niemowląt był wyższy od mediany – 
wartości środkowej wyznaczonej na podstawie wszystkich obserwacji (17,25%). 
Ów czarny obraz należy nieco rozjaśnić, wskazując na bardzo bliskie względem 
tej przeciętnej sytuowanie się rejencji olsztyńskiej (17,4%) i poznańskiej (17,7%). 
W pozostałych „polskich” rejencjach rozpatrywane zjawisko już nie wygląda-
ło tak dobrze, to jest w gdańskiej (21,3%), bydgoskiej (20,5%) i kwidzyńskiej 

32 Statistische Beiträge für die Beurteilung der Säuglingssterblichkeit in Preußen unter Be-
nutzung von amtlichen Material (cyt. dalej: SBBSSP), bearb. v. Carl Behr-Pinnow gemeinsam mit 
F. Winkler, Charlottenburg 1913, s. 13–30 (Übersicht 1: Die Säuglingssterblichkeit in den ein-
zelnen Kreisen und Regierungsbezirken des preußischen Staates während der Jahre 1904–1912); 
s. 67–83 (Übersicht 4: Die Säuglingssterblichkeit in den Kreisen und Regierungsbezirken Preu-
ßens im dreijährigen Jahresmittel. 1904–1912); s. 85–87 (Übersicht 6: Die Säuglingssterblichkeit, 
geordnet nach ihrer Höhe in den einzelnen Regierungsbezirken. 1904–1912).
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(20,4%) – wszystkie trzy znalazły się w ostatniej ćwiartce, natomiast opolska 
(19,5%) usytuowała się w trzeciej, przy czym poziom zjawiska był tu zbliżony 
do obserwowanego w północnej Wielkopolsce i w południowej części Pomorza 
Nadwiślańskiego (łącznie z Krajną), gdzie w latach 1904–1912 przeciętnie około 
jednej piątej dzieci nie doczekało swych pierwszych urodzin.

Wykres 2. Przeciętna umieralność niemowląt w rejencjach państwa Prusy  
w latach 1904–1912
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wymienionych w przypisie 32.

Rozpatrując rozwój natężenia zgonów niemowląt w poszczególnych latach 
można zauważyć, że na początku XX wieku, przed podjęciem szeroko zakrojo-
nej kampanii na rzecz obniżenia umieralności wśród najmłodszych dzieci, dwie 
„polskie” rejencje, mianowicie olsztyńska i poznańska, lokowały się w drugiej 
ćwiartce względnie niskiego natężenia zgonów niemowląt. Pierwsza z nich w la-
tach 1904–1905 i 1908, druga zaś w 1908 roku, a obie w specyficznym 1911 roku. 
Z czasem „polskie” rejencje zajmowały coraz gorsze miejsce w interesującym 
nas rankingu. Można to ukazać, śledząc przynależność do czwartej ćwiartki 
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umieralności niemowląt. O ile w 1904 roku znalazł się w niej tylko jeden okręg 
administracyjny – rejencja gdańska, o tyle w następnych latach lokowały się tu 
dwie (dwukrotnie) lub trzy (trzykrotnie) lub cztery (dwukrotnie) „polskie” rejen-
cje, a wśród nich zawsze gdańska, często zaś kwidzyńska i bydgoska. Jest rzeczą 
znamienną, że w 1911 roku żadna z „polskich” rejencji nie znalazła się w czwar-
tej ćwiartce umieralności niemowląt. Owo przejściowe polepszenie się sytuacji 
należy łączyć z wpływem czynnika klimatycznego, to jest gorącego lata33, które 
wprawdzie w całym państwie przyczyniło się do wzrostu intensywności zgonów 
wśród najmłodszych dzieci, nad czym – dodajmy – boleli entuzjaści prowadzo-
nych działań na niwie obniżania umieralności niemowląt34, ale nie oddziałało ono 
aż z taką siłą na obszary będące w centrum naszego zainteresowania, z reguły 
słabo zurbanizowane i ze znacznym udziałem ludności wiejskiej. W tym dość 
wyjątkowym okresie w trzech miesiącach letnich 1911 roku – lipiec, sierpień 
i wrzesień – ani jedna z „polskich” rejencji nie zanotowała poziomu zjawiska 
(znacznie) wyższego od średniego dla całego państwa pruskiego, wynoszącego 
prawie 30%, natomiast w pozostałych miesiącach – tak, i to wszystkie35.

Nie dziwi, że na najniższym poziomie agregacji danych, to jest w powia-
tach zarówno miejskich (grodzkich), jak i wiejskich (ziemskich), przy silniejszym 
oddziaływaniu czynnika losowego w poszczególnych latach okresu 1904–1912 
analizowane zjawisko wykazywało znaczne fluktuacje w czasie i przestrzeni; od 
jednej dziesiątej do jednej trzeciej dzieci umierało przed ukończeniem pierwszego 
roku życia. Mimo to jego przebieg wykazywał określone tendencje. Po pierwsze, 
z wolna ulegały zatarciu lokalne różnice między sąsiadującymi powiatami (od 
samego początku najmniejsze w rejencji olsztyńskiej), co szczególnie uwidocz-
niło się w 1912 roku; po drugie, w zdecydowanej większości powiatów obniżyła 
się częstotliwość zgonów w grupie najmłodszych dzieci w trzyleciu 1910–1912 
w porównaniu z trzyleciem 1904–1906, szczególnie w powiatach miejskich36 le-
piej przygotowanych do walki z wysoką umieralnością niemowląt, wśród których 

33 Porównanie spadku przeciętnej maksymalnej temperatury (punkty pomiaru z reguły w sto-
licach rejencji) ze spadkiem przeciętnej umieralności niemowląt w miesiącach letnich w rejen-
cjach państwa Prusy w 1912 roku względem 1911 roku pozwala stwierdzić istotną statystycznie, 
dodatnią i umiarkowaną współzależność liniową mierzoną współczynnikiem korelacji Pearsona 
(0,480; R2 = 0,231). Obliczenia własne na podstawie: SBBSSP, s. 124–125 (Temperatur-Maxima 
und -Minima im Monatsmittel und Säuglingssterblichkeit in den Sommermonaten 1911 und 1912), 
s. 122–123 (Übersicht 17: Die Säuglingssterblichkeit nach der Jahreszeit. 1907–1912).

34 Por. J. Vögele, Sozialgeschichte [1], s. 392.
35 SBBSSP, s. 122–123 (Übersicht 17: Die Säuglingssterblichkeit nach der Jahreszeit. 

1907–1912). 
36 W 1907 roku na obszarze „polskich” rejencji tylko w Gdańsku (najwcześniej) i Poznaniu 

funkcjonowały placówki opieki nad niemowlęciem (Säuglingsfürsorgestelle). Ich liczba z pewno-
ścią wzrosła przed I wojną światową. Zob. J. Vögele, Sozialgeschichte [1], s. 383, Karte 5.1.



159Umieralność niemowląt w „polskich” rejencjach Prus na początku XX wieku

na pierwsze miejsce wysunął się katowicki (spadek o jedną czwartą)37; po trzecie, 
zarysowały się dość stabilne skupiska wysokiej umieralności niemowląt (rysu-
nek 2): na pierwszym miejscu należy tu wymienić małe jednostki administracyj-
ne znajdujące się w części bądź całości w delcie Wisły, następnie te, które były 
położone w dolinie Wisły lub jej pobliżu w pasie od Torunia do rozwidlenia rzeki 

37 SBBSSP, s. 68–69, 71–74 (Übersicht 4: Die Säuglingssterblichkeit in den Kreisen und Re-
gierungsbezirken Preußens im dreijährigen Jahresmittel. 1904–1912). W grupie liderów w spad-
ku umieralności niemowląt znalazły się też wiejskie powiaty. Zaraz po katowickim ulokował się 
nyski, na którego obszarze występowała wysoka umieralność niemowląt – redukcja o jedną piątą. 
Po uwzględnieniu jako punktu odniesienia braku zmian lub pogorszenie się sytuacji (11 powiatów 
w grupie 107) najgorzej wyglądała rzecz w dziele obniżania umieralności niemowląt na terenie 
rejencji olsztyńskiej (w wiejskich powiatach: piskim, szczycieńskim, reszelskim, nidzickim; miej-
skim: olsztyńskim).

Rysunek 2. Umieralność niemowląt w powiatach „polskich” rejencji Prus w latach 
1904–1912

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wymienionych w przypisie 32.
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na dwa ramiona, to jest Wisłę i Nogat, wreszcie powiaty, przez które przebiegała 
dolina Noteci (najsłabszy stopień regularności). Te w miarę zwarte obszary pod 
względem wysokiej umieralności niemowląt znajdowały się kolejno na terenie re-
jencji gdańskiej, kwidzyńskiej i bydgoskiej, a zatem okręgów administracyjnych, 
które odznaczały się najwyższą intensywnością zgonów niemowląt w grupie 
„polskich” rejencji. Natomiast najkorzystniej dla niemowląt kształtowała się sy-
tuacja w powiatach położonych w południowej Wielkopolsce, szczególnie w tych, 
które były skupione wokół przodujących w interesującej nas dziedzinie – śmigiel-
skiego (13,2% – średnia z lat 1904–1912) i gostyńskiego (14,3%), wymienionych 
tu z powodu ich odstawania z dołu od reszty, biorąc pod uwagę tak zwane ostre 
kryterium podziału zbioru Helwiga38 (dwa jednoelementowe zbiory). Na przeciw-
ległym biegunie umieralności niemowląt, z uwzględnieniem tego samego kryte-
rium, sytuowały się kolejno: gdański nizinny (28,1%) i gdański wyżynny (27,6%) 
– dwuelementowy zbiór; malborski (26,2%), nyski wiejski (25,9%) i elbląski wiej-
ski (25,7%) – trójelementowy; tczewski (24,5%) – jednoelementowy39.

Zwraca uwagę fakt, że wymienione obszary, na których występowała wysoka 
umieralność niemowląt, odznaczały się intensywną gospodarką rolną, a co za 
tym idzie, i większym udziałem sił najemnych (rysunek 3)40. Wniosek ten można 
wyciągnąć, wspierając się badaniami Kazimierza Wajdy, który wyznaczył „rejo-
ny” społeczno-ekonomiczne w rolnictwie Pomorza Gdańskiego – utożsamiane-
go terytorialnie z zachodniopruską prowincją – dla przełomu XIX i XX wieku. 
Na początku ich uszeregowanego opisu wskazał on na dwa ekstrema: region Żu-
ław Wiślanych (rejon I) o intensywnej gospodarce oraz Kaszub i Borów Tuchol-
skich – o prymitywnej (rejon VI). Dodajmy, że na obszarze Pradoliny Toruń-
sko-Eberswaldzkiej warunki naturalne także sprzyjały intensyfikacji rolnictwa 
(powiaty położone nad Notecią).

Ale nie tylko wspomniane wyżej obszary o bardziej rozwiniętym rolnic-
twie pokrywały się zadziwiająco z obszarami, na których występowała wysoka 
umieralność niemowląt, w czym i pewną rolę mógł odgrywać czynnik fizjogra-
ficzny (tereny podmokłe i zalewowe). Również rozmieszczenie skupisk ludności 
robotniczej pozostawało w pewnym związku z intensywnością zgonów wśród 
najmłodszych dzieci. W Prusach Zachodnich osoby zatrudnione w przemyśle, 

38 Kryterium delimitacyjne: suma średniej i dwóch odchyleń standardowych (wartości wyli-
czone z przyrostów absolutnych uporządkowanej rosnąco umieralności niemowląt w powiatach). 
Zob. J. Runge, Metody badań [31], s. 217 i in.; A. Młodak, Analiza taksonomiczna [31], s. 77 i in.

39 SBBSSP, s. 14–15, 17–18, 20 (Übersicht 1: Die Säuglingssterblichkeit in den einzelnen Krei-
sen und Regierungsbezirken des preußischen Staates während der Jahre 1904–1912); s. 67–83 
(Übersicht 4: Die Säuglingssterblichkeit in den Kreisen und Regierungsbezirken Preußens im 
dreijährigen Jahresmittel. 1904–1912). 

40 Kazimierz Wajda, Wieś pomorska na przełomie XIX i XX wieku. Kwestia rolna na Pomorzu 
Gdańskim, Poznań 1964, s. 88–95.
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głównie metalowym i maszynowym, oraz imające się różnych zajęć zamiesz-
kiwały najliczniej przedmieścia stolicy prowincji położone na obszarze powiatu 
gdańskiego wyżynnego, rozwijające się szybko pod względem demograficznym 
na przełomie XIX i XX wieku (między innymi Orunia i Oliwa). Koncentracją 
ludności robotniczej odznaczał się też wiejski powiat elbląski (szczególnie Zawa-
da)41. Tak w jednej, jak i w drugiej jednostce administracyjnej chodziło przede 
wszystkim o osoby narodowości niemieckiej, czego nie można powiedzieć w wy-
padku podtoruńskiego Mokrego42, które swój rozwój pierwotnie zawdzięczało 

41 Kazimierz Wajda, Klasa robotnicza Pomorza Wschodniego w drugiej połowie XIX wieku 
i początkach XX wieku, Warszawa 1981, s. 51, 56–57.

42 Można by zakładać, że plany lokalizacji centralnej mleczarni w Mokrem pod Toruniem 
mającej dostarczać na rynek dobrej jakości mleko dla dzieci nie były przypadkowe i pozostawały 
w związku z umieralnością niemowląt na tym robotniczym przedmieściu (GStA PK, I. HA, Rep. 
76, VIII B, Nr. 2782: Der königliche Regierungs-Präsident an den Herren Minister der Geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten – dalej cyt. RP an den MGUMA, Marienwerder, den 
25. Juli 1905, k. 20v.). Niestety, brakuje dokładnych badań, które mogłyby to potwierdzić. Usta-
lenia Agnieszki Zielińskiej poczynione dla katolickiej parafii Najświętszej Marii Panny w Toru-
niu, obejmującej swym zasięgiem także Mokre, dowodzą, że w pierwszym dziesięcioleciu XX 
wieku intensywność zgonów wśród najmłodszych dzieci była na jej obszarze stosunkowo niska 

Rysunek 3. Regiony społeczno-ekonomiczne w rolnictwie Prus Zachodnich  
na przełomie XIX i XX wieku (wg Kazimierza Wajdy)

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji wymienionej w przypisie 40.
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napływowi ludności polskiej biorącej udział w rozbudowie fortyfikacji twierdzy 
toruńskiej w latach siedemdziesiątych XIX wieku43. 

Oczywiście na terenie „polskich” rejencji głównym skupiskiem robotniczym 
było Zagłębie Górnośląskie. Jednakże tu sprawa asocjacji pomiędzy umieralno-
ścią niemowląt a rozmieszczeniem ludności robotniczej już nie była tak oczywi-
sta, zważywszy, że poziom intensywności zgonów wśród najmłodszych dzieci nie 
charakteryzował się równomiernością w czasie i przestrzeni (część wysoce zur-
banizowanych i uprzemysłowionych powiatów miała niekiedy relatywnie niską 
umieralność niemowląt), a w rejencji opolskiej na pierwsze miejsce w niechlub-
nym rankingu wybijały się, ale do czasu, obszary położone nie na jej wschodnich, 
uprzemysłowionych krańcach, lecz na zachodnich, rolniczych – wiejskie powiaty 
grodkowski i nyski44, gdzie właściwie nie zamieszkiwała ludność posługująca się 
językiem polskim45. Gwoli ścisłości, biorąc pod uwagę średnią z lat 1905–1912, 
w grupie miejscowości liczących sobie 15 tysięcy i więcej mieszkańców, poło-
żonych na obszarze „polskich” rejencji (29 miejscowości), w czwartej ćwiartce 
relatywnie wysokiej umieralności niemowląt urodzonych w związkach małżeń-
skich – umieralność ogólna pominięta z uwagi na zaburzający wpływ tak zwanej 
turystyki porodowej46 – znalazło się najwięcej miast z Zagłębia Górnośląskiego: 
Świętochłowice, Lipiny (obecnie część Świętochłowic), Królewska Huta (Cho-

w porównaniu z innymi pięcioma parafiami, w tym trzema ewangelickimi i wynosiła „tylko” 
17,3%, przy czym w latach 1901–1914 udział zgonów niemowląt w ogólnej liczbie zgonów był tu 
najwyższy i kształtował się na poziomie 38,8%, co autorka słusznie łączy z wysoką rozrodczością 
(A. Zielińska, Przemiany struktur demograficznych w Toruniu [9], s. 214–217, s. 454, tab. 124, 
s. 457, tab. 127, s. 461, tab. 131, s. 462, tab. 132). Warto zapamiętać ten osobliwy przypadek: 
ludność w większości polskiego pochodzenia, uboższa, z dużą liczbą dzieci, odznaczająca się 
relatywnie niską umieralnością niemowląt (zob. końcowe ustalenia).

43 K. Wajda, Klasa robotnicza [41], s. 58.
44 SBBSSP, s. 20 (Übersicht 1: Die Säuglingssterblichkeit in den einzelnen Kreisen und Re-

gierungsbezirken des preußischen Staates während der Jahre 1904–1912); s. 73–74 (Übersicht 
4: Die Säuglingssterblichkeit in den Kreisen und Regierungsbezirken Preußens im dreijährigen 
Jahresmittel. 1904–1912).

45 Leszek C. Belzyt, Pruska statystyka językowa (1825–1911) a Polacy zaboru pruskiego, Ma-
zur i Śląska, Zielona Góra 2013, s. 262, 278.

46 Problem wartości poznawczej ogólnego współczynnika umieralności niemowląt można 
najlepiej zilustrować na przykładzie miasta Opola. Tu, zapewne z powodu funkcjonowania zakła-
du(-ów) położniczego przyjmującego nieodpłatnie kobiety w ciąży będące w większości pannami 
z Górnego Śląska, był bardzo wysoki udział urodzeń pozamałżeńskich, który w latach 1905–1912 
wynosił aż 30,5%. Ponieważ gros kobiet było przyjezdnymi, to i umieralność niemowląt pozamał-
żeńskich – wbrew regule – była tu i tylko tu mniejsza (12,1%) od małżeńskiej (17,7%), co wynikało 
zasadniczo z wyjazdów panien, które zabierały ze sobą nowo narodzone dziecko. Ewentualne 
zgony tych ostatnich były przypisywane do danej miejscowości, w której się zdarzyły. Sytuacja 
ta rzutowała na poziom ogólnej umieralności niemowląt, zaniżając jej wynik. Zob. też Elżbieta 
Kościk, Przemiany w strukturze społeczno-zawodowej i demograficznej ludności Opola w drugiej 
połowie XIX i na początku XX wieku na podstawie ksiąg parafialnych i akt USC, Wrocław 1993, 
s. 120–124, tab. 83 i 86.
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rzów), Zabrze (bez Zaborza) – wszystkie z dużym udziałem ludności polskiej. 
Mimo że intensywność zgonów wśród najmłodszych dzieci oscylowała tam po-
między 21,8% a 20,4%, to jednak szereg miejscowości w Niemczech notowało 
znacznie wyższy poziom tego współczynnika, zaś Katowice (15,2%) i Gliwice 
(16,2%) z liczniejszą ludnością niemiecką ulokowały się w pierwszej ćwiartce 
niskiej umieralności niemowląt małżeńskich, i to w grupie „pozytywnych lide-
rów” wespół z takimi miastami, jak Gniezno (16,0%), Olsztyn (14,2%) i Leszno 
(13,9%)47.

Determinanty i uwarunkowania strukturalne (wysokiej) umieralności 
niemowląt

To, że górnośląskie miasta Gliwice i Katowice przewodziły pod względem 
niskiej umieralności niemowląt, nie było dziełem przypadku. Tu bowiem sto-
sunkowo wcześnie objęto systematyczną kontrolą, odnoszącą się także do odży-
wiania i ubioru, nowo narodzone dzieci oddawane pod opiekę obcym osobom, 
najczęściej narażone na zgon, czym zajmowały się tak zwane Aufsichtdame lub 
społeczniczki, niemowlęta zaś były okresowo badane przez lekarza dla ubogich 
(Gliwice) lub lekarza dziecięcego (Katowice), a ich zachorowania zgłaszane do 
nich na bieżąco przez opiekunki lub kuratorki. Powiadomieniem o urodzeniu 
dziecka stosownych instytucji związanych z opieką nad niemowlęciem zajmował 
się dany urząd stanu cywilnego. W razie potrzeby opiekunki dzieci otrzymy-
wały przez dłuższy czas dzienną porcję mleka ze sprawdzonego źródła. Tych 
kilka informacji, mimo że odnoszących się do kurateli nad dziećmi urodzonymi 
w większości w związkach pozamałżeńskich, pozwala przypuszczać, że władze 
samorządowe obu miast i działające tam aktywistki społeczne, zapewne z Patrio-
tycznego Stowarzyszenia Kobiet, były mocno wyczulone na problem wysokiej 
umieralności niemowląt, co po 1905 roku musiało zaowocować objęciem szero-
ką opieką także dzieci urodzonych w związkach małżeńskich, których rodzice 
byli w gorszej sytuacji materialnej. U progu nastania zwiększonej aktywności na 
rzecz przeciwdziałania wysokiej umieralności niemowląt, w grupie miast Zagłę-
bia Górnośląskiego, oprócz wymienionych, tylko w Zabrzu podjęto niestandar-
dową inicjatywę mającą korzystnie wpłynąć na zmianę panującej sytuacji w in-
teresującej nas dziedzinie; lekarz okręgowy uważniej przyglądał się handlowi 
gorszej jakości mlekiem krowim, które trafiało do rąk uboższych rodziców i było 

47 Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 30, 1906, s. 1177–1182; 31, 1907, 
s. 1245–1250; 32, 1908, s. 1011–1016; 33, 1909, s. 1109–1115; 34, 1910, s. 947–953; 35, 1911, 
s. 907–913; 36, 1912, s. 1087–1093 (obliczenia własne). Dane dla Zabrza za lata 1906–1912;  
dla Leszna – 1907–1912.
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wykorzystywane do karmienia najmłodszych. Tu też powstał nawet Związek na 
rzecz Hodowli Kóz (saaneńskich), by wspierać zakup tej szwajcarskiej rasy dają-
cej wartościowe mleko wykorzystywane w odżywianiu niemowląt48. 

Oczywiście w centrum uwagi, zgodnie z wytycznymi ministerialnymi, stało 
naturalne odżywianie, które winni byli propagować lekarze powiatowi przy oka-
zji szczepień i spotkań z położnymi oraz pracownicy urzędów stanu cywilnego, 
przekazując świeżo upieczonym matkom stosowne ulotki, z reguły przygotowane 
przez Patriotyczne Stowarzyszenie Kobiet lub Czerwony Krzyż, na temat zalet 
karmienia piersią i prawidłowej opieki nad niemowlęciem. W praktyce, na Gór-
nym Śląsku adresatem rzeczonych materiałów i sporadycznych wykładów lekar-
skich była przede wszystkim ludność niemiecka, gdyż nie przygotowywano ich 
w języku polskim, mimo że, jak pokazuje przykład działań w Prusach Zachod-
nich49 podjętych prawdopodobnie już w 1894 roku50, można było to uczynić, aby 
dotrzeć z informacjami do szerokich rzesz ludności. Ale to właśnie nieznajomości 
języka niemieckiego wśród większości ludności polskiej, szczególnie zamieszku-
jącej obszary wiejskie, zawdzięczamy cenną informację w sprawozdaniu opol-
skim, że wiedza z ulotek nie była aż tak bardzo potrzebna Polkom, skoro wśród 
nich „karmienie piersią jest jeszcze powszechną praktyką i przedstawia regułę”51. 
W tym zdaniu skrywa się wyjaśnienie pozwalające w pewnej mierze zrozumieć, 
dlaczego na Górnym Śląsku, i to mimo gorszych warunków środowiskowych 
panujących w konurbacji, sytuacja w dziedzinie umieralności niemowląt wyglą-
dała korzystniej, szczególnie w porównaniu z Dolnym Śląskiem. Można śmiało 
przypuszczać, że istotną rolę odgrywały tu sprawy związane z długością okre-
su karmienia piersią, jakością innych środków odżywczych oraz roztaczaniem 
opieki nad niemowlętami. W rejencji poznańskiej, zajmującej stosunkowo dobrą 
pozycję w rankingu umieralności niemowląt, pierwsza z tych spraw nie stanowiła 
problemu – by odwołać się tu do kilku opinii lekarzy powiatowych – na przykład 
we wspomnianym już powiecie gostyńskim (przeciętna umieralność niemowląt 
z lat 1904–1912 równa 14,3%), gdzie karmienie piersią miało być regułą; w ko-
ściańskim (15,0%), gdzie na wsi miano odżywiać dzieci wzorowo (vorzugsweise); 
w ostrowskim (16,5%), gdzie matki miały najczęściej same karmić swoje niemow-
lęta52. Wymienione powiaty były położone w południowej części Wielkopolski, 
a na ich terenie dominowała ludność katolicka i polskojęzyczna stanowiąca około 

48 GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr. 2782: RP an den MGUMA, Oppeln, den 23. Novem-
ber 1905, k. 83–86.

49 Tamże, RP an den MGUMA, Danzig, den 24. Juni 1905, k. 16.
50 Tamże, RP an den MGUMA, Marienwerder, den 25. Juli 1905, k. 19.
51 Tamże, RP an den MGUMA, Oppeln, den 23. November 1905, k. 84.
52 GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr. 2782: RP an den MGUMA, Posen, den 20. September 

1905, k. 60v–61, 65v–66.



165Umieralność niemowląt w „polskich” rejencjach Prus na początku XX wieku

90% całej populacji tych jednostek administracyjnych. Podobnie przedstawiała 
się sytuacja w powiecie śmigielskim, wyodrębnionym z kościańskiego, będą-
cym liderem pod względem niskiej umieralności wśród najmłodszych dzieci, na 
którego obszarze na początku XX wieku powyższe udziały przekraczały 80%53. 
Co ciekawe, jego ludność nie była objęta jakąś szczególną akcją propagandową: 
tylko część położnych uczestniczyła w szkoleniach; planowano jedynie prowa-
dzenie corocznych wykładów na temat żywienia i opieki nad niemowlęciem oraz 
publikowanie w powiatowym dzienniku urzędowym pouczających wiadomo-
ści54, chyba bardziej po to, by wypełnić pustkę w działaniach i zaspokoić ocze-
kiwania płynące ze strony administracji rządowej. Milczenie źródła zaskakuje 
również w wypadku sprawozdania opolskiego, w którym nie ma mowy o jakiejś 
trudnej sytuacji w przemysłowo-górniczej części Górnego Śląska, o pewnego ro-
dzaju dychotomii, to jest podziale na „dobry” wiejski świat, gdzie regułą miałoby 
być karmienie piersią, i „skażone” przemysłem fabrycznym miejskie środowisko, 
gdzie z kolei powszechne miałoby być odstawianie od piersi (jak i panoszące się 
niedbalstwo lub niewiedza na temat wychowania i opieki nad najmłodszymi), co 
na przykład można odnaleźć w sprawozdaniach rejencji münsterskiej55 w uprze-
mysłowionej Westfalii czy stadskiej w byłym Królestwie Hanoweru56.

Niestety interesujące nas sprawozdanie z 1905 roku na temat zwalczania wy-
sokiej umieralności niemowląt nie daje bezpośredniego wglądu w to, co działo się 
na obszarze rejencji olsztyńskiej, gdyż nie uwzględniono w nim nowego podziału 
administracyjnego prowincji wschodniopruskiej. Sięgnijmy zatem po informa-
cje zawarte w raportach prezesów rejencji gumbińskiej oraz królewieckiej, obej-
mujących między innymi swym zasięgiem południowo-wschodnią część Prus 
Wschodnich, zamieszkałą licznie przez ludność polskojęzyczną. Według lekarzy 
powiatowych działających na terenie pierwszego z wymienionych okręgów ad-
ministracyjnych, najbardziej zrustykalizowanego w skali kraju i najdalej wysu-
niętego na wschód, przyczyn umieralności niemowląt nie należało się doszuki-
wać w niewłaściwym odżywianiu najmłodszych dzieci, zarówno u niższych, jak 
i wyższych warstw społecznych. Jeśli już matka dziecka urodzonego w związ-
ku małżeńskim nie mogła go karmić piersią, wynikało to z faktu, iż po pro-
stu brakło jej pokarmu, a stan ten u niezamożnych kobiet „traktowany jest jako 
wielkie nieszczęście, ponieważ przez nabywanie mleka powstają wcale niemałe 

53 L.C. Belzyt, Pruska statystyka [45], s. 185–194, 208–213. 
54 GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr. 2782: RP an den MGUMA RP, Posen, den 20. Sep-

tember 1905, k. 65v–66.
55 Tamże, RP an den MGUMA, Münster, den 10. August 1905, k. 149v.
56 Tamże, RP an den MGUMA, Stade, den 29. Juli 1905, k. 142–142v.
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koszty”57. Z kontekstu tej wypowiedzi wynika, że dzieci urodzone w związkach 
pozamałżeńskich były z reguły częściej narażone na śmierć z powodu (wczesne-
go) odstawienia od piersi58, w czym istotną rolę miał odgrywać czynnik ekono-
miczny i psychologiczny, to jest w wielu wypadkach konieczność podjęcia pracy 
przez samotne matki czy ich stosunek do nowo narodzonych dzieci, kształto-
wany często przez negatywny społeczny odbiór panien matek i ich potomstwa. 
Jednak w wymiarze globalnym umieralności niemowląt w „polskich” rejencjach 
„problem dzieci nieślubnych” miał stosunkowo niewielkie znaczenie, ponieważ 
udział urodzeń pozamałżeńskich w ogólnej liczbie urodzeń żywych wyliczony 
dla lat 1904–1912 kształtował się na ich obszarze na poziomie mniejszym niż 
10%, a w rejencji kwidzyńskiej, bydgoskiej, poznańskiej i opolskiej59 był nawet 
zbliżony do 5%, szczególnie zaś niski w większych miastach Zagłębia Górnoślą-
skiego (w grupie 14 gmin, które liczyły sobie 15 tysięcy i więcej mieszkańców, aż 
w 10 udział urodzeń pozamałżeńskich był mniejszy niż 5%!)60, co bez wątpienia 
wpływało pozytywnie na rejestrowany tam poziom umieralności niemowląt. 

Według sprawozdania królewieckiego, nieszczęściem dla nowo narodzonych 
dzieci miała być praca kobiet, które zmuszone trudną sytuacją ekonomiczną wie-
loosobowego gospodarstwa domowego, najmowały się u innych, przekazując czę-
sto swoje niemowlęta pod opiekę „nieodpowiednich osób”. Wskazano, że do tej 
sytuacji dochodziło na wsi, „szczególnie w uboższych powiatach i pod względem 
cywilizacyjnym (kulturell) jeszcze niezbyt rozwiniętych”61. Co ciekawe, opinia 
ta nie potwierdza sugerowanego związku pomiędzy wysoką umieralnością nie-
mowląt a intensywnym charakterem gospodarki rolnej, przyjmując, że owe uboż-
sze powiaty odznaczały się słabiej rozwiniętym rolnictwem. Jeśli chodzi o rolę 
intensywnej gospodarki rolnej, z pewnością jej prowadzenie pozwalało osiągać 
większe dochody, ale zarazem było okupione większymi nakładami pracy, co 
także dotyczyło żon gospodarzy i wymagało zatrudnienia obcych sił, to jest mo-
bilnej czeladzi wiejskiej czy robotników rolnych, w tym deputatowych, których 
warunki materialne, możliwości ożenku i poziom wykształcenia pozostawiały 

57 GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr. 2782, RP an den MGUMA, Gumbinen, den 12. 
August 1905, k. 14v.

58 Por. R. Spree, Soziale Ungleichheit [11], s. 71.
59 SBBSSP, s. 84–87 (Übersicht 6: Die Säuglingssterblichkeit, geordnet nach ihrer Höhe in 

den einzelnen Regierungsbezirken. 1904–1912); s. 90–91 (Übersicht 8: Die Säuglingssterblichkeit 
in den einzelnen Reg.-Bezirken nach der Legitimität. 1904–1912). Obliczenia własne na podstawie 
danych o umieralności niemowląt ogólnej, małżeńskiej i pozamałżeńskiej. 

60 Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 30, 1906, s. 1177–1182; 31, 1907, 
s. 1245–1250; 32, 1908, s. 1011–1016; 33, 1909, s. 1109–1115; 34, 1910, s. 947–953; 35, 1911, s. 907–
913; 36, 1912, s. 1087–1093 (obliczenia własne). 

61 GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr. 2782: RP an den MGUMA, Königsberg, den 1. No-
vember 1905, k. 11v.
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wiele do życzenia62. Wszystko to musiało negatywnie oddziaływać na poziom 
umieralności wśród najmłodszych dzieci, dodajmy, mających lepszą opiekę na 
jesieni i zimą – w martwym sezonie prac polowych. To ostatnie spostrzeżenie 
zawdzięczam socjaldemokracie, deputowanemu Büchnerowi63, sugerującemu, iż 
rytm pracy na agrarnym wschodzie Niemiec korespondował z określoną w ciągu 
roku cyklicznością zgonów niemowląt, odmienną w porównaniu z uprzemysło-
wionymi regionami Rzeszy. Na jakich badaniach oparł on swoją wypowiedź – 
tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że powyższa argumentacja odnośnie do 
wysokiej umieralności niemowląt pozostaje w wyraźnym związku z rozkładem 
przestrzennym zjawiska na Pomorzu Gdańskim, o czym świadczą następujące 
wyniki. Otóż w regionie I obejmującym powiaty o najintensywniejszej gospodar-
ce rolnej64 średnia współczynnika zgonów niemowląt z lat 1904–1912 wyniosła 
26,7% (N = 3); w regionie II rozpatrywanym razem z IIa – już mniej, bo 23,6% 
(N = 8); zaś w VI (prymitywne rolnictwo) – tylko 17,7% (N = 10), kształtując się 
na przykład w sercu Kaszub, to jest w biednym powiecie kościerskim i kartu-
skim, kolejno na poziomie 16,7 i 16,4%. W żadnym wypadku w wydzielonych 
grupach klasyczna zmienność współczynników nie przekroczyła 10%, a w naj-
mniej licznym regionie I zanotowała tylko 4,9%, co dowodzi jednorodności uzy-
skanych wyników i wzmacnia ich siłę poznawczą.

Przeprowadzone na podstawie danych za lata 1904–1908 „sondażowe” ba-
danie dla Prus Zachodnich65, szczególnie zaś rejencji gdańskiej, na której ob-
szarze występowała najwyższa umieralność niemowląt, pozwala wyprowadzić 
kilka cennych wniosków wspierających powyższe ustalenia. Zacznijmy od tego, 
że na Żuławach Wiślanych relatywna liczba urodzeń pozamałżeńskich, a więc 
i dzieci z reguły narażonych dwukrotnie częściej na śmierć w okresie niemow-
lęcym, należała do najwyższych w regionie, mało tego, w gminach wiejskich 
i na obszarach dworskich w powiatach ziemskich malborskim (12,9%) i elblą-
skim (11,6%) przewyższała nieznacznie tę, którą notowały ich gminy miejskie, 
a w pierwszej z wymienionych jednostek terytorialnych nawet kształtowała się 
na wyższym poziomie niż w wielkomiejskim Gdańsku (12,0%), do którego – do-
dajmy – napływały też spoza miasta, zapewne w wielu wypadkach pochodzące 
z Żuław, niezamężne dziewczyny, by tu wydać na świat swoje dziecko w miarę 

62 K. Seutemann, Kindersterblichkeit sozialer Bevölkerungsgruppen insbesondere im Preus-
sischen Staate [10], s. 69–80. 

63 Reichtags-Protokolle 22 III 1912, s. 941, szp. 1.
64 Regionalizacja Kazimierza Wajdy. Zob. wcześniejsze uwagi.
65 Preußische Statistik, Bd. 196 (1904), s. 218–219; Bd. 200 (1905), s. 218–219; Bd. 207 (1906), 

s. 218–219; Bd. 213 (1907), s. 218–219; Bd. 220 (1908), s. 218–219 (obliczenia własne).
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godnych warunkach zapewnionych przez instytucje charytatywne i przyucza-
jące do zawodu położnej66. Dla porównania w latach 1904–1908 w całej rejencji 
gdańskiej średnia udziału żywych urodzeń pozamałżeńskich w ogólnej liczbie 
żywych urodzeń wyniosła 7,5%, będąc w głównej mierze kształtowana pod 
wpływem tego, co się działo w miejskim powiecie gdańskim. Co ciekawe, ina-
czej rzecz wyglądała na obszarze powiatu gdańskiego wyżynnego (5,6%), gdzie 
licznie zamieszkiwała ludność robotnicza. Niski poziom tego wskaźnika można 
wyjaśnić zarówno wspomnianą „turystyką porodową” do stolicy prowincji, jak 
i – co wydaje się mieć większe znaczenie – wysoką atrakcyjnością małżeństwa 
na przedmieściach i mniejszą liczbą zamieszkującej tam służby domowej, to jest 
kobiet w stanie panieńskim, w porównaniu z innymi niezamężnymi, wydającej 
na świat zdecydowaną większość dzieci z nieformalnych związków67. Należy jed-
nak zaznaczyć, że dzieci te właśnie na obszarze powiatu gdańskiego wyżynnego 
miały w skali całego regionu najmniejsze szanse przeżycia; w rozpatrywanym 
okresie przeciętnie aż 61,5% umierało, nie doczekawszy swych pierwszych uro-
dzin (liczba zapewne zawyżona z powodu wspomnianej „turystyki porodowej”). 
Kontrapunkt dla tego, co powiedziano, stanowił rozwój interesujących nas zja-
wisk demograficznych w kaszubskich powiatach kartuskim i kościerskim, na 
których obszarze na 100 żywych urodzeń przypadało zaledwie 2,8 i 3,8 żywych 
urodzeń pozamałżeńskich. Szczególnie w wypadku pierwszego z nich, jakże ka-
szubskiego, katolickiego i wiejskiego terenu, możemy mówić o fenomenie nie 
tylko w skali regionu, lecz również całych Prus. Liczby te, wartościując, mogą 
stanowić symptom wysokiej kontroli społecznej, tradycyjnego pojmowania roli 
małżeństwa, panowania surowych zasad obyczajowych i moralnych w niezamoż-
nej społeczności, niosących ze sobą dobrodziejstwo dla najmłodszych dzieci, za-
równo tych urodzonych w małżeństwie (umieralność niemowląt 14,7%; 16,1%), 
jak i poza nim (25,6%; 26,3%), o ile w tym ostatnim wypadku nie mamy do 
czynienia z pewnym złudzeniem statystycznym, którego źródło mogłoby tkwić 
w wywołanej presją społeczną emigracji niezamężnych matek z dziećmi poza 
obszar powiatu. Tak czy inaczej w rejencji gdańskiej z reguły tam, gdzie wystę-
powała wysoka umieralność niemowląt urodzonych w związkach małżeńskich, 
tam też i była wysoka umieralność niemowląt urodzonych w związkach pozamał-
żeńskich (ważony przeciętną liczbą urodzeń żywych z lat 1904–1908 współczyn-
nik korelacji liniowej Pearsona: 0,897; N = 12)68. Negatywny aspekt tej zależność 

66 GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr. 2782, RP an den MGUMA, Danzig, den 24. Juni 
1905, k. 17v.

67 Por. D.K. Chojecki, Od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego [9], s. 92, 147.
68 Dla powiatów bez gmin miejskich: 0,966; N = 10. Niewielka liczba jednostek terytorialnych 

wchodzących w skład badania jest niejako rekompensowana dość znacznymi wagami przypisany-
mi dla wyników umieralności niemowląt w postaci przeciętnej liczby urodzeń żywych. W latach 
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daje się najbardziej zaobserwować na obszarach intensywnej gospodarki rolnej, 
szczególnie na Żuławach, na których około połowa pozamałżeńskich dzieci nie 
doczekała swoich pierwszych urodzin, najwięcej w powiecie gdańskim nizinnym 
(52,5%)69.

Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w dziedzinie umieralności niemowląt nie 
przedstawiała się dobrze na wschodzie Prus, w tym w „polskich” rejencjach, 
szczególnie przed wybuchem I wojny światowej. Dlaczego się tak działo? Spró-
bujmy udzielić odpowiedzi na to pytanie, porównując najpierw pod kątem struk-
turalnym interesujące nas obszary z wzorcowym, czyli odznaczającym się naj-
niższą intensywnością zgonów wśród najmłodszych dzieci. Jak wiemy, była to 
położona we Wschodniej Fryzji rejencja aurichska, która w porównaniu z gdań-
ską, kwidzyńską i bydgoską odznaczała się dwukrotnie mniejszą umieralnością 
niemowląt! Pierwotnie można by zakładać, że ten od dawna korzystnie kształ-
tujący się stan rzeczy był tam spowodowany jakimiś określonymi działaniami, 
jednak lektura sprawozdania prezesa rejencji nie pozostawia w tej kwestii złu-
dzeń: lekarze powiatowi, tak jak gdzie indziej w Prusach, instruowali zgodnie 
z treścią ulotek położne i opiekunki, a także członków rodzin i kobiety będące 
w ciąży lub połogu; nawiązywali kontakty z Patriotycznym Stowarzyszeniem 
Kobiet, którego członkinie, oprócz kolportażu materiałów propagandowych, zaj-
mowały się – ale tylko w dwóch powiatach – zakupem lepszej jakości mleka dla 
dzieci niekarmionych piersią. Współpraca tego rodzaju nie została w ogóle pod-
jęta w nadmorskim powiecie nordeńskim, ponieważ „warunki żywieniowe nie-
mowląt [były tam] powszechnie tak dobre”, że nie było potrzeby czynienia tego. 
Innymi słowy, ze sprawozdania przebijał optymizm, o przyczynach umieralności 
nie rozprawiano, a jeśli już – to w kontekście jakiejś publikacji, która powinna się 
ukazać w bliżej nieokreślonej przyszłości. Milczenie źródła w interesującej nas 
kwestii, paradoksalnie, jest pozytywem, gdyż pozwala zwrócić uwagę na czyn-
niki niebędące efektem odgórnych działań70.

Na początek warto rozważyć, czy sytuacja finansowa mieszkańców Wschod-
niej Fryzji mogła współokreślać występującą tam stosunkowo niską umieralność 
niemowląt. W uproszczeniu można przyjąć, że jej symptomatycznym miernikiem 
jest wysokość odprowadzanych podatków. Jeśli tak, to ludność rejencji aurich-
skiej nie należała do najbogatszych w Prusach, skoro pod względem niskiego 

1904–1908 w powiatach rejencji gdańskiej liczba tych ostatnich wyniosła najmniej 986 (pucki), 
a najwięcej 5225 (miejski gdański). Oba wyniki współczynnika korelacji Pearsona – podany 
w tekście i przypisie – są istotne statystycznie przy założonym 5-procentowym marginesie błędu.

69 Preußische Statistik, Bd. 196 (1904), s. 218–219; Bd. 200 (1905), s. 218–219; Bd. 207 (1906), 
s. 218–219; Bd. 213 (1907), s. 218–219; Bd. 220 (1908), s. 218–219 (obliczenia własne).

70 GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr. 2782: RP an den MGUMA, Aurich, den 4. August 
1905, k. 146–148v.
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relatywnego poziomu odprowadzanych podatków ulokowała się w przedostatniej 
ćwiartce: tylko 11,8% osób osiągnęło tu roczny dochód przekraczający 900 ma-
rek (1911 rok)71; innymi słowy, na tym wschodniofryzyjskim obszarze niespeł-
na jedna ósma podatników przekroczyła umowny próg ubóstwa, by się znaleźć 
w grupie lepiej sytuowanych, podczas gdy w rejencji hanowerskiej należącej do 
tej samej prowincji – prawie jedna piąta, a na przykład w düsseldorfskiej – aż 
jedna czwarta. W „polskich” rejencjach sytuacja ta wyglądała jeszcze gorzej niż 
w aurichskiej; wszystkie znalazły się w ogonie ostatniej ćwiartki niskiego docho-
du, w przedziale od 5,6% (rejencja olsztyńska – wartość minimalna – tylko co 
osiemnasta osoba lepiej sytuowana) do 9,0% (rejencja gdańska – wartość kształ-
towana pod przemożnym wpływem w miarę bogatej stolicy regionu). Dyspro-
porcje przestrzenne w kształtowaniu się poziomu tego jednego z elementów za-
możności w jeszcze większym stopniu uwidaczniają się w kontekście wysokości 
odprowadzanego podatku per capita, zważywszy na wysoką liczbę dzieci wśród 
polskich, kaszubskich czy mazurskich rodzin. Dla nas istotne znaczenie ma fakt, 
że we „wzorcowej” rejencji poziom dobrobytu (Wohlstand) – operacjonalizowany 
wysokością odprowadzanego podatku – nie mógł być czynnikiem przesądzają-
cym, że na jej terenie występowała najniższa umieralność niemowląt, co zresztą 
koresponduje z uwagami na temat kaszubskich i polskich powiatów na Pomorzu 
Gdańskim i w Wielkopolsce, na których obszarze, w porównanie z innymi pobli-
skimi im jednostkami administracyjnymi, opisywane zjawisko wyglądało dość 
dobrze.

Sytuacja finansowa mieszkańców danego regionu, rozpatrywana w kontek-
ście wysokości odprowadzanych podatków, jest lepiej uchwytna w wypadku spo-
łeczeństwa miejskiego niż wiejskiego, a to ostatnie przeważało we wschodnich 
prowincjach Prus. Można zakładać, że agrarna specyfika, szczegółowiej patrząc, 
społeczno-zawodowa struktura ojców czy niezamężnych matek nowo narodzo-
nych dzieci, rzutowała w jakiś sposób na zróżnicowane kształtowanie się zjawiska 
umieralności niemowląt. Ale i w tym wypadku czeka nas niespodzianka badaw-
cza, jeśli pod uwagę weźmiemy osiemnaście kategorii72 przedstawionych w we-
berowskim układzie pozycji w zawodzie i przynależności do działu gospodarki 

71 SBBSSP, s. 117 (Übersicht 14: Säuglingssterblichkeit und Wohlstand). 
72 Kategorie: Aa, Ab, Ac, Ad, Ba, Bb, Bc, Bd, Ca, Cb, Cc, Cd, D1, D2, E1, E2, E3, F. Ob-

jaśnienia: A – rolnictwo; B – przemysł i rzemiosło; C – handel i komunikacja (a – samodzielni 
i kierownicy firm; b – wykształcony personel techniczny i kupiecki; c – robotnicy wykwalifiko-
wani; d – robotnicy niewykwalifikowani); D – służba domowa i robotnicy dniówkowi (1 – służba 
domowa łącznie z osobistą; 2 – osoby imające się różnych zajęć); E – wojskowi, urzędnicy, wol-
ne zawody (1 – oficerowie, wyżsi urzędnicy, prawnicy, lekarze, przedstawiciele świata sztuki; 
2 – podoficerzy, ogólny personel biurowy i administracyjny; 3 – niższy personel, w tym portierzy, 
gońcy, obsługa zakładów użyteczności publicznej); F – rentierzy, emeryci, wycużnicy itp.
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narodowej (1910 rok)73. Porównując bowiem za pomocą względnego wskaźni-
ka podobieństwa74, mierzonego w skali od zero (zupełny brak podobieństwa) do 
jeden (idealne podobieństwo), skład „rodzicielski” wzorcowego okręgu admini-
stracyjnego z innymi w państwie pruskim, otrzymujemy wyniki, które nakazują 
uznać „polskie” rejencje, z wyjątkiem opolskiej, za charakteryzujące się dużym 
podobieństwem do rejencji aurichskiej, zważywszy na wartość wskaźnika oscy-
lującą pomiędzy 0,696 (rejencja kwidzyńska) a 0,726 (rejencja bydgoska najbar-
dziej podobna w całym kraju!). Siłą rzeczy z uwagi na przemysłowo-górniczy 
charakter Górnego Śląska rejencja opolska z wynikiem 0,389, który wskazywał 
na niski stopień podobieństwa, znacznie odbiegała od aurichskiej, sytuując się 
w pierwszej ćwiartce odmiennych jednostek administracyjnych pod względem 
składu społeczno-zawodowego rodziców, głównie za sprawą przynajmniej dwu-
krotnie większego udziału robotników wykwalifikowanych (26,8%) i niewykwa-
lifikowanych (23,7%) zatrudnionych w przemyśle i rzemiośle, a stanowiących 
prawie połowę wśród ojców lub matek nowo narodzonych dzieci. Jeśli już doszu-
kiwać się jakiejś specyfiki obszaru wschodniofryzyjskiego, to należy wskazać na 
przynajmniej dwukrotnie większy udział osób zatrudnionych w handlu i trans-
porcie, szczególnie w kategorii prowadzących działalność na własny rachunek, to 
jest samodzielnych (7,6%), i robotników wykwalifikowanych (6,7%), co zapewne 
pozostawało w związku z nadmorskim położeniem rejencji, do której także przy-
należała część wysp wchodzących w skład Archipelagu Fryzyjskiego (żegluga). 
Oczywiście do analizy samej tylko struktury urodzeń przeprowadzonej pod ką-
tem przynależności rodzica do danej kategorii społeczno-zawodowej można mieć 
zastrzeżenie, gdyż nie uwzględnia ona możliwości różnego kształtowania się na-
tężenia zgonów niemowląt w obrębie danej kategorii. Gwoli ścisłości, nie chodzi 
tu wcale o fakt, że w rejencji aurichskiej w porównaniu z „polskimi” rejencjami 
w poszczególnych kategoriach rodziców umieralność wśród najmłodszych dzieci 
była niższa, tylko o to, czy udział jakiejś kategorii społeczno-zawodowej w ogól-
nej umieralności niemowląt przyjętej za całość był znacząco odmienny na danym 
obszarze. Porównując wskaźniki podobieństwa wyliczone na podstawie danych75 
za lata 1906–1910, można stwierdzić w tej dziedzinie brak znaczących różnic: 
wszystkie „polskie” rejencje, tak jak i szereg innych, sytuowały się w przedziale 

73 SBBSSP, s. 118–119 (Übersicht 15: Die Lebendgeborenen nach der Berufsstellung der El-
tern).

74 Wyraża on stosunek sumy najmniejszych udziałów względnych do sumy najwięk-
szych udziałów względnych dla poszczególnych grup czy kategorii porównywanych obiektów. 
Zob. M. Sobczyk, Statystyka [31], s. 80–81. 

75 SBBSSP, s. 120–121 (Übersicht 16: Die Säuglingssterblichkeit in den Regierungsbezirken 
nach der Berufsstellung der Eltern). Obliczenia własne z uwzględnieniem brakujących danych, 
których poziom wyznaczono na podstawie różnicy pomiędzy ogólną umieralnością niemowląt 
a sumą cząstkowej umieralności niemowląt (dziewiętnasta kategoria).
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bardzo dużego podobieństwa względem rejencji aurichskiej, najbliżej opolska 
(0,862), najdalej zaś gdańska (0,810). Jeśli i w tym wypadku doszukiwać się ja-
kiejś specyfiki wschodniofryzyjskiego obszaru, to z jednej strony należy zwrócić 
uwagę na stosunkowo niski wkład w ogólną umieralność niemowląt dzieci służby 
domowej (8,4%), z drugiej zaś na stosunkowo wysoki wkład w ogólną umie-
ralność niemowląt dzieci osób imających się różnych zajęć (9,6%). Stwierdze-
nie to ma jednak pomniejsze znaczenie, ponieważ wymienione kategorie, przede 
wszystkim służba domowa, właśnie w rejencji aurichskiej miały względnie nie-
wielki udział w ogólnej liczbie urodzeń, biorąc za podstawę porównań ten, który 
notowały „polskie” rejencje, z wyjątkiem opolskiej76. Aby jeszcze dobitniej uka-
zać nieistotność tego czynnika w kształtowaniu się umieralności niemowląt, za-
uważmy, że drugi obszar w Prusach wyróżniający się najniższą intensywnością 
zgonów wśród najmłodszych dzieci to rejencja kasselska w Hesji-Nassau notująca 
wartość wskaźnika równą 0,781. Ustępowała ona pod względem największego 
oddalenia od rejencji aurichskiej tylko rejencji osnabrückskiej i Berlinowi.

Kluczowe znaczenie dla rozumienia fenomenu wysokiej umieralności nie-
mowląt we wschodnich prowincjach Prus powinna mieć analiza przyczyn zgo-
nów w grupie zmarłych dzieci, które nie ukończyły pierwszego roku życia77. 
W słowie „powinna” ukrywa się niedoskonałość materiałów źródłowych wy-
nikająca z faktu niedokładnego w wielu wypadkach lub dość subiektywnego 
określania przyczyn rozstania się z życiem, szczególnie na obszarach wiejskich, 
gdzie opieka lekarska z reguły funkcjonowała gorzej lub nie docierała do uboż-
szych osób dotkniętych chorobą. Tu też częściej przyczyna zgonu była podawana 
przez rodzinę lub innych bliskich (rysunek 4), co przy braku fachowej wiedzy 
mogło prowadzić do przekłamań78. Nawet we „wzorcowej” rejencji aurichskiej 
przyczyny niepodane lub nieznane stanowiły istotny składnik w ogólnej umie-
ralności niemowląt; w latach79 1905–1912 na tysiąc urodzeń żywych przeciętnie 
przypadało na tę kategorię 12,3 zgonu wśród najmłodszych dzieci, a udział nie-
ustalonej przyczyny w ogólnej liczbie zejść śmiertelnych wśród najmłodszych 

76 Najmniejszy udział osób imających się różnych zajęć wśród rodziców nowo narodzonych 
dzieci.

77 SBBSSP, s. 102–116 (Übersicht 13: Die Säuglingssterblichkeit in den Regierungsbezirken 
nach Todesursachen).

78 Zob. Albert Guttstadt, Die Unterlagen der Todesursachenstatistik, „Zeitschrift des Kö-
niglich Preussischen Statistischen Landesamts” 48, 1908, s. 63–67. Wprowadzenie do analizy 
głównych przyczyn zgonów niemowląt daje: F. Rott, Der Rückgang der Säuglingssterblichkeit 
[10], s. 99–122 (w tabeli 5 w pozycji 28 i 29 zamiast „Krankheiten der Kreislauforgane” powinny 
być: „Krankheiten der Verdaungsorgane”).

79 SBBSSP, s. 102–116 (Übersicht 13: Die Säuglingssterblichkeit in den Regierungsbezirken 
nach Todesursachen). Brak danych dla rejencji olsztyńskiej w 1904 roku. Dla lat 1905–1912 obli-
czenia własne cząstkowych współczynników umieralności i udziałów względnych przyczyn zgo-
nów.
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dzieci wyniósł aż 12,5%, podczas gdy w rejencji opolskiej wielkości te kształto-
wały się na o wiele niższym poziomie: natężenie zgonów wyniosło 4,6‰, a jego 
wkład osiągnął tylko 2,4%, co nie dziwi, zważywszy na wysoki odsetek ludno-
ści miejskiej w większym stopniu korzystającej z opieki medycznej, a ponadto – 
w wypadku zmarłych – częściej poddanej obligatoryjnemu lekarskiemu oglądo-
wi zwłok, w zależności od rozporządzeń samorządowych80. Niemniej jednak ów 
brak danych stanowi zarazem cenną informację na temat rozwoju służby zdro-
wia, korzystania z jej usług oraz stanu samowiedzy na danym terenie; pozwala 
skonstatować, że we wspomnianych latach w grupie „polskich” rejencji najgo-
rzej wyglądała sytuacja w okręgu kwidzyńskim, na którego obszarze na tysiąc 

80 J. Vögele, Sozialgeschichte [1], s. 63–64, 330.

Rysunek 4. Procentowy udział przyczyn zgonów nieznanych lub niepodanych  
w grupie niemowląt w powiatach „polskich” rejencji w 1911 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Medizinalstatistische Nachrichten” 4, 1912/13, s. 96–
115, 320–333, 243–264.
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urodzeń żywych przypadało 43,9 zgonów niemowląt, którym nie przypisano 
przyczyny śmierci. Udział tej kategorii w grupie dzieci zmarłych przed ukoń-
czeniem pierwszego roku życia wyniósł aż 21,3%; innymi słowy, na obszarze 
rejencji kwidzyńskiej co piąte niemowlę umierało bez jakiegokolwiek diagnozy, 
co specjalnie nie dziwi, zważywszy na najniższą liczbę hospitalizowanych tam 
osób81, podczas gdy w rejencji opolskiej – tylko co czterdzieste. Pokazuje to re-
gionalne różnice w dostępie do opieki lekarskiej i zarazem pozwala, ale tylko po 
części, wytłumaczyć, dlaczego na Górnym Śląsku sytuacja w zakresie umieral-
ności niemowląt nie wyglądała tak źle, jakby można było tego oczekiwać, mając 
na uwadze warunki środowiskowe, które zapewne przyczyniły się do tego, że to 
właśnie na obszarze rejencji opolskiej był najwyższy udział zgonów niemowląt 
z powodu niezdolności do życia, wynoszący 31,2% (dla porównania w rejencji 
aurichskiej: 20,0%). Tu również w panoramie przyczyn śmierci w grupie naj-
młodszych dzieci wybijało się zapalenie płuc (natężenie 13,8‰; udział 7,1%), jed-
nakże choroby zakaźne okresu dziecięcego na tym obszarze nie zbierały jakiegoś 
ponadnormatywnego śmiertelnego żniwa.

Spośród osiemnastu przyczyn śmierci82 najistotniejsze znaczenie w ocenie po-
ziomu umieralności niemowląt mają choroby układu trawiennego, ponieważ ich 
poziom odzwierciedlał symptomatycznie jakość odżywiania dzieci w ich pierw-
szym okresie życia, dając też pewne pojęcie o częstotliwości karmienia piersią 
czy też pewien wgląd w stan sanitarno-higieniczny, który w 1900 roku, biorąc 
pod uwagę zaopatrywanie ludności w bieżącą wodę, pozostawiał wiele do ży-
czenia we wschodnich rejencjach Prus, szczególnie w kwidzyńskiej (5%), bydgo-
skiej (7%), gumbińskiej (9%) i poznańskiej (11%); dla porównania w całym kraju 
dwie piąte mieszkańców miało dostęp do tego udogodnienia (39%)83. Jest rzeczą 
znamienną, że w latach 1905–1912 we „wzorcowej” rejencji aurichskiej natęże-
nie zgonów niemowląt zmarłych z powodu chorób układu trawiennego, przede 
wszystkim biegunek, nieżytu jelit i żołądka, wyniosło przeciętnie tylko 10,9‰ 
i było przynajmniej trzykrotnie niższe od notowanego w „polskich” rejencjach, 

81 W 1913 roku rejencji kwidzyńskiej na 10 tysięcy mieszkańców przypadały 144 osoby ho-
spitalizowane, w olsztyńskiej – 146, w bydgoskiej – 156, w poznańskiej – 180, w opolskiej 208, 
w gdańskiej – 302; dla porównania w państwie pruskim – 368. Różnice między wschodem a za-
chodem kraju były bardzo wyraźne. Zob. R. Spree, Soziale Ungleichheit [11], s. 185 (Tabelle 19: 
Anteil der Krankenhauspatienten pro 10000 Einwohner).

82 To jest: 1 – niezdolność do życia; 2 – odra, płonica, błonica; 3 – koklusz, 4 – tyfus, 5 – róża 
i zakażenia ran; 6 – gruźlica; 7 – zapalenie płuc; 8 – grypa; 9 – pozostałe zakaźne choroby; 
10 – choroby układu oddechowego; 11 – choroby układu krążenia; 12 – choroby układu nerwowe-
go; 13 – choroby układu trawiennego; 14 – choroby układu moczowo-płciowego; 15 – nowotwory; 
16 – nagła śmierć; 17 – pozostałe podane przyczyny; 18 – przyczyny niepodane i nieznane.

83 R. Spree, Soziale Ungleichheit [11], s. 119, 187 [Tabelle 21: Anteil der Bewohner von Ort-
schaften mit zentralen Wasserversorgung an den Einwohnerzahl der preußischen Regierungsbe-
zirke im Jahre 1900 (in v.H.)].
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których większość odznaczała się, powtórzmy, dwukrotnie wyższą ogólną inten-
sywnością zgonów wśród najmłodszych dzieci. W kontekście powyższych uwag 
nie stanowi zaskoczenia fakt, że to właśnie na obszarze rejencji gdańskiej, prze-
wodzącej w niechlubnej statystyce, umieralność z powodu zaburzeń w funkcjo-
nowaniu układu trawiennego (61,6‰) była prawie sześciokrotnie wyższa w po-
równaniu z notowaną we Wschodniej Fryzji, a w strukturze przyczyn zgonów, 
z wynikiem 29,0%, zajmowała pierwsze miejsce. Wprawdzie w południowej czę-
ści Pomorza Nadwiślańskiego (łącznie z Krajną) relacje te wyglądały znacznie 
lepiej (39,3‰; 19,1%), ale tak niski wynik był tu najprawdopodobniej skutkiem 
niepodawania w wielu wypadkach informacji o przyczynie zgonu niemowlęcia. 
Natomiast pewne jest, że w najbardziej polskim, biorąc pod uwagę wyniki staty-
styki językowej, okręgu poznańskim (31,0‰; 17,5%) i najbiedniejszym w świe-
tle danych statystyki podatkowej okręgu olsztyńskim (35,4‰; 20,1%) natężenie 
rzeczonych i wszystkich zgonów niemowląt było niskie, oczywiście na tle po-
zostałych „polskich” rejencji, co może wskazywać, iż na tych obszarach w naj-
większym stopniu było rozpowszechnione karmienie piersią (przez dłuższy czas) 
nowo narodzonych dzieci. 

W starszej84 i nowszej85 literaturze przedmiotu wskazuje się, że prawdopo-
dobieństwo przeżycia pierwszego roku przez noworodka maleje wraz z (dalszą) 
kolejnością jego urodzenia u matki, co jest w głównej mierze uwarunkowane 
czynnikiem biologicznym (starzenie się rodzicielek) oraz materialno-finanso-
wym (możliwość zapewnienia należytej opieki, pokarmu itp. kolejnemu nowo 
narodzonemu dziecku). Zakładając powszechność tej prawidłowości w czasie 
i przestrzeni, warto postawić pytanie, czy wysoka umieralność niemowląt we 
wschodnich prowincjach Prus, w tym na obszarze „polskich” rejencji, nie była 
uwarunkowana powyższym czynnikiem strukturalnym, to jest rozmiarami 
dzietności kobiet. Według danych spisowych z 1910 roku86 w Prusach zamęż-
na lub będącą niegdyś w formalnym związku kobieta wydała na świat średnio 

84 GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr. 2011: Zeitungsberichte, Drucksachen usw. über den 
Geburtenrückgang, k. 263–263v. W 1885 roku w czasopiśmie Saksońskiego Biura Statystycznego 
opublikowano wyniki badań Geißlera o umieralności niemowląt według kolejności przyjścia na 
świat. Dane odnosiły się do 5236 kobiet, które urodziły 26 429 dzieci. I tak, w grupie niemowląt 
wydanych na świat jako 1. dziecko intensywność zgonów wyniosła 22,9%; 2. – 20,4%; 3. – 21,2%; 
4. – 23,2%; 5. – 26,3%; 6. – 28,9%; 7. – 31,2%; 8. – 33,2%; 9. – 36,1%; 10. – 41,3%; 11. – 51,4%; 
12. i więcej – 59,7%.

85 J.Z. Holzer, Demografia [17], s. 228–229.
86 GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr. 2001: Königlich Preussisches Statistisches Landesamt 

an den Herrn Minister des Innern, Berlin, den 7 Juli 1914 – Tabellen über Herkunft und Geburten-
häufigkeit der verheirateten, verwitweten und geschiedenen Mütter im Preussischen Staate nach 
der Volkszählung von 1910).
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4,24 dziecka, najczęściej dwoje – dominanta87. We „wzorcowej” rejencji aurich-
skiej parametry te były zbliżone do krajowych (4,46; 2). Inaczej rzecz wyglądała 
w „polskich” rejencjach, na których obszarze symptomatyczna88 dzietność była 
wysoka89. Urodzone tam kobiety, a spisane w 1910 roku w Prusach, wydały na 
świat średnio od 4,74 dziecka (okręg gdański) do 5,07 dziecka (okręg opolski)90. 
Mimo to poziom dzietności kobiet pochodzących z „polskich” rejencji nie od-
biegał aż tak znacząco od tego, którym charakteryzowały się mieszkanki Prus 
urodzone we Wschodniej Fryzji, będąc wyższym od tego ostatniego o 6,1–13,6%, 
co zresztą nie dziwi, zważywszy na dość agrarny charakter rejencji aurichskiej: 
w 1910 roku prawie połowa rodzących na jej obszarze kobiet była związana bez-
pośrednio lub pośrednio z pierwszym sektorem gospodarki91. Dla przypomnie-
nia, we „wzorcowej” rejencji aurichskiej umieralność niemowląt była dwukrotnie 
wyższa w porównaniu z przeciętną w „polskich” rejencjach. A zatem rolę tego 
czynnika strukturalnego należy pomniejszyć, mając też na uwadze fakt, że naj-
wyższą dzietnością kobiet odznaczał się imigracyjny obszar Górnego Śląska92, 
gdzie z kolei umieralność niemowląt nie należała do najwyższych. Budzi to zdzi-
wienie jeszcze z innego powodu. Otóż w rejencji opolskiej w opiece nad najmłod-
szymi dziećmi – jak można przypuszczać na podstawie danych spisowych z 1910 

87 Należy pamiętać, że podawane tu wartości odnoszą się zarówno do kobiet, które wyszły 
z okresu prokreacji, jak i tych, które dopiero miały wejść na drogę macierzyństwa, nie wspomi-
nając już o najliczniejszej grupie „realizujących się” matek. Innymi słowy, mankamentem tych 
danych z punktu widzenia oceny sytuacji jest brak generacyjnego ujęcia pozwalającego pominąć 
„niepotrzebne” rodzicielki, na przykład urodzone przed 1850 rokiem. Analizując dzietność na 
podstawie danych spisowych, należy także mieć na uwadze fakt, że pod względem terytorialnym 
informacje liczbowe przedstawiono według miejsca urodzenia, nie zaś zamieszkania. Przykłado-
wo w grupie Wielkopolanek znalazły się i te, który zamieszkiwały obszar, dajmy na to, Westfalii, 
ale urodziły się w Wielkopolsce, nie mamy zaś kobiet, które urodziły się w Westfalii, a przywę-
drowały na obszar Wielkopolski (prowincja poznańska).

88 O dzietności w ścisłym rozumieniu demograficznym można mówić, gdy na przykład po-
sługujemy się wynikami współczynnika dzietności teoretycznej kobiet (TFR), który niestety jest 
niemożliwy do obliczenia dla rejencji.

89 Zob. też Stefan Kowal, Społeczeństwo Wielkopolski i Pomorza Nadwiślańskiego w latach 
1871–1914. Przemiany demograficzne i społeczno-zawodowe, Poznań 1982, s. 219–227. 

90 Najczęściej urodziły dwoje dzieci.
91 SBBSSP, s. 118–119 (Übersicht 15: Die Lebendgeborenen nach der Berufsstellung der 

Eltern).
92 W latach 1904–1912 część gmin miejskich i wiejskich Zagłębia Górnośląskiego, liczących 

sobie powyżej 15 tysięcy mieszkańców, przede wszystkim wskutek wzmożonego napływu osób 
młodych notowała przeciętny poziom rozrodczości powyżej 50‰ (Rozbark – część Bytomia, 
Świętochłowice), a zdecydowana większość od 40‰ do 50‰. Zob. Veröffentlichungen des Kai-
serlichen Gesundheitsamtes 29, 1905, s. 1361–1366; 30, 1906, s. 1177–1182; 31, 1907, s. 1245–1250; 
32, 1908, s. 1011–1016; 33, 1909, s. 1109–1115; 34, 1910, s. 947–953; 35, 1911, s. 907–913; 36, 1912, 
s. 1087–1093.
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roku93 – w stosunkowo małym wymiarze uczestniczyli dziadkowie i inni człon-
kowie złożonych rodzin (w rodzinnych gospodarstwach domowych stanowili oni 
tylko 4% osób); rodzice byli przede wszystkim zdani na siebie lub opiekunki 
pochodzące spoza kręgu rodzinnego, co zapewne, obok wspomnianych warun-
ków środowiskowych, musiało być czynnikiem negatywnie oddziaływającym na 
poziom tamtejszej umieralności niemowląt.

Przyczyny wysokiej intensywności zgonów wśród najmłodszych dzieci na 
obszarze „polskich” rejencji należy też – a nawet przede wszystkim – rozpatrzeć 
w kontekście narodowościowym. Skoro jest mowa o „polskich” rejencjach, to po-
stawmy śmiałą hipotezę, że wysoka umieralność niemowląt na obszarze sześciu 
badanych okręgów administracyjnych państwa pruskiego pozostawała w związ-
ku z tym, że były one licznie zamieszkałe przez ludność polską czy kaszubską 
(„negatywna” stymulanta). Nie miejsce tu, by opisywać meandry pruskiej sta-
tystyki językowej, podstawowego źródła do poznania stosunków narodowościo-
wych na wschodzie Rzeszy. Wystarczy wspomnieć, że przez samych badaczy 
niemieckich była kwestionowana zasadność wydzielenia języka kaszubskiego, 
a przede wszystkim „mazurskiego”94. W statystyce wśród „mówiących inaczej” 
matek ukrywały się te, które w zdecydowanej większości jako język ojczysty 
podały kaszubski (rejencja gdańska) lub mazurski (rejencja olsztyńska). 

Śmiałą hipotezę powinien wspierać fakt wyższej dzietności kobiet posługują-
cych się językiem polskim czy kaszubskim. Przyjmując za podstawę względnych 
porównań średnią dzietność kobiet mówiących wyłącznie po niemiecku, okazuje 
się, że Polki urodzone w miastach rejencji opolskiej (5,54) w porównaniu z Niem-
kami (3,89) miały aż o 42,5% wyższą przeciętną liczbę wydanych na świat dzieci. 
Bez względu na miejsce urodzenia matek – miasto czy wieś – tego rodzaju różnicę 
można odnotować dla wszystkich „polskich” rejencji. Przyjęła ona najmniejszy 
rozmiar w grupie Polek, które pochodziły ze wsi położonych w rejencji bydgoskiej 
(18,6%), co także należy łączyć z powolniejszym tempem przemian moderniza-
cyjnych na obszarach wiejskich. Dodajmy, że Polki, Kaszubki czy Mazurki, któ-
re urodziły się na wsi rejencji opolskiej, kwidzyńskiej, gdańskiej i olsztyńskiej, 
wydały na świat najczęściej sześcioro dzieci95, podczas gdy Niemki – tylko dwoje 

93 Preußische Statistik, Bd. 234, 1 (1910), s. 27. Na poziomie powiatów nie dysponujemy 
bardziej szczegółowymi ustaleniami odnośnie do form współzamieszkiwania. Tylko dane spisowe 
z 1885 roku pozwalają wniknąć we wspomnianą materię. Między innymi na ten temat: Mikołaj 
Szołtysek, Siegfried Gruber, Sebastian Klüsener, Joshua R. Goldstein, Spatial Variation in House-
hold Structure in Nineteenth-Century Germany, „Population-E” 69, 2014, No. 1, s. 55–80, DOI: 
10.3917/pope.1401.0055.

94 L.C. Belzyt, Pruska statystyka [45], s. 10–26.
95 W rejencji poznańskiej i bydgoskiej – czworo.
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– i to we wszystkich „polskich” rejencjach96. Tak wysoka dzietność w grupie 
rzeczonych kobiet stała się nawet przedmiotem kpin w pruskim Landtagu, w któ-
rym padły słowa o polnische Kaninchen (o polskich króliczkach)97, i wskazywała 
dobitnie na większe postępy regulacji liczby urodzeń wśród ludności niemieckiej. 
Te dość odmienne zachowania w dziedzinie prokreacji – powtórzmy – powinny 
się objawiać zwiększoną umieralnością niemowląt u ludności posługującej się 
językiem polskim czy kaszubskim. Zasadność tego przypuszczenia zweryfikuje-
my dalej na podstawie innych danych.

W nowszej literaturze przedmiotu za sprawą badaczy anglosaskich przyjął 
się pogląd, że w dobie transformacji demograficznej, przede wszystkim na po-
czątku XX wieku, społeczność ewangelicka w porównaniu z katolicką odzna-
czała się lepszą kondycją zdrowotną, czego dowodzić miała niższa umieralność 
niemowląt w grupie dzieci rodziców deklarujących przynależność do pierwszej 
z wymienionych grup wyznaniowych98. Przyczyn tej odmienności doszukiwano 
się w wyższym poziomie zamożności protestantów, ich większej otwartości na 
nowinki, a także przykładaniu dużej wagi do spraw życia doczesnego, co mogło 
czynić rodziców mniej „obojętnymi” na los nowo narodzonych dzieci. Tego ro-
dzaju wyjaśnienia różnic w poziomie umieralności wśród niemowląt nie potwier-
dzają badania Grażyny Liczbińskiej nad ludnością Poznania w trzeciej kwarcie 
XIX wieku, z których wynika, chyba ku zdziwieniu samej autorki, iż parametry 
demograficzne u katolików wcale nie wyglądały gorzej niż u ewangelików, a na-
wet lepiej, w czym istotną rolę miały ponoć odgrywać sprawy związane z za-
opatrywaniem w wodę99. Dodajmy, że większość wśród poznańskich katolików 
stanowili Polacy.

96 GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr. 2001: Königlich Preussisches Statistisches Landes-
amt an den Herrn Minister des Innern, Berlin, den 7 Juli 1914 – Tabellen über Herkunft und Ge-
burtenhäufigkeit der verheirateten, verwitweten und geschiedenen Mütter im Preussischen Staate 
nach der Volkszählung von 1910 (obliczenia własne średniej dzietności i jej relacji w obrębie grup 
językowych).

97 Por. Dariusz K. Chojecki, „Volk ohne Jugend”. Strach przed starością demograficzną na-
rodu niemieckiego (a młodością polskiego) na przykładzie poglądów Friedricha Burgdörfera, 
w: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), 
red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc, t. II: Aspekty społecz-
no-kulturowe, Warszawa 2016, s. 295–296.

98 Grażyna Liczbińska, Umieralność i jej uwarunkowania [9], s. 12 i in.
99 Tamże, s. 122–123 (uwagi końcowe). Jednym z symptomów pogorszonych warunków śro-

dowiskowych była wysoka zapadalność na tyfus u mieszkańców Poznania. Władze miejskie, ma-
jąc to na uwadze, planowały wprowadzić system zaopatrywania w dobrej jakości mleko. Przy 
szczupłości środków finansowych, którymi dysponowało Patriotyczne Stowarzyszenie Kobiet, 
pomysł ten stał się przewodnim motywem działań zmierzających do ograniczenia rozmiarów 
umieralności niemowląt (GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr. 2782: RP an den MGUMA, Posen, 
den 5. September 1905, k. 67–67v). Zob. też Waldemar Karolczak, Miejskie Pijalnie Mleka w la-
tach 1906–1914, „Kronika Miasta Poznania” 1996, nr 2, s. 275–292.
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Rysunek 5. Udział ludności posługującej się językiem polskim czy kaszubskim 
w powiatach „polskich” rejencji Prus w 1910 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji wymienionej w przypisie 102.

Jak już powiedziano, ludność polskojęzyczna w porównaniu z niemieckoję-
zyczną odznaczała się o wiele większą dzietnością. Dzietność była szczególnie 
wysoka na wsi. Uzupełnijmy te stwierdzenia faktem, że na początku XX wieku 
w państwie pruskim ludność katolicka w porównaniu z ewangelicką charakte-
ryzowała się większą rozrodczością i płodnością100. Wiedząc o tym, zbadajmy,  
czy obszary, na których zamieszkiwali licznie Polacy, katolicy i włościanie – nie-
stanowiący, by użyć skrótu myślowego, awangardy w procesach modernizacji de-
mograficznej – odznaczały się zwiększoną umieralnością niemowląt. Przyjmij-
my zatem za nasze zmienne niezależne: „polskość”, „katolickość” i „wiejskość”. 
Powinny one oddziaływać na zmienną zależną, to jest umieralność niemowląt. 

100 Johannes Forberger, Geburtenrückgang und Konfession, Berlin 1914, s. 25–27 i in.
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Rysunek 6. Udział ludności deklarującej wyznanie katolickie  
w powiatach „polskich” rejencji Prus w 1910 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wymienionych w przypisie 103.

Niech zmienne wyjaśniające będą procentowymi udziałami względnymi ludno-
ści: posługującej się językiem101 polskim czy kaszubskim (rysunek 5)102; deklaru-
jącej przynależność do Kościoła katolickiego (rysunek 6)103; spisanej w gminach 
wiejskich lub miejskich liczących sobie mniej niż 2 tysiące ludności (rysunek 7)104. 
Zważywszy na brak innej statystyki, kryterium językowe jest traktowane jako 
wyznacznik przynależności do ludności polskiej, co jednak – podkreślmy – nie 
jest tożsame z przynależnością do narodu polskiego, szczególnie w wypadku czę-
ści Mazurów, Kaszubów czy Ślązaków. Druga cecha nie wymaga komentarza, 

101 Łącznie z „dwujęzycznymi”. Zob. też uwagi: S. Kowal, Społeczeństwo [89], s. 223.
102 Na podstawie danych zawartych w pracy: L.C. Belzyt, Pruska statystyka [45], wszędzie.
103 Preußische Statistik, Bd. 234, 1 (1910), s. 206–209, 215–218, 222–224 (obliczenia własne).
104 Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 240 (1910), s. 14–17, 20–25 (obliczenia własne).



181Umieralność niemowląt w „polskich” rejencjach Prus na początku XX wieku

natomiast trzecia – tak. Ponieważ dane językowe (dość rzetelne) i wyznaniowe 
pochodzą ze spisu z początku grudnia 1910 roku, celem zachowania chronolo-
gicznej i przestrzennej spójności zmiennych niezależnych pominięto w doborze 
dane ze spisu zawodowego z 1907 roku, na których podstawie ową włościańskość 
można by zoperacjonalizować udziałem względnym ludności utrzymującej się 
czy utrzymywanej z rolnictwa105, przyjęto zaś ogólnoniemieckie kryterium de-
mograficzne, nakazujące zaliczać do ludności wiejskiej także mieszkańców ma-
łych gmin posiadających prawa miejskie – miasteczek, często gospodarczo silnie 
powiązanych ze światem wiejskim. W skład badania weszło 107 powiatów poło-
żonych na terenie „polskich” rejencji, dla których została wyznaczona przeciętna 

105 Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 209 (1907), s. 21–46, 108–135, 172–191.

Rysunek 7. Udział ludności w gminach liczących sobie poniżej 2 tysięcy osób 
w powiatach „polskich” rejencji Prus w 1910 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wymienionych w przypisie 104.
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umieralność niemowląt z lat 1908–1912, by ograniczyć wpływ wahań przypad-
kowych. W obliczeniach zastosowano wagi w postaci przeciętnej liczby urodzeń 
z lat 1908–1912. Dla powiatów olsztyńskiego i nyskiego wykonano obliczenia re-
trospektywne dla lat 1908–1909 (1910), kiedy jeszcze nie były wydzielone z nich 
miasta na prawach powiatu (Olsztyn i Nysa)106.

Po przyjęciu istotności statystycznej107 na poziomie α < 0,05, analiza kore-
lacji i regresji liniowej na podstawie wyżej dobranych cech o znacznym stopniu 
zmienności108 mieszczącym się w przedziale od 39,0% do 53,3% (zmienna zależ-
na 14,7%)109 pozwala dowieść, co następuje. We wszystkich wypadkach, wyko-
rzystując miarę korelacji Pearsona, której wartości sytuują się w przedziale od 
–1 (idealny ujemny związek dwóch cech) do 1 (idealny dodatni), obserwuje się 
ujemną współzależność pomiędzy danymi udziałami ludności a umieralnością 
niemowląt; nie ma ona istotnego charakteru w odniesieniu do ludności katolic-
kiej (–0,177), czego jednak nie można powiedzieć w wypadku osób zamieszkują-
cych na wsi (–0,205) bądź posługujących się językiem polskim czy kaszubskim 
(–0,381)110, w których kategorii korelacja jest dość znaczna jak na rozpatrywane 
zmienne. Upoważnia nas to do stwierdzenia, że na interesującym nas obszarze 
– wbrew oczekiwaniom i utartym sądom o tak zwanej wyższości kulturowej lud-
ności niemieckiej – intensywność zgonów wśród najmłodszych dzieci nierzadko 
była tym niższa, im więcej, relatywnie rzecz biorąc, zamieszkiwało na danym 
terenie osób posługujących się językiem polskim bądź kaszubskim, w czym 
pomniejszą rolę odgrywały stosunki wyznaniowe i przestrzenne. Gwoli ścisło-
ści, na poziomie poszczególnych rejencji reguła ta w ogóle nie odnosiła się do 
mieszkańców Mazur, będących w większości ewangelikami111, którzy odznaczali 
się bardzo wysoką dzietnością, oraz osób zamieszkujących południowe obszary 
Pomorza Nadwiślańskiego (łącznie z Krajną), gdzie najwięcej niemowląt umie-
rało z powodu zaburzeń w funkcjonowaniu układu pokarmowego i prawdopo-
dobnie braku należytej opieki lekarskiej, natomiast najbardziej „pasowała” do 

106 Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 33, 1909, s. 1109, 1113; 34, 1910, 
s. 947, 951; 35, 1910, s. 911; Preußische Statistik, Bd. 220 (1908), s. 218–219, 230–231; Bd. 224 
(1909), s. 218–219, 230–231; Bd. 229 (1910), s. 218–219, 230–231.

107 Dla testu t-studenta.
108 Dla poszczególnych par zmiennych wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona 

mniejsza od 0,5.
109 W tym wypadku podano nieważone wyniki klasycznego współczynnika zmienności.
110 Przedział ufności współczynnika dla α 0,95 od –0,471 do –0,291.
111 W 1905 roku w rejencji olsztyńskiej na 100 ewangelików posługujących się wyłącznie 

językiem niemieckim przypadało 134 ewangelików posługujących się językiem polskim, kaszub-
skim czy „mazurskim”. W kategorii ludności katolickiej relacja ta dla wymienionych grup kształ-
towała się na poziomie 78. Obliczenia własne na podstawie Preußische Statistik, Bd. 206, 1 (1905), 
s. 82, 84.
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mieszkańców północnej części Pomorza Nadwiślańskiego112 oraz środkowej i po-
łudniowej części Wielkopolski113, którzy przesądzali o sile i kierunku związku 
(istotne statystycznie ważone przeciętną liczbą urodzeń z lat 1908–1912 wartości 
współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla rejencji gdańskiej: –0,593; dla re-
jencji poznańskiej: –0,534). Przykład rejencji gdańskiej, na której obszarze opi-
sywana zależność przybrała największą siłę, może stanowić punkt wyjścia do 
poczynienia uwag na temat jednorodności danych. Otóż tu powiaty z największą 
umieralnością niemowląt, szczególnie ziemskie obejmujące teren Żuław Wiśla-
nych, odznaczały się znikomym udziałem ludności polskojęzycznej, co silnie 
oddziaływało na uzyskaną wielkość współczynnika korelacji. Takich czysto nie-
mieckich jednostek administracyjnych w obrębie „polskich” rejencji było więcej, 
szczególnie w południowo-zachodniej części Śląska Opolskiego. 

Z uwagi na niewystępowanie czysto polskich powiatów, dla pewnej rów-
nowagi danych pomińmy te jednostki administracyjne, w których udział osób 

112 GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr. 2782: RP an den MGUMA, Danzig, den 24. Juni 
1905, k. 16–18. Z raportu wynika, że w rejencji gdańskiej właściwie tylko w stolicy Pomorza 
Nadwiślańskiego podjęto wiele inicjatyw oddolno-samorządowych mających przeciwdziałać wy-
sokiej umieralności niemowląt, co było możliwe dzięki posiadaniu tam odpowiednich środków 
na prowadzenie działań, życzliwości i zrozumienia mieszkańców dla spraw związanych z higieną 
i opieką nad dziećmi. Wysoką umieralność niemowląt w najbliższych okolicach Gdańska i na jego 
robotniczych przedmieściach pominięto milczeniem, kończąc sprawozdanie krągłymi słowami, 
że walka z negatywnym zjawiskiem również postępuje „w mniejszych miastach i na wsi poprzez 
stopniową edukację [prowadzoną] słowem i pismem” (k. 18). W mieście Gdańsku specjalną opie-
ką otoczono dzieci urodzone w związkach pozamałżeńskich, szczególnie narażone na utratę ży-
cia. W tym celu założono Związek na rzecz Opieki nad Dziećmi Wychowywanymi przez Obcych 
(Haltekinderverein), który w 1903 roku przekształcił się w Związek na rzecz Opieki nad Nie-
mowlętami (Verein für Säuglingsfürsorge). Rozszerzono działania propagandowe, informacyjne, 
lekarskie i kuratorsko-opiekuńcze. Te ostatnie przyniosły wymierne wyniki w postaci stosunko-
wo niskiej umieralności niemowląt, które przyszły na świat ze związków nieformalnych (29,6% 
– przeciętna z lat 1904–1908 dla Gdańska; 39,2% – przeciętna z lat 1904–1908 dla wszystkich po-
wiatów w rejencji gdańskiej [obliczenia własne na podstawie Preußische Statistik, Bd. 196 (1904), 
s. 218–219; Bd. 200 (1905), s. 218–219; Bd. 207 (1906), s. 218–219; Bd. 213 (1907), s. 218–219; 
Bd. 220 (1908), s. 218–219)]. Należy jednak pamiętać, co pokazuje przykład Opola, że wartość 
ta była zapewne o kilka punktów procentowych zaniżona wskutek zjawiska „turystyki porodo-
wej”, gdyż część matek przybywała do stolicy regionu, by tu urodzić, a następnie wyjeżdżała 
z dzieckiem, które mogło umrzeć w innym powiecie. Ponadto część kobiet przybyłych wcześniej 
do miasta, w większości zatrudnionych w charakterze służby domowej, po urodzeniu wracała 
z dzieckiem do stron rodzinnych. 

113 GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr. 2782: RP an den MGUMA, Bromberg, den 6. Oktober 
1905, k. 72v. Sygnały o powszechności karmienia piersią niemowląt pojawiły się zarówno w od-
niesieniu do części powiatów rejencji poznańskiej zamieszkanych bardzo licznie przez ludność 
polską, o czym już wspomniano, jak i w odniesieniu do mieszkańców wsi w rejencji bydgoskiej, 
gdzie regułą – zdaniem sprawozdawcy – było naturalne odżywianie, zaś przypadki sztucznego 
były w odwrocie. Jeśli już stosowano ten ostatni sposób żywienia, to w wypadku, kiedy matki 
nie mogły opuścić swego miejsca pracy, by karmić swoje dzieci. Dodajmy, że zdecydowana więk-
szość ludności polskiej zamieszkiwała na obszarach wiejskich (S. Kowal, Społeczeństwo [89], 
s. 225–227).
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posługujących się językiem polskim wyniósł 11% i mniej, wiedząc, że w powiecie 
kościańskim osiągnął on maksymalny poziom 89%. Przy zastosowaniu tego kry-
terium liczba jednostek administracyjnych poddanych badaniu ulega obniżeniu 
do 95, mimo to porządek otrzymanych wyników jest ten sam: największą ujem-
ną współzależność obserwuje się w wypadku udziału ludności posługującej się 
językiem polskim bądź kaszubskim (–0,305)114. Wprawdzie jest ona mniejsza od 
poprzednio otrzymanej, ale należy pamiętać, że na obniżenie się tego wyniku ma 
też wpływ wyłączenie dwunastu powiatów115, na których obszarze intensywność 
zgonów wśród najmłodszych dzieci kształtowała się na ponadprzeciętnie wyso-
kim poziomie (!), to jest powyżej 18,8%, z wyjątkiem miejskiego powiatu elblą-
skiego, gdzie była ona równa średniej116. O ile w nowym układzie danych zmien-
na „katolickość” (–0,106) również nie ma istotnego znaczenia, o tyle „wiejskość” 
(–0,287) nabiera go, wpływając istotnie na rozwój umieralności niemowląt. 

Rozpatrując umieralność niemowląt (U) w kontekście różnych układów 
zmiennych niezależnych: P + K + W, P + K, P + W, K + W, P, K, W (gdzie P – 
procentowy udział osób posługujących się językiem polskim czy kaszubskim; 
K – procentowy udział katolików; W – procentowy udział ludności w gminach 
liczących sobie poniżej 2 tysięcy mieszkańców), dla których można wyznaczyć 
siedem równań regresji liniowej – okazuje się, że dla zbiorowości 107 powiatów 
wchodzących w skład „polskich” rejencji tylko jedno z równań ma spełnione kry-
terium istotności statystycznej współczynnika (współczynników) regresji mode-
lu, i to w wypadku udziału ludności posługującej się językiem polskim czy ka-
szubskim. Także pomiar prostoty poszczególnych modeli za pomocą kryterium 
informacyjnego Akaikego (ACI), pozwalającego wskazać na najlepszy wkład 
zmiennych w wyjaśnienie danego zjawiska – co nie zawsze oznacza redukcję 
czynników – dowodzi, że model otrzymany na podstawie 107 obserwacji, w któ-
rym jest tylko uwzględniony udział ludności posługującej się językiem polskim 
czy kaszubskim, należy do najmniej „przekombinowanych”117, aczkolwiek trzeba 
zaznaczyć, że dopasowanie w nim danych empirycznych do teoretycznych, repre-
zentowanych przez funkcję liniową, jest niewielkie i – biorąc pod uwagę wartości 
skorygowanego współczynnika determinacji R2, mierzonego w skali od zera (zu-
pełny brak dopasowania) do jeden (idealne dopasowanie) – wynosi tylko 0,137, co 
również pozostaje w związku ze znacznie różniącym się poziomem zmienności 

114 Przedział ufności współczynnika dla α 0,95 od –0,403 do –0,206.
115 Z rejencji gdańskiej – miejski gdański, malborski, nizinny gdański, miejski i wiejski elblą-

ski; z rejencji kwidzyńskiej – suski i wałecki; z rejencji opolskiej – głubczycki, miejski i wiejski 
nyski, grodkowski, z rejencji poznańskiej – skwierzyński.

116 Nieważona średnia arytmetyczna.
117 Najmniejsze wartości AIC: 504,34. 
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umieralności niemowląt (V = 14,7%)118 i udziału ludności posługującej się języ-
kiem polskim bądź kaszubskim (V = 53,3%)119.

U(1908–1912) = 21,01 – 0,0378 · P(1910)              (dla 107 obserwacji)

Z powyższego równania regresji liniowej wynika, że teoretycznie, bez 
uwzględnienia wpływu składnika resztowego, w powiatach bez jakiejkolwiek 
ludności posługującej się wyłącznie językiem niemieckim należałoby się spodzie-
wać, iż na 100 urodzeń żywych powinno przypadać tylko 17,2 zgonów niemow-
ląt, a w powiatach bez jakiejkolwiek ludności posługującej się językiem polskim 
czy kaszubskim – aż 21,0. Jednak szanse na realizację tej nadziei są stosunkowo 
niewielkie z powodu, powtórzmy, słabego dopasowania danych empirycznych 
do modelowych i wysokiej wartości błędu standardowego współczynnika kie-
runkowego (0,00895), wynoszącej relatywnie 23,7%. Jak zauważono, wyelimino-
wanie powiatów o znikomej liczbie ludności posługującej się językiem polskim 
czy kaszubskim przekłada się na wzrost znaczenia udziału ludności wiejskiej 
w kształtowaniu się umieralności niemowląt. Znajduje to swoje odzwierciedle-
nie w modelu dla 95 wydzielonych jednostek, który wymaga uwzględnienia i tej 
zmiennej, biorąc pod uwagę kryteria istotności statystycznej współczynników 
regresji i ACI120. Przybiera on następującą postać:

U(1908–1912) = 21,43 – 0, 0286 · P(1910) – 0,0167 · W(1910)                  (dla 95 obserwacji)

Wprawdzie powyższe równanie nie opisuje zależności dla całego rozpatry-
wanego obszaru, ale w większej mierze próbuje odzwierciedlić badaną rzeczywi-
stość w wypadku, gdy uwaga ma być skoncentrowana na ludności posługującej 
się językiem polskim czy kaszubskim. Stopień dopasowania danych empirycz-
nych do teoretycznych właściwie nie ulega tu zmianie (R2 = 0,1198). Według tego 
modelu przed wybuchem I wojny światowej na obszarach czysto słowiańskich 
i zarazem czysto wiejskich umieralność niemowląt powinna była oscylować oko-
ło 16,9%. Dokonując kolejnego cięcia, wyeliminujmy ze zbiorowości 107 intere-
sujących nas jednostek administracyjnych powiaty miejskie (średnie i duże mia-
sta w liczbie trzynastu), wiedząc, że w zdecydowanej większości stanowiły one 
ostoje życia niemieckiego we wschodnich prowincjach Prus. Po przeprowadzeniu 
tego w grupie analizowanych zmiennych wartość ważonego współczynnika ko-
relacji liniowej Persona wzrośnie najbardziej dla udziału ludności posługującej 
się językiem polskim czy kaszubskim, bo do –0,484 (!), a równanie regresji li-
niowej ujmujące także „wiejskość” zwiększy swoją moc poznawczą, zważywszy 

118 Dla 95 powiatów nieważony klasyczny współczynnik zmienności wynosi 13,6%.
119 Jak wyżej – 39,5%.
120 Najmniejsze wartości AIC: 439,13.
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na różniący się tu dość znacznie od poprzednich modeli skorygowany stopień 
dopasowania danych (R2 = 0,3246)121:

U(1908–1912) = 24,13 – 0,0528 · P(1910) – 0,0321 · W(1910)                  (dla 94 obserwacji)

Dla ważności tego modelu istotny jest fakt, że obie zmienne wyjaśniające 
(P i W) niemal idealnie nie są ze sobą skorelowane (0,002). Ich łączny wpływ na 
zjawisko umieralności niemowląt, mierzony współczynnikiem korelacji wielora-
kiej, wynosi aż –0,582 (!), przy czym, biorąc pod uwagę wyniki korelacji cząst-
kowej, okazuje się, co nie jest zaskoczeniem, że po wyłączeniu oddziaływania 
„wiejskości” współzależność pomiędzy umieralnością niemowląt a „polskością 
czy kaszubskością” rośnie do –0,511, a po wyłączeniu „polskości czy kaszubsko-
ści” korelacja określana „wiejskością” zwiększa swą wartość do poziomu –0,371.

Różne perspektywy modelowego spojrzenia na umieralność niemowląt 
w „polskich” rejencjach nakazują przede wszystkim zwrócić uwagę na pozytyw-
ne oddziaływanie czynnika etnicznego na badane zjawisko. Wywraca to pewien 
porządek myślenia i rodzi pytanie, jak to możliwe, że polsko- czy kaszubskoję-
zyczni rodzice (matki) z reguły zamieszkujący wieś, mniej zamożni122, częściej 
wielodzietni i przynależący w większości do „niereformowanego” wyznania 
chrześcijańskiego stwarzali swoim nowo narodzonym dzieciom lepsze warunki 
do życia? Stoi to w ostrej opozycji do wyników otrzymanych dla obszaru Ho-
landii w drugiej połowie XIX, a szczególnie na początku XX wieku123, gdzie 
umieralność niemowląt (ale nie starszych dzieci) była wyższa u rodziców kato-
lików w porównaniu z rodzicami protestantami, w czym istotną rolę odgrywała 
długość karmienia piersią, natomiast nieistotną – struktura społeczno-zawodowa 
rodziców rozpatrywana w obrębie obu grup wyznaniowych. Zapewne na intere-
sującym nas obszarze decydującymi, wzajemnie ze sobą powiązanymi, czynni-
kami, które stwarzały lepsze warunki do życia niemowlętom polsko- czy kaszub-
skojęzycznych rodziców, były: dłuższe i częstsze karmienie piersią niemowląt124, 
rzadziej postrzegane jako zbędne, niewygodne bądź deformujące biust125; mniej-
sze w czasie obciążenie pracą zarobkową, również w chłopskim obejściu na te-
renach o bardziej ekstensywnym sposobie gospodarowania; częstsza pomoc ze 

121 AIC: 425,78.
122 Na temat różnic ekonomicznych: S. Kowal, Społeczeństwo [89], s. 227–236.
123 Zob. konkluzje: Frans van Poppel, Jona Schellkens, Aart C. Liefbroer, Religious differen-

tials in infant and child mortality in Holland, 1855–1912, „Population Studies” 56, 2002, No. 3, 
s. 288–289.

124 Szerzej w kontekście porównawczo-opisowym: Sylwia Silska, Ewolucja poglądów na te-
mat żywienia niemowląt w XIX i XX wieku, Poznań 2013 [maszynopis rozprawy doktorskiej, www.
wbc.poznan.pl/Content/304349 (12.10.2015)], s. 31–97.

125 Por. prezentujący lewicowe poglądy: G. Temme, Die sozialen Ursachen Säuglingssterb-
lichkeit [10], s. 64.
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strony domowników, o ile wchodził w grę model rodziny bardziej rozszerzonej 
(o babcie, ciotki itp.); rzadsze wydawanie na świat dzieci pozamałżeńskich, co 
pozostawało w związku z mniejszą mobilnością przestrzenną i silniejszą kontrolą 
społeczną; wreszcie, patrząc od strony polskiego interesu narodowego, większe 
pokładanie nadziei w dzieciach – wszystkie elementy pasujące do tradycyjnego 
społeczeństwa, w którym dawny podział ról płci jeszcze nie uległ aż tak zasadni-
czym zmianom. Owo „zacofanie” było pewnego rodzaju darem dla najmłodszych 
dzieci przed nastaniem nowoczesnej, szeroko zinstytucjonalizowanej i osadzonej 
w regulacjach prawnych opieki nad matką i dzieckiem.

Na przełomie XIX i XX wieku w większości regionów europejskich rozpo-
czął się proces transformacji demograficznej, którego ważnym składnikiem było 
obniżanie się umieralności niemowląt. Stanowiła ona czuły wskaźnik przemian 
cywilizacyjnych. Również na obszarze wschodnich rejencji państwa pruskiego, 
licznie zamieszkałych przez ludność polską (bydgoska, gdańska, kwidzyńska, 
olsztyńska, opolska i poznańska), można zaobserwować zaczątki wspomnianego 
procesu. Jednakże tu przechodzenie od tak zwanej reprodukcji rozrzutnej (wyso-
ka rozrodczość i umieralność) do oszczędnej (niska rozrodczość i umieralność) 
postępowało wolniej na początku XX wieku w porównaniu z innymi położony-
mi na zachód obszarami monarchii pruskiej, czego widomym znakiem było zaj-
mowanie przez „polskie” rejencje coraz to gorszej pozycji w rankingu poziomu 
umieralności niemowląt. 

Intensywność zgonów wśród najmłodszych dzieci w obrębie badanych re-
jencji była znacznie zróżnicowana przestrzennie. W latach 1904–1912 najwyż-
szą umieralnością niemowląt odznaczały się obszary położone w dolinie Wisły 
i Nogatu, szczególnie Żuławy Wiślane – powiat gdański nizinny (28,1%) – oraz 
przedmieścia Gdańska. Rozmiary tego zjawiska pozostawały w związku z in-
tensywną gospodarką rolną, której prowadzenie wymagało większych nakładów 
pracy i zatrudniania uboższej czeladzi wiejskiej, a także sytuacją materialno-
-finansową z reguły napływowej ludności robotniczej, głównie utrzymującej się 
z pracy w przemyśle i zajęć dorywczych. Na przeciwległym biegunie usytuowały 
się powiaty, które na tle innych pod względem rozwoju ekonomicznego nie wy-
różniały się bądź należały do grupy zapóźnionych gospodarczo. Były one zloka-
lizowane na południu Wielkopolski, a przewodził im powiat śmigielski (13,2%), 
oraz na Kaszubach. Obszary te odznaczały się wspólną cechą: zamieszkiwała je 
w zdecydowanej większości ludność posługująca się językiem polskim czy ka-
szubskim, dalej zaś katolicka i wiejska.

Przyczyn wysokiej umieralności niemowląt w „polskich” rejencjach nie uda-
ło się zadawalająco wyjaśnić takimi czynnikami, jak: wielkością uzyskiwanych 
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dochodów czy strukturą społeczno-zawodową, biorąc za płaszczyznę odniesie-
nia stosunki panujące we Wschodniej Fryzji (rejencja aurichska), której obszar 
odznaczał się względnie niskim natężeniem zgonów wśród najmłodszych dzie-
ci (około 10%). Natomiast cenne wnioski przyniosła analiza przyczyn umieral-
ności niemowląt, dając podstawę do stwierdzenia, że w „polskich” rejencjach 
sytuacja żywieniowa i sanitarna – w mniejszym zaś stopniu dostęp do opieki 
lekarskiej – odgrywała znaczącą rolę w kształtowaniu się interesującego nas zja-
wiska. Symptomem tego był ponadnormatywny udział zgonów niemowlęcych 
z powodu zaburzeń w funkcjonowaniu układu pokarmowego (stosunkowo niski 
na obszarze rejencji poznańskiej i olsztyńskiej, gdzie też lepiej przedstawiała się 
sytuacja w dziedzinie umieralności najmłodszych). Należy jednak podkreślić, 
że raporty lekarskie nie wskazywały na szybkie odstawianie nowo narodzonych 
dzieci od piersi, a sygnalizowały, że naturalne odżywianie niemowląt było rzeczą 
powszechną u Polek, które w porównaniu z Niemkami odznaczały się większą 
dzietnością.

Badając wpływ zmiennych niezależnych, roboczo nazwanych „polskością”, 
„katolickością” i „wiejskością”, na poziom umieralności niemowląt w powiatach 
„polskich” rejencji, na podstawie analizy związków korelacyjnych oraz mode-
li regresji liniowej dowiedziono, że intensywność zgonów wśród najmłodszych 
dzieci w największym stopniu była kształtowana przez „polskość”, przy czym 
współzależność ta była ujemna. Innymi słowy, wraz ze wzrostem udziału ludno-
ści polsko- czy kaszubskojęzycznej na danym obszarze należało częściej oczeki-
wać obniżenia się umieralności niemowląt niż jej wzrostu (ważony współczynnik 
korelacji Pearsona dla 107 powiatów: –0,381). Stanowi to nie lada niespodzian-
kę badawczą i skłania do postawienia pytania, jak to możliwe, że ludność pol-
ska czy kaszubska, słabiej uczestnicząca w nurcie procesów modernizacyjnych, 
przed nastaniem nowoczesnej opieki nad matką i niemowlęciem potrafiła częściej 
zapewnić bardziej sprzyjające warunki do (prze)życia nowo narodzonym dzie-
ciom? Jest kilka hipotetycznych wyjaśnień tego fenomenu, mianowicie: częst-
sze i dłuższe karmienie piersią, mniejsze obciążenie kobiet pracą pozadomową, 
częstsze korzystanie z pomocy innych osób w opiece nad dzieckiem, dbałość 
o interes narodowy (w podstawowym wymiarze biologicznym), większa kontrola 
społeczna i mniejsza mobilność przestrzenna – oddziałujące hamująco na rozwój 
liczby urodzeń pozamałżeńskich (dzieci narażone dwukrotnie częściej na zgon). 
Oczywiście wszystkie te „uzasadnienia”, o ile to możliwe, wymagają jeszcze po-
głębionej weryfikacji.
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The Infant Mortality Rate in ‘Polish’ Regierungsbezirke of Prussia  
at the Beginning of the 20th Century

Summary

The article presents the causes and spatial differences of infant mortality in eastern 
Prussia densely populated by the Polish, and the changes that phenomenon was subject 
to. The research has been carried out mainly on the numeric data juxtaposed and pub-
lished by Dr Behr-Pinnow, on official statistical material (Preußische Statistik, Statistik 
des Deutschen Reichs, Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamts) and on 
unpublished archival material, first of all reports of Regierungsbezirk presidents. In-
fant mortality has been analysed at three levels of data aggregation: provinces, Regi-
erungsbezirke, counties (Kreise). In the research the following devices have been used: 
coefficients, averaging of several years, (dis)similarity rates of structures (the reference 
standard – Regierungsbezirk Aurich), weighted linear regression, cartograms (grouping 
based on median absolute deviation). The article depicts the tendency for infant mortal-
ity in the ‘Polish’ Regierungsbezirke of Prussia, which deteriorated at the beginning of 
the 20th century, and a significant spatial diversification of the phenomenon in question, 
which was related to the way of farming (especially in the region of Żuławy Wiślane and 
the Vistula valley); however, the research has not provided any conclusive evidence of 
a link between a high infant mortality rate in the area in question and the socio-profes-
sional structure, the level of affluence or the infrastructure. On the other hand, thanks 
to linear regression models it has been proved that the intensity of infant mortality in 
counties depended on the ethnic composition to a significant degree (the faith did not 
play any role). Parallel to an increase of the Polish- and Kashubian-speaking populations 
(those populations – it is worth mentioning – usually enjoyed lower socio-economic sta-
tus compared to their German-speaking neighbours) the infant mortality rate was gener-
ally decreasing. It was at the lowest level in Greater Poland, in the counties of Kościan, 
Gostyn and Śmigiel (where the dominant population was Polish, Catholic and rural). 
All in all, it is justified to say that the Polish- and Kashubian-speaking populations that 
were less advanced in demographic transformation compared to their German-speaking 
neighbours, even before institutionalising social welfare, provided better care for babies 
and guaranteed a lower infant mortality rate, first of all thanks to the general and longer 
breastfeeding. 

Keywords: infant mortality, beginning of the 20th century, Prussia, the territory annexed 
by Prussia, eastern Regierungsbezirke, civilisational changes, the quality of life, 
the standard of life, Polish population, German population, demography, historical 
demography, social demography, social history
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Propozycja zasad prezentowania wyników analiz statystycznych 
w publikacjach naukowych  

z zakresu dziejów społeczno-gospodarczych

Charakterystyczna dla polskiej historiografii mała popularność analiz sta-
tystycznych jest zjawiskiem dobrze znanym, na które wielokrotnie zwracano 
już uwagę1. W porównaniu z historykami z Zachodu krajowi badacze znacznie 
rzadziej sięgają po metody kwantytatywne, a jeśli już to czynią, to bardzo czę-
sto w sposób najprostszy z możliwych, ograniczając się do podania procentów 
lub średnich arytmetycznych. Zaawansowane techniki statystyczne napotkać 
można w polskich pracach tylko sporadycznie, a ich ewentualne zastosowanie 
nie pociąga zwykle za sobą naśladownictwa w publikacjach innych historyków. 
W konsekwencji więc pojedyncze przypadki skutecznego wykorzystania metod 
statystycznych nie wyznaczają nowych wzorców, a znaczna część środowiska 
ignoruje takie publikacje właśnie z powodu użycia w nich niezrozumiałych dla 
ogółu metod kwantytatywnych.

Nieczęste sięganie po techniki statystyczne oraz wyspowy charakter ich 
wykorzystania sprawiają, iż w naszej praktyce badawczej nie wykształcił się 
powszechnie uznawany i stosowany zestaw reguł określających zasady opraco-
wywania baz danych, prowadzenia analiz oraz przedstawiania zestawień staty-
stycznych w publikacjach naukowych. Nawet w środowiskach charakteryzujących 
się stosunkowo wysokim stopniem integracji i dysponujących podręcznikami 

1 Piotr Guzowski, Radosław Poniat, Miejsce badań kwantytatywnych we współczesnej 
historiografii polskiej, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 73, 2013, s. 243–255.
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wyznaczającymi standardy postępowania badawczego2 brakuje jednoznacznych 
i powszechnie podzielanych reguł prezentowania wyników. Konsekwencją takiej 
sytuacji są częste przypadki analiz prowadzonych według założeń niezgodnych 
z regułami uznawanymi przez większość środowiska, co prowadzi do braku po-
równywalnych rezultatów, wyników budzących duże wątpliwości, uzyskanych 
za pomocą niejasnych procedur i raportowanych w sposób niejednoznaczny albo 
wręcz niezrozumiały. Pojawia się też niebezpieczeństwo, że wraz z większą ela-
stycznością w dopuszczanym na danym polu stosowaniu metod badawczych, 
opracowywaniu danych i formach przedstawiania wyników rośnie prawdopodo-
bieństwo wprowadzenia do obiegu naukowego rezultatów o wątpliwej jakości, 
niespójnych, a czasem wręcz będących owocem celowych manipulacji3. Prowadzi 
to do marnotrawienia wysiłku poszczególnych badaczy, niemożności stosowania 
technik określanych zbiorczo mianem metaanalizy4, braku integracji środowiska 
wokół wspólnych tematów i wyników. 

Wobec opisanej powyżej sytuacji oczywista staje się więc potrzeba ujedno-
licenia procedur i wypracowania podstawowych standardów prezentacji danych 
statystycznych. Niniejszy artykuł powstał w celu zainicjowania dyskusji nad 
tym zagadnieniem oraz wskazania kilku rozwiązań wartych jak najszybszego 
upowszechnienia. Inspirację do jego napisania stanowiły dyskusje prowadzone 
z wieloma badaczami stosującymi metody kwantytatywne. W jakimś stopniu sta-
nowi on próbę oddania nie tylko moich poglądów, ale też opinii wyrażanych przez 
co najmniej część środowiska polskich demografów historycznych i historyków 
społeczno-gospodarczych. W niektórych przypadkach wskazać zresztą można 
na osoby, które część z przedstawionych tu myśli prezentowały na konferencjach 
lub seminariach czy podczas polemik dotyczących publikacji ukazujących się 
w polskiej historiografii. W związku z tym swoją rolę postrzegam tutaj przede 
wszystkim jako sekretarza, który próbuje w miarę systematyczny sposób oddać 
toczącą się od pewnego czasu debatę, a nie głosiciela nowych, dotąd nieznanych 
poglądów. Mam nadzieję, że lista zaprezentowanych tu problemów i propozycji, 

2 Za przykład mogą tu posłużyć demografowie historyczni zgrupowani wokół regularnie się 
zbierającego Zespołu Demografii Historycznej PAN i korzystający z dwóch podręczników: Ireny 
Gieysztorowej, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976 oraz Cezarego Kukli, Demo-
grafia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.

3 John P.A Ioannidis, Why Most Published Research Findings Are False, „PLoS Medicine” 
2005, No. 8: e124, DOI:10.1371/journal.pmed.0020124.

4 Dobrym przykładem zastosowania metaanalizy na polu demografii historycznej może 
być szeroko dyskutowany artykuł dotyczący zasadności uznawania europejskiego modelu mał-
żeństwa za jeden z czynników warunkujących rozwój gospodarczy: Tracy Dennison, Sheilagh 
Ogilvie, Does the European marriage pattern explains economic growth?, „Journal of Economic 
History” 74, 2014, issue 3, s. 651–693. W języku polskim na znaczenie tego tekstu zwracał uwagę 
Radosław Poniat, Nowe spojrzenie na europejski model małżeństwa, „Historyka. Studia Metodo-
logiczne” 45, 2015, s. 193–199.



193Propozycja zasad prezentowania wyników analiz statystycznych...

w żadnym wypadku niewyczerpująca zagadnienia, będzie stanowiła nie tylko 
inspirację do dalszych dyskusji, ale też zachętę do poprawy standardu tekstów 
wykorzystujących metody kwantytatywne, w tym również artykułów publiko-
wanych na łamach PDP. 

Choć podane poniżej propozycje wynikają z obserwacji zjawisk zachodzą-
cych w polskiej historiografii i każda z nich poparta może być konkretnymi 
przykładami niewłaściwego zastosowania i prezentowania metod statystycznych, 
które odnaleźć można w pracach krajowych badaczy, czytelnik nie odnajdzie tu 
dokładnych namiarów bibliograficznych na publikacje zawierające opisywane 
błędy. Sądzę, że wskazywanie na poszczególnych autorów byłoby nieuczciwe 
w sytuacji, gdy podobne pomyłki popełnia też wiele innych osób, a samo wy-
stępowanie niewłaściwych praktyk nie wynika ze złej woli danego badacza, ale 
z niewystarczająco wysokich standardów obowiązujących w ramach dyscypli-
ny. Muszę zresztą przyznać, że sam nie w każdej publikacji stosowałem się do 
podawanych tu sugestii. Czasem wynikało to z braku wiedzy, czasem lenistwa, 
a często z nacisku recenzentów i redaktorów. Dlatego też czytelnikowi będzie 
musiało jedynie wystarczyć moje stwierdzenie, że omawiane tu błędy występują 
w pracach polskich historyków. Zapewne zresztą bez trudu on sam będzie mógł 
wskazać na choć niektóre ich przykłady.

Podawanie liczebności badanej zbiorowości

Informacja na temat liczby przypadków, na których podstawie dokonano ana-
liz statystycznych, jest konieczna dla oceny znaczenia wyprowadzanych wnio-
sków oraz porównywania rezultatów. Nawet mało ze statystyką obeznany badacz 
intuicyjnie pojmuje przecież różnicę między formułowaniem sądów na podstawie 
tylko kilku albo tysięcy przypadków. W związku z tym unikanie przez histo-
ryków informacji o rzeczywistej wielkości podstawy swych obliczeń musi być 
oceniane podobnie jak wybiórcze przywoływanie źródeł lub ukrywanie nazwy 
zespołu archiwalnego, z którego one pochodzą. 

Niestety, w pracach historyków często odnaleźć można przypadki, gdy dane 
na temat liczby obserwacji są podawane nieprecyzyjnie lub w ogóle nie wystę-
pują. Choć sytuacje skrajne, polegające na całkowitej rezygnacji z informowania 
czytelnika o wielkości badanej zbiorowości5, spotykane są dość sporadycznie, 
wciąż wskazać można na przypadki, gdy mimo pozornego podania takiej infor-
macji rzeczywista liczebność populacji pozostaje nieznana. Zaskakująco często 

5 Pojęcie to dotyczy nie tylko kwestii takich jak liczba ludności badanej parafii, ale też zda-
rzeń demograficznych, liczby wzmianek w źródłach dotyczących wybranego zjawiska, wielkości 
podstawy źródłowej.
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autorzy tekstów naukowych poprzestają na jednorazowej wzmiance o liczbie 
badanych obiektów, zaś w dalszych analizach pojawiają się już wyłącznie ze-
stawienia procentowe lub średnie arytmetyczne. Gdy wyliczenia takie dotyczą 
całej zbiorowości, czytelnik może podejrzewać, że oparte są one na wszystkich 
obiektach, ale często okazuje się to nieprawdą. Część elementów zostaje bowiem 
usunięta z analizy z powodu braku danych, niejasności zapisu lub niemożności 
zakwalifikowania do konkretnej kategorii. Czasem pominięcia takie dotyczyć 
mogą znacznego odsetka wszystkich obserwacji, ale czytelnik albo nie jest o tym 
w ogóle informowany, albo musi zadowolić się wzmianką w stylu: „po usunięciu 
części przypadków”. 

Do jeszcze większych przekłamań prowadzić może sytuacja, gdy badana zbio-
rowość jest dzielona na grupy albo dane zjawisko analizowane jest w podziale na 
podokresy lub wybrane kategorie. Procedury te nieuchronnie prowadzić muszą 
do znacznego spadku liczby obserwacji, na których podstawie wyciągane są bar-
dziej szczegółowe wnioski. W skrajnych przypadkach takie postępowanie skut-
kować może podawaniem wskaźników sezonowości przy starannym ukrywaniu 
faktu, że liczone są na podstawie tylko kilkunastu zdarzeń. W celu uniknięcia 
takiego niebezpieczeństwa konieczne jest oczekiwanie od autorów precyzyjnego 
podawania liczby obserwacji w każdej wyróżnionej grupie lub podokresie. 

Szersze wykorzystywanie miar statystycznych

Jeśli autorzy polskich prac historycznych decydują się na sięgnięcie po miary 
statystyczne opisujące rozkład badanej populacji, niemal zawsze sprowadza się 
to jedynie do wykorzystania średniej arytmetycznej. Nie negując zalet tej miary, 
pamiętać jednak należy o jej ograniczeniach. 

Po pierwsze, wskazać można na sytuacje, gdy średnia okazuje się miarą nie-
adekwatną, dającą wyniki ukrywające rzeczywisty rozkład danych. Im bardziej 
analizowana zbiorowość odbiega od rozkładu normalnego, przestaje być syme-
tryczna i pojawiają się w niej obserwacje znacznie odstające wielkością od pozo-
stałych, tym mniej dokładnie będzie ona opisywana przez średnią arytmetyczną. 
Dobrego przykładu takiego zjawiska dostarczyć mogą dane zaprezentowane na 
wykresie 1. Przedstawiają one wysokość podatku płaconego w roku 1794 przez 
gospodarstwa domowe grodzieńskich chrześcijan6. Nawet pobieżna obserwacja 

6 Był to podatek przeznaczony na spłatę kontrybucji nałożonej na populację miasta przez 
wojsko rosyjskie. Ponieważ każda głowa gospodarstwa musiała zapłacić kwotę stanowiącą 1% 
wartości swego majątku, podatek ten pozwala na dość precyzyjny opis struktury majątkowej 
mieszkańców Grodna. Zagadnienie to zostało szerzej omówione w artykule: Radosław Poniat, 
Zróżnicowanie majątkowe mieszkańców Grodna w 1794 roku, „Klio. Czasopismo Poświęcone 
Dziejom Polski i Powszechnym” 2015, nr 1 (32), s. 83–109.
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danych pozwala z łatwością dostrzec, że przeważają tu gospodarstwa obciążone 
niewielkimi zobowiązaniami. Na 954 wszystkich gospodarstw domowych tylko 
148, czyli około 15%, wpłacić musiało kwoty przekraczające 50 złp. Jednak śred-
nia arytmetyczna, wynosząca 60 złp, wskazałaby na wyższą przeciętną wyso-
kość podatku! Rezultat taki jest konsekwencją występowania w badanej popula-
cji gospodarstw płacących sumy znacznie odbiegające od wartości przeciętnych. 
Najbogatsze spośród nich, na wykresie niemal niewidoczne i dlatego zaznaczo-
ne za pomocą strzałek, stanowiły wprawdzie nieznaczny procent ogółu, ale ze 
względu na wysokość wpłacanych podatków zdecydowanie zawyżały otrzymany 
rezultat. W takiej sytuacji, w przypadku analiz struktur własności bardzo częstej, 
wykorzystanie średniej arytmetycznej prowadzi do wyników nieoddających rze-
czywistości i wręcz wprowadzających badaczy oraz czytelników w błąd. Znacz-
nie użyteczniejszą miarą okazuje się tu chociażby mediana, mniej podatna na 
zakłócenie przez wartości odstające. W odniesieniu do opisywanej tu populacji 
wynosi ona zaledwie 6 złp i zdecydowanie lepiej oddaje strukturę majątkową 
grodzieńskich chrześcijan. 

Wykres 1. Wysokość podatków płaconych przez chrześcijańskich mieszkańców Grodna 
w 1794 roku (w złp) 
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Wydaje się, że podany tu przykład dobrze ilustruje zagrożenia związane 
z opieraniem się wyłącznie na średniej arytmetycznej i wskazuje na korzyści pły-
nące z sięgania po inne miary statystyczne. Autorzy powinni więc jak najczęściej 
obok średniej podawać też medianę lub inne miary tendencji centralnej. Postępo-
wanie takie należy zalecać szczególnie w przypadku, gdy wartości poszczegól-
nych miar statystycznych znacznie różnią się między sobą. 

Należy też pamiętać, że sama średnia lub mediana informują nas tylko o jed-
nym parametrze rozkładu – punkcie centralnym. Z perspektywy badacza równie 
ważne są miary statystyczne wskazujące na jego zróżnicowanie. Niestety, w kra-
jowej literaturze informacje dotyczące odchylenia standardowego albo miar od-
pornych takich jak rozstęp ćwiartkowy czy MAD pojawiają się niezwykle rzadko. 
Stan taki nie tylko uniemożliwia wyliczanie przedziałów ufności (co omówiono 
poniżej), ale też prowadzić może do błędnej interpretacji otrzymanych wyników. 

Za przykład takiego zjawiska posłużyć może analiza przeciętnego zaludnie-
nia miast w dwóch galicyjskich cyrkułach w 1824 roku7. Średnie arytmetyczne 
wskazują, że miasta w cyrkule stanisławowskim i złoczowskim charakteryzo-
wały się podobnym zaludnieniem, wynoszącym przeciętnie 2624 mieszkańców 
w pierwszym z nich i 2627 w drugim. Wniosek taki byłby jednak błędny. Choć 
średnie są w obydwu przypadkach niemal identyczne, to powiązane z nimi od-
chylenia standardowe różnią się bardzo wyraźnie. Miara ta wynosi 1639 w cyr-
kule stanisławowskim i 3472 w złoczowskim8. Oznacza to, że druga jednostka 
administracyjna charakteryzowała się znacznie większym zróżnicowaniem za-
ludnienia miast, występowały w niej obok siebie ośrodki bardzo małe i całkiem 
duże, podczas gdy w cyrkule stanisławowskim dysproporcje między ośrodkami 
były znacznie mniejsze. Obserwację taką potwierdza analiza rozkładów przed-
stawionych na wykresie 2. Widoczne na nim czarne punkty prezentują zaludnie-
nie miast, zaś romby wskazują na położenie średnich arytmetycznych. 

Podany przykład dobrze ilustruje niebezpieczeństwa związane z podawa-
niem przez badaczy jedynie średniej arytmetycznej i pomijaniem innych miar 
statystycznych, w tym przede wszystkim tych opisujących rozkład analizowanej 
zbiorowości. Poprzestawanie na zaprezentowaniu tylko jednej miary tendencji 
centralnej, nawet jeśli w adekwatny sposób opisuje ona badaną populację, nie-
uchronnie prowadzić będzie do niemożności porównywania rezultatów, nad-
miernej redukcji przekazu lub wręcz wprowadzania czytelników w błąd. Dla-
tego też średniej arytmetycznej lub medianie zawsze powinny towarzyszyć nie 

7 Łukasz Jewuła, Galicyjskie miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy w latach 1772–1848, 
Kraków 2013. Dane pochodzą z Aneksu dołączonego do książki.

8 Co ważne, w podanym przykładzie również analiza median nie wskazałaby na istnienie 
znacznych różnic w strukturze zaludnienia miast. W obydwu cyrkułach mediany są do siebie 
zbliżone i wynoszą 2048 mieszkańców w cyrkule stanisławowskim oraz 1745 w złoczowskim.
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tylko informacja o liczebności zbiorowości, ale też miary takie jak odchylenie 
standardowe lub rozstęp ćwiartkowy9. Dobrze widziane byłoby także podawanie 
wartości maksymalnych i minimalnych, kwartyli oraz (w przypadku niektórych 
rozkładów) skośności.

Ujednolicenie zapisu miar statystycznych

Interpretację i dalsze wykorzystywanie wyników analiz statystycznych uła-
twiłoby także przyjęcie powszechnego standardu zapisu otrzymywanych war-
tości. Od autorów należy oczekiwać stosowania uniwersalnych i jednoznacz-
nych oznaczeń liczby obserwacji (N), mediany (Me), odchylenia standardowego 
(S), minimum (Min) i maksimum (Max), kwartyli (Q1, Q2, Q3), rozstępu (R) 

9 Wybór właściwej miary wynikać musi z cech badanej zbiorowości. Im bardziej jej rozkład 
różni się od normalnego, tym na znaczeniu zyskuje nie tylko mediana, ale też powiązane z nią 
rozkład ćwiartkowy lub MAD (odchylenie bezwzględne od mediany).

Wykres 2. Zaludnienie miast cyrkułów stanisławowskiego i złoczowskiego w 1824 roku
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Źródło: Łukasz Jewuła, Galicyjskie miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy w latach 1772–1848, 
Kraków 2013, s. 173–245.
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i rozstępu ćwiartkowego (Rq). Zapis taki pozwalałby na szybkie i niemylące czy-
telnika podawanie miar statystycznych na przykład w formie: „w roku średnia 
arytmetyczna zaludnienia miast w cyrkule złoczowskim wynosiła 2624 mieszkań-
ców (N = 27, S = 3472, Me = 1745, Min = 524, Max = 18580)”. Przy prezentowaniu 
takich miar oraz zestawień procentowych autorzy winni być także ostrzegani przed 
podawaniem zbyt wielu cyfr po przecinku. W sytuacji, gdy dokonywane przez 
historyków analizy statystyczne bazują często na materiale źródłowym o bardzo 
zróżnicowanej wiarygodności, podawanie ułamków z dokładnością do tysięcznych 
może wprowadzać czytelników w błąd. Trzeba też wymagać przestrzegania kon-
wencji, zgodnie z którą w tabelach niewystępowanie zjawiska zaznacza się za po-
mocą pauzy, brak informacji kropką, zaś zero rezerwuje się dla sytuacji, gdy zjawi-
sko wprawdzie istniało, ale o natężeniu zbyt małym, aby dało się je oddać w tabeli. 

Prezentacja błędów standardowych

Od autorów tekstów naukowych należy oczekiwać informowania czytelni-
ków o wielkości błędów standardowych wyliczanych w pracy miar statystycz-
nych. Ma to znaczenie przy określaniu istotnych różnic między średnimi lub 
wskazywaniu, które z zaobserwowanych prawidłowości są w niewielkim stopniu 
obciążone ryzykiem przypadkowego ich uzyskania z populacji o odmiennej cha-
rakterystyce. Równie ważna jest tu możliwość wykorzystywania wiedzy o błę-
dach standardowych w dalszych analizach, w tym przede wszystkim badaniach 
porównawczych oraz metaanalizie. Niestety, w polskiej historiografii dane tego 
typu pojawiają się bardzo sporadycznie. Stan taki musi ulec zmianie. Nawet jeśli 
autorzy nie chcą lub nie potrafią sami przeprowadzać różnorodnych testów istot-
ności lub określać przedziałów ufności, wciąż powinni dawać odbiorcom szansę 
na samodzielne wyliczenie takich statystyk.

W przypadku średniej arytmetycznej lub proporcji najprostszym sposobem 
informowania czytelników o błędach standardowych może być podawanie licz-
by obserwacji w analizowanych grupach oraz (w przypadku średnich) odchyleń 
standardowych. Już tak podstawowe miary powinny pozwolić odbiorcy zaznajo-
mionemu z metodami kwantytatywnymi na prowadzenie samodzielnych analiz 
i szerokie włączenie zyskanych rezultatów do własnych badań.

Nieco trudniejsze może być informowanie o błędach standardowych10 
w odniesieniu do korelacji lub regresji. W takich wypadkach konieczność 

10 Wydaje się, że informowanie o samej istotności jest znacznie gorszym rozwiązaniem niż 
podawanie przedziałów ufności i w żadnym przypadku nie może go w pełni zastąpić. Badania 
wskazują zresztą, że w celu celniejszej interpretacji wyników najlepiej byłoby istotność całko-
wicie zstąpić przedziałami ufności – por. Melissa Coulson, Michelle Healey, Fiona Fidler, Geoff 
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informowania o wielkości błędu lub przedziałach ufności spadać musi na autora 
publikacji. Co ważne, znaczenie takich miar nie sprowadza się tylko do umożli-
wienia czytelnikom analizy istotności uzyskanych wyników. Równie ważne jest 
tu chociażby pełniejsze porównywanie znaczenia współczynników korelacji lub 
poszukiwanie zdarzeń odbiegających w sposób istotny od wyliczonego trendu. 
Przykład pierwszego z takich zastosowań zaprezentowany został na wykresie 3. 
Przedstawia on związek między liczbą dzieci a liczbą czeladzi w gospodarstwach 
domowych zarejestrowanych w tak zwanym spisie pruskim ludności Krakowa 
z 1795 roku11. Współczynnik korelacji Pearsona wyliczony został oddzielnie dla 

Cumming, Confidence intervals permit, but do not guarantee, better inference than statistical 
significance testing, „Frontiers Psychology” 2010, 1:26, DOI: 10.3389/fpsyg.2010.00026.

11 Spis ten obejmował jedynie Kraków w obrębie murów miejskich oraz Wawel, a pomijał, 
administracyjnie do miasta włączone, przedmieścia i okoliczne miejscowości – por. Radosław 
Poniat, Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku, 
Warszawa 2014, s. 119–121.

Wykres 3. Korelacja między liczbą dzieci a liczbą czeladzi  
w krakowskich gospodarstwach domowych w 1795 roku
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Źródło: Archiwum Narodowe w Krakowie, IT 551.
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każdego z czterech kwartałów miasta oraz Zamku Królewskiego. Uzyskane war-
tości, oddane na wykresie za pomocą rombów, wyraźnie wskazują na istnienie 
słabego dodatniego powiązania między badanymi zmiennymi. Jedynym wyjąt-
kiem jest tu zamieszkały przez niewielką i dość specyficzną populację zamek 
oraz kwartał garncarski, gdzie współczynnik korelacji jest bliski zeru. Na wy-
kresie oddane też jednak zostały za pomocą odcinków 95% przedziały ufności 
współczynników korelacji, które wskazują na brak ich istotności w odniesieniu 
do zamku oraz kwartału garncarskiego. Oczywiście, o zjawisku takim można by 
czytelników poinformować także za pomocą zwykłej istotności, bez korzystania 
z przedziałów ufności. Jednak zalety płynące z używania przedziałów nie ogra-
niczają się jedynie do samej analizy istotności. Równie ważne jest tu wskazanie 
na różnice między istotnymi współczynnikami. Gdyby podanym tu korelacjom 
towarzyszyła tylko wiadomość o ich istotności, czytelnicy mogliby sądzić, że po-
wiązanie między liczbą dzieci a czeladzią jest najmocniejsze w kwartale grodz-
kim, zaś wyraźnie słabsze na przykład w kwartale sławkowskim. Konstatacja 
taka mogłaby następnie posłużyć do rozważań nad różnicami w sytuacji ekono-
micznej obydwu kwartałów, która skutkować mogła w biedniejszym z nich za-
stępowaniem kosztownego zatrudniania czeladzi przez darmową pracę własnych 
dzieci… Takich uwag nie potwierdza jednak obserwacja przedziałów ufności. 
Wynika z niej, że między badanymi kwartałami nie ma istotnej różnicy, a wyższa 
wartość współczynnika korelacji w przypadku grodzkiego nie uprawnia nas do 
stwierdzeń o jego specyfice. 

Przykład korzyści, jakie płynąć mogą z podawania przedziałów ufności 
w wyniku analizy regresji, zaprezentowany został na wykresie 4. Widoczne na 
nim dane pochodzą z dobrze demografom historycznym znanej książki Jana Ba-
szanowskiego. Do analizy wybrane zostały gdańskie chrzty z lat 1800–1820. Jed-
nak obok samych wartości rocznych, oddanych za pomocą punktów, widoczna tu 
jest też linia trendu wyliczona za pomocą regresji liniowej dla szeregów czaso-
wych. Wskazuje ona na następujący w badanym okresie wzrost liczby chrztów, 
choć niektóre lata dość znacznie odbiegały od tej prawidłowości. Zaznaczone 
na wykresie szare pole, oddające 95% przedział ufności współczynnika regresji, 
pozwala na wskazanie, kiedy dochodziło do takich istotnych różnic od trendu. 
Czytelnik łatwo dostrzeże, że przez większość badanego okresu roczna liczba 
chrztów nieznacznie tylko od trendu odbiegała i mieściła się w przedziale ufno-
ści. Lata specjalne wiążą się zaś przede wszystkim z kolejnymi kampaniami wo-
jennymi i ich demograficznymi konsekwencjami. Bez zastosowania przedziałów 
ufności konstatacja taka wcale nie musiałaby być oczywista.
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Wykres 4. Liczba chrztów w Gdańsku w latach 1800–1820
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Źródło: Jan Baszanowski, Przemiany demograficzne w Gdańsku w latach 1601–1846 w świetle 
tabel ruchu naturalnego, Gdańsk 1995, s. 353–354.

Ujednolicone grupowanie danych

Choć podany tu wymóg wydawać się może bezsporny i trudno by było 
wskazać na badacza, który by się z nim nie zgodził, zaskakująco często napo-
tkać można prace, których autorzy grupują dane w tylko w sobie właściwy spo-
sób, odbiegający znacznie od rozwiązań przyjmowanych przez innych autorów. 
W konsekwencji opracowania dotyczące identycznych zagadnień mogą zawierać 
zestawienia statystyczne całkowicie nieporównywalne. Zbyt często zdarza się, że 
grupowania nie są czynione z myślą o dalszej analizie czy przyszłej syntezie re-
zultatów, ale raczej o wygodzie danego autora. Ignorując istniejącą literaturę i do-
tyczące analizowanego zagadnienia teorie, liczni historycy wolą albo powtarzać 
określenia pochodzące ze źródła, albo, co gorsza, tworzą klasyfikacje własne, 
niepoparte głębszym namysłem. Szczególnie wyraźnie zjawisko takie dostrzec 
można w pracach dotyczących struktury zawodowej i społecznej, niemal z reguły 
nieodnoszących się do powszechnie uznanych międzynarodowych klasyfikacji 
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zawodów12, ale od problemu takiego niewolne są też publikacje poświęcone za-
gadnieniom demograficznym czy gospodarczym. Wystarczy tu wskazać na przy-
padki niezgodnych z powszechną praktyką grupowań wieku, które uniemożli-
wiają szersze wykorzystywanie danych zaczerpniętych z wielu prac dotyczących 
populacji parafialnych.

W takiej sytuacji konieczne jest ciągłe przypominanie i wymaganie od auto-
rów, aby do grupowania obserwacji wykorzystywali standardy już przyjęte w li-
teraturze, a po nowe sięgali tylko w razie istotnej przyczyny, która zawsze musi 
być dokładnie wyjaśniona. Podobnie niezbędne jest podawanie precyzyjnych 
kryteriów klasyfikowania obserwacji do analizy oraz poszczególnych wyliczeń.

Uwzględnianie wymiaru przestrzennego prowadzonych analiz

Trudno wyobrazić sobie wyczerpujące studium dotyczące kwestii takich jak: 
mobilność przestrzenna, struktury osadnicze czy funkcjonowanie rynków bez 
analizy ich wymiaru przestrzennego. Fakt ten był dobrze znany dawnym pokole-
niom historyków, z których wielu miało zresztą geograficzne wykształcenie lub 
stale współpracowało z przedstawicielami tej dyscypliny13. Na Zachodzie mimo 
przejściowego kryzysu zainteresowanie aspektami przestrzennymi w badaniu 
przeszłości jest wciąż podtrzymywane, a ostatnio wręcz przeżywa okres ożywie-
nia wpisującego się w obejmujący wiele dyscyplin tak zwany spatial turn14.

Niestety, krajowi badacze nazbyt często o znaczeniu geografii w swych anali-
zach zapominają. Zjawisko to można dobrze prześledzić, przeglądając zawartość 
polskich czasopism historycznych w poszukiwaniu elementów kartograficznych, 
bez których trudno przecież wyobrazić sobie opis przestrzeni. Pomijając artykuły 
autorstwa archeologów, ostatnie trzy dekady charakteryzują się spadkiem liczby 
map zamieszczanych w czołowych periodykach, a pamiętać przecież trzeba, że 
i we wcześniejszych dziesięcioleciach nie były one szczególnie często spotykane15. 

12 Wskazać tu można chociażby na klasyfikacje HISCO i HISCLASS – zob. Marco H.D. 
van Leeuwen, Ineke Mass, Andrew Miles , HISCO. Historical International Standard Classifica-
tion of Occupations, Lueven 2002; Marco H.D. van Leeuwen, Ineke Mass, HISCLASS. A Histo-
rical International Social Class Scheme, Lueven 2011. Obydwie klasyfikacje są nadal rozwijane 
i modyfikowane. Ich aktualne wersje odnaleźć można na stronie www.hisma.org.

13 Wojciech Wrzosek, Historia – kultura – metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, 
Wrocław 1995, s. 100–102.

14 The spatial turn. Interdisciplinary perspectives, red. Barney Warf, Santa Arias, London 
2009.

15 Opinię taką potwierdza analiza bazy danych obejmującej artykuły opublikowane w latach 
1951–2010 na łamach PH, PDP, RDSG oraz RH – zob. P. Guzowski, R. Poniat, Miejsce badań 
kwantytatywnych [1]. Baza ta stanowi cyfrowy aneks do artykułu, który pobrać można ze strony 
PDP.
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Stan taki trudno zrozumieć w sytuacji, gdy na ostatnie lata przypada gwałtow-
ny rozwój programów przeznaczonych do przetwarzania i wizualizacji danych 
geograficznych (GIS), co daje historykom szansę na coraz szersze uwzględnianie 
w swych pracach przestrzennych aspektów badanych zjawisk16. 

Wydaje się, że jedynie nacisk ze strony środowiska, uosobionego przede 
wszystkim przez recenzentów prac naukowych i redakcje czasopism, może do-
prowadzić do poprawy sytuacji. Od badaczy podejmujących zagadnienia zwią-
zane z przestrzenią należy oczekiwać wzięcia tego czynnika pod uwagę w pro-
wadzonych analizach oraz korzystania z graficznych prezentacji w postaci map 
lub planów. Zlekceważenie takiego wymogu, na przykład w artykule dotyczącym 
rynku matrymonialnego lub funkcjonowania przymusu parafialnego, powinno 
stanowić podstawę do odrzucenia recenzowanego tekstu. Być może powinno 
się wprowadzić okres przejściowy, gdy dopuszczane wciąż będą wizualizacje, 
a w ostateczności też analizy nie w pełni satysfakcjonujące recenzentów, ale au-
torzy powinni być zachęcani do jak najszybszego wzbogacenia swych prac o opis 
przestrzennego aspektu badanych zjawisk.

Upublicznianie baz danych

Z perspektywy długofalowych projektów badawczych oraz przyszłych syn-
tez nie można też zapominać o potrzebie udostępniania baz danych. Choć prak-
tyka taka pozostaje w sprzeczności z instynktami większości badaczy, którzy 
charakteryzują się naturalną skłonnością do ochrony wykorzystywanych źródeł 
i boją się utraty kontroli nad wynikami własnej pracy, to w dłuższej perspektywie 
byłaby ona korzystna nie tylko dla całego środowiska, ale też poszczególnych 
autorów. Szerszy dostęp do zbiorów danych pozwoliłby nie tylko na przyspie-
szenie badań i wzbogacenie ich o elementy komparatystyczne, ale też oznaczał-
by częstsze cytowanie osób opracowujących takie zasoby. W wielu wypadkach 
skutkowałby też uniknięciem powtarzania już raz przez kogoś wykonanej pracy. 
Ponieważ metody kwantytatywne najlepiej sprawdzają się na dużych zbiorach 
danych, a przy ich analizie znaczenie mają zagadnienia takie jak reprezentatyw-
ność i dobór przestrzenny obserwacji, dzielenie się danymi wiązałaby się z szansą 
na poszerzenie zestawu pytań badawczych podejmowanych przez polskich histo-
ryków. Trzeba zresztą pamiętać, że znaczna część ważnych osiągnięć światowej 
demografii historycznej i historii gospodarczej opierała się właśnie na wielkich 
bazach danych opracowanych przez duże zespoły badaczy. Wydaje się, że wobec 

16 Obok wyspecjalizowanych aplikacji, z których część jest darmowa, wskazać tu też trzeba 
na pakiety przeznaczone do wykorzystywania danych przestrzennych zaimplementowane w stan-
dardowych programach do analizy statystycznej takich jak: SPSS, STATA, R.
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słabości systemu finansowania nauki w Polsce oddolna współpraca historyków 
może stanowić choć częściowe remedium na brak takich zespołów. 

Uznanie powyższych argumentów powinno zachęcać badaczy do udostęp-
niania jeśli nie całych baz, to choć wyczerpujących zestawień informacji z nich 
pochodzących. Ponieważ materiały takie ze względu na swą obszerność nie są 
zazwyczaj drukowane, powinny one przyjmować formę cyfrowych aneksów do 
artykułów lub monografii. Forma dzisiejszych czasopism naukowych, od których 
wymaga się istnienia stron internetowych albo wręcz przejścia w wersję elektro-
niczną, pozwala na bardzo łatwe wzbogacanie ich o różnego rodzaju materiały 
dodatkowe. Zwłaszcza w przypadku wydawania źródeł redakcje powinny wyma-
gać dołączania do nich wersji zdigitalizowanych17. Także publikacje o bardziej 
analitycznym charakterze zyskałyby znacznie dzięki dodawaniu do nich cyfro-
wych aneksów. Konsekwencją takiej praktyki byłoby też oczywiście wymaganie 
od osób korzystających z takich materiałów wyraźnego powoływania się w przy-
pisach na autorów baz i traktowania zasobów tego typu jako integralnych części 
danej publikacji.

Przedstawione tu propozycje, skoro wynikają z indywidualnych doświadczeń 
autora, nie muszą oddawać perspektywy innych badaczy pracujących na niejed-
nakowym materiale źródłowym i funkcjonujących w odmiennych realiach in-
stytucjonalnych. Sądzę jednak, że dyskusja i ich ewentualne przyjęcie dawałyby 
szansę na zwalczenie części patologii trapiących polskie badania nad dziejami 
społeczno-gospodarczymi i dawałyby nadzieję na szybszy rozwój dyscypliny. 
Bez takich zmian trudno sobie wyobrazić powstanie nowych syntez i prowadze-
nie szeroko zakrojonych studiów porównawczych. Ujednolicenie metod analizy 
i prezentacji danych powinno też zwrócić uwagę historyków na zespołowy cha-
rakter ich wysiłku, który służyć ma przecież nie tylko pisaniu indywidulanych, 
autorskich monografii, ale też wspólnemu odkrywaniu przeszłości, gdzie poje-
dyncze prace stanowić winny element wspólnych projektów badawczych. 

17 W przypadku wydawania źródeł masowych powinny to być przede wszystkim pliki łatwo 
czytane przez powszechnie dostępne programy bazodanowe lub arkusze kalkulacyjne.
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A Proposal for the Rules Concerning the Presentation of the Results  
of Statistical Analyses in Academic Publications  

within the Socio-Economic History

Summary

The article presents some proposals that might contribute towards improving quality 
while results of statistical analyses are presented in Polish publications within history 
and related disciplines. According to the author nowadays there are no clear standards 
determining the rules of such presentations, which often leads to a limited comparability 
of results and makes it impossible to apply the techniques of data meta-analysis, and in 
some cases also leads to serious methodological errors. The proposals included in the text 
consists of the following postulates:  

1) to inform the reader of the number of the populations and subpopulations inves-
tigated; 

2) to make a greater use of statistical measures that describe the distribution of the 
analysed communities; 

3) to standardise the convention of recording such measures;
4) to inform the reader about the size of the standard errors;
5) to apply the commonly accepted rules concerning data grouping;
6) to take into account the spatial dimension of the analysed phenomenon, which 

should be presented in the form of maps and plans;
7) to urge the authors of academic texts to make public their data sets.

Keywords: quantitative methods, data presentation
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Franciszek Wasyl, Ormianie w przedautonomicznej Galicji.  
Studium demograficzno-historyczne, Kraków 2015, ss. 550

Wielowiekowe istnienie ormiańskiej populacji w Polsce doczekało się już 
sporej liczby różnego rodzaju opracowań, lecz rzadko ich autorzy zajmowali 
się w nich kwestiami demograficznymi. Dlatego publikacja Franciszka Wasy-
la wzbudziła zainteresowanie szerokiego kręgu historyków, którzy oczekiwali, 
że będzie to gruntowna monografia odnosząca się do określonego terytorium, 
w której wykorzystane zostały różnego typu źródła dotychczas pomijane przez 
badaczy. Uzyskany obraz ormiańskiej wspólnoty nie jest jednak w pełni satys-
fakcjonujący.

Książka na pierwszy rzut oka wydaje się obszerna – liczy aż 550 stron i zawie-
ra dodatkowo jedną mapę. Samego tekstu jest jednak mniej, bo „tylko” 287 stron; 
resztę zajmują zdjęcia wykorzystanych źródeł, ich edycja, a także bibliografia, 
indeksy i spisy tablic, ilustracji i wykresów. Autor zamieścił w publikacji bardzo 
dobrej jakości zdjęcia samego źródła, a dodatkowo jego edycję, która – należy 
zaznaczyć – nie jest edycją krytyczną. Brak jest jakiegokolwiek omówienia źró-
dła i jego krytyki w tej części pracy, pozbawiona jest ona także przypisów. Praca 
składa się ze Wstępu, sześciu rozdziałów merytorycznych: I. Źródła i literatura, 
II. Ormianie i ich miniaturowa wspólnota, III. Małżeństwo po ormiańsku, IV. Po-
tomstwo, V. Ormiańskie ognisko domowe, VI. Śmierć i pogrzeb, Zakończenia, 
a następnie wspomnianej edycji źródeł i bibliografii oraz różnych spisów.

W rozdziale I omówione zostały wykorzystane źródła i literatura przedmiotu. 
Należy przyznać, że zrobiono to bardzo rzetelnie i szczegółowo oraz zamieszczo-
no bogaty materiał ilustracyjny fragmentów źródeł, który pozwolił na wyrobienie 
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sobie opinii o ich wartości historycznej. Autor omówił bazę źródłową, do której 
należały katastry józefiński i franciszkański, różnego rodzaju spisy ludności or-
miańskiej, metryki chrztów, ślubów i pogrzebów, materiały kartograficzne itd. 
Brakuje jednak krytyki dokładności rejestracji ludności w spisach i metrykach, 
a opinie na temat katastrów gruntowych są nieco chybione. Otóż wbrew twier-
dzeniom autora metryka józefińska i franciszkańska wcale nie „odnosi się do 
każdego gospodarstwa domowego” (s. 40), lecz do parceli katastralnej, a co za 
tym idzie, nie są w nich uwzględnieni ci, którzy nie posiadali własnej nierucho-
mości. Na wsi zaś było takiej ludności całkiem sporo, istniał cały szereg kategorii 
komorników, kątników, służby domowej i żebraków, którzy tworzyli gospodar-
stwa domowe, nie posiadając ziemi.

W przeciwieństwie do omówienia podstawy źródłowej, niedosyt pozostawia 
znajomość literatury demograficznej. Zignorowanie Ludności nowoczesnego 
Lwowa w latach 1857–1938 lub Transformacji demograficznej w Galicji wywołu-
je wrażenie, że autor niektórych prac po prostu nie zna.

Rozdział II, Ormianie i ich miniaturowa wspólnota, rozpoczyna się od analizy 
geografii zasiedlenia Galicji i choć brakuje tutaj mapy, która ukazałaby ich prze-
strzenną dystrybucję, to korzystając z tej zamieszczonej na końcu książki, można 
ją sobie bez większego trudu wyobrazić. Następnie omówiona została liczebność 
populacji ormiańskiej w Galicji. Ormian było na tym obszarze stosunkowo nie-
wielu – w połowie XIX wieku ich liczba oscylowała pomiędzy 3269 a 3483 osób. 
W tym punkcie lektury zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób zostanie na pod-
stawie tak niewielkiej liczebnie populacji opracowana część statystyczna. Demo-
grafia historyczna nie analizuje bowiem poszczególnych jednostek, lecz bierze 
pod uwagę populację lub jej część, ale musi ona spełniać warunek odpowiedniej 
liczebności, aby mogło działać prawo wielkich liczb.

Lektura rozdziału III ma dostarczyć wiedzy o Małżeństwie po ormiańsku. 
Niektóre stwierdzenia w tej części pracy mają charakter deklaratywny, jak 
w przypadku wiary w to, że dopiero po zawarciu związku małżeńskiego „panna 
staje się kobietą, a kawaler mężczyzną – rozpoczynają wspólne życie i jedno-
cześnie tracą na zawsze swoje wcześniejsze walory (dziewczyna przestaje być 
dziewicą, a chłopak traci swoją niezależność)”. Wolałbym na poparcie tej tezy 
zobaczyć na przykład analizę poczęć przedślubnych niż tylko przypis numer 
286, który nawet nie precyzuje, który z cytowanych autorów był zwolennikiem 
tej wątłej hipotezy. Po omówieniu aspektów prawnych zawierania małżeństwa 
i przywołaniu kilku egzemplifikacji problemów, z jakimi mogli się zetknąć nup-
turienci, autor przystąpił do badania zagadnienia zawierania małżeństw, uznając 
je za „poddające się stosunkowo najłatwiej analizie ściśle demograficznej”. W jej 
trakcie zaprezentował tablicę statystyczną numer 2 (s. 100), w której wartości 
względne przekraczają liczbę jednostek statystycznych, zatem 1 małżeństwo to 
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2,4% populacji zawierającej związki małżeńskie w Stanisławowie. Omówienie 
wieku zawierania małżeństw opiera się na danych z Kut i Stanisławowa, przy 
czym nigdzie nie sprecyzowano liczebności tych subpopulacji oraz konkretnej 
liczby przypadków odrzuconych ze względu na braki źródłowe. Dowiadujemy się 
jedynie, że było ich kilkanaście, choć nie wiemy, czy dotyczy to obu miejscowo-
ści. Według moich obliczeń braków danych w przypadku Kut było przynajmniej 
21, ponieważ tyle wynosi różnica pomiędzy liczbą panien (461) a liczbą kawale-
rów (440), mogło być ich nieco więcej ze względu na niewiadomą liczbę wszyst-
kich panien. Obliczony przez autora wiek „średni” nie został sprecyzowany, ale 
z analizy danych wynika, że jest to średnia arytmetyczna, zamiast przyjętej od lat 
w badaniach demograficznych mediany. Inne zasady przyjęte w statystyce i de-
mografii historycznej również zostały zignorowane, jak chociażby zasada poda-
wania najpierw danych dotyczących mężczyzn, a dopiero później kobiet. Nie spo-
sób się też zgodzić z interpretacją, że „na panny, dla których nie znaleziono męża 
do dwudziestego roku życia, czekały coraz mniejsze perspektywy korzystnego 
zamążpójścia”. Autor w żaden sposób nie udowodnił tezy, że zamążpójście we 
wczesnym wieku było korzystniejsze dla panny młodej; być może te, które dłużej 
zwlekały z wyjściem za mąż, miały większe szanse wyboru lepszego, czyli naj-
częściej bogatszego męża. Zresztą w przedziale wieku 15–19 lat w Kutach za mąż 
wyszło 188 panien, a w przedziale 20–24 lat – 174, więc różnice pomiędzy tymi 
grupami wiekowymi są minimalne i nie świadczą o wyraźnym preferowaniu 
bardzo wczesnego wieku zawierania małżeństw. Natomiast zauważalnie spadało 
prawdopodobieństwo wyjścia za mąż w późniejszych przedziałach wiekowych, 
istotną barierą było tutaj 30 lat.

Analiza sezonowości zawierania małżeństw ormiańskich pozostawia również 
wiele do życzenia, a porównywanie trzech obrządków między sobą w różnych 
latach jest zabiegiem pozbawionym sensu. Jak pisze autor, „na podstawie dwóch 
zestawień tabelarycznych (tab. 7 i 8) [prawidłowo powinno być 8 i 9 – K.W.] wi-
dać wyraźnie różnice w sezonowości zawierania małżeństw”. Szkoda tylko, że 
porównuje on dane z Brzeżan z lat 1701–1800 oraz Kut dla lat 1780–1848, czyniąc 
to w dodatku nieprawidłowo. Błąd metodologiczny młodego adepta demografii 
historycznej polega na tym, że dane dotyczące Brzeżan zaczerpnął z podręcz-
nika Cezarego Kukli, które występują tam w formie wskaźnika sezonowości 
małżeństw, a które potraktował jako dane pierwotne i pracowicie przeliczył na 
odsetki według miesięcy. Z kolei swoje dane dla Kut pozostawił nieprzeliczo-
ne do wskaźnika sezonowości małżeństw i obliczył zwykły wskaźnik struktury. 
Pominę tutaj szczegóły kwestii metody obliczania wskaźnika sezonowości, ale 
w skrócie porównuje on dwa wyniki – jeden wyrównany do miesięcy trzydziesto-
dniowych, a drugi bez uwzględnienia różnej liczby dni w poszczególnych miesią-
cach, co ma wpływ na wyniki i interpretację wskaźnika. Taki sam błąd popełnił 
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zresztą przy analizie sezonowości ślubów według dni tygodnia, również traktując 
wartość wskaźnika jako dane źródłowe (s. 111), jakkolwiek w tym przypadku 
przynajmniej nie wpływa to na uzyskane wyniki. 

Rozważania na temat małżeństw powtórnych pomiędzy kawalerem a wdo-
wą ze względu na nikłą podstawę źródłową (25 przypadków w ciągu 68 lat) nie 
mają żadnego uzasadnienia analitycznego i są jedynie odchyleniem przypadko-
wym od tendencji głównej. Interesujące są natomiast uwagi na temat małżeństw 
endo- i egzogamicznych wyznaniowo oraz kwestii narzeczeństwa, przygotowa-
nia do ślubu, ceremoniału ślubnego. Ten fragment rozdziału jest dobrze napisany 
i świetnie zilustrowany tekstami źródłowymi; wprowadza czytelnika w ormiań-
ską przeszłość obyczajową i religijną. 

Rozdział IV, Potomstwo, już w trzecim zdaniu zmusza do sięgnięcia do Słow-
nika języka polskiego po przeczytaniu passusu: „Połowę tamtejszej populacji or-
miańskiej stanowili młodzieńcy do 19. roku życia”, lecz definicja młodzieńca, na 
przekór zmianom obyczajowym, pozostaje nietknięta i oznacza „młodego męż-
czyznę”. Wynikałoby zatem z tego, że połowa populacji Ormian w Horodence 
w 1791 roku to mężczyźni w przedziale wiekowym 0–19, czemu przeczy nie tyl-
ko zdrowy rozsądek, ale i tabela numer 14 zamieszczona na stronie 133. Tabela ta 
zresztą jest źle sformatowana, liczby nie są wyrównane do prawego marginesu, 
różna jest też liczba miejsc dziesiętnych, przedziały otwarte powinny mieć inny 
zapis: „60 i >” oraz „65 i >”. 

Analiza sezonowości urodzeń jest przeprowadzona nieprawidłowo, autor nie 
wysilił się i nie obliczył ani wskaźników sezonowości, ani struktury, jak miało 
to miejsc w przypadku małżeństw. Z kolei omówienie dzietności małżeńskiej 
to studium przypadków, których naliczyłem zaledwie 3. Zamiast przeprowadzić 
rekonstrukcję rodzin ormiańskich i omówić wyczerpująco problem, autor ograni-
czył się do znikomej egzemplifikacji, jak sądzę, najbardziej płodnych par. Dalej 
jest niestety jeszcze gorzej. Na stronie 142 zamieszczony został wykres numer 2, 
z którego można wyczytać, jaki był „roczny rozkład chrztów” w katedrze ormiań-
skiej we Lwowie. Tytuł jest błędny, ponieważ nie jest to żaden roczny rozkład, 
lecz liczba chrztów w dziesięcioletnich przedziałach, zaczynających się zresztą 
nieprawidłowo od 6 na końcu zamiast 1, czyli prawidłowy przedział pierwszy to 
1776–1780 (niepełny, można go było pominąć), 1781–1790, 1791–1800 itd. Można 
również zauważyć, że tytuł nie odpowiada przedstawionym liczbom, na końcu 
osi jest jeszcze jeden przedział o niewiadomym zakresie lat i wartości około 60 
chrztów. Co ciekawe, kilka stron dalej, przy omawianiu liczby dni upływających 
od narodzin dziecka do jego chrztu, znów skonstruowano nieprawidłowo prze-
działy lat, tym razem kończąc na cyfrze 9, czyli uniemożliwiając porównanie 
wyników badań nawet w obrębie samej pracy.
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W dalszej części rozdziału omówione zostały urodzenia pozamałżeńskie 
(bardzo zresztą rzadkie u Ormian), ceremonie chrztu i bierzmowania oraz prze-
prowadzona została analiza nadawanych imion z podziałem na chłopców i dziew-
częta w poszczególnych miejscowościach. Nie można się przy tym oprzeć wraże-
niu, że im dalej autorowi od źródeł masowych, tym jego praca jest lepsza.

Rozdział V, Ormiańskie ognisko domowe, dostarcza wiedzy o rodzinie, ale 
w zupełnie inny sposób, niż czynią to monografie z zakresu demografii histo-
rycznej. Nie znajdziemy w nim typologii gospodarstw domowych Petera Lasletta 
czy analizy stanu cywilnego według wieku i podobnych metod analizy struktury 
rodzinnej. W zamian za to uzyskujemy wgląd w kwestie prawne funkcjonowa-
nia ormiańskiej rodziny oparte głównie na aktach sądowych, studiach rodziny 
w trakcie sprawy rozwodowej czy relacjach z bojów o spadek, a także opisy rela-
cji rodzinnych w powiązaniu z prowadzeniem interesu. Konstrukcja dalszej czę-
ści rozdziału – Między rodziną mieszczańską i szlachecką – nie jest przejrzysta. 
Przedstawione przykłady zaczynają niejako żyć własnym życiem i choć czyta się 
je znakomicie, to trudno się zorientować, jakie poglądy na temat prezentowanego 
materiału ma sam autor i czy uważa go za typowy dla ormiańskiej społeczności.

W ostatnim rozdziale, Śmierć i pogrzeb, drugi akapit niezbyt szczęśliwie za-
czyna się od stwierdzenia, że „śmierć w społecznościach przed transformacją de-
mograficzną zawsze była nieprzewidywalna”. Śmiem twierdzić, że także w XXI 
wieku śmierć jest zdarzeniem nieprzewidywalnym, odsuniętym jedynie w czasie 
z powodu niższego prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia w młod-
szym wieku. Dalej autor kontynuuje w tym samym tonie swe osobliwe rozważa-
nia, dając dowód ignorancji w dziedzinie demografii (i logiki): „W każdym razie 
dla ówczesnego człowieka śmierć i umieranie były zjawiskami zdecydowanie 
częstszymi niż ma to miejsce dzisiaj”. Otóż prawdopodobieństwo wystąpienia 
zdarzenia zgonu jednostki x w populacji y jest równe 1 zarówno 1000 lat p.n.e., 
jak i obecnie. Więcej ludzi w badanym przez F. Wasyla czasie nie umierało, lecz 
rodzice i krewni częściej byli świadkami tych zgonów, niż ma to miejsce współ-
cześnie. 

W dalszej części rozdziału przeprowadzono analizę sezonowości i przyczyn 
zgonów, szczególnie skupiając się na najmłodszych w przedziale 0–19 lat. Nale-
ży przyznać, że pomimo niskiego poziomu diagnostyki medycznej wymienio-
ne w pracy przyczyny dają pewien przybliżony obraz stanu zdrowia ówczesnej 
populacji oraz trapiących ją chorób. Odrębnie potraktowane zostały zgony osób 
młodych (0–19 lat) i będących w sile wieku (20–59 lat) oraz osób starszych (60 lat 
i więcej). Nie jest to powszechna praktyka w pracach demograficznych, tym bar-
dziej że wyznaczenie wieku starczego jest dla epoki przedprzemysłowej zada-
niem bardzo trudnym, gdyż aktywność zawodowa trwała w zasadzie do śmier-
ci. Brak jest natomiast omówienia umieralności niemowląt, która jest bardzo 
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czułym wskaźnikiem poziomu cywilizacyjnego i zamożności danej społeczności. 
W przypadku Ormian, aż prosiło się o ich porównanie z rzymskimi i greckimi 
katolikami. Próba analizy zgonów z powodu gruźlicy według miesięcy ze wzglę-
du na małe liczebności w Stanisławowie i Kutach jest zupełnie niewiarygodna, 
podobnie jak i wykres numer 11 na stronie 246 (raz identyfikowany w tekście 
jako 10, a raz jako 11), który przedstawia dane z 14 (sic!) miesięcy – szkoda tylko, 
że dwa ostatnie dwukrotnie. Podobnie ma się rzecz z analizowaniem sezonowo-
ści zgonów (s. 252). Autor nie dość, że nie policzył wskaźników sezonowości, 
to jeszcze wskaźniki struktury są obliczone dla małych populacji. Interesujące 
spostrzeżenia natomiast znajdujemy w punkcie 3.2, w którym autor przedstawił 
pogląd, że właściciele gospodarstw często stali na ich czele aż do samej śmierci, 
a niektórzy przyjmowali także pod swój dach krewnych wymagających opieki. 
Teza ta – zdaniem autora – stoi w opozycji do poglądu C. Kukli, który stwier-
dził, że starość i pogarszające się zdrowie doprowadzały do rezygnacji z pracy 
zarobkowej. Autor jednak nie wziął pod uwagę faktu, że C. Kuklo miał na myśli 
głównie metropolitarną Warszawę wieku oświecenia, Kraków lub Wieluń, a nie 
miasteczka typu Kuty czy Horodenka.

Zgony w szpitalu w Horodence wydają się zaniżone – trudno uwierzyć, że 
w latach 1784–1824 zdarzał się najczęściej jeden zgon rocznie. Wydaje się, że 
pozostałe zgony mogły być rejestrowane w księgach greckokatolickich. Ponadto 
wykres numer 14 (s. 269) stanowi przykład złego zastosowania technik prezenta-
cyjnych dla nielicznej zbiorowości. Wykres bowiem prezentuje jednostki, ale nie 
ukazuje żadnego trendu bądź struktury. W dalszej części znajdujemy niezwykle 
ciekawe fragmenty kronik o cudownych uzdrowieniach, których osobiście nie 
traktował bym, jak chce autor, jako „kroniki chorób”, lecz raczej jako przejaw 
wiary i zabo bonu ówczesnego społeczeństwa; trudno bowiem traktować opisane 
dręczenie nieszczęsnej niewiasty przez siedem lat przez złego ducha jako jednost-
kę chorobową.

Rozdział zamykają Chwila śmierci i Pogrzeb, dwa punkty ostatniej drogi, 
które zostały dobrze przedstawione i scharakteryzowane. Omówione zostały 
aspekty religijne i prawne pogrzebów w Galicji, co jest cenne tym bardziej, że 
reformy z końca XVIII wieku zmieniały wielowiekową tradycję pochówków, 
a także przygotowań do nich.

Pracę wieńczy krótkie, w zasadzie dwustronicowe Zakończenie, które nie jest 
podsumowaniem przeprowadzonych badań, a refleksją nad sprawami etnicznymi 
Ormian w Polsce. Zamieszczone zaś dalej Spis ilustracji, Spis tabel, Spis wykre-
sów nie zostały opatrzone numerami stron, na których poszczególne elementy się 
znajdują, i jako takie nie spełniają dobrze swojej funkcji. 

Jednoznaczna ocena pracy F. Wasyla jest bardzo trudna. Nie jest to na pew-
no „studium demograficzne”, bowiem z demografią historyczną i jej metodami 
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analitycznymi książka ma niewiele wspólnego. Na początku publikacji można 
znaleźć przynajmniej próby wykorzystania metod ilościowych, ale im dalej, tym 
jest ich mniej, a te, które są, zastosowane zostały w sposób nieprawidłowy. Pod-
stawowym błędem autora było wykorzystanie zbyt wątłej podstawy źródłowej, 
liczebność badanej zbiorowości jest w wielu wypadkach zbyt mała, żeby wycią-
gać jakiekolwiek wnioski. Mając to na uwadze, trzeba stwierdzić, że zarzuty pod 
adresem C. Kukli o to, że nie uwzględnił Ormian w swojej publikacji Demografia 
Rzeczpospolitej Przedrozbiorowej, są zupełnie nieuzasadnione, skoro populacja 
Ormian w czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej była nieliczna i nie miała więk-
szego wpływu na procesy ludnościowe. Inaczej było, rzecz jasna, z rolą Ormian 
w gospodarce i kulturze Rzeczpospolitej.

Książka F. Wasyla nie jest, mimo wszystkich jej wad, bezwartościowa; za-
wiera niepublikowane wcześniej materiały źródłowe, które można z powodze-
niem wykorzystać w badaniach genealogicznych, szereg interesujących informa-
cji z zakresu życia codziennego Ormian, ich stosunków rodzinnych i tradycji. 
Napisana została także dobrą polszczyzną i czyta się ją z zainteresowaniem, 
a przytaczane przykłady zachowań społecznych zostały umiejętnie dobrane. Nie 
jest ona jednak studium demograficznym, lecz studiami nad społecznością Or-
mian w przedauto nomicznej Galicji.





Opracował Piotr Rachwał

Sprawozdanie z działalności Zespołu Demografii Historycznej  
Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2014

W 2014 roku odbyło się pięć posiedzeń naukowych, w każdym z nich brało 
udział średnio 14 osób. Reprezentowały one ośrodki naukowe z Białegostoku, 
Halle (Niemcy), Krakowa, Lublina, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Stałymi 
punktami posiedzeń Zespołu były referaty i komunikaty naukowe, sprawy wy-
dawnicze, a także informacje o nowościach wydawniczych z zakresu demografii 
historycznej i nauk pokrewnych. 

4 lutego dr Piotr Miodunka wygłosił referat pt. Kryzysy demograficzne w Ma-
łopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. W pierwszej części 
swojego wystąpienia przedstawił stan badań nad kryzysami demograficznymi 
w Polsce wczesnonowożytnej, następnie omówił teorie demograficzne związane 
z definicją i klasyfikacją kryzysów demograficznych, a także ich uwarunkowa-
nia. Zwrócił też uwagę na przyczyny sezonowości klęsk elementarnych, których 
skutkiem były kryzysy demograficzne.

Na spotkaniu odbyła się także dyskusja poświęcona zmianom w funkcjono-
waniu czasopisma „Przeszłość Demograficzna Polski”. Profesor Cezary Kuklo 
odwołał się do historii pisma, które od samego początku było związane z dzia-
łalnością Zespołu Demografii Historycznej PAN. Poprosił o informację o zmia-
nach, w tym personalnych. Profesor Marek Górny objaśnił, że celem, który sta-
wia sobie Zespół, jest dążenie do uzyskania przez „Przeszłość Demograficzną 
Polski” należnego miejsca w ministerialnej klasyfikacji czasopism naukowych, 
a to jest związane z koniecznością dostosowania pracy redakcji do wymogów 
parametrycznych. Podtrzymał propozycję przeniesienia części członków redak-
cji do rady redakcyjnej i grupy recenzentów oraz zachowania trzech redaktorów 
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tematycznych z zakresem obowiązków odpowiadającym chronologicznie ich za-
interesowaniom (zob. sprawozdanie za rok 2013). W wyniku dyskusji, w której 
udział wzięli prof. Marek Górny, prof. Cezary Kuklo, prof. Radosław Gaziński, 
dr hab. Konrad Wnęk, dr Krystyna Górna i dr Radosław Poniat, członkowie Ze-
społu zaakceptowali propozycje zmian w redakcji i poprosili prof. Marka Górne-
go o korespondencję z członkami zespołu redakcyjnego na temat obecnych prze-
kształceń i przedstawienie jej wyników na jednym z kolejnych spotkań Zespołu.

1 kwietnia dr Marek Minakowski zaprezentował zebranym wyniki prac nad 
rekonstrukcją sieci pokrewieństw w XIX-wiecznej parafii Kampinos. Podstawę 
źródłową stanowiło 2747 aktów małżeństw, 14 774 urodzeń oraz 9363 zgonów. 
Referent stwierdził między innymi, że w okresie 1809–1870 liczba małżeństw za-
wartych w parafii Kampinos mających dzieci w niej ochrzczone wyniosła 1044; 
liczba dzieci z tych małżeństw ochrzczonych w Kampinosie, tak zwanych ro-
dowitych kampinosiaków – 4854, z kolei pierwsze dziecko rodziło się średnio 
dwa lata po ślubie (mediana), a ostatnie 13 lat (mediana). Zdaniem prelegenta, 
typowego „rodowitego kampinosiaka” można połączyć dwunastoelementowym 
łańcuchem z 5111 innymi (na 7981 możliwych osób). Oznacza to, że badana spo-
łeczność była grupą zwartą, wokół której w pewnym oddaleniu krążyły osoby 
dalsze (na przykład szlachta z dworu w Kampinosie).

3 czerwca dr Piotr Guzowski wygłosił referat pt. Średniowieczne księgi sądowe 
ziemskie i grodzkie jako źródła do badań nad rodziną szlachecką. Referent za-
uważył, że dotychczasowy dorobek w tym zakresie nie jest zbyt bogaty. Przy-
wołał prace kilku autorów wykorzystujących te źródła, między innymi Tadeusza 
Furtaka, Egona Vielrosego, Alicję Szymczakową czy Witolda Brzezińskiego. 
Doktor Guzowski stwierdził, że w badaniach nad rodziną w średniowieczu księgi 
sądowe miejskie i ziemskie mogą mieć pierwszorzędne znaczenie, jednak osiąga-
ne wyniki są skromne w porównaniu do demografii wczesnonowożytnej. Według 
Włodzimierza Dworzaczka źródła te są pierwszorzędne do rekonstrukcji ciągów 
genealogicznych, odmiennego zdania był Jan Tyszkiewicz. Najstarsze księgi 
ziemskie pochodzą z końca XIV wieku, a księgi grodzkie z XV wieku. Referent 
skupił się na ziemi łęczyckiej i ziemi sanockiej; zaprezentował przykładowy kwe-
stionariusz badawczy obejmujący między innymi: ustalenie daty urodzenia, mo-
mentu zawarcia małżeństwa, decyzję o doborze małżonków, wiek i liczbę dzieci, 
długość trwania związku.

21 października dr Mikołaj Szołtysek wygłosił referat pt. Komputerowa mi-
krosymulacja sieci krewniaczej a wzorce współmieszkania w okresie staropol-
skim. Wystąpienie składało się z pięciu punktów. Ostatni z nich objął przykład 
zastosowań analitycznych. Referent zaprezentował na wstępie uwarunkowania 
rodziny chłopskiej. Przywołał poglądy Wincentego Stysia, Johna Hajnala, Syl-
wii J. Yanagisako. Zaprezentował odsetek gospodarstw nuklearnych. Porównanie 
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pokazało, że gospodarstwa polsko-litewskie stanowiły niemal 80% gospodarstw 
nuklearnych, a zatem więcej niż w Anglii. Przywołał także teorie Stevena Rug-
glesa dotyczące inklinacji rezydencjonalnych. Zaprezentował czynniki wy-
znaczające rozmiar gospodarstw, wskazując szczególnie na inklinacje demo-
graficzne. Podkreślił, że do dziś większość kwantytatywnych analiz wzorców 
współmieszkania stosuje metodę porównawczą bez uwzględniania możliwego 
oddziaływania odmiennych warunków demograficznych. W dalszej części refe-
ratu dr Mikołaj Szołtysek pokazał mikrosymulację komputerową na podstawie 
konkretnych parametrów demograficznych wprowadzonych do modelu. Wskazał 
trzy modele mikrosymulacji: SOCISM, CAMSIM, MOMSIM. Wszystkie uka-
zują sieć krewniaczą jednostki, a nawet szerzej. Jako przykład użycia CAMSIM 
pokazał badania Petera Lasletta oraz Kennetcha W. Wachtera. 

2 grudnia dr Mateusz Wyżga zaprezentował stan badań demograficznych 
nad ludnością Krakowa od wczesnego średniowiecza do połowy wieku XIX. 
W pierwszej części wystąpienia autor przedstawił szacunki ludności miasta 
w długiej perspektywie czasowej i wyjaśnił ograniczenia źródłowe związane 
zwłaszcza z okresem średniowiecza. Druga część prezentacji była poświęcona 
możliwościom badawczym związanym z bogatym materiałem metrykalnym pa-
rafii miejskich w okresie wczesnonowożytnym.

Na tym samym posiedzeniu Zespołu komunikat wygłosiła mgr Katarzyna 
Wagner. Referentka omówiła spisy szosu miejskiego wybranych miast Polski 
XVII wieku i rejestry szwedzkich kontrybucji wojennych z XVII i początków 
XVIII wieku. Autorka, stosując współczynnik Ginniego, porównała sytuację ma-
jątkową mieszkańców Poznania i Krakowa, wskazując na duże rozwarstwienie 
ekonomiczne mieszkańców stolicy Małopolski i stosunkowo małe różnice w za-
możności mieszkańców siedemnastowiecznego Poznania.




