Joanna Lubierska

Nie tylko o chrztach, ślubach i zgonach,
czyli wydarzenia historyczne i życie parafian
między metrykalia włożone – część IV

O porządku i bałaganie, czyli gdzie się podziały brakujące
metryki?
W poprzednich odcinkach „ciekawostek metrykalnych” pisałam, że porządek
w kancelarii parafialnej to podstawa prawidłowego jej funkcjonowania. Trudno
nam współczesnym zrozumieć, z czego wynikało niedbalstwo i nonszalancki stosunek do prowadzenia rejestracji wiernych, zwłaszcza że parafie były regularnie
i często wizytowane przez dziekanów, którzy również przeglądali księgi metrykalne. Ich podpisy stanowią znak, że dana księga pomyślnie przeszła kontrolę.
Księża, jadąc na nową parafię z dekretem biskupa, zaczynali swoje urzędowanie
od remontów i posprzątania po poprzedniku. Rozgardiasz na probostwie i bałagan
w dokumentach nie pozwalały zająć się niczym innym, jak tylko uprządkowaniem

Ryc. 1. Karty tytułowe XVIII-wiecznej, najstarszej księgi metrykalnej par. Mogilno ukazujące cykl życia człowieka. Od lewej: chrzest, ślub i śmierć, Archiwum Archidiecezjalne
w Gnieźnie, sygn. AP 17/01
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domu i gospodarstwa. Niektórzy dawali wyraz
swojej irytacji, pisząc na marginesie krótkie uwagi opatrzone mnóstwem wykrzykników. W 1616
roku w parafii Oporowo na końcu księgi chrztów
zapisano:
Po śmierci śp. wielebnego [księdza] ojca Pawła, którego metrykę tu masz, nastąpił na jego miejsce, uzyskawszy godność proboszcza instytuowaniem przez
ordynariusza, wielebny ksiądz Tomasz Trestkowski
z Ponieca, po którego dobrowolnej rezygnacji urzędowo [z] parafii oporowskiej, metryki parafii oporowskiej przez tegoż wspomnianego ojca niezwrócone przepadły1.

W tej samej parafii w 1631 roku na tutejszego
proboszcza został powołany z prezenty Stanisława
Śmigielskiego ks. Tomasz Treskowski. Oporowo
nie było nigdy specjalnie liczną parafią, ale mimo
to w zdumienie musi wprawiać fakt, że przez dziesięć lat „rządów” czcigodnego plebana ochrzczono
tylko jedno dziecko, w roku 1634 (akt sporządzono
dopiero w 1646 roku).
Współczesne mieszkania księży mają wydzieloną część mieszkalną, część kancelaryjną oraz
gościnną, są przestronne i wielofunkcyjne. W minionych wiekach wiejskie plebanie były najczęściej
dwuizbowymi, drewnianymi chatami, niewiele
różniącymi się od zagród chłopskich. W jednej
„komorze” – służącej za sypialnię, jadalnię i kancelarię – mieszkał pleban, w drugiej zaś, jego rodzina,
np. rodzice lub młodsze rodzeństwo. Brak osobnego miejsca na podręczną bibliotekę czy księgi metrykalne powodował, że dokumenty były podatne
na różnego rodzaju zdarzenia losowe, jak pożary,
powodzie, a nawet na… mysie zęby!
Ja Xiądz Józef Sałaciński, Curatus in Sędziejowice
zaświadczam jako dnia 13 września w nocy zapisane
metryki chrztu od dnia 30 października anno 1788
do dnia 14 września anni 1789 szczury powydzierały, w jamy poroznosiły [dopisek między wierszami: Szkoda, że Dobrodziejowi nosa albo uszew nie
ogryzły]. Lubom publikował z ambony ludowi iżby
podawali dzieci ochrzczone w wyrażonych wyżej
miesiącach, przez opieszałość nie podawali ich. Pilność ścisłą czyniłem iżby aby szlacheckie dzieci od
30. października 1788 aż do dnia 14 września anni
1789 ochrzczone były ingrossowane i że metryki
spodziewam się, iż wszystkie chrzty szlacheckie
w swojej całości są zapisane. Testor qui supra2.
1

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej:
AAP), Księgi metrykalne par. Oporowo, LB 1605–1738,
sygn. PM 206/01.
2
Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi, Księgi metrykalne par. Sędziejowice, LB 1754–1788, sygn. 1.
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Zaraza i pośpiech związany z szybkim
pochówkiem, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby, mogły być również
przyczyną, dla której po latach nie znajdziemy poszukiwanej osoby w księgach metrykalnych. W 1831 roku Wielkopolska zmagała
się pierwszy raz z cholerą, do której nie była
przygotowana – tak władze, lekarze, księża, jak
i inni. W księdze zgonów parafii Lądek z tego
czasu na ostatniej stronie znajduje się interesująca informacja:
Uwaga! Ponieważ w tym roku podług Urządzenia
Policyjnego, tych co na cholerę pomarli chowano
zaraz po zejściu, wprzód nim do zapisu aktu cywilnego przystąpiono, przeto też po odbytym pochowaniu nie wszyscy do zapisu aktu cywilnego stawili
się: wielu dla braku wiadomości w niniejszych aktach cywilnych tegoż roku nie są zapisanemi3.

Płynie z tego morał: jak się nie stawiłeś osobiście do własnego aktu zgonu, nie zostałeś zapisany!
W księdze chrztów z lat 1805–1829 parafii
Ostrowo nad Gopłem można przeczytać ważną
wiadomość dla pochodzących z tej parafii potomków dawnych mieszkańców:
Przed spaleniem Kościoła Rzeczyckiego kto się
chrzcił w tymże Rzeczyckim Kościele znajdzie Metrykę swoją w Połajewie za granicą w Polsce4.

Brakujące metryki miały związek nie tylko
z pożarami, zawilgoconymi pomieszczeniami plebańskimi, grasującymi myszami czy ogólnym nieładem. Zdarzało się tak, że kapłan zachorował i nie
był w stanie pełnić posługi, lub, jeśli był to pleban
(a nie wikary), samodzielnie kierować swoją parafią. W księdze zgonów parafii Grodzisk Wlkp.
znaleźć możemy taki oto wpis:
Ostrzeżenie! Kończy się wpis umarłych pozostały po Xsiędzu Tomaszu Ruszkiewiczu, wikariuszu
zeszłym 15 Januarii 1800 skrzętnie poszukiwany
i pracowicie zebrany, w którym wpisie ieżeliby się
kiedy jakie okazały omyłki, te przypisać należy nieszczęśliwej jego chorobie, a nie następcy jego5.
3

Archiwum Państwowe w Koninie (dalej: APKn),
Akta stanu cywilnego par. Lądek (pow. koniński), Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1831, sygn. 77.
4
Jest to o tyle istotne, że kościół w Rzeczycy spalił
się na początku XIX wieku.
5
AAP, Księgi metrykalne par. Grodzisk Wlkp., LM
1795–1808, sygn. PM 96/14.

Do kiedy „młody”, od kiedy „stary”,
czyli względne pojęcie starości
W minionych wiekach czas, zwłaszcza na wsiach,
mierzony był porami roku, pracami polowymi,
świętami kościelnymi i dniami patronów. Kontrakty, np. na wypas owiec, zawierano więc „na
św. Jana” albo „od św. Michała” i była to data tak
oczywista dla obu stron, jak dla nas współczesnych
19 września. Ponieważ ludność wiejska większość
czasu spędzała poza domem, a więc na polu, na
podwórzu folwarcznym, w lasach, czy na łąkach,
na twarzach smaganych wiatrem, wystawionych
całe dnie na działanie promieni słonecznych szybciej przybywało zmarszczek. Ludzie wyglądali
w rzeczywistości na starszych, niż wskazywała na
to ich metryka. Z prawidłowym określeniem swojego wieku mieli kłopot przede wszystkim sami
zainteresowani, cóż więc wymagać od wiejskiego
proboszcza, który też się mylił.
Proboszcz wrzesiński w drugiej połowie XVIII
wieku podchodził do tematu wieku zmarłych
z pewną nonszalancją. I tak na przykład odnotował:
12 marca 1788 roku zmarł we Wrześni ubogi
szlachcic Antoni Izdepski lat 112, urodzony za króla Jana Sobiejewskiego (sic!). Pochowany na cmentarzu gratis6.

W tej samej parafii znajdujemy inny zapis,
a mianowicie: „15 kwietnia 1764 zmarła w Obłaczkowie Anna Wolska mająca lat około 124”7.
„Nie wierz nigdy kobiecie, dobrą radę ci dam”
– śpiewała Budka Suflera i Lady Pank. W 1807
roku we Lwówku umiera Katarzyna Tarchalska,
w wieku 112 lat – sporządzający akt zgonu pleban
wyraźnie zaznacza: ut ipsa narravit (jak twierdziła
sama zmarła)8.
Dla równowagi w przyrodzie kapłan z parafii
we Włoszakowicach pod koniec XVIII wieku 40-letnich ludzi zaliczał już do starców, sporządzając
m.in. takie akty zgonów:
Pochowana jest przy tutejszym kościele Rozalia
stara Matysiaczka, komornica z Włoszakowic, która (…) umarła na kaszel, i miała lat 419.

Nie należy brać takich zapisów dosłownie – tu
słowo „stara” jest rozróżnieniem między starszym
(najczęściej wciąż żyjącym) a młodszym pokoleniem. Określenia „stary Matysiak” i „młody Matysiak” często stosowano i w żaden sposób nie
były obraźliwe. Natomiast pleban ze wspomnianej
Wrześni, następca specjalisty od długowieczności,
starannie notował:
W roku 1813 zmarł we Wrześni Jan Piątkowski 45
lat starzec10.

Jeszcze sto lat temu „czterdziestka” była synonimem podeszłego wieku. Współcześni czterdziestoparolatkowie po odchowaniu dzieci nierzadko
przeżywają drugą młodość. Mimo że dużo pracują,
znajdują czas na sport, podróże, rozwijanie swoich
pasji. Granica pojęcia „starość” bardzo się przesunęła. Kiedyś wiek był tym wyznacznikiem, dziś coraz częściej mówi się, że każdy z nas ma tyle lat, na
ile się czuje.
Żeby jednak odejść od smutnych rozważań
związanych z tematem wieku w aktach zgonów,
można przywołać inny przykład. Otóż w 1924
roku w Bralinie żeni się Aleksander Kulla, 78-letni
wdowiec, szachmistrz z miejscowości Turkowy.
Jego wybranką jest 65-letnia wdowa Franciszka Właśniak z domu Królikewicz. Najstarszy jest
jednak świadek, Paweł Stassek ma 81 lat. Po kilku
miesiącach ten sam Aleksander w styczniu 1925
roku znów bierze ślub. Tym razem wybranką jest…
30-letnia Jadwiga Pawłowska11. Na prawdziwą
miłość nigdy nie jest za późno!

Wstydliwy temat dzieci z nieprawego
łoża
Na temat statusu nieślubnych dzieci powstała niejedna publikacja. W zależności od tego,
kto podejmuje problematykę, powstają teksty o charakterze historycznym, prawniczym,
społecznym, czy kościelnym12. Kwestia poza10

6

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie (dalej:
AAG), Księgi metrykalne par. Września, LM 1752–
–1766, 1780, sygn. AP 42/03.
7
AAG, Księgi metrykalne par. Września, LM
1787–1823, sygn. AP 42/04.
8
AAP, Księgi metrykalne par. Lwówek, LM 1795–
–1818, sygn. PM 161/13.
9
AAP, Księgi metrykalne par. Włoszakowice, LM
1795–1848, sygn. PM 321/03.

AAG, Księgi metrykalne par. Września, LM
1787–1823, sygn. AP 42/04.
11
Archiwum Państwowe w Kaliszu (dalej skrót:
APK), USC Bralin, Księga małżeństw 1924–1926,
sygn. 238, nr aktu 14/1924 oraz 2/1925.
12
Por. m.in.: M. P. Garapich, Dzieci Kazimierza,
R. Romański, Królewskie dzieci z nieprawego łoża Dzieje
polskich bękartów, M. Teler, Nieślubne dzieci Kazimierza
Wielkiego i ich tajemnicze matki, źródło: https://histmag.
org/Nieslubne-dzieci-Kazimierza-Wielkiego-i-ich-t-
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Ryc. 2. Archiwum Archidiecezjalne
w Częstochowie, Księga zgonów
par. Żytno, sygn. bd

małżeńskiego potomstwa bywała solą w oku
zwłaszcza plebanów. W przypadku chrztów
niezwykle precyzyjnie notowali conditio matris, pisząc przy niezamężnych matkach: ancilla, a kiedy po jakimś czasie szczęśliwym
trafem ułożyły sobie życie, sumiennie kaligrafowali w akcie ślubu: virgo deflorata, żeby nie
było wątpliwości co do moralności takiej panny. Próżno szukać tej samej informacji przy
mężczyznach (na setki przejrzanych parafii i
tysiące aktów tylko jeden raz trafiło się określenie w akcie ślubu: juvenis defloratus).
W podpoznańskiej parafii Swarzędz w 1908
roku na świat przyszły dwie dziewczynki, bliźniaczki. Matką była służąca, natomiast ojciec był
plebanowi dobrze znany, ale z jakichś przyczyn
zdecydował się chronić jego tożsamość i ograniczył
się w rubryce „uwagi” do lakonicznej informacji:

Ojcem tych dzieci jest Kulturträger kolonista z
Gowarzewa, żonaty człowiek. Nazwiska nie wolno
zapisywać!13

ajemnicze-matki-16381/ (dostęp: 2.04.2021), źródło:
https://blog.myheritage.pl/2011/12/goscinny-blog-pater-ignotus-czyli-dzieci-nieslubne/ (dostęp: 2.04.2021),
źródło: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/poszukiwania/nieslubne.html (dostęp: 2.04.2021), źródło:
https://superhistoria.pl/xix-wiek/29604/nieslubnedzieci-w-xix-wiecznej-galicji.html (dostęp: 2.04.2021),
źródło:
https://www.moremaiorum.pl/problem-nieslubnych-dzieci/ (dostęp: 2.04.2021).
13
AAP, Księgi metrykalne par. Swarzędz, LB
1903–1910, sygn. PM 291/15.
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W 1824 roku w miasteczku Pyzdry pojawił się
obszerny zapis dotyczący chrztu dziecka, który następnie został przekreślony. Dopisek na marginesie
brzmiał:
Akt ten się kasuje gdyż kłamstwo popełnił oświadczający, bo nie z żoną to dziecię było, tylko z Zofią
Galantowną, co było podane do sądu aby był ukarany14.

W 1822 roku w barokowym, nakrytym potężną kopułą kościele w Trzemesznie biorą ślub
25-letni Paweł Frydrychowicz i 20-letnia Elżbieta
Brummunt. Zdawać by się mogło, że nowożeńcy
mieli całe życie przed sobą, jednak wydarzyło się
coś takiego, że każde z nich poszło w swoją stronę.
Dwa lata później, w położonej ok. 20 kilometrów
parafii Ostrowite stawiła się przed miejscowym
plebanem akuszerka, żeby okazać dziecię płci żeńskiej i oświadczyć, iż:
dziecko spłodzone z Elżbiety Bruknnertow żonatey,
nie z mężem, lecz z innym mającej to dziecię, ponieważ mąż odszedł od niej i z nią nie mieszka15.

To nie była macierzysta parafia Elżbiety. Nic
dziwnego, że niemiecko brzmiące nazwisko zostało
przekręcone i zostało zapisane tak, jak usłyszał pleban lub zapamiętała je odbierająca poród kobieta.
14

APKn, Akta stanu cywilnego parafii Pyzdry (pow.
wrzesiński), sygn. 19.
15
APKn, Akta stanu cywilnego par. Ostrowite
(pow. słupecki), Księga urodzeń, małżeństwa i zgonów
1824, sygn. 16.

W maju 1847 roku w leżącej pod Poznaniem
parafii Konarzewo przyszedł na świat chłopiec,
któremu nadano imię Wojciech. Jego matką była
służąca, niejaka Małgorzata Siłacz, która w sąsiedniej parafii kilka miesięcy wcześniej poślubiła
Walentego Sibińskiego. Nie on był ojcem dziecka.
Na marginesie duplikatu księgi chrztów ksiądz lakonicznie podsumował:
ta ma męża ale przed ślubem z innym się urodziło16.

Osobną kwestią była problematyka dzieci
„wdowieńskich”, czyli nie pogrobowych, nie panieńskich, także mających status nieślubnych.
W jednym z wielu tego typu aktów chrztów czytamy, że na świat przyszło dziecko i:
urodziło się ono we wsi Biskupie dnia wczorajszego
o godzinie 11 rano z Józefy Głowackiej, niezamężnej służącej, z domu Szczęsnej, której mąż Michał
zmarł rok temu.

Jeżeli Michał Głowacki zmarł 12 miesięcy
wcześniej, a potomek urodził się ponad 300 dni
po śmierci matki, to dziecko było nieślubne. Warto
zwrócić uwagę na to, że w samym zapisie nie pada
informacja o ojcostwie Michała Głowackiego, natomiast zapis „niezamężna” ma doprecyzować stan
cywilny Józefy oraz podkreślić fakt, że nie była
mężatką, tylko wdową. W takich sytuacjach matka
używała nazwiska zmarłego męża, dlatego dziecko było zapisane jako „Głowacki” w akcie chrztu.
Później natomiast był Szczęsnym, bowiem takie
było jego prawdziwe nazwisko po matce, jako jedynym naturalnym, znanym i prawnym urzędowo
rodzicu17.
Niejednoznaczny status dzieci „wdowieńskich”
i kwestia prawa do nazwiska mogła prowadzić do
nadużyć, dlatego też uregulowano ją w przepisach
prawnych. W podręczniku z 1907 roku czytamy:
Żona przez wyjście za mąż przybiera nazwisko mężowskie. Dziecko nieślubne, dopóki nie jest uznane
jako prawe, posługiwać się musi nazwiskiem rodowem swej matki. Gdyby więc matka nieślubna była
wdową i jako wdowa nosiła nazwisko swego zmarłego męża, to dziecko nieślubne nie może używać

jej nazwiska wdowiego, lecz jedynie tego, które nosiła będąc jeszcze panną18.

Zdarzały się również i takie sytuacje, kiedy
dziecko nieślubne zostało kilka lat później uznane
przez ojca, choć jego rodzice nigdy się nie pobrali.
Stosowny zapis sporządzony w obecności plebana
i świadków bywał wklejany przy akcie chrztu dziecka, jak poniższy, pochodzący z parafii Panigródz,
z 1862 roku:
Wielmożny Pan Ludwik Jans, były dzierżawca wsi
Stołężyna, w dniu dzisiejszym, dopraszał się osobiście przed podpisanym proboszczem, aby córka jego Prakseda adoptowaną została, która bez
ślubnie, przez wzmiankowanego, spłodzoną była i
urodzona 1855 roku dnia 7 września o godzinie 10
w nocy, co też księga kościelna stwierdza tutejszego
kościoła. Powyżej wzmiankowana córka urodziła
się z matki Panny Maryanny Jankowskiej, gospodyni i Wielmożny Pan Jans przyznał i przyjął za
swoją własną w przytomności tutejszego organisty
Jana Kretkowskiego, jako przytomnego świadka,
który każdego czasu gotów wniosek Wielmożnego
Pana Jansa przysięgą stwierdzić, gdyby tego potrzeba wymagała19.

Jak potoczyły się dalsze losy Praksedy i jej
rodziców – nie dociekałam. Jednak przypadki
uznania, takie jak ten powyższy, nie zdarzały się
często. Można mówić o dużym szczęściu, jeśli „kobieta z dzieckiem” wyszła za mąż i ułożyła sobie
życie. W większości przypadków matki nie zakładały rodzin i samotnie wychowywały potomstwo,
a ich życie naznaczone było ciężką pracą i walką
o byt. To jednak temat na zupełnie inne rozważania.

Koloryt wiejskiej obyczajowości,
czyli pasterz kontra owieczki
Przeglądając księgi metrykalne, interesujemy się
nie tylko poszczególnymi osobami. Ciekawi nas
ich otoczenie, związki rodzinne, parafia, dwór (jeśli istniał), właściciele majątku, układ przestrzenny
wsi i wiele innych rzeczy. Jako że większość szukających ma korzenie chłopskie, a źródeł do genealogii chłopskiej nie zachowało się wiele, w trak-

16

Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej skrót:
APP), Akta stanu cywilnego par. Konarzewo, Duplikat
urodzonych 1847, sygn. 78.
17
Nieślubny czy pogrobowy, źródło: http://www.
wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=15403
(dostęp: 25.02.2021).

18

K. Kościński, Imiona i nazwiska wobec prawa, sądów i urzędów jako też informacya o urzędach stanu cywilnego; podręcznik dla ludu polskiego, Poznań 1907, s. 6.
19
AAG, Księgi metrykalne par. Panigródz, LB
1846–1863, sygn. AP 91/07.
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W 1929 roku proboszcz z Brudzewa Kolskiego został poproszony o danie ślubu w sobotę.
W tym celu zwrócił się z prośbą o zgodę do kurii
we Włocławku, a po jakimś czasie otrzymał następującą odpowiedź:
W odpowiedzi na pismo z dnia 8 bm. Kurja Biskupia niniejszem zezwala WKs. Proboszczowi na
pobłogosławienie w sobotę związku małżeńskiego Stanisława (…), o ile jest moralna pewność, że
uczestnicy wesela będą na Mszy Św. w niedzielę21.

Jak widać, wesele weselem, ale niedzielna msza
święta być musi.
Osobliwy chrzest miał miejsce w pewnej niedużej wiosce. Między Obornikami a Połajewem,
pośród pól i lasów leży mała wieś Ludomy. W październiku 1751 roku przyszło tam na świat dziecko
miejscowego parobka, które ochrzczono, ale:
chrzestnych nie zapisano, bo uciekli ze wsi22.

Ryc. 3. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
Berlin (Dahlem), Księga zgonów par. Górzno (pow. Brodnica), sygn. bd

cie kwerendy zwracamy uwagę na każdy drobiazg
i bywa, że czasem znajdujemy między metrykaliami jakiś „smaczek”. To najczęściej notatka sporządzona przez proboszcza o pogodzie, wydarzeniach
historycznych, czy wizytacji parafii, ale najcenniejsze są rzadkie wiadomości o zachowaniach czy
zwyczajach lokalnej społeczności.
W 1770 roku w parafii Duszniki Wlkp. ślub
biorą Józef Skrzypczak i Agata Janyżanka ( Janyga). Nie byłoby w tym nic dziwnego, ale Agata była
mężatką i bynajmniej nie była wdową. Kilka lat
wcześniej poślubiła Józefa Kwaśniaka, który „przepadł przez Prusaków”. Zarządzono więc – zgodnie z procedurą – odczytanie w kościołach trzech
najbliższych dekanatów wezwanie do stawienia
się go lub dostarczenia wiadomości o jego miejscu
przebywania. Wobec braku wiadomości, po trzech
takich ogłoszeniach, konsystorz dał jej zgodę na
kolejne małżeństwo20.
Ciekawe zapisy w księgach metrykalnych, źródło:
http://www.wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?f=
5&t=3349&start=700 (dostęp: 22.01.2021).
20
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Osobista uraza, sąsiedzkie spory, a może odtrącone niegdyś uczucia mogły być powodem, dla którego w nakielskiej kancelarii parafialnej zjawiła się
pewnego listopadowego ranka 1879 roku niewiasta
i powiadomiła miejscowego plebana o śmierci jego
parafianina. Po jakimś czasie ów człowiek, dowiedziawszy się o tym, przybiegł do księdza, wprawiając go w osłupienie, i kazał mu przy swoim akcie
zgonu zanotować:
Jakaś Marianna Szok podała kłamliwie do ksiąg
kościelnych o mojej śmierci. Ja August Hunke żyjący jestem, poświadczam to niniejszym i wnoszę o
wymazanie mnie z ksiąg umarłych23.

Współcześnie wiele uwagi poświęca się tożsamości płciowej. Angielski termin gender identity, czyli płciowa identyfikacja oznacza osobiste
poczucie własnej płci społeczno-kulturowej. Nie
mamy informacji, czy w przeszłości ludzie mierzyli się z takimi problemami, ale poczucie obcości
w swoim ciele nie jest wytworem XX wieku. W parafii Dębno w 1838 roku urodziła się dziewczynka
imieniem Agata. W akcie jej chrztu znajduje się
bardzo nietypowy zapis:

Ciekawe zapisy w księgach metrykalnych, źródło:
http://www.wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?f=
5&t=3349&start=650 (dostęp: ...).
22
AAP, Księgi metrykalne par. Ludomy, LB 1745–
–1766, sygn. PM 157/01.
23
AAG, Księgi metrykalne par. Nakło, LM 1872–
1892, sygn. AP 34/456.
21

Przebrała się w 10 roku za chłopca i jest chłopakiem 1861 r. Po męsku się ubiera24.

Z wyjątkową sytuacją przyszło zmierzyć się
plebanowi parafii Ostrowite w 1824 roku. Standardowa ceremonia chrztu wprawiła zebranych
w konsternację, ponieważ ojciec:
okazał nam dziecię w czasie chrztu płci niepewnej
tak dalece że nie można było rozpoznać czy płeć
męska czy żeńska była (…) i że życzeniem jego jest
nadać mu imię Adam Ewa25.

W księdze chrztów parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu w roku 1792 znajduje się przytłaczający akt zgonu sporządzony po
łacinie (w tłumaczeniu Bartosza Małeckiego). Po
przeczytaniu go nasuwa się ponura refleksja, że
w tym przypadku jedna śmierć pociągnęła za sobą
następną, a być może wpłynęła na życie innych
osób:
20 marca uczciwy Jan, młynarz z Topolnika na Miasteczku, utopił się naprawiając swój młyn (lub: poprawiając kamień młyński). Znaleziono go 12 lipca,
jeno kości obżarte z mięsa przez ryby jako prawdziwy obraz śmierci czyli tak jak malują śmierć z kości samymi ścięgnami połączonych. Żona jego była
(…) od porodu chora, gdy ujrzała (…) trupa, padła
i po godzinie wyzionęła ducha w wielkim ubóstwie.
Pochowano oboje za moją zgodą w kościele św.
Rocha na Łacinie czyli przedmieściu Miasteczko
15 tegoż miesiąca26.

W 1780 roku proboszcz z Niechanowa wpisał
do księgi zgonów pogrzeb swego parafianina Jana
Cieślewicza, który zmarł w Szymanowicach i dalej
(w tłumaczeniu Bartosza Małeckiego):

z forumowiczów podsumował to z właściwym sobie
poczuciem humoru: „Ciekawy jestem, jakich argumentów użyłby proboszcz, aby człowieka odwieść
od pomysłu pielgrzymki do cudownego obrazu
i jakie ewentualne inne środki zaradcze w chorobie
by mu zaproponował (w 1780 roku!)”27.
W swoich badaniach genealogicznych trafiamy
czasem na taki moment, w którym nie możemy
znaleźć aktu (najczęściej zgonu) członka naszej rodziny. Zakładamy, że wyprowadził się z rodzinnej
wsi, a ponieważ najczęściej nie wiemy dokąd, rezygnujemy z dalszych poszukiwań. Rzadko kiedy zakładamy, że zginął w jakiejś potyczce i nie były to
osobiste porachunki w karczmie. Ponad dwanaście
lat po wydarzeniach Wiosny Ludów w kancelarii
parafialnej miasteczka Buk sporządzono akt zgonu
pewnego bohaterskiego wyrobnika z sąsiedniej parafii Dakowy Mokre. Brzmiał on następująco:
Niżej podpisani świadkowie pod ważnością przysięgi w dniu 16go października 1860 r. w przytomności Xsiędza Roszaka, wikariusza w Buku, jako
Andrzej Jędraszyk, wyrobnik z Dobrej parafii Dakowskiej, zabitym został w Buku w dniu 4go maja
1848 w czasie bitwy między powstańcami polskimi,
a wojskiem pruskiem. Mateusz Wolniewicz, mający lat około 40, gospodarz z Michalina oświadcza
nadto gotowością przysięgi, że Andrzeja Jędraszyka
widział zabitego i własnymi rękami się go dotykał,
leżącego na smętarzu między innymi w tymże dniu
poległymi, mającego pierś kulą przeszytą.
Buk dnia 16go października 186028

I na koniec, pewna smutna refleksja. Ksiądz Jakub Schnarbach, administrator parafii Skrzebowa,
zanotował gdzieś na boku księgi:

Pogrzeb ten uczyniony z tej racji, że ciężką chorobą
przyciśniony kazał się zawieźć do cudownego obrazu w Żegocinie. Krewni [jego] tak postąpili, głupotą zwiedzeni, nie radząc się mnie, i pierwej [go]
w parafii szymanowskiej nim do Żegocina przyszli,
zobaczyli zmarłego.

Roku 1901 pewna dziewica z Korytnicy dała na
Mszę świętą, aby czystość zachować mogła aż do
śmierci. Jej życzenie spełniło się. Bóg nawiedził ją
chorobą raka, na którą też umarła. W czasie tej choroby każdy młodzieniec miał wstręt do nie. Otóż to
środki, jakich Bóg używa, celem zachowania czystości29.

W Żegocinie istnieje lokalne sanktuarium
z cudownym obrazem Matki Boskiej Śnieżnej.Jeden

Morał z tej historii jest następujący: trzeba
bardzo uważać na to, czego się pragnie.

24

AAP, Księgi metrykalne par. Dębno, LB 1833–
1862, sygn. PM 59/17.
25
APKn, Akta stanu cywilnego par. Ostrowite
(pow. słupecki), Księga urodzeń, małżeństwa i zgonów
1824, sygn. 16.
26
Ciekawe zapisy w księgach metrykalnych, źródło: http://wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?p=
169991 (dostęp: 30.03.2021).

27

Ciekawe zapisy w księgach metrykalnych, źródło:
http://www.wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?f
=5&t=3349&start=700 (dostęp: 22.01.2021).
28
AAP, Księgi metrykalne par. Buk, LM 1859–
1867, sygn. PM 29/28.
29
Ciekawe zapisy w księgach metrykalnych, źródło:
http://www.wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?f=
5&t=3349&start=700 (dostęp: 22.01.2021).
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Ryc. 4. Centrum Historii Rodziny, Akta
urodzeń, małżeństw, zgonów par. Żołędowo
k. Bydgoszczy, mkr. 1569308

O tym, że epidemie towarzyszą
człowiekowi od zawsze
Księgi metrykalne stanowią nieocenione źródło
wiedzy dla różnych grup naukowych. Wyjątkowo ciekawe mogą być dla historyków medycyny,
którzy dzięki analizie tych zapisów otrzymują dokładną statystykę epidemiologiczną. Najpełniejsze
dane będą dotyczyć XX i XIX wieku, a im wcześniej, tym informacje będą coraz rzadsze i bardziej
lakoniczne.
Na początku XVIII wieku przetoczyła się
przez Poznań dżuma, która według szacunków pochłonęła ok. 9 tysięcy ofiar. Mnogość wpisów informujących o zgonach w księgach metrykalnych
świadczy o tym, że skala epidemii była ogromna.
Niejednokrotnie znajdujemy zapisy informujące

34

o śmierci całych rodzin, tak jak poniższy, pochodzący z parafii św. Rocha w Poznaniu, który w tłumaczeniu z łaciny brzmi:
zmarł sławetny Jędrzej Rzatkowski sukiennik,
z żoną, z córką Justyną z dwojgiem bliźniąt i od
córki drugiej wnucząt dwoje, leżą u św. Rocha na
cmentarzu30.

Przyzwyczajeni jesteśmy, że zmarłych chowało się w kościołach, w kryptach, za ołtarzem, pod
posadzką, w okazałych grobowcach i na cmentarzach. W czasie epidemii dżumy chowano tzw. zapowietrzonych w innych, nietypowych miejscach,
co mogło wynikać z potrzeby izolowania ciał do30

AAP, Księgi metrykalne par. św. Rocha, LM
1709–1797, sygn. 234a/01.

tkniętych epidemią. W parafii św. Rocha znajdziemy więc informacje, że:
− sławetna pani Okrzeina, mieszczka poznańska, leży pod Bożą Męką za św. Rochem
w polu,
− sławetny Jan Hipsier z żoną i z dziećmi leżą
w glinkach ku Starołęce,
− Łukasz płóciennik z synem swoim leży nad
rzeką w ogrodzie,
− Jan Dwornik z Rataj leży w sadzie naszym31.
To tylko kilka przykładów; nie są to wszystkie
nazwiska, lista byłaby zbyt długa. Na końcu rocznika 1709 znajduje się dopisek: „dotąd [tj. do tego
momentu – przyp. JL] wszyscy zapowietrzeni”.
Natomiast w miasteczku Szamotuły dżuma pojawiła się w czerwcu 1709 roku. Najpierw
w karczmie na Targowisku przez trzy dni zmarło
pięć osób, potem zaraza rozszerzyła się na miasto
i przedmieścia. Od sierpnia do grudnia nie chrzczono dzieci w całej parafii szamotulskiej, która do
końca roku pozostawała nieczynna. Zaraza wygasła
na przełomie 1709 i 1710 roku, powodując wielkie
straty w ludności. Zmarłych chowano jednocześnie
na wszystkich cmentarzach szamotulskich, tj. przy
kościele św. Ducha, św. Mikołaja i kolegiackim.
W tym czasie na ponad dziewięć miesięcy zaprzestano prowadzenia księgi zmarłych. Pierwsze wpisy
w niej pojawiają się dopiero w kwietniu 1710 roku.
Interesujących wiadomości o miejscach pochówków przynoszą zapisy szamotulskiej księgi
zmarłych z początku XVIII wieku. W 1709 roku
(przed epidemią):
− u Klonka umarła dziewka, w stodole jego na
Targowisku pochowana,
− u tegosz umarł chłop, tamże leży w stodole,
− u Krauzy, nożewnika umarł owczarek, leży
w sadzie za Targowiskiem za nożewnikiem.
W 1713 roku:
− w Kąsinowie Krzysztof Woźnica Luter
umarł… we wsi leży.
W 1715 roku:
− Paweł, wędrowny człowiek w Gąsawach
umarł, leży pod Bożą męką w Kąsinowie.
W 1717 roku:
− owczarz Luter w Kąsinowie umarł, tam leży
w Kąsinowie.
W 1719 roku:
− Anna, córka owczarza z Gąsaw, lat 10, leży
w Gąsawach przy Bożej męce,

31

Ciekawe zapisy w księgach metrykalnych, źródło: http://wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?p=
172683 (dostęp: 30.03.2021).

− Regina, dziewczę z Gąsaw Marcina Rychtera owczarza gąsawskiego umarło, leży pod
figurą Męki Pańskiej tamże w Gąsawach,
− Chrystian Młynarczyk z Margrabowa (?)
rodem, Luter, utonął na Grabowieckiego Młyna Stawie, leży tamże w Grabowcu
Młynie na polu32.
Nie tylko epidemie dziesiątkowały ludność.
Przyczyną większej niż zazwyczaj śmiertelności
mógł być nieurodzaj na polach i w sadach spowodowany suszą, obfitymi opadami deszczu, czy
nietypowymi zjawiskami pogodowymi, jak przymrozki i grad, które niszczyły plony. To z kolei
prowadziło do niedożywienia, nieustannego głodu,
braku odporności i większej podatności na choroby.
W jednej z ksiąg zgonów pleban zapisał:
Roku 1737 wiele ludzi wszędzie pomarło jako i tu
w Kołaczkowicach, lecz więcej w Dłoni; jedni od
wielkiej biedy, drudzy na maligny, inni na głowy
bolenia, febry, puchliny tak, że już i miejsca nie było
przy kościele kołaczkowskim, na pochowanie ciał
ich, gdzie w Dłoni na miejscu, gdzie był kościół
[słowo nieczytelne] Wizyt. Wiele ich się pochowało i tu w Kołaczkowicach pod Pasjami trupy leżą.
Uchowaj Boże więcej takiego roku, w którym mało
co ludzi zostało i ci wielki głód mieli, tylko chwasty
na jarmuże po polach zbierali, od czego tak opuchli
że i oczu nie było znać. Co za dla dalszej pamięci to
tu zapisałem X Jan Nepelski Pleban Kołaczkowski
mpp33.

Kołaczkowice były wówczas bardzo małą parafią. Liczba wpisanych zmarłych nie przekraczała
ośmiu osób na rok (średnio było to pięć osób). W
roku 1736 zapisano aż 45 zgonów, rok później 19.
Jak na tak niewielką liczebnie parafię śmiertelność
pod koniec lat 30. XVIII wieku była wysoka34.

Jak ułatwić sobie życie, czyli
XVIII-wieczny przepis na bezpestkowe
wiśnie
W poprzednich odcinkach „ciekawostek metrykalnych” pojawiły się przepisy m.in. na atrament
32

Ciekawe zapisy w księgach metrykalnych, źródło: http://wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?p=
172683 (dostęp: 30.03.2021).
33
AAP, Księgi metrykalne par. Kołaczkowice, LM
1733–1797, sygn. 127/02.
34
Ciekawe zapisy w księgach metrykalnych, źródło:
http://www.wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?
style=3&f=5&t=1082&start=50 (dostęp: 30.03.2021).
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krzyżacki (2019), lekarstwo na ból zębów (2019),
najpewniejszy środek na różę (2019) czy na specyfik leczący raka gąbką brzozową (2019)35. Kilka lat
wcześniej ukazał się również eliksir długowieczności (2016) w tłumaczeniu Bartosza Małeckiego36.
Teraz przyszedł czas na poradę z parafii Parczew
na Lubelszczyźnie, jak wyhodować wiśnie których… nie trzeba drylować!
Sekret aby się rodziły wiśnie bez pestek
Potrzeba tak uczynić: jednego roku ściąć wisienkę
na trzy piędzi przy ziemi pniaczek zostawiwszy
i rozłupać na pół tak, żeby ze srzodka, z obydwu
stron niego wyjąć drzeń37 sam wszystek, nie ruchając bielu. Co gdy jak uczynisz, masz owe dwie
połówki z sobą spoić i związać woskiem z jaką tłu35
J. Lubierska, Nie tylko o chrztach, ślubach i zgonach,
czyli wydarzenia historyczne i życie parafian między metrykalia włożone – część III, „Rocznik Wielkopolskiego
Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo” 2019, R. XIII,
s. 54.
36
B. Małecki (oprac. i tłum.), Eliksir szwedzkim
zwany, „Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo” 2016, R. X, s. 191–192.
37
Inaczej rdzeń.

36

stością, jak z […]gów38, tak z wierzchu (aby nie zaciekał). Jak się zrośnie drugiego roku, mając szczepić powinien będziesz gryfu szukać do szczepienia
takiej wiśni, która jeszcze nie rodziła i w ten dzień,
który przeszłego roku korzeń wyjmował, w przyszłym uważaj naszczepić39.

Drążenie było czasochłonnym zajęciem, nic
dziwnego, że szukano pomysłów na ułatwienie sobie pracy. Musiała to być sprawdzona metoda, praktykowana z powodzeniem, skoro pleban parczewski
(?) zdecydował się ujawnić swój sekret, przekazując
go potomnym na okładce XVIII-wiecznej księgi
metrykalnej. Ciekawe, czy ten przepis może mieć
zastosowanie do innych drzewek owocowych i czy
komukolwiek udało się w ten sposób wyhodować
drzewo wiśniowe bez pestek – jeśli tak, prosimy
o kontakt z redakcją Rocznika WTG „Gniazdo”.
Pomyślimy nad zrewolucjonizowaniem polskiego
rynku sadowniczego 
38

Karta uszkodzona (ukruszona, brzeg wytarty).
Księga metrykalna par. Parczew, LB 1712–1739
oraz LM 1718–1741, źródło: http://ksiegimetrykalne.
pl/viewer/#parczew/Chrzty/57_1_5/57_1_5_0121.jpg.
39

