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 W środowisku polskich historyków badania demograficzno-historyczne cieszą 

się w ostatnich latach rosnącą popularnością, jednak dorobek naukowy w tym 

obszarze pozostawia wciąż duży niedosyt. Potrzeba intensyfikacji działań uwidacznia 

się szczególnie wyraźnie, gdy porównamy je z osiągnięciami historiografii zachodniej. 

Chodzi tu nie tylko o skalę i różnorodność podejmowanych problemów badawczych, 

ale także liczbę publikowanych prac. Jednym z kluczowych obszarów w tym zakresie 

pozostają badania nad ruchem naturalnym ludności, a szczególnie nad dwoma 

podstawowymi elementami, tj. rodnością i umieralnością. Równolegle rozwijane są m. 

in. studia nad rodziną i gospodarstwem domowym. To co łączy tego typu badania to 

podobny katalog pytań, metody, a także źródła stanowiące podstawę tych dociekań. 

Liczne prace historyków francuskich, angielskich, niemieckich, włoskich, czy 

hiszpańskich (K. Matthijs, S. Hin, H. Matsuo, J. Kok, The future of historical 

demography. Upside down and inside out. Leuven 2016) koncentrują się głównie na 

krótkich odcinkach czasu i relatywnie niewielkich obszarach, tj. pojedynczych wsiach, 

miastach, bądź okręgach parafialnych. Rzadziej dotyczą większych regionów, gdzie 

bez wątpienia unikatowym przykładem są studia badaczy skupionych w The 

Cambridge Group for the History of Population and Social Structure (E. A. Wrigley, R. 

S. Schofield, The Population History…, Cambridge 1989; E. A. Wrigley, R. S. Davies, 

J. E. Oeppen, R. S. Schofield, English population…, Cambridge-New York, 1997). Bez 



względu jednak na skalę przedsięwzięć każde z nich uzupełnia w jakimś stopniu naszą 

wiedzę i pozwala odtworzyć, kawałek po kawałku, historyczny krajobraz 

demograficzny, stanowiący klucz do zrozumienia zachodzących przemian 

społecznych, gospodarczych czy politycznych. W nurt ten wpisuje się także 

recenzowana dysertacja Jakuba Pieczary.  

 

 Należy podkreślić, iż jednym z najcenniejszych, a zarazem najczęściej 

wykorzystywanych źródeł w warsztacie historyka demografa, są księgi metrykalne. Ich 

charakter i struktura narzuca badaczom określony sposób postępowania.  Pod koniec 

lat 50. i w latach 60. ubiegłego wieku wypracowano podstawowy kanon metod 

służących ich opracowaniu i analizie. Generalnie metody te można podzielić na dwie 

podstawowe grupy. Pierwsza obejmuje szereg metod agregatywnych, czysto 

statystycznych, gdzie podstawą analiz jest anonimowy człowiek. Pozwalają one 

poznać poziom ruchu naturalnego ludności, jego dynamikę, zjawiska sezonowości, 

strukturę, a także pośrednio, stan populacji. Druga metoda, o charakterze 

nominatywnym, nazywana powszechnie metodą rekonstrukcji rodzin lub metodą L. 

Henry’ego, polega na odtwarzaniu losów demograficznych poszczególnych rodzin i w 

oparciu o te ustalenia na szczegółowym opisie np. płodności i dzietności małżeńskiej. 

W przedstawionej do oceny pracy wykorzystano, co należy mocno zaakcentować, 

arsenał metod badawczych z dwóch wyróżnionych grup. 

 

 Praca Jakuba Pieczary ma klasyczną strukturę treści, obok wstępu i 

zakończenia składa się pięciu rozdziałów. Rozdziały od pierwszego do trzeciego 

poświęcono poszczególnym elementom ruchu naturalnego ludności, tj. małżeństwom, 

urodzeniom i zgonom. W rozdziale czwartym omówiono stan i strukturę populacji 

Wieliczki w 1788 r. W rozdziale piątym przedmiotem rozważań jest rodzina i 

gospodarstwo domowe. Całość uzupełnia wykaz skrótów i bibliografia. W pracy 

znajduje się 58 tabel i 68 wykresów umieszczonych w tekście właściwym, 3 mapy, 4 

grafy oraz dodatkowo - 46 aneksów (w formie tabel i wykresów). 

 

 Podstawę źródłową pracy doktorskiej stanowił zasób ksiąg metrykalnych parafii 

św. Klemensa w Wieliczce z okresu blisko 200 lat, przechowywanych obecnie w 

Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie. W sumie wykorzystano 18 ksiąg 

ochrzczonych, 19 woluminów ślubów (z czego 6 współoprawnych z chrztami) oraz 14 



ksiąg metrykalnych zgonów. Doktorant dokonał systematycznego i szczegółowego 

opisu każdego z tomów, informując rzetelnie czytelnika m. in. o stanie zachowania, 

datach skrajnych zapisów, paginacji, czy wymiarach (Tabele 1-3, s. 15-24), a także 

lukach w zapisach poszczególnych serii. Drugim podstawowym źródłem 

wykorzystanym w pracy był spis mieszkańców miasta z 1788 roku. Objął on swym 

zasięgiem samą Wieliczkę, a także 30 wsi i przysiółków należących do parafii św. 

Klemensa. Ze spisu wynika, iż w mieście mieszkało wówczas 3519 osób. Kolejne 

wykorzystane źródło stanowiły materiały z akt staropolskich oraz magistratu miasta 

Wieliczka przechowywanych w m. in. w Archiwum Narodowym w Krakowie. Całość 

podstawy źródłowej uzupełniły źródła kartograficzne Wieliczki, opublikowane w V 

tomie Atlasu historycznego miast polskich. Dobór źródeł, ich zakres rzeczowy i 

chronologiczny należy uznać za dobry i w pełni uzasadniony. Pozwolił on mgr. J. 

Pieczarze w całości zrealizować sformułowane postulaty badawcze. Autor zaliczył do 

nich opis procesu rozwoju demograficznego ludności zamieszkującej Wieliczkę w 

okresie 200 lat, ze szczególnym uwzględnieniem drugiej połowy XVIII w.; 

przedstawienie skali migracji do miasta, osiedlanie się w nim po zawarciu małżeństwa, 

charakterystykę postaw prokreacyjnych społeczeństwa wielickiego w powiązaniu z 

płodnością naturalną. Ponadto ambicją Doktoranta było zajęcie stanowiska w dyskusji 

toczącej się w literaturze światowej, a dotyczącej europejskiego modelu małżeństwa - 

w tym konkretnym przypadku, poprzez umieszczenie zrekonstruowanej rodziny 

wielickiej w teoretycznym ujęciu europejskiego modelu małżeństwa (EMP).  

 

  Analizę ruchu naturalnego ludności mieszkańców Wieliczki przeprowadzono w 

pierwszych trzech rozdziałach. Dodajmy, iż wiele zagadnień potraktowano szerzej, tj. 

nie tylko ograniczając się do analizy procesów zachodzących wśród mieszkańców 

samego miasta, ale także pozostałych miejscowości tworzących okręg parafialny. W 

części dotyczącej ślubów (małżeństw) Autor ustalił, iż w końcu XVI w. oraz w pierwszej 

połowie XVII w. powszechne były śluby wieliczan z osobami pochodzącymi spoza 

parafii, jednak wraz z upływem czasu ich udział malał, aż do niemal do całkowitego 

zaniku pod koniec badanego okresu. Wybór miesiąca i dnia ślubu związany był przede 

wszystkim z kalendarzem świąt kościelnych, a także sytuacją finansową oraz 

motywacjami rodzinnymi. W XVIII w. najwięcej związków pierwszych (kawaler-panna) 

zawarto w lutym i styczniu. W przypadku wyboru dnia tygodnia na zawarcie 

małżeństwa, początkowo dominowała niedziela, jednak w XVIII w., jej kosztem 



popularność zyskały poniedziałki, środy  i soboty. Średni wiek nupturienta wyniósł dla 

kawalera 25 lat, a dla panny 21,5 lat. Analiza zależności między liczbą zawieranych 

małżeństw a poziomem cen żyta na rynku krakowskim potwierdziła, iż czynnik 

ekonomiczny odgrywał istotną rolę.  

 

 W odniesieniu do urodzeń (chrztów) Autor stwierdził, iż ich liczba była wyższa 

w XVII w. niż XVIII w. W tym drugim stuleciu szczególnie trudne okazała się druga i 

trzecia dekada, targana klęskami głodu i epidemiami chorób zakaźnych. Poczęcia 

najczęściej miały miejsce w czerwcu, co skutkowało najwyższą liczba urodzeń w 

marcu. Ograniczenia źródłowe związane z brakiem odnotowywania daty urodzenia 

dziecka i notowaniem jedynie daty udzielenia sakramentu ograniczyły zasadniczo 

możliwości ustalenia odstępu między tymi zdarzeniami. Do najpopularniejszych imion 

męskich nadawanych na chrzcie w XVIII w. należy zaliczyć: Antoniego, Jakuba i 

Józefa. W przypadku dziewczynek największą popularnością cieszyły się imiona: 

Katarzyna, Regina i Zofia. Do decyzji o wyborze konkretnego imienia skłaniało 

rodziców najprawdopodobniej wspomnienie świętych w kalendarzu liturgicznym. 

Doktorant ustalił, iż na rodziców chrzestnych proszono głównie osoby o podobnym 

statusie społecznym co rodzice biologiczni dziecka. Stwierdził też ograniczoną 

zależność pomiędzy cenami żyta a postawami prokreacyjnymi wieliczan.  

 

 W rozdziale trzecim wyodrębniono cykliczne wzrosty w liczbach zgonów, co 

było świadectwem nawracających kryzysów. W przypadku zagadnienia sezonowości 

Autor wskazał na marzec i kwiecień, jako miesiące o najwyższym udziale zgonów. 

Zwrócił także uwagę, iż osoby dorosłe umierały z większą częstotliwością w 

miesiącach grudzień-maj, natomiast dzieci w okresie czerwiec-listopad. Wśród 

istotnych problemów, na które wskazał mgr J. Pieczara, było także zjawisko 

zaokrąglania wieku zmarłego podawanego w metryce zgonu, w związku z tym należy 

traktować te dane jako przybliżone. Wysoka śmiertelność wśród dzieci powodowała, 

że ok 50% badanej społeczności umierało przed ukończeniem 5 roku życia. Ponadto 

weryfikacja wieku osób zmarłych udowodniła, iż wiek ten w przypadku osób 

najstarszych był często zawyżany, a przekroczenie progu lat 80 stanowiło rzadkość. 

W tej części rozważań Autor zaprezentował dodatkowo, co bardzo cenne, tablicę 

trwania życia mieszkańców Wieliczki dla 1788 r. 

 



 W kolejnym rozdziale, opartym na spisie ludności parafii pw. św. Klemensa z 

1788 r. Doktorant stwierdził, iż Wieliczka miała cechy miasta zachodnioeuropejskiego. 

Dominował model rodziny nuklearnej, na czele której stał gospodarz w wieku 20-39 

lat. Gospodarstwo domowe liczyło średnio 5 osób, a jego struktura była zbliżona do tej 

znanej z terenów zachodnich Rzeczypospolitej oraz Europy Zachodniej. Wiek 

zawierania małżeństw był także podobny do poziomu charakteryzującego małżeństwa 

we Francji, Holandii, czy Anglii. Z elementów różnicujących można natomiast wskazać 

na odmienny odsetek kobiet w celibacie definitywnym (w Wieliczce zaledwie 2%! - 

podkr. PR). Konstatując, Autor twierdzi, iż Wieliczki nie można w pełni nazwać miastem 

prezentującym zachodnioeuropejski model małżeństwa. Populacja tego miasta 

prezentuje przejściowy EMP, wykazując zarówno cechy zachodniego jak i częściowo 

wschodniego modelu.   

 

 Bez wątpienia najciekawszą i obfitującą w liczne charakterystyki 

funkcjonowania historycznej populacji Wieliczki, stanowi część ostatnia recenzowanej 

pracy. Jakub Pieczara posłużył się tu metodą rekonstrukcji rodzin; do badania 

wyodrębnił 771 rodzin zamkniętych, w tym 194 kompletnych oraz 962 otwartych (s. 

47)1. Wśród wielu cennych ustaleń znalazły się informacje na temat odstępu 

czasowego pomiędzy ślubem a pierwszym urodzeniem dziecka. W 

osiemnastowiecznej Wieliczce okres protogenetyczny wynosił 21,3 miesiąca (średnia 

arytmetyczna) i 24,5 miesiąca (mediana). Skala poczęć przedślubnych była znacząca 

– ok 9%. Największy odsetek poczęć przedślubnych charakteryzował kobiety w grupie 

wieku 25-29 lat (w pierwszej poł XVIII w.) oraz 20-24 lat (w drugiej połowie XVIII w.). 

W latach 1706-1746 50% urodzeń pierwszych miało miejsce do 15. miesiąca po ślubie, 

z kolei w latach 1747-1788 czas ten uległ skróceniu do 13 miesięcy. W przypadku 

liczby dzieci w rodzinie, najczęściej było to dwoje potomków, nieco rzadziej jedno 

dziecko. Zrekonstruowane rodziny kompletne pozwoliły na ustalenia wskazujące na 5-

6 dzieci. Największej liczby potomków doczekały się kobiety, które małżeństwo 

zawarły w wieku 20-24 lat. Mieszkanki Wieliczki w chwili narodzin pierwszego dziecka 

miały średnio 24,8 lat, a ostatniego potomka – 34,3 lat. W przypadku kobiet, które po 

 
1 W tym miejscu należy docenić duży wysiłek włożony w przygotowanie imponujących rozmiarów bazę 
zrekonstruowanych rodzin. Porównawczo: C. Kuklo rekonstruując rodziny warszawskie zbudował kartotekę 
liczącą blisko 2 tys. rodzin, E. Brodnicka dla Wielenia - 250, D. Daszkiewicz-Ordyłowska w Toszku - 442, K. 
Makowski dla Poznania - 252, J. Spychała dla Strzelec Opolskich - 511, S. Rejman we wsi Krasne - 238, a P. 
Kwapulińska dla parafii kochłowickiej - 377.  



stracie męża zdecydowały się na powtórne zamążpójście, pozostawały w stanie 

wdowim przez 18,9 miesięcy (średnia arytmetyczna), 11, 6 miesiąca (mediana). 

Mężczyźni pozostawali w stanie wdowim krócej, było to odpowiednio – 15,6 miesięcy 

i 6,4 miesięcy. Średni wiek wdowca wyniósł 32,2 (29,2 mediana), a wdowy 31,3 (29,1).  

 

 Tylko pobieżne przywołanie ustaleń poczynionych w pracy pokazuje zakres 

badań i skalę poruszonych zagadnień. Wiele z nich ma znaczenie zasadnicze w 

zrozumieniu procesów demograficzno-społecznych zachodzących na ziemiach 

polskich w epoce nowożytnej. Na wyróżnienie zasługują szczególnie te odnoszące się 

do funkcjonowania rodziny, długości trwania małżeństw, wieku nupturientów, 

płodności i dzietności. Nauka polska wciąż cierpi na deficyt tego typu danych2, co w 

konsekwencji uniemożliwia często rodzimym badaczom aktywniejsze włączanie się w 

światową dyskusję w tym zakresie. Do ważnych osiągnięć ocenianej pracy należy 

zaliczyć także konstrukcję przekrojowych tablic trwania życia. W ich opracowaniu 

Autor bazował na danych o stanie i strukturze ludności według płci i wieku zawartych 

w spisie wielickim z 1788 r. oraz liczbie zgonów z podziałem na wiek, zaczerpniętej z 

rejestracji metrykalnej. Wystarczy dodać, iż dla populacji z obszaru Polski w okresie 

przedstatystycznym dysponujemy zaledwie kilkoma (sic!) takimi tablicami. 

 

 W przypadku pracy J. Pieczary uznanie budzi także szeroka podstawa źródłowa 

oraz obszerna literatura. Wykaz wykorzystanych prac liczy ponad 30 stron, a wśród 

opracowań znalazła się liczne pozycje francusko i anglojęzyczne3. Świadczy to nie 

tylko o dobrym rozeznaniu tematu, ale i sprawności warsztatowej.  

 

 Recenzowana rozprawa zawiera także, co naturalne, słabsze strony. Krytyczne 

uwagi rozpocznę od sformułowania czterech głównych problemów, które zostały w 

tekście dysertacji potraktowane zdawkowo bądź też budzą kontrowersje. Następnie, 

 
2 Można w zasadzie stwierdzić, iż monografie w tym zakresie ukazują się niezmiernie rzadko (raz na kilka lat), a 
ich publikacja stanowi zawsze w środowisku demografów historycznych, czy szerzej – historyków społecznych,  
duże wydarzenie. 
3 W tym miejscu upomniałbym się jednak o kilka pozycji, wprost nawiązujących do poruszonej problematyki. 
Chodzi o prace: G. Liczbińskiej  (Umieralność i jej uwarunkowania wśród katolickiej i ewangelickiej ludności 
historycznego Poznania, Poznań 2009), J. Knodla (Demographic behavior in the past. A study of fourteen German 
village popualtion in eighteenth and nineteenthcenturies, Cambridge 20002) oraz  W. Letscha (Demographic 
Aspects of Early Modern Times. The Example of the Zurich Countryside in a European Perspective, Bern 2017).  



w układzie chronologicznym, wskażę na pewne niedociągnięcia i drobne błędy, które 

należy wyeliminować przed wydaniem pracy drukiem.  

 

 Pierwszy problem związany jest ze zdawkowym potraktowaniem kwestii oceny 

wiarygodności podstawy źródłowej, w tym przypadku ksiąg metrykalnych. Precyzując, 

nie chodzi tu o krytykę zewnętrzną, bo ta została przeprowadzona w sposób wzorcowy, 

ale o krytykę wewnętrzną, czyli ocenę kompletności. Za nestorką polskich badań 

demograficzno-historycznych Ireną Gieysztorową można bowiem powtórzyć: „ciągłość 

zachowanych serii ksiąg metrykalnych wybranych do badań parafii, a nawet 

zewnętrzna ich niekiedy staranność nie jest równoznaczna z kompletnością zapisów 

[…]”4. Co prawda mgr Jakub Pieczara wykorzystuje zwyczajowo przyjęte mierniki 

kompletności, a więc wskaźnik Ch/Ś informujący o proporcji liczby chrztów względem 

liczby ślubów oraz wskaźnik CH/Z czyli proporcji chrztów i zgonów. Oblicza także 

współczynnik maskulinizacji, zestawiając otrzymane wartości ze wzorcowym 

poziomem. Zabiegi te kwituje konkluzją: „Biorąc pod uwagę przedstawione wyniki 

weryfikacji wielickich ksiąg metrykalnych, należy uznać je za poprawne i umożliwiające 

przeprowadzenie szerszych badań w oparciu o ich treść” [s. 34]. Wyprowadzone 

wskaźniki oparto jednak na danych zagregowanych z całego badanego okresu. W tak 

długim przedziale czasu, okresy dobrej rejestracji musiały przeplatać się z okresami 

słabszej ewidencji wiernych, która mogła z kolei wynikać z różnych czynników, np. 

epidemii, wojen, czynnika ludzkiego itd. Aby wskazać okresy z potencjalnie 

niekompletną rejestracją należałoby konstruować wskaźniki i współczynniki dla 

krótszych odcinków czasu, np. 10 letnich (zawsze pamiętając o możliwych wahaniach 

losowych w zbyt małych pod względem liczby, zbiorowościach). Ponadto istnieje 

wachlarz metod stosowanych z powodzeniem przez demografów historycznych 

pozwalających ocenić wiarygodność materiału źródłowego. Prym w tym zakresie 

wiodą badacze angielscy (E. A. Wrigley, R. S. Schofield, 1989; E. A. Wrigley, R. S. 

Davies, J. E. Oeppen, R. S. Schofield, 1997; zob. też P. Rachwał, Ruch naturalny…, 

Lublin 2019). 

 

 Druga z uwag odnosi się do części pracy, w której analizie poddano 

poszczególne elementy ruchu naturalnego ludności, tj. chrzty, śluby i zgony. 

 
4 I. Gieysztorowa, Badania demograficzne…, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 10(1971), nr 4, s. 109. 



Zdarzeniom tym poświęcono dużo uwagi, omówiono je w trzech rozdziałach, czytelnik 

może jednak odnieść wrażenie, iż każdy z nich stanowi odrębny byt. Jedynym 

akcentem niejako łączącym te części składowe są dwa wykresy ruchu naturalnego 

ludności  w latach 1591-1788 (wyk. 67 i 68, s. 289, 290). Zabrakło natomiast 

podkreślenia, iż elementy te są ze sobą nierozerwalnie połączone. Zmiany liczby 

urodzeń oraz zgonów skutkują przecież rosnącym bądź malejącym przyrostem 

naturalnym. W okresie kryzysów demograficznych zachowują się w dający się 

przewidzieć schemat. Zgony podlegają wówczas gwałtownym fluktuacjom, urodzenia 

i śluby w nieco mniejszym stopniu, jednak po przejściu zagrożenia liczba tych ostatnich 

rośnie, co w efekcie skutkuje rosnącą liczbą urodzeń. Sama struktura ludności zależna 

jest w sposób bezpośredni od liczby zawartych małżeństw i urodzeń, rozkład wieku 

danej populacji zależy od poziomu współczynnika urodzeń, a tylko pośrednio zależy 

od stopy umieralności. Z kolei na strukturę małżeństw wpływa średni wiek w jakim 

zawierane są związki oraz decyzje o ponownym zamążpójściu. Podwyższona stopa 

rodności przekłada się bezpośrednio na zmiany w liczbie zgonów noworodków i 

niemowląt, wpływa także na wzrost umieralności okołoporodowej kobiet.  

Trudnym do wytłumaczenia jest dla mnie całkowite pominięcie w pracy 

zagadnienia dotyczącego stanu zaludnienia Wieliczki. Poza informacją o liczbie 

mieszkańców miasta ustalonej na podstawie spisu z 1788 r., czytelnik nie dowie się 

jak wyglądał stan i dynamika zaludnienia w pierwszej połowie XVIII w. czy w XVII w. 

W sytuacji braku źródeł spisowych dla okresu staropolskiego, należało wykorzystać 

potencjał analityczny ruchu naturalnego ludności. Obliczone na podstawie 

empirycznych danych z końca XVIII w. współczynniki urodzeń lub ślubów można 

przecież z powodzeniem ekstrapolować na lata (okresy) wcześniejsze i przy ich 

pomocy sporządzić szacunki zaludnienia. Mimo iż uzyskane w ten sposób wyniki mają 

charakter orientacyjny, to stanowią zawsze wartość dodaną. 

 

 Trzecia uwaga dotyczy kwestii metodologicznych. Powtarzającym się w 

kolejnych rozdziałach elementem analizy ruchu naturalnego ludności jest obserwacja 

zmian liczby rejestrowanych faktów. Obok danych surowych oraz średnich 

dziesięcioletnich, wykorzystano także średnie ruchome 11-letnie (w przypadku chrztów 

i ślubów) i średnią ruchomą 7-letnią (dla zgonów); posłużyły one do określania trendu. 

W sytuacji analizy długoterminowych trendów należałoby jednak wyłączyć te lata, które 

nie mają pełnej rejestracji zdarzeń demograficznych (patrz uwaga generalna powyżej, 



dotycząca krytyki wewnętrznej) oraz ponownie przeliczyć średnie ruchome; w 

przeciwnym wypadku – z uwagi na zaniżenie liczby poszczególnych zdarzeń – 

załamuje się także trend w postaci obliczonej średniej ruchomej. Można by też 

zastanowić się nad użyciem nieco bardziej zaawansowanych technik wygładzania 

szeregów statystycznych np. LOESS i LOWESS. Skuteczną i prostą metodą śledzenia 

trendów jest także obserwacja dynamiki zmian wartości indeksów, zarówno w ujęciu 

jednopodstawowym jak i łańcuchowym. W tym przypadku z pewnością byłaby bardziej 

użyteczna od zastosowanych średnich ruchomych. 

Duży niedosyt budzi w czytelniku omówienie przez Doktoranta, wykorzystanej 

w pracy, metody rekonstrukcji rodzin. Zarzut ten nie dotyczy sposobu postępowania z 

materiałem źródłowym, rekonstruowania kart rodzin, zapisu nazwisk czy kryteriów 

doboru - bo te zostały szczegółowo wyjaśnione [s. 43-47] - podobnie zresztą jak 

zastosowana metoda poszerzonej rekonstrukcji rodzin [s. 47-54] - ale pominięcia 

całkowicie aspektu „technicznego”. Autor nie podzielił się z czytelnikiem informacjami 

na temat użytych narzędzi analitycznych, ogólnie wspomina jedynie o bazie danych. 

Nie wiemy jednak jaki to rodzaj bazy, czy jest to być może autorskie rozwiązanie, czy 

może wykorzystano dedykowane programy dla gromadzenia i analizy tego typu 

danych, czy po prostu wykorzystano możliwości arkuszy kalkulacyjnych. Pytania te 

wydają się ważne zważywszy na ożywioną dyskusję i działania - w zakresie 

automatyzacji procesu transkrypcji źródeł i rekonstrukcji rodzin - prowadzone od lat 

przez badaczy z całego świata. Przykładowo, w ostatnim czasie znaczącymi 

osiągnięciami na tym polu mogą wykazać się badacze hiszpańscy (J. M. Pujadas-

Mora, The Five Centuries of Marriages Project, 2015). 

 

 Ostatnia wątpliwość związana jest z problemem reprezentatywności 

otrzymanych wyników. We wstępie pracy Autor przywołuje co prawda ograniczenia 

metody L. Henry’ego, wspomina, iż sam proces rekonstrukcji jest żmudny i nie zawsze 

przynosi satysfakcjonujące efekty, jednak pisząc o uzyskanych wynikach generalizuje 

i wydaje się zapominać, iż owe charakterystyki oparte są na analizie danych 

pochodzących tylko z części populacji [s. 47]. Aby to zobrazować wystarczy odwołać 

się do danych liczbowych. W okresie 1706-1788 w wielickich księgach metrykalnych 

odnotowano 6959 małżeństw [s. 68], w pracy zrekonstruowano natomiast 771 rodzin 

zamkniętych, co stanowi zaledwie 11% ogółu. Nawet jeśli od ogólnej liczby małżeństw 

odejmiemy 38% związków powtórnych [s. 108], to udział rodzin zrekonstruowanych 



wyniesie niespełna 18%. Gdyby do badań wykorzystać tylko karty rodzin kompletnych 

– 194 ( i na ich podstawie formułować wnioski badawcze), to okaże się, że reprezentują 

one niespełna 4,5% związków pierwszych w tym okresie. Na usprawiedliwienie można 

dodać, że problem ten jest rzadko dostrzegany przez autorów zafascynowanych samą 

metodą i możliwościami jakie ona stwarza. Doskonały przykład w tym zakresie stanowi 

znana i ceniona powszechnie praca historyków angielskich, którzy na podstawie 

zrekonstruowanych rodzin z 26 parafii,  dokonali charakterystyki procesów 

demograficznych  całej Anglii w okresie ponad 200 lat (E. A. Wrigley, R. S. Davies, J. 

E. Oeppen, R. S. Schofield, English population…)5. 

 

 Z pomniejszych spraw, chciałbym zwrócić uwagę na następujące kwestie. 

Praca rozpoczyna się od obszernego wstępu, jednak jego struktura jest 

problematyczna. Omówiono w nim cel pracy, podstawę źródłową, wiarygodność 

źródeł, literaturę, metody badawcze, konstrukcję pracy i historię miasta. Zdecydowanie 

najwięcej miejsca zajmują kwestie źródłoznawcze – 25 stron. Być może lepiej byłoby 

wydzielić to zagadnienie do odrębnego rozdziału. Po krótkim wprowadzeniu 

umieszczono wykaz skrótów. Prawdę mówiąc spotykam się po raz pierwszy z taką 

konstrukcją, i tłumaczyłbym ją chyba tylko pośpiechem związanym z przygotowaniem 

ostatecznej wersji pracy do oceny i procedur awansowych. Generalnie wykaz skrótów 

umieszcza się przed tekstem właściwym lub na końcu pracy. Dodatkowo w wykazie 

tym wkradło się drobne przekręcenie. Zamiast skrótu ABMK - użyto ABKM [10]. 

Formułując postulaty badawcze w punkcie „Cel pracy” Autor powtarza je niepotrzebnie 

w punkcie „Konstrukcja pracy”. Niejako „na doczepkę” umieszczono na samym końcu 

wstępu informacje o historii miasta. 

 W rozdziale poświęconym ślubom, treści zaprezentowane na wykresie 2 [s. 70] 

powtórzono w aneksie 5. [s.339] zmieniając jedynie skalę na osi odciętych. Czemu to 

miało służyć? W tym miejscu nasuwa się także generalna uwaga związana z 

prezentowanymi tabelami i wykresami. Część z nich publikowana jest w tekście 

właściwym, część umieszczona została w aneksach. Autor nie wyjaśnia nigdzie 

według jakiego klucza kierował się dokonując takiego rozdziału. Ponadto każda tabela 

 
5 Wśród licznych głosów uznania, w których wskazywano profesjonalizm autorów, znaczenie i rozmach badań, 
stosunkowo słabo wybrzmiały wówczas słowa krytyki, zob. S. Ruggles, The limitations of English family 
reconstitution: English population history from family reconstitution 1580-1837, Continuity and Change 14 (1), 
1999, 105-130. 



i każdy wykres w aneksie otrzymują swój numer porządkowy, stąd w sumie mamy 46 

aneksów. Należało raczej wydzielić dwa – trzy aneksy i wewnątrz nich dokonać 

numeracji tabel czy wykresów, zachowując jednak spójność z numeracją 

wykorzystaną w tekście. W tabeli 7. prezentującej  wskaźnik sezonowości brak w 

ostatniej kolumnie sumowania do wartości 1200, ponadto wartości wskaźnika w 

poszczególnych miesiącach należało podać w liczbach zaokrąglonych do pełnych 

wartości, a nie do dwóch miejsc po przecinku. Etykiety wartości na wykresie 19 

oznaczono zbyt małą – nieczytelną czcionką [107]. W zdaniu na str. 110 niezrozumiałe 

dla mnie jest sformułowanie: „…, że panny swobodnie wychodziły za mąż do 29. roku 

życia”. 

 W rozdziale o chrztach dane na wykresie 26 obrazującym sezonowość 

miesięczną urodzeń (poczęć) wyrażono w %, brak tu spójności ponieważ w przypadku 

omawiania tego zjawiska dla ślubów dokonano, co prawidłowe, standaryzacji 

(podobna uwaga odnosi się do wykresu 30. i 31. [s. 141, 144]). Ponadto należy 

uzupełnić tytuł wykresu o informację, iż ilustruje urodzenia pierwsze, o czym czytelnik 

dowiaduje się dopiero z komentarza [s. 133]. W tabeli 13 zabrakło kolumny 

podsumowującej, zalecane byłoby także podanie wartości względnych dla każdego z 

wariantów cechy „Różnica dni”. Wykres 32. [s. 155] nie odpowiada treści rozdziału, 

jest to powtórzenie wykresu z rozdziału pierwszego. 

 W rozdziale trzecim wykresy 33 [s. 160] i 34 [s. 164] bez podpisanych osi. W 

przypisie 452 [s. 166] Autor odsyła czytelnika do aneksu 19. Jednak tytuł 

zaprezentowanego wykresu jak i jego konstrukcja nie pozwalają na analizę struktury 

płci, na co wskazują informacje w tekście. Wykres 37 został opisany nieprecyzyjnie. 

Nie wiadomo o jakie dzieci chodzi (wiek?); poziom zjawiska wyrażono w %, nie 

dokonując standaryzacji. Na wykresach 39 [s. 171] i 40. [s. 172] nie podpisano osi.  W 

tabeli 16 [s. 175] w kolumnie „Wiek” niepoprawnie skonstruowano przedziały (brak 12 

miesięcy). Odesłanie w tekście [s. 176] do aneksu 19 [s. 356] nieadekwatne do 

zawartości wykresu. 

 W ostatniej części pracy przypis 606 [s. 236] błędnie przenosi do wykresu 1., z 

kolei wykres 59 pozbawiony jest tytułów osi. Błąd gramatyczny na końcu zdania: 

„Niespełna dwudziestoletnie…” [s. 240]. Tabela w aneksie 30 ma nieczytelną 

konstrukcję [s. 367]. W komentarzu do tabeli 41. [s. 244] Doktorant błędnie wskazał 

progowe wartości dla średniej liczby dzieci w rodzinach kompletnych (nie 4,31 a 1,25). 



W tabeli 46 [s. 254] wynik blisko 80 miesięcy odstępu między urodzeniem  szóstego i 

siódmego dziecka wydaje się mało prawdopodobny, należałoby to skomentować.  

 W zakończeniu upomniałbym się o postulaty badawcze. 

 

 

 

Konkluzja 

  

Podsumowując sformułowane wnioski i uwagi chciałbym wyraźnie zaznaczyć, 

że zalety recenzowanej pracy zdecydowane przewyższają uwypuklone mankamenty. 

Na szczególną pochwałę zasługuje dociekliwość badawcza mgr. Jakuba Pieczary, 

stosunkowo dojrzały już warsztat badawczy oraz duży nakład pracy włożony na etapie 

gromadzenia danych źródłowych, a następnie na etapie ich opracowywania i analizy. 

Uwagi krytyczne zaprezentowane powyżej powinny zostać uwzględnione natomiast w 

procesie przygotowania publikacji do druku. 

Tym samym stwierdzam, że dysertacja przedstawiona mi do oceny spełnia 

kryteria zawarte w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (z późn. zmianami) 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i 

może być podstawą nadania mgr. Jakubowi Pieczarze stopnia naukowego doktora 

nauk humanistycznych w zakresie historii. W związku z powyższym opowiadam się 

za dopuszczeniem Pana Jakuba Pieczary do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 

 

                                                                    

                                                                                                       

                                                                        

 

 

 


