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dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego, oraz recenzja rozprawy 

habilitacyjnej dr Mateusza Wyżgi, Homo Movens: mobilność chłopów w mikroregionie 
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Charakterystyka rozwoju zawodowego kandydata 

Dr Mateusz Wyżga studia magisterskie na kierunku historia ukończył w 2005 na Wydziale 

Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tego samego roku, rozpoczął studia doktorskie 

na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie pod kierunkiem prof. Zdzisława Nogi. 

Efektem tych prac była rozprawa doktorska „Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII 

wieku. Studium o społeczności lokalnej”, obroniona w 2010 na Wydziale Humanistycznym 

Uniwersytetu Pedagogicznego. Od października 2010 roku doktor Wyżga jest zatrudniony na 

rzeczonym uniwersytecie, najpierw na stanowisku asystenta, a od października 2011 roku na 

stanowisku adiunkta.  

Ocena osiągnięć naukowo-badawczych oraz aktywności naukowej Habilitanta  

Jeszcze w trakcie studiów doktoranckich, Habilitant opublikował monografię o charakterze 

popularno-naukowym zatytułowaną „W tej pięknej ziemi. Gmina Zielonki od średniowiecza 

do czasów współczesnych” (Zielonki 2009), a wkrótce później, w roku 2011, drukiem wyszła 

rozszerzona wersja jego rozprawy doktorskiej poświęcona podkrakowskiej parafii 

Raciborowice, łącząca elementy klasycznej monografii wiejskiej z demograficznym studium 

społeczności lokalnej w długim, bo obejmującym okres od XVI do końca XVIII wieku, 

okresie. Praca ta spotkała się z pozytywną oceną rodzimego środowiska naukowego (rec. 

Prof. Tomasza Wiślicza). Było tak w dużym stopniu z racji wszechstronnego wykorzystania 

bardzo rozległego materiału źródłowego obejmującego księgi metrykalne (na podstawie 
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których przeprowadzono rekonstrukcję rodzin metodą Henry’ego), a także inwentarze 

majątkowe, rewizje dóbr i akta wizytacji kościelnych, oraz - co pragnę podkreślić w 

kontekście dalszych uwag – dwa spisy ludności pochodzące ze zbiorów Komisji 

Porządkowych Cywilno-Wojskowych z lat 1787 i 1791. Praca, co istotne, łączyła elementy 

mikrohistorii z bardziej strukturalnie i kwantytatywnie zorientowaną analizą demograficzną. 

Poza elementami opisu kontekstu środowiskowego, historycznego i gospodarczego parafii, w 

książce znalazły się też rozdziały stricte demograficzne, a w tym dwa zagadnienia rozwijane 

następnie w rozprawie habilitacyjnej, mianowicie – problem struktury rodziny i cyklu życia 

jednostki oraz egzogamii małżeńskiej. Choć znaczna część zawartych w monografii wyników 

potwierdzała w zasadzie tezy funkcjonujące od jakiegoś już czasu w historiografii polskiej, 

poruszono w niej również i kwestie bardziej doniosłe, jak choćby – po raz pierwszy bodaj w 

twórczości Habilitanta - problem migracji krótkodystansowych i roli Krakowa jako ośrodka 

przyciągającego migrantów. W tej też pracy, Kandydat zawarł postulat „rozszerzenia analizy 

na inne parafie podkrakowskie dla których istnieje podobny materiał źródłowy, celem 

szerszego uchwycenia dynamiki ruchliwości przestrzennej w czasach Rzeczypospolitej 

przedrozbiorowej” (s. 375), a zatem programu badawczego, którego kulminacją stała się 

przedstawiona jako główne osiągnięcie rozprawa habilitacyjna. Ten wcześnie zarysowany a 

konkretny plan rozwoju naukowego w kierunku badań samodzielnych zasługuje moim 

zdaniem na docenienie. W istocie, prześledzenie twórczości Habilitanta w okresie od 

uzyskania stopnia doktora do realizacji zaproponowanego do oceny osiągnięcia naukowego, 

ukazuje koherentny i konsekwentny program działań i aktywności. 

W okresie tym dadzą się wyróżnić cztery główne zainteresowania naukowe Habilitanta. W 

pierwszej kolejności, Kandydat rozwijał swoje zainteresowania tematyką demograficzno-

historyczną, zwłaszcza w odniesieniu do ludności chłopskiej Małopolski w okresie 

nowożytnym, zaś istotną dźwignią rozwoju w tym obszarze było jego przyjęcie do Zespołu 

Demografii Historycznej przy KND PAN. Z istotnych osiągnięć Habilitanta w tym okresie 

podkreślić należy otrzymanie grantu NCN zatytułowanego „Mobilność chłopów w okresie 

nowożytnym w świetle ksiąg metrykalnych parafii podkrakowskich”, przyznanego już w rok 

po obronie pracy doktorskiej. Podkreślenia wymaga też wyraźnie obecne tak w tematyce 

grantu, jak i w zrealizowanych w jego ramach publikacjach (zob. niżej), wyjście poza obszar 

zakreślony problematyką badawczą doktoratu, zarówno w warstwie tematycznej, jak i 

metodologicznej, choć przy terytorialnym zawężeniu pola badań do Małopolski. W trakcie 

realizacji wspomnianego grantu powstały też  - jak wnoszę - podstawowe zręby przyszłego, 
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zaznaczmy – znacznie rozleglejszego – projektu, który ostatecznie zaowocował 

przedstawionym Centralnej Komisji osiągnięciem.  

Drugi z obszarów zainteresowań Kandydata to historia miast i mieszczaństwa Rzeczpospolitej 

przedrozbiorowej. Habilitant realizował tu dość różnorodny program badawczy, którego 

ważnym elementem jest bez wątpienia praca autorska poświęcona urzędnikom Bochni do 

roku 1772 (wyd. 2018). W trakcie pracy zawodowej w Instytucie Historii i Archiwistyki 

Uniwersytetu Pedagogicznego, Habilitant pogłębiał też swoje zainteresowania archiwistyką, 

przyczyniając się do rozwoju kierunku studiów o tematyce zarządzania dokumentacją i 

infobrokerstwa, jednocześnie odnosząc sukcesy na polu identyfikacji, opisu i digitalizacji 

wcześniej nie wykorzystywanych materiałów archiwalnych z parafii podkrakowskich, 

głównie – choć nie tylko – zachowanych tam ksiąg metrykalnych. Ostatnim obszarem 

tematycznym działalności naukowej Kandydata była w badanym okresie regionalistyka i 

historia lokalna, zwłaszcza w kontekście badań nad rozwojem i trwaniem tożsamości lokalnej 

i „małych ojczyzn”. Dodajmy, że wszystkie cztery obszary zainteresowań, choć istotowo 

odrębne, w sposób logiczny zazębiały się i uzupełniały, zwłaszcza, że ich wspólnym 

mianownikiem pozostawało towarzyszące Habilitantowi przez cały omawiany tu okres 

pogłębianie wiedzy o  mikroregionie krakowskim. 

Całość dorobku Habilitanta zamykającego się w zakreślonych powyżej kręgach tematycznych 

i zrealizowanego przed złożeniem wniosku do Centralnej Komisji zawiera łącznie, poza 

wydaniem pracy doktorskiej oraz omawianym dalej głównym osiągnięciem:  

- jedną monografię,  

- trzy tomy redagowane (z tego jeden jako współredaktor),  

- 13 artykułów w czasopismach branżowych o bardzo różnym zasięgu,  

- 18 rozdziałów w monografiach zbiorowych (często o charakterze doniesień 

pokonferencyjnych, częściowo współredagowanych),  

- dwa wpisy do Polskiego Słownika Biograficznego (oba we współautorstwie).  

 

Zważywszy okres objęty oceną, dorobek ten można by uznać za znaczący, gdyby nie fakt, że 

mamy w nim do czynienia z pracami o bardzo różnej wartości badawczej, w większości 

publikowanych w wydawnictwach o lokalnym zasięgu. Trudno też nie odnieść wrażenia, iż z 
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kilkoma wyjątkami, o których piszę dalej – przeważa tu materiał o charakterze 

przyczynkarskim, czasem zaledwie kilkustronicowy, niekiedy bardziej popularyzatorski niż 

analityczny.  

W zaprezentowanych do oceny publikacjach w czasopismach branżowych dominują pozycje 

z ministerialnej listy B (Przeszłość Demograficzna Polski, Roczniki Dziejów Społecznych i 

Gospodarczych, Archiwista Polski, KLIO, Rocznik Krakowski), oraz C (Kwartalnik Historii i 

Kultury Materialnej, Historicka Demografie). Niestety, brak w wykazie publikacji w 

czasopismach z listy A, co jest o tyle zaskakujące, i musi być budzić pewien sprzeciw, jeśli 

zważyć skądinąd niezwykle ożywioną aktywność Habilitanta w międzynarodowym życiu 

konferencyjnym i jego częste wystąpienia na zagranicznych seminariach, o czym piszę dalej. 

Osobnego, pozytywnego odnotowania wymagają starania Habilitanta o publikacje 

zagraniczne, wciąż bowiem jest to praktyka niezbyt częsta w rodzimym środowisku 

naukowym. Dwa z czasopism zawierających zagraniczne publikacje Kandydata – Romanian 

Journal of Population Studies oraz Historicka Demografie, choć trudno je zaliczyć do 

czasopism głównego nurtu europejskiej demografii historycznej, wymienione są w the 

European Reference Index for the Humanities (ERIH), a zatem formalnie spełniają 

wymagania ustawy odnośnie osiągnięć kandydata do stopnia doktora habilitowanego. Mimo 

tego, pozwolę sobie wyrazić rozczarowanie, iż aktywność Habilitanta w zakresie 

popularyzacji własnych prac w gremiach i ośrodkach zagranicznych nie przyniosła jak dotąd 

wymiernych efektów wydawniczych w czasopismach wyżej notowanych, choćby w bez 

wątpienia sztandarowym „The History of the Family” (lista A), w ostatnich latach przecież 

szeroko otwierających swoje podwoje dla badaczy z Europy środkowo-wschodniej. 

Osobnego potraktowania wymaga wymieniona w autoreferacie Habilitanta publikacją w 

„Continuty and Change”, zatytułowana The provision of poor relief in the Polish countryside 

during the preindustrial period. Zaznaczę tylko, że C&C jest jednym z najszacowniejszych 

czasopism związanych z historią rodziny, demografią historyczną i historią społeczną, 

kojarzonym z wybitnym ośrodkiem badawczym w Cambridge, a zatem uzyskanie przez 

Habilitanta publikacji w tym periodyku stanowi niewątpliwe osiągnięcie. W autoreferacie 

Habilitant określa tę pracę jako będącą „w druku”, mój stanowczy sprzeciw budzi jednak nie 

poparcie tej informacji listem referencyjnym od redaktora czasopisma potwierdzającym 

przyjęcie tekstu do publikacji, co jest powszechnie stosowaną praktyką na przykład przy 

kompilowaniu bibliografii do grantów europejskich. Podjęte przeze mnie starania celem 
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potwierdzenia statusu artykułu, stawiają – niestety – rzetelność Habilitanta pod znakiem 

zapytania. W liście z 21.01.2020, podanym do wiadomości trzech pozostałych redaktorów 

pomocniczych czasopisma, p. dr Julie Marfany, redaktor C&C, pisała:  

“Rozważaliśmy przyjęcia tekstu Mateusza Wyżgi przez długi czas. Tekst był poddany 

formalnemu procesowi recenzyjnemu (peer-review), przy czym recenzenci zażyczyli sobie by 

autor dokonał rozległych zmian w tekście. Choć p. Wyżga taką zmienioną wersję tekstu w 

rzeczy samej przesłał do redakcji, zmiany jakie wprowadził zostały uznane za 

niewystarczające, dlatego też zażądaliśmy dalszych poprawek (…) Oznacza to zatem, iż na ten 

moment rzeczony tekst nie jest formalnie zaakceptowany, a tym samym nie może zostać 

uznany jako będący „w druku” (…)” [kopia oryginału listu w posiadaniu Centralnej Komisji]. 

Niestety, drugi z zaznaczonych w autoreferacie tekstów zagranicznych znajdujących się 

wedle Kandydata „w druku” ( rozdział Micro-mobility and migration according to a gendered 

approach… do książki pod redakcją Beatrice Zucca), wedle informacji jaką otrzymałem od 

redaktorki tomu również nie został jeszcze nadesłany, a tym samym i w tym wypadku jego 

status wydawniczy został nieprecyzyjnie określony. Jako, że rzeczone nieścisłości zaszły w 

tekście autoreferatu, a nie w Wykazie 4, który jest jednym z kluczowych elementów oceny 

dorobku Habilitanta, zakładam, że nie stwarzają one podstaw do zakwestionowania wniosku. 

Tym niemniej, muszę stwierdzić z całą stanowczością, iż kłócą się one z rzetelnością jakiej 

mamy prawo oczekiwać od Kandydata do veniam legendi, choć wiele wskazuje na to, że są 

one skutkiem raczej pewnego bałaganiarstwa niż zamierzonej dezinformacji ze strony Autora 

(zwraca na przykład uwagę fakt, iż w Wykazie prac w załączniku 4, w sekcji A [czasopisma z 

listy WoS/ERIH] Autor nie umieścił swojego tekstu z Historicka Demografie, choć ten 

kwalifikuje się tam, a w tekście autoreferatu określił go jako „w druku”, choć tekst jest 

dostępny na stronie wydawnictwa).  

Z mojego punktu widzenia za najistotniejsze publikacje z dorobku Kandydata (poza rozprawą 

habilitacyjną) wypada uznać pracę o urzędnikach miejskich Bochni, cztery publikacje 

analityczne (PDP, Alteritalia, RJOP, HD), oraz wybrane prace przeglądowe i recenzyjne. 

Prace o urzędnikach miejskich Bochni środowisko naukowe przyjęło pozytywnie, uznając ją 

za pozycją ważną. Pomimo szeregu mankamentów jakie wytknięto Autorowi (zob. rec. 

Marcina Frąsia), wkład tej pracy w rozwój dyscypliny naukowej kandydata jest 

niepodważalny, zwłaszcza w obszarze badań nad dawną kulturą prawno-kancelaryjną. 
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Nieco bardziej skomplikowana jest ocena nadmienionych wyżej publikacji analitycznych 

Kandydata. Zwraca uwagę znaczna zbieżność tematyczna wszystkich tych dzieł, zauważalna 

nawet w tytułach. Wszystkie dotyczą mobilności i migracji chłopów w Krakowie i okolicach 

w podobnym okresie czasu, choć podstawa źródłowa i szczegółowy zakres terytorialny badań 

ulega pewnym zmianom w zależności od tekstu. Praca z PDP, bodaj najobszerniejsza z 

omawianych tu, w istocie rzeczy antycypuje wiele z koncepcji teoretycznych oraz 

konkretnych analiz przedstawionych następnie w formie rozwiniętej w rozprawie 

habilitacyjnej, i wydaje się, że jest tej ostatniej najbliższa tak w warstwie tematycznej, jak i 

źródłowej. Tekst w Alteritalia Migrations to the city of Cracov, 140-1800, ma mniejszy zasięg 

terytorialny i podstawę źródłową ograniczoną głównie do metryk krakowskich. Z kolei 

zawartość pracy w RJPS pozostaje dla mnie niejasna. Choć we wstępie Autor deklaruje, iż 

jego „analiza migracji wewnętrznych w Polsce stawia sobie za zadanie przebadanie kilku 

dużych miast i niemal 1000 miasteczek (…) w ujęciu długookresowym” (s. 5), w istocie praca 

wydaje się mieć bardzo zbliżoną do rozprawy habilitacyjnej podstawę źródłową i zakres 

tematyczny. I tu znajdziemy kilka przynajmniej zagadnień rozwiniętych następnie w 

głównym osiągnięciu, np. kwestię spadku egzogamii małżeńskiej w mikroregionie 

krakowskim w drugiej połowie 17 wieku. W porównaniu do pozostałych prac tu omawianych, 

artykuł w HD ma bardziej zawężony zakres badawczy i czasowy, skupia się bowiem na 

migracjach chłopskich w świetle akt kryminalnych miasta Krakowa w XVI i XVII wieku.  

W podsumowaniu chciałbym zaznaczyć, iż prace te stanowią bez wątpienia istotny wkład w 

rozwój dyscypliny naukowej Habilitanta. Choć ich zawartość może rodzić pytania o zakres 

podejmowania przez Kandydata każdorazowo nowych problemów i szukania nowych 

rozwiązań, są one niewątpliwie przykładem wyjścia poza tematykę dominującą na etapie 

pracy doktorskiej. Choć dostrzegalne są pewne powinowactwa w zakresie tematycznym z 

rozprawą habilitacyjną, to z całą stanowczością mogę stwierdzić, iż w głównym osiągnięciu 

Kandydata te zarysowane wcześniej wątki zostały wydatnie poszerzone i uzupełnione, a co 

ważniejsze umieszczone obok tematów zupełnie nowych.  

Chciałbym jeszcze nadmienić o pracach o charakterze recenzyjnym i polemicznym 

Habilitanta. Na dorobek ten składają się dwie recenzje prac polskich uczonych zamieszczone 

w periodyku o niestety wybitnie lokalnym charakterze (rocznik Małopolska: regiony – 

regionalizmy – małe ojczyzny), jeden artykuł recenzyjny ważnej pozycji anglojęzycznej, oraz 

obszerny artkuł relacjonujący współczesny stan badań nad mobilnością w Europie 
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nowożytnej. Dwie ostatnie pozycje, obie opublikowane w PDP, zasługują na uwagę, 

potwierdzają bowiem umiejętność Kandydata dokonania rzeczowej oceny prac innych 

badaczy, jak również na jego zdolności polemiczne oraz doskonałe rozeznanie w literaturze 

fachowej, nie tylko rodzimej, ale i światowej.  

 

Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz działalności 

międzynarodowej kandydata 

Zanim przejdę do omówienia pracy przedłożonej Centralnej Komisji jako rozprawa 

habilitacyjna, chciałbym jeszcze poświęcić kilak słów ocenie dorobku dydaktycznego i 

popularyzatorskiego oraz działalności międzynarodowej Kandydata.  

Dr Wyżga reprezentuje wciąż moim zdaniem nieliczną grupę rodzimych historyków 

młodszego pokolenia, która obok uczestnictwa w krajowym życiu naukowym, aktywnie 

uczestniczy w przedsięwzięciach międzynarodowych prezentując swoje badania na 

zagranicznych konferencjach, sympozjach czy seminariach. W omawianym tu okresie, 

Habilitant wygłosił w sumie 27 referatów, z czego dziewięć za granicą. Szczególnego 

podkreślenia wymaga moim zdaniem regularna obecność dr Wyżgi na bez wątpienia 

najważniejszej w Europie konferencji skupiającej demografów historycznych, historyków 

społecznych i gospodarczych – the European Social Science History Conference, na której 

prezentował on wyniki swoich badań w latach 2014, 2016 i 2018. Ponadto, Habilitant 

uczestniczył w trzech innych bardzo dużego formatu wydarzeniach, które – dodajmy – 

podobnie jak ESSHC ściśle przestrzegają procedur recenzji wniosku konferencyjnego: the 

European Rural History Organisation Conference, Social Science History Association 

conference, oraz w Światowym Kongresie Historii Gospodarczej, dwóch ostatnich w USA. 

Dodajmy, że Kandydat  prezentował też swoje badania w dwóch renomowanych ośrodkach o 

bardzo szacownej tradycji badań historyczno-demograficznych – w słynnej Cambridge Group 

na Uniwersytecie w Cambridge, oraz w paryskiej Szkole Zaawansowanych Badań w Naukach 

Społecznych, EHESS.  

W trakcie swego dotychczasowego zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym w 

Krakowie Habilitant prowadził zajęcia z szeregu przedmiotów, w tym z demografii 

historycznej, zagadnień związanych z archiwistyką oraz z metodologii historii. Co 

szczególnie warte podkreślenia, dr Wyżga ma spore zasługi dla popularyzacji badań 
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historycznych, regionalnych oraz demograficznych Krakowa i okolic. W ramach zajęć 

popularyzatorskich i dydaktycznych, Kandydat rozwinął szereg kontaktów z organizacjami 

kulturalnymi (biblioteki i muzea), był też zaangażowany we współpracę z placówkami 

edukacyjnymi na terenie województwa małopolskiego. Habilitant zdobył też już pewne 

doświadczenie w zakresie zarządzania nauką i szkolnictwem wyższym, w latach 2016-17 

pełniąc funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UP w Krakowie.   

Habilitant jest członkiem regularnym szeregu ważnych europejskich gremiów skupiających 

historyków gospodarczych, społecznych oraz demografów historycznej, takich jak 

International Commission of Historical Demography, European Rural History Organisation, 

czy wspomnianej już wcześniej SSHA.  

 

Ocena osiągnięcia naukowego 

Dr Wyżga jako swoje osiągnięcie naukowe mające być podstawą w przewodzie 

habilitacyjnym nadania mu tytułu doktora habilitowanego wskazał wydaną ubiegłego roku 

nakładem Wydawnictwa Naukowego UP w Krakowie monografię Homo movens. Mobilność 

chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku (Wyd. Naukowe UP, 2019). 

Doborem problematyki praca dobrze wpisuje się w najnowsze nurty zainteresowań 

historyków społecznych i demografów historycznych, i mogę tylko zgodzić się z opinią 

własną Habilitanta, iż reprezentuje ona w polskiej historiografii pracę pionierską. 

Praca jest skonstruowana przejrzyście, z interesującym podziałem na 5 odrębnych, jednak 

logicznie zazębiających się zagadnień tematycznych. Dodajmy, że książka opatrzona jest 

świetnym tytułem, fantastycznie skrojonym na potrzeby omawianej tematyki. Te pierwsze 

bardzo pozytywne wrażenie burzy nieco lektura pierwszych stron Wstępu, w którym dopiero 

po siedmiu stronach Autor prezentuje tematykę rozprawy i naświetla jej główne problemy 

badawcze. Osobiście opowiadałbym się za bardziej tradycyjnym otwarciem pracy, z jasnym 

nakreśleniem problematyki książki na samym jej początku.   

Autor definiuje cele pracy na kilku poziomach. Po pierwsze Habilitanta interesuje 

występowanie i charakter mobilności ludności chłopskiej na badanym obszarze w czasach 

nowożytnych. To zagadnienie ma charakter decydujący dla całej rozprawy, ustawione jest 

bowiem w swoistej kontrze do dominującego po dzień dzisiejszy w literaturze 

demograficzno-społecznej poglądu o rzekomo niskiej mobilności ludności chłopskiej w 
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okresie staropolskim. Przy tej okazji wyłania się też drugi decydujący o wartości pracy zespół 

zagadnień, którym jest weryfikacja wypracowanej na gruncie nauki amerykańskiej  koncepcji 

tzw. „przejścia mobilności” (czasem zwanej modelem Zelinskiego) zakładającego pojawienie 

się zjawiska mobilności przestrzennej i migracji zasadniczo jako następstwa procesów 

modernizacyjnych wieku 19-tego, poniekąd na wzór znanej z literatury demograficznej 

koncepcji transformacji postaw reprodukcyjnych. Choć Autor nie jest pierwszym 

kwestionującym podstawowe założenia tej teorii (warto wspomnieć przywoływane przez 

Habilitanta prace Jeremego Hayhoe, czy podobnie zorientowane prace braci Lucassenów z 

Amsterdamu), to weryfikacja tej perspektywy na materiale pochodzącym z 

przedrozbiorowych ziem polskich stanowi o bezsprzecznym  nowatorstwie pracy, a zarazem 

ilustruje dobitnie postęp w rozwoju badawczym Habilitanta od czasu rozprawy doktorskiej.  

Trzecie zagadnie postawione w centrum uwagi przez Autora rozprawy habilitacyjnej dotyczy 

miejsca migracji w jednostkowym cyklu życia. Pomysł to o tyle ciekawy, że pozwala 

usytuować problematykę główną pracy w kontekście jednej z bez wątpienia kluczowych 

koncepcji swego czasu wypracowanych na gruncie socjologii i historii rodziny przez Tamarę 

Hareven i Glena Eldera. Z dalszych zagadnień pracy, niejako organicznie wynikających z 

poprzednich, wymienić należy rozpoznanie geografii życia codziennego, czynników ją 

warunkujących, a także szerszy kontekst prawno-instytucjonalny migracji chłopskich w 

badanym okresie, ze szczególnym uwzględnieniem roli sieci migracyjnych oraz stopnia 

asymilacji migrantów pochodzenia chłopskiego w przestrzeni społeczno-zawodowej Krakowa 

i jego miast satelickich. Dodajmy, że tak zorientowana tematyka pracy wynika organicznie z 

jednej strony z dobrze rozpoznanych przez Autora braków rodzimej historiografii problemu; z 

drugiej  – co myślę szczególnie warte jest podkreślenia, jest ona wynikiem trafnej oceny stanu 

znacznie bardziej zaawansowanych badań nad migracjami nowożytnymi prowadzonych na 

zachodzie.   

Zakres przestrzenny analiz jest na pozór dość wąski, dotyczy bowiem mikroregionu 

krakowskiego, który Autor zresztą szczegółowo i krytycznie definiuje. Taka decyzja 

Habilitanta jest ze wszech miar uzasadniona zarówno metodologiczne, jak i źródłowo, będąc 

podyktowaną dostępnością archiwaliów i racjonalnym określeniem możliwości ich 

wykorzystania, jak również solidną wiedzą Autora odnośnie historyczno-gospodarczych cech 

tej części ziem polskich rozwijaną wcześniej w badaniach regionalistycznych. Zresztą, ten 

względnie ograniczony zasięg terytorialny rekompensowany jest przez długą perspektywę 
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czasową obejmującą bez mała trzy stulecia, od XVI do końca XVIII wieku. Dodajmy, że i 

sam zakres chronologiczny pracy jest jak najbardziej zasadny, obejmuje bowiem epokę 

zgodnie określaną w literaturze jako demograficzny ancien régime.  

Pomimo tych oczywistych pozytywów w sposobie zakreśleniu tematu, trudno nie wytknąć 

Autorowi nie zamieszczenia we wstępnych częściach pracy materiału ilustrującego w sposób 

nie pozostawiający wątpliwości zasięg terytorialny badań. Brak jakiejkolwiek mapy czy innej 

formy prezentacji rozkładu danych jest – niestety – sporą wadą Wstępu, zwłaszcza, że bardzo 

drobiazgowe niekiedy rozważania Autora nie ułatwiają czytelnikowi łatwego rozeznania w tej 

materii. Uwaga ta dotyczy nie tylko zespołów ksiąg metrykalnych wyzyskanych przez 

Autora, lecz także wspomnianych kilkunastu spisów ludności z badanych terenów, w obu 

wypadkach - źródeł niezmiennie zajmujących demografów historycznych. Strata ta jest w 

moim odczuciu tym większa, iż we własnej pracy habilitacyjnej, jak wnoszę dobrze znanej 

Kandydatowi, spożytkowałem szereg podobnych spisów z terenów Ziemie Krakowskiej, 

byłoby zatem pożytecznym, a przynajmniej ciekawym, określenie w jakim stopniu nasze bazy 

danych korespondują.    

Nigdzie w pracy nie znalazłem też zestawienia tabelarycznego informacji o 33 parafii 

wiejskich z których wykorzystano materiały metrykalne (a przynajmniej ich część), a takie 

zestawienie byłoby bardzo cenne, choćby dlatego, iż – jak pisze Autor – znaczna (jaka?) 

część tych parafii analizowana była po raz pierwszy w polskiej literaturze. Co bardziej 

niepokoi w tym kontekście, to brak jasno określonych kryteriów doboru tych właśnie 

populacji parafialnych. Próżno szukać w pracy jakichkolwiek informacji na temat tego czy 

mamy tu do czynienia z jakąś forma doboru losowego czy innymi kryteriami wyboru źródeł, 

choć można by zaryzykować twierdzenie, iż dla ostatecznej oceny wyników Habilitanta są to 

kwestie kluczowe (przypomnę choćby szczególny nacisk jaki na kwestie doboru losowego 

kładziono w przywoływanej przez Autora metodzie etnosondażu). Za pewne niedopatrzenie 

uważam też brak jasnego określenia dla których parafii (zwłaszcza w grupie tych o 

przeprowadzonej rekonstrukcji rodzin) Autor dysponował jednocześnie materiałami 

spisowymi z zasobów Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych (o ile się 

zorientowałem, o takim współwystępowaniu źródeł można mówić na pewno w wypadku 

parafii Raciborowice). Kwestia nie jest wyłącznie okolicznościowa, bowiem – jak piszę o tym 

dalej, powiązanie oby typów źródeł, nawet dla kilku wybranych parafii stwarzałoby bardzo 
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interesujące  – a nie wykorzystane przez Habilitanta – możliwości do poznania okoliczności 

opuszczania domu rodzinnego przez młodsze pokolenie, co jest jednym z zagadnień pracy.  

Pomimo tych uwag krytycznych, trzeba podkreślić, że podstawa źródłowa pracy jest bardzo 

obszerna i jako taka zasługuje bez wątpienia na uznanie. Tym bardziej, że zaproponowana 

przez Autora kombinacja źródeł dotyczy mimo wszystko rozległej populacji regionalnej (czy 

nawet wielu takich społeczności), a nie jak w typowych pracach mikrohistorycznych, 

zazwyczaj wąsko zakreślonych społeczności lokalnych. Na uwagę zasługuje też łączenie 

przez Kandydata bardziej „miękkich”, narracyjnych źródeł historycznych  – ksiąg zeznań, 

protokołów przesłuchań, ksiąg sądowych wiejskich czy ksiąg przyjęć mieszkańców; z 

materiałami tradycyjnie wykorzystywanymi przez demografów historycznych – jak 

wspomniane już spisy komisyjne czy księgi metrykalne. Dodam, tylko, że oba typy źródeł są 

na ogół wykorzystywane ostrożnie, i w wielu miejscach – jak na przykład na s. 50-52, 

Habilitant daje wyraz pełnej świadomości różnorakich ograniczeń związanych z ich 

interpretacją.  

Część I pracy podejmuje zagadnienie migracji w kontekście cyklu życia jednostki. Choć 

pomysł to wyśmienity i ze wszech miar interesujący, zaskakuje brak choćby krótkiego 

wprowadzenia do koncepcji cyklu życia, która jest przecież osobnym obszarem zainteresowań 

demografii historycznej i historii rodziny. Dziwi też nie uwzględnienie w skądinąd bardzo 

obszernej bibliografii choćby podstawowych prac z tego zakresu T. Hareven, G. Eldera, czy 

zaproponowanego nie tak dawno temu podsumowania tej problematyki autorstwa Jana Koka. 

Szkoda też, że w otwarciu problematyki wyjścia z domu i służby domowej Autor nie 

wychodzi od choćby podstawowych statystyk regionalnych dotyczących oby tych zjawisk, 

choć szereg autorów omawiało to zagadnienie szczegółowo, również w odniesieniu do 

Małopolski. Inna sprawa, że wspomniane przez Autora kilkanaście spisów komisyjnych 

doskonale nadawałoby się do sporządzenia takich statystyk, a tym samym dostarczyłoby 

dodatkowych argumentów na rzecz tezy o częstej skłonności do ruchów migracyjnych w 

młodości i w powiązaniu z procesami opuszczania domu rodzinnego. Szkoda też, że Autor nie 

podejmuje się uszeregowania biorącej udział w migracji zawodowej młodzieży wedle 

pewnych charakterystyk rodzinnych (np. kolejności urodzenia), choć materiał metrykalny 

oraz częściowe rekonstrukcje rodzin – o ile dobrze zrozumiałem, dostępne Autorowi, 

mogłyby na to pozwolić.  
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Miejsce bez wątpienia centralne w Części I pracy zajmuje badanie egzogamii małżeńskiej. 

Choć jej stosunkowo wysokie wskaźniki w materiale podkrakowskim zdają się wskazywać na 

znaczną mobilność badanych społeczności (s. 119), Habilitant podchodzi do tego zagadnienia 

z dużą ostrożnością, a osiągnięte wyniki już na wstępie opatruje szeregiem uwag krytycznych. 

Za bardzo ciekawe należy uznać ustalenia dotyczące długookresowych przemian egzogamii 

małżeńskiej na badanym terenie, wskazanie wyraźnych podobieństw w zakresie jej 

intensywności do populacji angielskich i francuskich, a także uchwycenie procesu wyraźnego 

jej zanikania w 2 poł XVII wieku. Tym niemniej uważam, że przed ostateczną oceną 

wyników podkrakowskich w tym aspekcie należałoby choćby pobieżnie odnieść się do jakże 

licznych badań metrykalnych z innych terenów przedrozbiorowych ziem polskich oraz 

Śląska, czego Autor niestety nie podejmuje się. Dziwi też całkowity brak uwzględniania w 

dyskusji klasycznych dziś ustaleń Ruth Dixon nad demograficznymi uwarunkowaniami rynku 

matrymonialnego, zwłaszcza wzajemnych proporcji płci wedle grup wieku, które w 

demografii uznaje się za absolutnie podstawowe determinanty doboru małżeńskiego.   

W Części II rozprawy Habilitant podjął się rekonstrukcji geografii życia codziennego 

mieszkańców mikroregionu krakowskiego. Śmiem twierdzić, iż sedno tej części pracy skupia 

się w podrozdziale 1.3, w którym Autor podejmuje się mierzenia dystansów migracyjnych. Za 

podstawę posłużyła Habilitantowi imponująca baza danych 11,000 odcinków migracyjnych 

pieczołowicie zrekonstruowanych w oparciu o różnorodny materiał źródłowy. I w tym 

wypadku, podstawowe ustalenia Autora stanowią cenny wkład do aktualnego stanu badań. W 

szczególności dotyczy to wyliczenia przez Kandydata średniego zasięgu życia codziennego 

na poziomie około 14 km, a zatem – jak zauważa Autor, na poziomie bardzo zbliżonym do 

innych państw ówczesnej Europy. Szkoda jednak, że te ważkie ustalenia nie zostały opatrzone 

bardziej precyzyjnym materiałem ilustracyjnym, choćby za pomocą wykresów skrzynkowych 

pozwalających na ujęcie rozkładów statystycznych badanej cechy w ujęciu regionalnym.   

Część III omawianej rozprawy habilitacyjnej koncentruje się wokół określenia tzw. push and 

pull factors wpływających na zaobserwowane wzorce przemieszczeń w mikroregionie 

krakowskim, a zatem sprawy niezwykle istotnej. Zaznaczyć trzeba, że wiele z kwestii 

odnoszących się do tej problematyki pojawiło się w takiej czy innej formie na wcześniejszych 

stronach pracy, np. przy omawianiu wychodzenia młodych ludzi na naukę rzemiosła 

miejskiego. Autor za cel stawia sobie ukazanie „determinant” tych i podobnych procesów, 

słusznie zresztą dopatrując się ich oddziaływania na różnych płaszczyznach – indywidulanej, 
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ekonomicznej, czy politycznej (s. 263). Takie ustawienie problemu, zwłaszcza nacisk na owe 

„determinanty”, mogłoby sugerować, iż Autor posłuży się choćby w jakimś stopniu 

standardową metodologią nauk społecznych – w tym również demografii historycznej, w 

postacie analizy wieloczynnikowej, czy choćby badaniem współzależności cech (korelacji). 

Tymczasem, ta część pracy jest dość rozczarowująca: dominuje w niej opis, zaś Autor 

przytacza zespół faktów na ogół dość dobrze już rozpoznanych jako odpowiedzialne za 

opuszczanie domu rodzinnego: odsunięcie od dziedziczenia, brak szansy na zatrudnienie we 

wsi, konkurencja z rodzeństwem, brak partnera do ożenku w najbliższym otoczeniu, itp. 

Niestety, choć obserwacje te wydają się jak najbardziej uprawnione, w moim odczuciu brak w 

rozdziale jakiegoś wyraźnego klucza porządkującego te rozmaite przyczyny, a zwłaszcza 

ustalenia częstotliwości ich występowania na objętym badaniem obszarze. Co więcej, 

niektóre z konstatacji wydają się bardziej zdroworozsądkowe niż poparte konkretnym 

materiałem źródłowym. Tak jest na przykład na s. 284, gdzie Autor nadmienia o 

„indywidulanych strategiach rodziny i zakorzenionych głęboko lokalnych i rodzinnych 

tradycjach migracyjnych” czy o „chęci poznania świata” jako czynnikach wypychających, 

przy czym w obu wypadkach przypis odwołuje się do pracy Walaszka o migracjach 

europejskich. Szkoda też, że Habilitant nie podejmuje się bardziej wnikliwej analizy wpływu 

śmierci rodzica na migracje, a przecież dysponując przynajmniej dwoma rekonstrukcjami 

rodzin oraz materiałem spisowym można by to uczynić.  

Trudno też nie zauważyć, że większość tej części pracy skupia się na czynnikach 

„wypychających”, podczas gdy bardzo mało dowiadujemy się o roli, skali, czy mikro- 

względnie meso-regionalnej specyfice czynników „przyciągających”. Nie podjęcie próby 

usystematyzowania potencjalnych pull factors dziwi szczególnie w kontekście bardzo dobrej 

przecież wiedzy Habilitanta o regionalnej specyfice gospodarczej badanego obszaru. Można 

sobie bowiem wyobrazić, iż te średniego zasięgu czynniki - podobnie zresztą jak różnego 

rodzaju uwarunkowania geograficzne wspominane tu i ówdzie na wcześniejszych stronach 

pracy, mogły odgrywać przemożny wpływ na strumienie migracyjne. 

W Części IV Habilitant szeroko i szczegółowo omawia kontekst polityczno-prawny oraz 

instytucjonalny zjawisk migracyjnych w jednostkach osadniczych mikroregionu 

krakowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli dworu oraz gromady wiejskiej w 

lokalnych akcjach osadniczych. Autor omawia też podstawowe strumienie migracyjne do 

miast, ich natężenie oraz kierunki. Ta część pracy dostarcza szeregu bardzo ważnych 



14 

 

obserwacji, choć można by dyskutować czy właściwe jest posługiwanie się przez Autora 

pojęciem „polityki migracyjnej” w stosunku do całości badanych zjawisk, zwłaszcza jeśli 

chodzi o często partykularne i doraźne strategie populacyjne poszczególnych właścicieli 

ziemskich.  

W ostatnim z rozdziałów tematycznych, Habilitant skupia się na kwestii sieci migracyjnych i 

procesach asymilacji migrantów. Po przedstawieniu założeń teoretycznych i podstawowych 

pojęć wyprowadzonych z literatury fachowej traktującej o migracjach (sieci migracyjnej, 

strumieni czy łańcuchów migracji),  Autor przechodzi do analizy bogatego materiału z 

krakowskich ksiąg miejskich, a w szczególności analizy charakterystyki świadków przyjęć do 

magistratów. Autor podkreśla istotną rolę powiązań przybyszów z rodzimym środowiskiem 

migrantów (często wywodzącym się z bliższych lub dalszych krewnych), pełniących funkcje 

wspierające przy podejmowaniu decyzji o przemieszczeniach oraz w samym procesie 

asymilacji.   

Omówienie rozprawy habilitacyjnej dr Wyżgi chciałbym zamknąć kilkoma uwagi 

krytycznymi odnośnie metody badań. Niestety wydaje mi się, że bogactwo zebranych przez 

Kandydata materiałów nie zawsze dostatecznie współgra z zastosowanymi przez niego 

metodami badawczymi. Pewnym rozczarowaniem jest już sama sekcja o metodach 

badawczych zawarta we wstępie pracy (s. 73-82). Większość tego rozdziału skupia się na 

omówieniu rozmaitych perspektyw teoretycznych, mało jednak dowiadujemy się metodach 

jako takich. Wyjątek stanowi omówienie wskaźnika progów pomiarowych do badania 

dystansów migracyjnych, oraz odwołanie się do metod mieszanych, a zwłaszcza metody 

etnosondażu, która jednak – jak sam Autor stwierdza – mogła zostać wykorzystana tylko po 

części. Choć niewątpliwym atutem Kandydata jest częste, a zarazem krytyczne i wyważone 

posiłkowanie się wynikami i rozwiązaniami teoretycznymi z zagranicznej literatury 

przedmiotu, tak w kwestii metod cechuje go wyraźna wstrzemięźliwość. Za rozczarowujące 

uznaję na przykład to, co Autor prezentuje w zakresie warsztatu badań „ilościowych”, 

zwłaszcza, że stworzona przez Habilitanta pokaźna i – co pragnę podkreślić – nowatorska 

baza rekordów zawierająca około 25,000 migrantów (z charakterystykami jednostkowymi i 

grupowymi) wydaje się, że stwarzała dogodne warunki do sięgnięcia po bardziej 

zaawansowane techniki analizy. Habilitant deklaruje co prawda, iż zastosował metody 

statystyczne, choć z jego własnego dopowiedzenia, że chodzi mu „sortowanie, filtrowanie, 

sumę częściową, średnią arytmetyczną, medianę, udział procentowy”, należy raczej wnosić o 
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posłużeniu się eksploracyjną analizą danych. W podejściu takim nie ma rzecz jasna nic 

niewłaściwego, zresztą Habilitant uczciwie i rzeczowo omawia niedostatki zebranego 

materiału ilościowego, słusznie konstatując, iż analiza statystyczna pozwala na odsłonięcie 

jedynie wycinka badanego zjawiska (s. 79). Mimo wszystko z pewnym rozczarowaniem 

odnotować trzeba nie sięgnięcie po jakieś elementy modelowania statystycznego z 

zastosowaniem regresji liniowej bądź logistycznej, względnie analizy wieloczynnikowej 

zwłaszcza, iż – jak mniemam, przynajmniej część zebranego materiału do takiej analizy 

nadawałaby się. W efekcie tego zaniechania, w większości części rozprawy dominuje opis, co 

choć nie jest czynnikiem dyskwalifikującym pracę, to jednak może skłaniać do umieszczania 

jej na pewnego rodzaju metodologicznych peryferiach, co – zważywszy skądinąd słuszne 

aspiracje Autora do głównego nurtu historii społecznej i demografii historycznej, zauważam 

ze smutkiem. Czuję się też zobowiązany poczynić pewne zastrzeżenia odnośnie stopnia w 

jakim w pracy skorzystano z możliwości pakietów GIS. Ich użycie sprowadzono w zasadzie 

do funkcji ilustracyjnych niektórych aspektów analizy, choć wydaje się, że zebrany materiał, 

ze względu na swój wybitnie przestrzenny charakter nadawał się wybornie do badania go za 

pomocą Eksploracyjnej Przestrzennej Analizy Danych (ESDA), np. za pomocą 

oprogramowania GeoDa.  

Nie mogę też nie wspomnieć o pewnych wątpliwościach jakie moim zdaniem wzbudza 

sposób prowadzenia i organizacji narracji w książce. W szczególności dotyczy to sposobu 

zintegrowania bardzo niekiedy obszernego materiału mikrohistorycznego (czasami również 

porównawczego), często zamieszczanego przez Autora w odsyłaczach tekstowych, co 

zwłaszcza przy przypisach o znacznych rozmiarach (np. przyp. 520), zakłóca główną oś 

narracji. Co więcej, przywoływany materiał empiryczny ma w dominującej mierze charakter 

anegdotyczny, by nie rzec – za J. Kocka – „drobnicowy”, co – przynajmniej z perspektywy 

kogoś pracującego na Big Data z wykorzystaniem formalnej analizy statystycznej, rodzi wiele 

pytań, choćby odnośnie reprezentatywności ilustrowanych przypadków. Jakkolwiek, 

zważywszy równoprawność różnych dyskursów i form uprawiania historii, uwaga ta nie może 

mieć wpływu na zasadniczą ocenę jakości omawianego tu dzieła, tym niemniej uważam, że 

rozróżnienie tych momentów narracji, gdzie zrekonstruowane losy jednostkowe są rozwiniętą 

egzemplifikacją dla podstawowej narracji pracy, od tych gdzie obserwacje mikrohistoryczne 

de facto ją konstytuują, powinno być w pracy bardziej wyraźne. Jest to ważne nie tylko z 

epistemologicznego punktu widzenia, ale również z uwagi na fakt, iż czytelnikowi niekiedy 

trudno ustalić, które z elementów wnioskowania Habilitant wyprowadził z obserwacji 
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popartych materiałem źródłowym specyficznym dla badanego mikroregionu, a które z 

szeroko przywoływanej literatury niekiedy dotyczącej zupełnie odległych populacji.  

Na zakończenie, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt pracy Habilitanta, 

mianowicie miejsca uzyskanych przez niego wyników w szerszym, choćby rodzimym 

kontekście porównawczym. W tym względzie, sprawą palącą – jak zresztą sam Autor zwracał 

uwagę, jest odpowiedź na pytanie o stopień w jakim zaobserwowane w pracy zjawiska 

typowe dla uprzywilejowanego miasta królewskiego i jego okolic (niekoniecznie przecież 

reprezentatywne dla innych regionów Rzeczpospolitej; s. 410), można i należy rozciągać na 

inne obszary – czy mikroregiony – doby staropolskiej. Pytanie to nabiera szczególnej wagi 

zwłaszcza wobec dobrze dziś już rozpoznanej w demografii historycznej regionalnej specyfiki 

form rodziny dawnych ziem polskich, która – śmiem twierdzić – w sposób przemożny mogła 

decydować o odmienności wzorców i preferencji w zakresie mobilności na różnych etapach 

jednostkowego cyklu życia. Mam pełną świadomość, iż udzielenie wyczerpującej odpowiedzi 

na to i podobne pytania jest zadaniem na przyszłość i dla większego zespołu badawczego, tym 

niemniej z pewnym rozczarowaniem notuję, iż Autor nie podjął się choćby próby postawienia 

kilku wstępnych hipotez w tym zakresie.   

Podsumowując, chciałbym podkreślić, że wyniki badań zawartych w pracy przedłożonej 

przez Habilitanta jako główna podstawa oceny jego dorobku naukowego są nie tylko ciekawe, 

lecz stanowią zarazem istotny wkład Autora w rozwój historycznych badań z historii 

społecznej i demograficznej; nie tylko zresztą rodzimych – tu bowiem nowatorstwo jest 

bezsprzeczne, lecz także europejskich. Uważam ponadto, iż pomimo szeregu niedociągnięć o 

jakich była mowa wyżej, praca Habilitanta stanowi cenny wkład do historiografii problemu, 

będzie też bez wątpienia rozszerzana, rozwijana, a może i modyfikowana przez innych 

badaczy, a tym samym wyznaczy podstawowe kierunki badań nad mobilnością ludności 

chłopskiej w okresie staropolskim w polskiej historiografii na najbliższe lata.  

 

Konkluzja końcowa 

Książka, która jest podstawą przewodu habilitacyjnego dr Mateusza Wyżgi poświadcza 

rozwój naukowy i poszerzenie wiedzy Habilitanta, stanowi też istotny wkład do dorobku 

naukowego dyscypliny. Przedstawiony szerszy dorobek naukowy Habilitanta po doktoracie 

charakteryzuje się dobrym poziomem naukowym, dobrze wpisującym się w osiągnięcia nie  




