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Rejestracja stanu cywilnego  
w Polsce przedrozbiorowej 

Rejestracja stanu cywilnego, nale��ca obecnie do zakresu prawa publicz-

nego, jest wynikiem długotrwałej ewolucji historycznej, w trakcie której akta 

stanu cywilnego, pełni�ce pocz�tkowo funkcj� prywatno-prawn�, zyskały 

funkcj� administracyjno-prawn�1
. 

Akta stanu cywilnego rozwin�ły si� z akt ko�cielnych – metryk chrztu, 

zawarcia mał�e�stwa i pogrzebu. Termin „metryka” pochodzi od łaci�skiego 

matrix (zdrobniale matricula), oznaczaj�cego w znaczeniu najszerszym pod-

staw�, �ródło, pochodzenie, za� w znaczeniu bli�szym – listy, spisy, wyka- 

zy osób, wydarze� lub dokumentów prywatnych i urz�dowych
2
. Metryka  

w znaczeniu �cisłym słu�yła do okre�lania szczególnego rodzaju zapisów  

i spisów osób oraz niektórych wydarze� z ich �ycia, jak narodziny, chrzest, 

�mier�, zawarcie mał�e�stwa itp. W tym znaczeniu metryki, czyli ksi�gi me-

trykalne, to prowadzone w poszczególnych parafiach urz�dowe zapisy i wy-

kazy ochrzczonych, bierzmowanych, za�lubionych i zmarłych w obr�bie pa-

rafii
3
. Z ró�nego rodzaju spisami – zwykle w postaci dyptychów – imion 

ochrzczonych, biskupów lub wiernych gminy chrze�cija�skiej mo�na spotka�
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1 J. LITWIN, Prawo o aktach stanu cywilnego 1945 r., jego zało enia na tle dotychczaso-

wego stanu prawnego, [w:] Prawo o aktach stanu cywilnego 1945 r. wraz z przepisami wpro-

wadzaj!cymi. Wst"pem obja#niaj!cym poprzedził J. Litwin, Łód� 1945, s. 7.
2 J. KURPAS, Pocz!tki ksi!g metrykalnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko�cielne” 

2(1961), s. 6. 
3 Tam�e, s. 8. Autor zwrócił uwag�, �e termin „metryka” obejmował w ró�nych okresach  

i w ró�nych dziedzinach odmienne, obecnie nie zawsze u�ywane tre�ci i poj�cia (zob. szerzej: 

tam�e, s. 7-8). 
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si� ju� w pocz�tkach istnienia Ko�cioła, przynajmniej od III wieku; to wła�nie 

w nich badacze dopatruj� si� pierwowzoru ksi�g metrykalnych. Wpisanie  

do dyptychów (sacrae tabulae, tabulae ecclesiasticae, matriculae) było zna-

kiem prawowierno�ci, za� skre�lenie oznaczało wykluczenie ze społeczno�ci 

wiernych
4
. Obok spisów ochrzczonych istniały tak�e spisy katechumenów,  

tj. przygotowuj�cych si� do przyj�cia chrztu, spisy energumenów, tj. osób 

op�tanych, chorych psychicznie i epileptyków, tworz�cych odr�bn� kategori�
wiernych, a tak�e spisy zmarłych, zawieraj�ce dni �mierci (bez podania roku) 

członków i dobrodziejów klasztorów, kapituł, członków gmin chrze�cija�-

skich i parafii, których pami�� co roku miała by� obchodzona
5
. Z niektó- 

rych wypowiedzi pisarzy chrze�cija�skich i przepisów prawa mo�na wreszcie 

wnioskowa� o istnieniu spisów zawieranych mał�e�stw. Tertulian wspomniał 

o tabulae nuptiales, które stanowiły dowód zawarcia mał�e�stwa
6
. Zarz�dze-

nie o sporz�dzaniu dokumentów mał�e�stwa zawarte było w Noweli 74 Justy-

niana (4,1-2): dokumenty te (monumenta nuptialia) nale�ało spisywa� wobec 

ko�cielnych �wiadków kwalifikowanych, z podaniem daty, miejsca i uczestni-

ków aktu oraz przechowywa� je w archiwum ko�cielnym
7
. 

Dyptychy nie dały pocz�tku nowo�ytnym metrykom, wraz z upadkiem 

pa�stwa rzymskiego znikła bowiem konieczno�� prowadzenia statystyk dla 

celów społecznych i administracyjnych; chrze�cijanie mogli zatem uwa�a�
kontynuowanie swoich spisów za niepotrzebne. Zarazem rozpowszechnienie 

si� chrze�cija�stwa usun�ło potrzeb� prowadzenia spisów wiernych, przydat-

nych w czasie, gdy chrze�cijanie stanowili diaspor�8
. Zachował si� jedynie 

zwyczaj sporz�dzania nekrologów członków i dobroczy�ców poszczególnych 

ko�ciołów i klasztorów. Dopiero pod koniec �redniowiecza, pocz�wszy od 

XIV wieku, pojawiły si� na nowo wykazy chrztów i �lubów, zwłaszcza we 

                                                
4 Tam�e, s. 11. Autor powołał si� na list �w. Augustyna.  
5 Istniały tak�e roczniki zmarłych (annales necrologici), do których wpisywano przypadki 

�mierci w poszczególnych latach (KURPAS, Pocz!tki ksi!g, s. 14). 
6 Ad uxorem 2,3.  
7 Równie� z dekretu papie�a Mikołaja I o obowi�zku spisania przez strony umowy przed-

�lubnej (pacta nuptialia) J. Kurpas wyci�ga wniosek o istnieniu spisów zawieranych mał-

�e�stw: skoro bowiem dekret stawiał takie wymagania nupturientom przed zawarciem mał�e�-

stwa, tym bardziej – zdaniem autora – istnie� musiał obowi�zek wci�gania samego aktu �lubu 

do ksi�g ko�cielnych (Pocz!tki ksi!g, s. 16, przyp. 65-66). 
8 Tam�e, s. 17. 



Rejestracja stanu cywilnego w Polsce przedrozbiorowej 21

Włoszech, Francji i Hiszpanii
9
. W�ród przyczyn, które zadecydowały o ich 

wprowadzeniu, wymieni� nale�y m.in. ułatwienie kontroli stosowania si� do 

przepisów ko�cielnych ze strony parafian, umo�liwienie stwierdzania o wa�-
no�ci b�d� niewa�no�ci mał�e�stwa i prawego pochodzenia dzieci. Metryki 

pozwalały bowiem np. na ustalenie istnienia takich przeszkód mał�e�skich, 

jak pokrewie�stwo fizyczne i duchowe (to ostatnie zachodziło pomi�dzy 

ochrzczonym i jego rodzin� a rodzicami chrzestnymi), powinowactwo, w�zeł 

mał�e�ski
10

. Na rozpowszechnienie si� metryk du�y wpływ wywarła reforma-

cja, która poci�gn�ła za sob� potrzeb� ewidencji wyznawców poszczególnych 

Ko�ciołów. 

Pomimo istnienia pewnych form rejestrowania niektórych wydarze� z �y-

cia chrze�cijan oraz prób uj�cia tych form w ramach przepisów prawa party-

kularnego i praktyki parafialnej, a� do Soboru Trydenckiego nie było �adnych 

przepisów prawa powszechnego odno�nie do ksi�g metrykalnych. Przepisy ta-

kie przyj�to na dwudziestej czwartej sesji Soboru odbytej 11 listopada 1563 r., 

a stanowiły one cz��� dekretu Tametsi dubitandum, ustalaj�cego form� zawar-

cia mał�e�stwa
11

. Zgodnie z dekretem proboszcz winien prowadzi� i troskli-

wie przechowywa� u siebie ksi�g�, do której b�dzie wpisywał imiona mał�on-

ków i �wiadków oraz dzie� i miejsce zawarcia mał�e�stwa (liber copulato-

rum)
12

. Poniewa� na podstawie dekretu za wa�ne nale�ało uwa�a� tylko mał-

�e�stwa zawarte w przepisanej formie, tj. jawnie (in facie Ecclesiae), w obec-

no�ci proboszcza jednego z nupturientów oraz przynajmniej dwóch �wiadków, 

po uprzednim trzykrotnym wygłoszeniu zapowiedzi, fakt zawarcia mał�e�stwa 

nale�ało odpowiednio utrwali�, by mo�na go było zawsze udowodni� – mał-

                                                
9 Tam�e, s. 19. Równie� niektóre ustawy synodalne nakazywały przymusowe prowadze-

nie tego rodzaju spisów w obr�bie pewnych diecezji. Do najstarszych takich rozporz�dze�
nale�� postanowienia biskupa Nantes z 1406 r., synodu w Konstancji z 1463 r. i w Tournai  

z 1481 r., polecaj�ce sporz�dzanie regestrów chrztów. Synod w Alcala (Hiszpania) nakazał 

zaprowadzenie ksi�g chrztów i �lubów (K. DOBROWOLSKI, Znaczenie metryk ko#cielnych dla 

bada$ naukowych, „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie” 5(1920), s. 90). 
10 KURPAS, Pocz!tki ksi!g, s. 21; DOBROWOLSKI, Znaczenie metryk, s. 91. 
11 Pomysłodawc� niniejszych przepisów był Bartłomiej de Martyribus (1514-1590), pry-

mas Portugalii, który, doceniaj�c wielkie znaczenie ksi�g metrykalnych, postulował prowadze-

nie ksi�g, do których wpisywane b�d� imiona ochrzczonych oraz �wiadków: „Sit liber, in quo 

scribantur baptizati cum nominibus testium”. 
12 „Habeat parochus librum, in quo coniugum et testium nomina, diemque et locum con-

tracti matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat” (Sess. XXIV de reformatione 

matrimonii, c. 1). 
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�e�stwa niewykazane w ksi�gach mogły zosta� uznane za niezawarte
13

. Na 

Soborze zapadły te� postanowienia co do prowadzenia ksi�gi chrztów (liber 

baptizatorum), do której proboszcz winien wpisywa� imiona rodziców 

chrzestnych, informuj�c ich zarazem o powstałym pokrewie�stwie duchowym, 

by nie mogli tłumaczy� si� niewiedz�14
. Zapewne wpis obejmowa� musiał – 

cho� w postanowieniu nie ma o tym wyra�nie mowy – imi� dziecka, jego ro-

dziców i dat� oraz miejsce chrztu, analogicznie jak w przypadku ksi�gi mał-

�e�stw. Wniosek taki wydaje si� tym bardziej zasadny, �e celem prowadzenia 

ksi�g chrztów, zgodnie z postanowieniem Soboru, było udokumentowanie 

przeszkody mał�e�skiej w postaci pokrewie�stwa duchowego, nale�ało zatem 

dokładnie wskazywa� osoby, pomi�dzy którymi pokrewie�stwo to powstawa-

ło
15

. W omawianym okresie prowadzono kilka rodzajów ksi�g dla ochrzczo-

nych: Liber natorum et baptizatorum – dla ochrzczonych na terenie parafii, 

Liber natorum et baptizatorum pro extraneis – dla ochrzczonych poza parafi�, 
Liber natorum et baptizatorum pro adultis – dla ochrzczonych po kilku latach 

od urodzenia lub w wieku dorosłym i Liber natorum et baptizatorum pro 

conversis – dla nawróconych, czyli tych, którzy urodzili si� z rodziców nie-

katolickich, i tych, którzy odst�pili od katolicyzmu, a potem do niego po-

                                                
13 Por. KURPAS, Pocz!tki ksi!g, s. 23. 
14 „Parochus antequam ad baptismum conferendum accedat, diligenter ab eis, ad quos 

spectabat sciscitetur, quem vel quos elegerint, ut baptizatum de sacro fonte susciupiant; et eum 

vel eos tantum ad illum suscipiendum admittat, et in libro eorum nomina describat; doceatque 

eos quam cognationem contraxerint, ne ignorantia ulla excusari valeant” (Sess. XXIV de re-

formatione matrimonii, c. 2). 
15 „A cognitionis spiritualis impedimento incipiens, statuit [S. Synodus], ut unus tantum, 

sive vir sive mulier […] vel ad summum unus et una baptizatum de baptizmo suscipiant; inter 

quos ac baptizatum ipsum et illius patrem et matrem necnon inter baptizantem et baptizatum, 

baptizatique patrem ac matrem tantum spiritualis cognatio contrahatur” (Sess. XXIV de refor-

matione matrimonii, c. 2,2). Warto zwróci� uwag�, �e pokrewie�stwo duchowe powstawało 

tak�e pomi�dzy szafarzem a bierzmowanym, jego rodzicami oraz �wiadkiem bierzmowania 

(„Ea quoque cognatio, quae ex confirmatione contrahitur, confirmantem et confirmatum illius-

que patrem et matrem ac tenentem non egrediatur” – Sess. XXIV de reformatione matrimonii, 

c. 2,8). Wprawdzie Sobór Trydencki nie ustanawiał obowi�zku prowadzenia ksi�g bierzmowa-

nia, mo�na jednak mówi� – zdaniem J. Kurpasa – o ustanowieniu na Soborze, przynajmniej 

po�rednio, podstawy prawnej do ich prowadzenia: skoro bowiem Sobór wskazał i ten rodzaj 

pokrewie�stwa jako przeszkod� do zawarcia mał�e�stwa, nale�ało dla celów dowodowych 

ewidencjonowa� tak�e przyj�cie sakramentu bierzmowania (Pocz!tki ksi!g, s. 24). 
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wrócili
16

. Naruszenie nało�onego na proboszczów obowi�zku prowadzenia  

i starannego przechowywania ksi�g metrykalnych zostało zagro�one kar� wy-

mierzan� wedle uznania ordynariusza
17

, a wizytacje parafii przez biskupów 

lub ich delegatów miały na celu m.in. kontrol� ksi�g metrykalnych
18

. 

W postanowieniach Soboru Trydenckiego nie znalazły si� ustalenia doty-

cz�ce ksi�g zmarłych. Ich prowadzenie, podobnie jak ksi�g ochrzczonych, 

bierzmowanych, za�lubionych i spisów parafian (status animarum), uregulo-

wane zostało w Rytuale rzymskim wydanym w 1614 r. przez papie�a Pawła V, 

w dziale zatytułowanym Formulae scribendae in libris. Zgodnie z tytułem 

dział zawierał spis formularzy, według których nale�ało dokonywa� wpisów  

w poszczególnych ksi�gach.  

W niniejszym opracowaniu uwaga zwrócona zostanie na ksi�gi ochrzczo-

nych, mał�e�stw i zmarłych, maj�ce szczególne znaczenie dla ustalenia stanu 

cywilnego osób. I tak poszczególne formularze poprzedzono nakazem, by 

proboszczowie wpisywali we wszystkich ksi�gach nie tylko imi� (nomen), ale 

i nazwisko (familia) odnotowywanych osób. W ksi�dze ochrzczonych nale�ało 

uwzgl�dni�: dat� chrztu (z podaniem dnia, miesi�ca i roku), nazwisko pro-

boszcza ze wskazaniem miejsca poło�enia ko�cioła, dat� urodzin dziecka, 

nazwiska rodziców dziecka i rodziców chrzestnych (oraz imiona ich rodziców, 

a w odniesieniu do matki chrzestnej – informacj�, czyj� jest �on�), a tak�e 

miejsce ich pochodzenia. W przypadku pozamał�e�skiego pochodzenia dziec-

ka nale�ało wskaza� przynajmniej jednego z rodziców, a je�li oboje rodzice 

nie byli znani – dat� i miejsce jego znalezienia i jego prawdopodobny wiek. 

Przewidziano tak�e specjaln� formuł� wpisu w sytuacji, gdy z powodu nie-

bezpiecze�stwa �mierci dziecko przyjmowało chrzest w domu. W ksi�dze za-

�lubionych proboszcz winien odnotowa� imiona i nazwiska nupturientów oraz 

ich rodziców (w przypadku wdowy – tak�e jej poprzedniego m��a), fakt wy-

głoszenia trzykrotnych zapowiedzi (z podaniem daty), a nast�pnie odebrania 

przysi�gi mał�e�skiej, imiona i nazwiska �wiadków oraz ich rodziców. Je�li 
jedno z nupturientów zamieszkiwało w innej parafii, nale�ało odnotowa� pi-

semne po�wiadczenie wła�ciwego proboszcza o wygłoszonych zapowiedziach, 

a je�li oboje nupturienci mieszkali w ró�nych diecezjach, po�wiadczenie takie 

                                                
16 R.R. KUFEL, Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od 

XII do pocz!tku XXI wieku, Zielona Góra 2005, s. 44. 
17 „Si parochi culpa vel negligentia secus factum fuerit, arbitrio Ordinarii puniatur” (Sess. 

XXIV de reformatione matrimonii, c. 2,8). 
18 Sess. XXIV de reformatione matrimonii, Decretum de reformatione, c. 3, passim. 
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winien zatwierdzi� biskup tej diecezji, w której mał�e�stwo nie b�dzie zawar-

te, a który udzielał tak�e zezwolenia na zawarcie mał�e�stwa poza swoj� die-

cezj� (licentia contrahendi). W ksi�dze nale�ało tak�e odnotowa� przy u�yciu 

specjalnej formuły: licencj� uzyskan� przez duchownego nie pełni�cego po-

sługi w danej parafii na błogosławienie mał�e�stwa, dyspens� od zapowiedzi, 

dyspens� od przeszkody pokrewie�stwa lub powinowactwa (ze wskazaniem 

stopnia). W ksi�dze zmarłych nale�ało uwzgl�dni�: nazwisko i – w miar� mo-

�liwo�ci – wiek osoby zmarłej, dat� i miejsce zgonu, dat� i miejsce pochówku 

oraz fakt odbycia spowiedzi i przyj�cia sakramentu chorych. 

W Polsce metryki pojawiły si� ju� w okresie �redniowiecza, pocz�tkowo 

bowiem stwierdzenia to�samo�ci osób i czasu ich urodzenia dokonywano 

dzi�ki zeznaniom �wiadków
19

. Najstarsza wzmianka o ksi�gach metrykalnych 

znajduje si� w osobnym ust�pie statutów synodalnych biskupa krakowskiego 

Tomasza Strz�pi�skiego z 1459 r.
20

 Ust�p ten, zatytułowany De regestris sive 

metricis habendis, nakładał na wszystkich proboszczów diecezji krakowskiej 

obowi�zek posiadania ksi�gi (regestrum sive metrica), do której nale�y wpi-

sywa� imiona osób zawieraj�cych mał�e�stwo. Ustalona w powołanym ust�-
pie formułka obejmowała kolejno: dat� z podaniem roku oraz dnia w formie 

opisowej (np. „anno domini millesimo quadringentesimo LX, die dominica 

proxima post velante festum B.”), a nawet por� uroczysto�ci („intra missarum 

solemnia, aut vesperorum”), imiona i miejsca pochodzenia nupturientów  

(„A. de C. et K. de M.”), fakt wygłoszenia zapowiedzi („bannis more solito 

premissis“), imi� kapłana asystuj�cego przy zawarciu mał�e�stwa – probosz-

cza albo wikariusza („per P. Plebanum, vel N. vicarium”) oraz �wiadków 

(„presentibus A. B. C.”). Jako motyw do wydania omawianego przepisu wska-

zano ch�� zapobie�enia licznym bł�dom i niebezpiecze�stwom do zbawienia 

dusz („ad evitandum multos errores et pericula animarum”), przez które na-

le�y niew�tpliwie rozumie� zawieranie mał�e�stw pok�tnych (matrimonia 

clandestina) – bez �wiadków, w domach prywatnych
21

. O stosowaniu powy�-
szego przepisu w praktyce �wiadczy m.in. metryka mał�e�stw ko�cioła Ma-

riackiego w Krakowie, obejmuj�ca lata 1548-1585, uwa�ana za najstarsz�

                                                
19 P. D BKOWSKI, Prawo prywatne polskie, t. I, Lwów 1910, s. 104. 
20 De regestris sive metricis habendis, [w:] Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. IV: 

Statuta Synodalia Episcoporum Cracoviensium XIV et XV saeculi e codicibus manu scriptis 

typis mandata, additis statutis Vielunii et Calissii a. 1420 conditis […] Editionem curavit  

Prof. Dr. Udalricus Heyzmann, Cracoviae 1875, s. 112. 
21 DOBROWOLSKI, Znaczenie metryk, s. 91. 
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spo�ród istniej�cych do dzi�. Zdaniem K. Dobrowolskiego, najwcze�niej roz-

win�ły si� w Polsce ksi�gi mał�e�stw, jednak B. Kumor wspomina o pocho-

dz�cych z tego okresu zachowanych fragmentach prowadzonej od 1547 r. 

ksi�gi ochrzczonych z parafii Boreczno (powiat Prudnik)
22

. 

W okresie potrydenckim po raz pierwszy na temat metryk ko�cielnych 

wypowiedziano si� na synodzie wrocławskim odbytym w 1579 r. pod prze-

wodnictwem biskupa Stanisława Karnkowskiego. Biskup polecił proboszczom 

„prowadzenie ksi�g ochrzczonych, w których winni zapisa� imiona ochrzczo-

nego i jego rodziców chrzestnych” oraz „ksi�gi za�lubionych z wyszczegól-

nieniem imion mał�onków i �wiadków mał�e�stwa”
23

. Podobne postanowienia 

znalazły si� w statutach synodów: wrocławskiego biskupa Marcina Gerst-

manna z 1580 r.
24

, wile�skiego kardynała Jerzego Radziwiłła z 1582 r.
25

  

i płockiego biskupa Piotra Dunina Wolskiego z 1589 r.
26

Znaczenie ogólnopolskie miał list pasterski kardynała prymasa Bernarda 

Maciejowskiego, przyj�ty przez synod piotrkowski z 1607 r., skierowany do 

duchownych obu metropolii – gnie�nie�skiej i lwowskiej. Prymas nakazał  

w nim prowadzenie ksi�g ochrzczonych, bierzmowanych, za�lubionych, przyj-

muj�cych komuni� �w. na Wielkanoc i spisu parafian, a jego list pasterski 

                                                
22 B. KUMOR, Metryki prafialne w archiwach diecezjalnych, „Kwartalnik Historii Kultury 

Materialnej” 14(1966), s. 66. 
23 Statuta synodalia dioecesis Wratislaviensis et Pomeraniae, wyd. Z. Chody�ski, War-

szawa 1890, s. 83; cyt. za: KUMOR, Metryki, s. 66. 
24 „Parochi omnes peculiarem librum habeant, in quem conscribant annum, mensem et 

diem, quando infans baptizatus sit, qui parentes et patrini fuerint. Simili ratione annotent tem-

pus et nomina eorum, qui matrimonia legitime contrahunt” (J. SAWICKI, Concilia Poloniae. 

%ródła i studia historyczne, t. X: Synody diecezji wrocławskiej i ich statuty na podstawie mate-

riałów przysposobionych przy udziale A. Sabischa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963, s. 578). 
25 „Habeant [sc. parochi] librum, in quo scribant nomina patrinorum, neque amplius quam 

unum admittant aut ad summam cum patrino alteram matrinam, quos interrogent de oratione 

dominica et aliis ad salutem necessariis. Alium etiam librum habeant, in quo describant nomina 

contrahentium matrimonia et uterque diligenter servetut“ (SAWICKI, Concilia, t. II: Synody 

diecezji wile$skiej i ich statuty, Warszawa 1948, s. 137). 
26 „Antequam ad conferendum baptismum accedant sacerdotes, diligenter ab his, ad quos 

spectabit, sciscitentur, quem quem vel quos elegerint patrinos, ut baptisatum de sacro fonte 

suscipiant et eum vel eos tantum designatos ad illum suscipiendum admittant, et in libro eam 

ad rem confecto eorum nomina describant, quem in ecclesiis asservent doceantque cogna-

tionem spiritualem inter eos et baptisatum illiusque patrem et martem nec non inter bapti-

santem et baptisatum baptisatique patrem et matrem” (SAWICKI, Concilia, t. VI: Synody 

diecezji płockiej i ich statuty, Warszawa 1952, s. 282). 



Marzena Dyjakowska 26

podawał szczegółowy formularz dla poszczególnych wpisów
27

. O zaprowadze-

niu ksi�g zmarłych zadecydował natomiast Rytuał Piotrkowski dostosowany 

do Rytuału Rzymskiego z 1614 r., wprowadzony do wszystkich archidiecezji  

i diecezji polskich w 1631 r.
28

 W statutach pó�niejszych synodów pojawiały 

si� ponadto dokładne przepisy odno�nie do prowadzenia ksi�g, zawieraj�ce 

np. wymóg osobistego dokonywania wpisów przez proboszczów i numerowa-

nia poszczególnych wpisów chronologicznie według lat
29

. Mimo jednak prze-

pisów synodalnych i rewizji ksi�g dokonywanych przez wizytatorów – jak za-

uwa�ył W. Dworzaczek – mo�na dostrzec w wielu parafiach du�� niedbało��  
w prowadzeniu wpisów. Brak czasem wielu lat, a kolejno�� zapisek dowodzi, 

�e nie nast�piła utrata ksi�gi; zdaniem autora, zapewne mimo zakazów ze stro-

ny władz duchownych sporz�dzano dora�ne zapiski na lu�nych kartkach z za-

miarem wpisania ich kiedy� w ksi�g�, ale ko�czyło si� na zamiarze
30

. 

Wszystkie wpisy były sporz�dzane w j�zyku łaci�skim. Metryki ko�cielne 

wyznania ewangelicko-reformowanego były natomiast spisywane po polsku, 

wyznania ewangelicko-augsburskiego za� – po niemiecku
31

. 

W ksi�gach metrykalnych poprzestawano zwykle na podstawowych in-

formacjach wymaganych przez przepisy ko�cielne. I tak pocz�tkowo, tj.  

w XVI, a przewa�nie i w XVII stuleciu najcz��ciej nie podawano panie�-

skiego nazwiska matki chrzczonego dziecka, nie wymieniano te� rodziców 

osób zawieraj�cych mał�e�stwo. Tego rodzaju wiadomo�ci upowszechniły si�
dopiero w XVIII wieku

32
. W XVI i XVII wieku zapisywano jedynie daty 

                                                
27 Forma wpisu do ksi�gi ochrzczonych brzmiała: „Roku 1607, dnia 15 pa�dziernika ja N. 

proboszcz (lub wikariusz) ko�cioła parafialnego w N. ochrzciłem N. syna N.N. mał�onków 

prawowitych. Rodzicami chrzestnymi byli N. i N.”. Wpis do ksi�gi za�lubionych winien mie�
nast�puj�c� form�: „Roku 1607, miesi�ca pa�dziernika dnia 15, ja N. proboszcz (lub wika-

riusz) ko�cioła parafialnego w N. potwierdziłem (confirmavi) zwi�zek mał�e�ski zawarty 

miedzy N. i N. w tym�e ko�ciele parafialnym w obecno�ci N. i N. i wielu innych obecnych po 

uprzednim wygłoszeniu zwyczajnych zapowiedzi” (Concilium provinciale Regni Poloniae, 

quod Paulo V Pontifice Bernardus Maciejowski S.R.E. Presb. Card. archiep. Gnesn. […] 

habuit Petricoviae a.D. 1607, Cracoviae 1629, s. 34, 35, 39, 51, 53 i n.; cyt. za: KUMOR, 

Metryki, s. 67). 
28 KUMOR, Metryki, s. 67. 
29 Zob. szerzej: tam�e. 
30 W. DWORZACZEK, Genealogia, Warszawa 1959, s. 61. 
31 Tam�e, s. 60. 
32 H.E. WYCZAWSKI, Wprowadzenie do studiów w archiwach ko#cielnych, Warszawa 1956, 

s. 60. Na podstawie ksi�gi mał�e�stw ko�cioła pod wezwaniem Wszystkich �wi�tych w Kra-

kowie z lat 1764-1778, obejmuj�cej kilkaset wpisów, S. Kutrzeba zauwa�ył, �e notowano 
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chrztu, dopiero od XVIII wieku zacz�ły pojawia� si� tak�e daty urodzin. Nie-

rzadko zdarzało si�, �e nadawano dzieciom na chrzcie i odnotowywano  

w ksi�gach kilka imion, z których pierwsze nie musiało stawa� si� potem 

głównym. Powodowało to, �e nie zawsze mo�na wła�ciwie zidentyfikowa�
osoby figuruj�ce w innych zapisach, jako np. zawieraj�ce mał�e�stwo czy 

jako rodzice chrzczonych dzieci, szczególnie gdy na terenie jednej parafii 

mieszkało kilka linii tej samej rodziny. Od pomyłek mog� w takich wypad-

kach uchroni� dodatkowe dane, np. podawane w ksi�gach chrztów miejsca 

zamieszkania rodziców (które to informacje stały si� reguł� dopiero w XVIII 

wieku) lub zestawienie tre�ci wpisów z innymi zapisami, np. w ksi�gach s�-
dowych

33
. Odno�nie do ksi�g zgonów nie zawsze łatwo jest ustali�, czy 

zamieszczona data oznacza dzie� pogrzebu czy te� �mierci. Nale�y doda�, �e 

daty te były mniej pewne ni� daty chrztów lub urodzin oraz daty �lubów no-

towane przez ksi�dza bezpo�rednio po ceremonii. Je�li bowiem kto� zmarł na 

terenie własnej parafii lub został tam pochowany, proboszcz musiał mie� do-

kładne informacje o dacie jego zgonu. Zdarzało si� jednak, zwłaszcza je�li 
chodziło o ludzi mo�nych, władaj�cych kilkoma lub kilkunastoma szeroko 

rozrzuconymi wło�ciami, �e zmarli i spocz�li w grobach w jakich� odleglej-

szych miejscach, a proboszczowie notowali daty ich �mierci jedynie na pod-

stawie zasłyszanych wie�ci. Powa�ne trudno�ci nastr�cza te� ustalenie miejsca 

urodzenia lub zgonu: podawana w ksi�gach metrykalnych przy zapisie zgonu 

miejscowo�� to nieraz jedynie miejsce stałego zamieszkania zmarłego lub, 

je�li chodzi o dziecko, jego rodziców. Przy �lubach natomiast mo�na mie�
w�tpliwo�ci, czy ceremonia odbyła si� w ko�ciele parafialnym, czy – w od-

niesieniu do rodzin magnackich i zamo�niejszej szlachty – we dworze wy-

mienionym w zapisie
34

. Pocz�tkowo wyj�tkowo tylko podawano przyczyn�

                                                
zwłaszcza imiona rodziców panny młodej, cho� i takie zapiski nale�� do rzadko�ci. Ani razu 

nie wskazano rodziców pana młodego, a tylko raz podano jego herb. Zdaniem autora, je�li 
wpis zawierał zbyt wiele szczegółów dotycz�cych genealogii i herbu, budzi to w�tpliwo�ci co 

do jego autentyczno�ci, jedyny bowiem w badanej ksi�dze wpis, który oprócz imion nowo�e�-

ców zawierał tak�e imiona i nazwiska rodziców obu stron i herb mał�onka, okazał si� sfałszo-

wany (Kilka słów o metrykach ko#cielnych w Polsce, „Miesi�cznik Heraldyczny” 3(1910),  

nr 10-11, s. 160). 
33 DWORZACZEK, Genealogia, s. 60. 
34 Tam�e, s. 63. Autor zwraca uwag�, �e im wy�sza była pozycja społeczna rodziny, tym 

rzadsze jej �lady w ksi�gach ko�cielnych. Kapelani nadworni lub zaprzyja�nieni czy spokrew-

nieni dygnitarze duchowni udzielali chrztów i asystowali przy zawieraniu mał�e�stw w zamko-

wych lub pałacowych kaplicach, a miejscowy proboszcz z rzadka odnotowywał te wydarzenia 
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zgonu, kiedy stanowiła ona pewnego rodzaju sensacj�, np. nieszcz��liwy  

wypadek, efekt zbrodni, nagły zgon przy pełnieniu jakiej� czynno�ci itp.  

W XVIII wieku rozpowszechnił si� zwyczaj wymieniania choroby, któr� uwa-

�ano za bezpo�redni� przyczyn� �mierci (np. phtisis – gru�lica, hidropsis – 

puchlina wodna, parali� itp.); przez cały wiek XVIII, a nawet znaczn� cz���
XIX, jako przyczyn� zgonu ludzi starszych, powy�ej sze��dziesi�tego roku 

�ycia, wymieniano po prostu staro�� – senectus
35

. Do rzadko�ci nale�ało tak�e 

jeszcze w XVII stuleciu podawanie wieku zmarłych, które rozpowszechniło 

si� w ci�gu XVIII wieku, ale stało si� reguł� dopiero po rozbiorach. Dane te 

bywały przy tym mało dokładne, zdarzały si� pomyłki si�gaj�ce nawet dzie-

si�ciu lat
36

. Imionom rodziców chrzestnych w metrykach chrztu oraz �wiad-

ków w metrykach mał�e�stw towarzyszyły cz�sto wzmianki o ich stosunku 

pokrewie�stwa do dziecka lub do mał�onków. 

Warto wspomnie�, �e w XVII i XVIII wieku na marginesach ksi�g metry-

kalnych proboszczowie umieszczali w formie rozproszonych zapisków dodat-

kowe informacje o charakterze osobistym, np. o kl�skach �ywiołowych, woj-

nach, wydarzeniach politycznych i lokalnych. Informacje te mogły znajdowa�
si� tak�e na lu�nych kartkach, które doł�czano do ksi�g. Relacje te dały po-

cz�tek kronikom parafialnym, które rozpowszechniły si� w drugiej połowie 

XIX wieku
37

. 

Najstarsze, tj. pochodz�ce z XIV i pocz�tku XV wieku ksi�gi wpisów 

miały form� dudki, co oznaczało ksi�g� r�kopi�mienn� formatu pagina fracta

(karta zło�ona wzdłu� dłu�szej osi, tj. połowa podłu�nej karty) o wymiarach 

30 x 9, sporadycznie 40 x 12 cm; typ ten przewa�ał tak�e w XVII  

i w pierwszej połowie XVIII wieku. Rzadziej pojawiały si� metryki in folio,  

a w wyj�tkowych wypadkach w małej ósemce (22 x 14 cm). Od połowy XVIII 

wieku format folio stał si� typem dominuj�cym
38

. 

Ze wzgl�du na niedostatek materiałów �ródłowych w literaturze nie po-

�wi�cano wiele uwagi rejestracji stanu cywilnego w istniej�cych w Polsce 

przedrozbiorowej Ko�ciołach wschodnich: prawosławnego, greckokatolic-

                                                
w swych ksi�gach. Zmarłych magnatów i szlacht� chowano najcz��ciej w grobach klasztor-

nych i proboszcz nie zawsze był na tyle skrupulatny, by zapisa� fakt zgonu (tam�e, s. 61-62). 
35 Tam�e, s. 63. 
36 Tam�e. 
37 KUFEL, Kancelaria, s. 45 oraz wskazana tam literatura. 
38 Zob. np. S. NAWROCKI, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od #red-

niowiecza do ko$ca XX wieku, Pozna� 1998, s. 69; WYCZAWSKI, Wprowadzenie, s. 60. 



Rejestracja stanu cywilnego w Polsce przedrozbiorowej 29

kiego (unickiego – od unii brzeskiej w 1596 r.), staroobrz�dowego i ormia�-

skiego. Na struktur� wyznaniow� ludno�ci pa�stwa polskiego najwcze�niej 

wpłyn�ło przył�czenie za czasów Kazimierza Wielkiego ziem Rusi Halicko-

Włodzimierskiej, zwi�zanej z tradycj� i kultur� wschodniego, prawosławnego 

chrze�cija�stwa. Po unii personalnej polsko-litewskiej pod koniec XIV wieku, 

a ostatecznie po unii lubelskiej w 1569 r. w obr�bie pa�stwa Jagiellonów 

znalazły si� rozległe terytoria ruskie z wielk� rzesz� wiernych wschodniego 

chrze�cija�stwa
39

. W XVII wieku na ziemiach tych pojawili si� liczni ucho-

dz�cy z Cesarstwa Rosyjskiego staroobrz�dowcy, zwani filiponami lub ra-

skolnikami, nieakceptuj�cy reformy patriarchy Nikona w Ko�ciele prawosław-

nym
40

. Du�ym presti�em – pomimo bardzo skromnej liczby wiernych – cie-

szył si� Ko�ciół ormia�ski (od unii ze Stolic� Apostolsk� w połowie XVII 

wieku – ormia�skokatolicki)
41

. Na szczególne trudno�ci napotykaj� badania 

nad danymi dotycz�cymi wiernych Cerkwi staroobrz�dowej, ze wzgl�du na 

przekonanie wyznawców tego odłamu prawosławia, i� wszelka rejestracja 

stanowi „znami� antychrysta”
42

. Brak – przynajmniej do XVII wieku – jasno 

okre�lonego ustroju prawnego, a tak�e jednolitej organizacji parafialnej pozo-

stałych Ko�ciołów wschodnich
43

, równie� nie sprzyjał powszechno�ci i syste-

                                                
39 W. KOŁBUK, Ko#cioły Wschodnie Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury admini-

stracyjne, Lublin 1998, s. 9. 
40 Zob. szerzej: E. IWANIEC, Z dziejów staroobrz"dowców na ziemiach polskich XVII-XX 

w., Warszawa 1977, s. 22 n. 
41 KOŁBUK, Ko#cioły, s. 71-72. Autor nast�puj�co ustalił liczb� wiernych poszczególnych 

Ko�ciołów w chwili pierwszego rozbioru Polski, tj. w 1772 r.: Ko�ciół greckokatolicki – 4,6 

miliona, Ko�ciół prawosławny – 400 tysi�cy, Ko�ciół staroobrz�dowy – ok. kilkadziesi�t ty-

si�cy, Ko�ciół ormia�skokatolicki – ok. 4 tysi�ce (tam�e, s. 72-74). 
42 E. IWANIEC, Staroobrz"dowcy i ich tradycje kulturowe w Sejne$skiem, [w:] Materiały do 

dziejów ziemi sejne$skiej, red. J. Jaskanis, t. II, Białystok 1975, s. 405. Autor stwierdza, �e 

kiedy po zaj�ciu ziemi sejne�sko-suwalskiej przez Prusaków w 1797 r. władze pruskie poleciły 

zebra� wiadomo�ci o staroobrz�dowcach, wydelegowanemu urz�dnikowi cywilnemu Wa-

gnerowi wyznawcy tej religii wyrazili sprzeciw co do zaprowadzenia ksi�g metrykalnych, 

zasłaniaj�c si� przepisami religijnymi, które zabraniały im umieszcza� swoje imiona w jakich-

kolwiek spisach urz�dowych, oraz odmówili pełnienia słu�by wojskowej. Równie� I. Jakubow-

ski odnotował, �e gdy władze Ksi�stwa Warszawskiego, pragn�c posiada� dokładniejsze dane 

o ruchu ludno�ci, na mocy Kodeksu Napoleona za��dały egzekwowania przez administracj�
obowi�zku rejestracji urodzin, �lubów i zgonów w aktach stanu cywilnego, staroobrz�dowcy 

przyj�li te zarz�dzenia jako obraz� (Z historii kolonii staroobrz"dowców rosyjskich na Mazu-

rach, „Slavia Orientalis” 10(1961), nr 1, s. 82). 
43 Zob. np. A. ZAJKIN, Ustrój ko#cioła ruskiego w Wielkim Ksi"stwie Litewskim w XV  

i XVI w. do Unii Lubelskiej, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 10(1930), 
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matyczno�ci w prowadzeniu ksi�g metrykalnych. Przykładowo – o prowadze-

niu takich ksi�g mowa była na odbytym w 1797 r. synodzie diecezjalnym 

greckokatolickiej diecezji chełmskiej, zarz�dzanej wówczas przez biskupa 

Porfirego Wa�y�skiego:  

JWW Biskup zalecaj�c wszystkim zgromadzonym Ojcom zapisywanie metryk chrztów, 

szlubów i pogrzebów podług schematu cyrkularnego drukowanego, one� schemma WW 

XX dziekanom rozdał, aby kursori� zwykł� w swoich Dekanatach dla wiadomo�ci 

wszystkich odesłali44.  

Znamienne jest jednak, �e powy�sze postanowienia pojawiły si� w�ród 

uchwał synodalnych tej diecezji odbytym po trzecim rozbiorze, kiedy to obo-

wi�zywa� zacz�ły zarz�dzenia władz austriackich; trudno zatem ustali�, czy 

rejestracja stanu cywilnego stała si� dopiero wówczas przedmiotem troski  

i uregulowa� władz diecezjalnych, czy te� brak danych o takich uregulowa-

niach we wcze�niejszym okresie przypisa� nale�y jedynie niewystarczaj�cemu 

materiałowi �ródłowemu. W. Kołbuk, przedstawiaj�c stan organizacyjny m.in. 

Ko�cioła unickiego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, zauwa�a, i� jedno  

z cenniejszych wydawnictw �ródłowych, obejmuj�ce lata 1700-1839, zawiera 

listy tych parafii unickich, które miały zachowane ksi�gi metrykalne
45

, co 

mo�e sugerowa�, �e prowadzenie takich ksi�g w poszczególnych parafiach nie 

było powszechne. 

Odmienn� od ludno�ci chrze�cija�skiej struktur� społeczno-zawodow� re-

prezentowali !ydzi, których obowi�zywał równie� odmienny od reszty ludno-

�ci status prawny. Zasadnicz� podstaw� szacunków liczebno�ci ludno�ci wy-

znania moj�eszowego w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej stanowiły nie 

metryki, ale �ródła fiskalne, przede wszystkim wykazy pogłównego �ydow-

                                                
s. 132 n.; L. BIE"KOWSKI, Organizacja Ko#cioła wschodniego w Polsce, [w:] Ko#ciół w Polsce, 

t. II: Wiek XVI-XVIII, red. J. Kłoczowski, Kraków 1970 (Studia nad histori� Ko�cioła katolic-

kiego w Polsce), s. 779 n. 
44 Synody diecezji chełmskiej ob. wsch. [sic!], wyd. E. Likowski, Pozna� 1902, s. 39. O za-

mieszczaniu w ksi�gach metrykalnych tylko podstawowych informacji �wiadczy jedno z po-

stanowie� omawianego synodu, sugeruj�ce, �e np. w przypadku zgonu nie podawano jego 

przyczyny, co przyczyniło si� do nieskuteczno�ci stara� władz austriackich o ustalenie liczby 

ofiar epidemii: „Podług rekwizycji Kreysamtu wielu z ka�dej parochii w roku 1796 dzieci  

z ospy umarło, poniewa� JXX parochowie nie b�d�c obowi�zani, z jakiej choroby umarli,  

w metrykach notowa�, uskuteczni� nie mogli”. 
45 KOŁBUK, Ko#cioły, s. 13-14. 
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skiego wprowadzonego po raz pierwszy uniwersałem poborowym z 1563 r.
46

W 1764 r. sejm uchwalił nowe pogłówne �ydowskie, ustalone na 2 złote rocz-

nie „od głowy”, które zobowi�zani byli uiszcza� „wszyscy !ydzi i Karaimy 

obojga płci, od roku urodzenia rachuj�c” (tj. po uko�czeniu pierwszego roku 

�ycia)
47

. Dla celów fiskalnych zarz�dzono zarazem spis ludno�ci �ydowskiej, 

zobowi�zuj�c rabinów, by wspólnie ze wskazanymi w ustawie osobami (m.in. 

ze szlachcicami – katolikami),  

[…] wszystkie mieszkania �ydowskie w mie�cie lub miasteczku […] i wszystkich, nie 

tylko w mieszkaniach si� znajduj�cych �ydów i �ydówek, i ich dzieci i słu��cych, ale te�  
i w podró�ach b�d�cych, b�d� w dwóch miastach domostwa maj�cych, de nomine et 

cognomine [tj. z imienia i nazwiska] wiernie spisali, i podpisali, et pro die 2da Ianuarii a. 

1765 z temi� inwentarzami do pryncypialnych Grodów Województwa czyli Ziemi albo 

Powiatu […] na ten sam dzie� zjecha� powinni48.  

Od 1789 r. istniał obowi�zek przedstawiania spisów powołanym wówczas 

na Sejmie Czteroletnim komisjom Dobrego Porz�dku, tworz�cym scentrali-

zowany system administracji najni�szego szczebla. Badania wskazuj�, �e obo-

wi�zek ten był przestrzegany: W. Szaja, analizuj�c dokumenty komisji ziemi 

wielu�skiej, kaliskiej i powiatu ostrzeszowskiego, zauwa�a, i� np. stan lud-

no�ci �ydowskiej w K�pnie, gdzie mo�na mówi� o szczególnie dokładnych 

danych, podany został przez magistrat tego miasta w 1790 r. w postaci Rege-

stru metryki obrzezania, szlubów i zgonów na podstawie spisu sporz�dzonego 

przez starszych synagogi k�pi�skiej
49

. Równie� J. Sobczak, badaj�c stan 

                                                
46 „!ydowie wszyscy, i ka�dy z osobna w Królestwie naszym, w mie�ciech i miastecz-

kach, i na wsiach, tak naszych jako i wszystkich poddanych naszych duchownych i �wieckich, 

od ka�dej głowy, po złotemu monety” (Volumina legum, t. II, Petersburg 1859, s. 40; por. 

Uniwersał poborowy na sejmie walnym koronnym warszawskim uchwalony w roku 1601, [w:] 

Volumina legum, t. II, s. 407-408). O pogłównym �ydowskim zob. tak�e: A. PAWI"SKI, Skarbo-

wo#& w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego, Warszawa 1881 (#ródła dziejowe, t. XVIII),  

s. 174-175. Zob. szerzej: Z. GULDON, Ludno#&  ydowska w miastach Małopolski w drugiej 

połowie XVII wieku, [w:] 'ydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i  ycia społecz-

nego, red. F. Kiryk, Przemy�l 1991, s. 85; TEN!E, %ródła i metody szacunków liczebno#ci lud-

no#ci  ydowskiej w Polsce w XVI-XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 

2(1986), s. 249 n. 
47 Pogłowne  ydowskie, [w:] Volumina legum, t. VII, Petersburg 1860, s. 26. 
48 Tam�e. 
49 W. SZAJA, Sprawy  ydowskie przed komisjami porz!dkowymi cywilno-wojskowymi na 

pograniczu Wielkopolski i (l!ska w latach 1789-1792, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 

1991, Historia LXXXIV: Z dziejów ludno#ci  ydowskiej na (l!sku, s. 173. 
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ludno�ci �ydowskiej Wschowy w XVIII wieku, stwierdził, �e wprawdzie nie 

zachował si� spis tej ludno�ci sporz�dzony według zalece� z 1764 r., wiadomo 

jednak, �e został on wraz z innymi dokumentami przedstawiony przez !ydów 

Komisji Dobrego Porz�dku
50

. 

O braku zwyczaju prowadzenia przez !ydów ksi�g metrykalnych �wiad-

czy wypowied� badaj�cego dzieje !ydów krakowskich M. Bałabana, i� do 

zaj�cia Krakowa przez Austriaków (tj. do 1796 r.) ksi�gi takie nie były tam 

znane. Zdarzało si� natomiast, �e ojciec wpisywał imiona i daty urodzin dzieci 

do modlitewnika albo umieszczał je na pierwszej karcie rodzinnej Biblii. Na 

podstawie analizy wpisów dokonywanych w XVI wieku na czternastowiecz-

nym manuskrypcie zawieraj�cym obszerne fragmenty Starego Testamentu,  

M. Bałaban wnioskuje, �e wła�ciciel manuskryptu imieniem Dawid wpisywał 

imi� dziecka i dat� niekiedy niezwłocznie po jego urodzeniu, innym razem 

wtedy, gdy dziecko było ju� dorosłe, o czym �wiadcz� poprzedzaj�ce imi�
zwroty „pan” i „pani”. Gdy jednak imi� dziecka wpisywano tu� po urodzeniu, 

umieszczano przy nim eulogi� (tj. błogosławie�stwo), „by si� chowało dla 

nauki, mał�e�stwa i dobrych uczynków”. Przy imieniu dziewczynki umiesz-

czano niekiedy inny tekst: „By si� wychowywała do szycia, prz�dzenia, haftu 

i dobrych uczynków”
51

. Za form� rejestracji stanu cywilnego uzna� mo�na 

natomiast ksi�gi bractw pogrzebowych, istniej�cych prawie w ka�dym mie-

�cie
52

, gdzie podawano liczb� zmarłych w poszczególnych latach. Na podsta-

wie ksi�g bractwa pogrzebowego w Krakowie, zachowanych od 1543 r., Ba-

łaban zauwa�a jednak, �e liczba ta nie była dokładna, gdy� odnotowywano 

tylko zgony ludzi dorosłych, a nie dzieci, w�ród których �miertelno�� była 

najwi�ksza
53

. 

                                                
50 J. SOBCZAK, Ludno#&  ydowska Wschowy w pocz!tkach 2 połowy XVIII w. (w #wietle 

ustale$ Komisji Dobrego Porz!dku), [w:] 'ydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konfe-

rencji „Autonomia 'ydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej”, Mi"dzywydziałowy Zakład Histo-

rii i Kultury 'ydów w Polsce. Uniwersytet Jagiello$ski 22-26 IX 1986, Wrocław–Warszawa–

Kraków 1991, s. 122. Autor wspomina ponadto, �e według umowy z władzami Wschowy na 

podstawie konstytucji Warunek miast z 1768 r., reguluj�cej wzajemne stosunki ludno�ci 

chrze�cija�skiej i !ydów, starsi gminy mieli corocznie przedstawia� staro�cie rachunki oraz 

rejestr mieszka�ców gminy (tam�e, s. 126). 
51 M. BAŁABAN, Historia 'ydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868, t. I: 1304-1655. 

Wydanie nowe poszerzone i przerobione, Kraków 1931, s. 419-430. 
52 Zob. szerzej: M. SCHORR, Organizacja 'ydów w Polsce od najdawniejszych czasów a 

do r. 1772, „Kwartalnik Historyczny” 13(1899), s. 34. 
53 BAŁABAN, Historia 'ydów, s. 209. 
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Wcze�niej była ju� mowa o tym, i� rozwój reformacji poci�gn�ł za sob�
potrzeb� ewidencji nie tylko katolików, ale tak�e protestantów. Do prowadze-

nia na szersz� skal� rejestracji chrztów, mał�e�stw i zgonów w�ród tych ostat-

nich przyczynił si� zreszt� Sobór Trydencki, gdy� parafie protestanckie cz�sto 

szły w tej kwestii za przykładem parafii katolickich
54

. Prowadzenie metryk 

było jedn� z podstawowych funkcji administracyjnych zborów, jednak – jak 

stwierdza K. Dworzaczek – pocz�wszy od połowy XVII wieku mniej wi�cej 

a� po połow� XVIII stulecia innowiercy w wypadkach, gdy nie mieli w po-

bli�u swojego zboru, a te były przewa�nie rozsiane rzadko, korzystali z ksi�g 

parafii katolickich, co zdarzało si� bardzo cz�sto
55

. Pogl�dowi tego� autora  

o wi�kszej staranno�ci i systematyczno�ci w prowadzeniu zapisów w ksi�gach 

zborów protestanckich zachowanych z XVII i XVIII wieku
56

, przecz� wnioski 

z bada� Sz. Konarskiego, którego zdaniem jeszcze w XVII wieku nie mo�na 

mówi� o przestrzeganiu przez pastorów obowi�zku – czy mo�e zwyczaju – 

systematycznego prowadzenia w parafiach notatek, które w dodatku nosz�
cechy ogromnej dowolno�ci, i – w uj�ciu autora – „bynajmniej nie wpajaj�  
w czytelnika przekonania, �e o ka�dym chrzcie, �lubie czy pogrzebie, a nie  

o niektórych tylko, została uczyniona notatka”. Jak skonkludował dalej Konar-

ski, wła�ciwie dopiero w XVIII wieku, prawdopodobnie na skutek odpowied-

nich polece� synodów, notatki były prowadzone stale. Niezale�nie od stopnia 

staranno�ci prowadzenia metryk, identyfikacja uwzgl�dnionych w nich osób,  

a nawet ich wyznania, napotyka� mo�e trudno�ci. Cz�sto zdarzało si�, �e pro-

testanci – podobnie jak katolicy, o czym była ju� mowa – u�ywali nie pierw-

szego imienia otrzymanego na chrzcie, ale którego� z nast�pnych. W obrz�d-

kach protestanckich było ponadto w zwyczaju tzw. lokowanie ciała, które 

poprzedzało wła�ciwy pogrzeb nawet o szereg lat, przy czym zarówno o lo-

kowaniu ciała, jak i o pó�niejszym uroczystym pogrzebie sporz�dzano w ksi�-
dze zmarłych nieraz identyczne notatki; wskutek tego t� sam� zmarł� osob�
mo�na było łatwo wzi�� za dwie ró�ne. Wreszcie w przypadku mał�e�stw 

mieszanych dzieci przejmowały wyznanie zwykle według płci i odpowied-

niego wyznania rodziców, np. córki katoliczki i protestanta pozostawały po 

matce katoliczkami, a synowie protestantami
57

. Nie nale�ało tak�e do rzadko-

                                                
54 SZ. KONARSKI, Od Autora, [w:] TEN!E, Szlachta kalwi$ska w Polsce, z przedmow!  

Dr. S. K"trzy$skiego, Warszawa 1936, s. X. 
55 DWORZACZEK, Genealogia, s. 59. 
56 Tam�e. 
57 Por. KONARSKI, Od Autora, s. XII-XIII. 
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�ci rejestrowanie w zborach chrztów nie tylko osób nale��cych do gminy re-

formowanej, lecz wszystkich poddanych mieszkaj�cych w danych dobrach, 

bez wzgl�du na wyznanie, np. w zborze krokowskim (na terenie Prus Królew-

skich), gdzie odnotowywano chrzty poddanych klucza krokowskiego oraz 

luteranów z Karwi�skich Błot. W Mokrym Dworze z kolei przypuszczalnie 

nie prowadzono �adnych ksi�g metrykalnych, gdy� reformowanych z tej miej-

scowo�ci chrzczono w zborze Piotra i Pawła w Gda�sku, a luteranów z Mo-

krego Dworu i Wi�liny od 1727 r. w pobliskiej Rokitnicy
58

. 

Ksi�gi metrykalne przechowywano w archiwach parafialnych. Ju� z chwi-

l� utworzenia pierwszych parafii zacz�ło funkcjonowa� tzw. archiwum od-

biorcy. Nie było to archiwum we współczesnym rozumieniu instytucji, która 

przechowuje i zabezpiecza akta, lecz był to najcz��ciej skarbiec ko�cioła,  

w którym przechowywano ró�ne dokumenty dotycz�ce parafii (m.in. przywi-

leje fundacyjne i donacyjne, ró�ne kontrakty, opisy maj�tku beneficjalnego, 

dekrety reformacyjne z wizytacji)
59

. Wielu autorów ł�czy powstanie kancelarii 

parafialnych z Soborem Trydenckim, jednak�e �lady ich istnienia na ziemiach 

polskich s� znacznie wcze�niejsze i si�gaj� XIII wieku
60

. 

Dla zabezpieczenia ksi�g metrykalnych przed zniszczeniem wydawano 

stosowne przepisy, w niektórych diecezjach, zwłaszcza w wieku XVIII. Ju�  
w 1511 r. na synodzie piotrkowskim prymasa Jana Łaskiego postanowiono  

o przesyłaniu dokumentów ko�cielnych do archiwum biskupiego
61

, a zarz�dze-

nia te były w pó�niejszym okresie powtarzane przez synody diecezjalne i list 

pasterski prymasa Bernarda Maciejowskiego. Niektóre z synodów polecały 

wpisywa� dokumenty do ksi�g grodzkich lub ziemskich. Zarz�dzenia te do-

                                                
58 A. KLEMP, Protestanci w dobrach prywatnych w Prusach Królewskich od drugiej po-

łowy XVII do drugiej połowy XVIII wieku, Gda�sk 1994, s. 193. �wiadczenie posług religij-

nych katolikom było przedmiotem debat na synodach protestanckich, gdzie rozwa�ano m.in. 

nast�puj�ce kwestie: czy chrzci� dzieci katolików? Czy udziela� im �lubów? Czy wolno zga-

dza� si� na mieszane mał�e�stwa i kto wówczas winien prowadzi� uroczysto��? Co nale�y 

s�dzi� o mał�e�stwach zawieranych prywatnie? Wa�no�� mał�e�stw niezawartych w obecno-

�ci katolickiego kapłana bywała bowiem kwestionowana przez niektórych biskupów, a kwestia 

ta była nawet dyskutowana na sejmikach szlacheckich (zob. szerzej: W. SŁAWI"SKI, Z dziejów 

polskiego protestantyzmu w drugiej połowie XVI wieku, Warszawa 2002, s. 272; TEN!E, Stani-

sław Sarnicki jako działacz reformacyjny, „Czasy Nowo�ytne” 18-19(2005), s. 85, 90). 
59 WYCZAWSKI, Wprowadzenie, s. 65; T. OLCZAK, Kancelarie ko#cielne w okresie staro-

polskim, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko�cielne” 64(1995), s. 15 n.; KUFEL, Kancelaria, s. 35. 
60 Zob. OLCZAK, Kancelarie ko#cielne, s. 22 oraz wskazana tam literatura. 
61 KUMOR, Metryki, s. 69. 
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tyczyły jednak poszczególnych dokumentów czy całych nawet kopiarzy 

ko�cielnych, jednak �adne z nich nie wymieniało metryk ko�cielnych. Dopiero 

synod �mudzki z 1742 r. polecał proboszczom, �e „dawne ksi�gi metrykalne, 

dla ochrony ich od zatracenia przez ogie� na plebanii łatwo wynikn�� mog�cy, 

maj� by� odesłane do archiwum diecezjalnego. �wiadectwo za� archiwariusza 

o odebraniu takowych na depozyt wszyte by� winno na pocz�tku nowej ksi�gi 

metrykalnej”
62

. Najwi�ksze znaczenie miał jednak list pasterski arcybiskupa 

lwowskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego z 17 kwietnia 1761 r., naka-

zuj�cy proboszczom sporz�dzanie odpisów ksi�g ochrzczonych i przesyłanie 

ich do kurii arcybiskupiej celem zabezpieczenia
63

; pozostałe ksi�gi metrykalne 

polecono starannie przechowywa� tylko w egzemplarzu oryginalnym w miej-

scowym archiwum parafialnym. Wreszcie biskup wrocławski Józef Rybi�ski 

w 1778 r. nakazał proboszczom, aby „odpisy z ksi�g ochrzczonych i zmarłych 

[…] oddawali corocznie do ksi�g grodzkich”, a dziekanom, „aby podczas 

kongregacji dekanalnych dopominali si� danego sobie z kancelarii za�wiad-

czenia o oddaniu rocznego wpisu”
64

. 

Z powołanych wcze�niej statutów synodalnych i przepisów wydawanych 

przez poszczególnych biskupów wynika, �e za jeden z najpewniejszych spo-

sobów zabezpieczenia ksi�g metrykalnych uwa�ano ich oblatowanie (tj. wpi-

sanie całej tre�ci) w ksi�gach grodzkich lub ziemskich, zapewne ze wzgl�du 

na obwarowan� licznymi przepisami prawa polskiego trosk� o wła�ciwe prze-

chowywanie tych ksi�g. Ten rodzaj zabezpieczenia le�ał tak�e w interesie 

pa�stwa, gdy� zapisy metrykalne stanowiły wa�ne �wiadectwo w sprawach 

pokrewie�stwa, istnienia zwi�zku mał�e�skiego, w sprawach spadkowych itd. 

Ksi�gi metrykalne nie zawsze w dodatku prowadzone były z nale�yt� staran-

                                                
62 S. CHODY"SKI, Metryki ko#cielne, [w:] Encyklopedia ko#cielna, t. XIV, Warszawa 1881, 

s. 227; cyt. za: KUMOR, Metryki, s. 69. 
63 „Poniewa� nierzadko trafia si�, �e ksi��ki chrztów, ju� to ze wzgl�du na staro��, ju� to  

z niedbalstwa proboszczów ulegaj� zniszczeniu, co powoduje wiele złego szczególnie dla tych, 

którzy potrzebuj� wyci�gów metrykalnych, dlatego, pragn�c zapobiec tym niedogodno�ciom 

naszych wiernych, nakazujemy wszystkim proboszczom […] aby z ko�cem ka�dego roku spo-

rz�dzali czytelnie […] odpisy autentyczne ksi�g ochrzczonych. Te za� zaopatrzone własnym 

podpisem i piecz�ci� parafii […] oddawali swoim dziekanom. Dziekani natomiast po uprzed-

nim stwierdzeniu zgodno�ci odpisu z oryginałem, po podpisaniu i opiecz�towaniu, prze�l� je 

do naszej kancelarii metropolitalnej, oryginały za� pozostawiaj� przy wła�ciwych ko�ciołach 

parafialnych” (Epistola Pastoralis Wenceslai Hieronymi Sierakowski […] archiep. metropol. 

Leopol., Leopoli 1761, c. 5; cyt. za: KUMOR, Metryki, s. 69). 
64 KUMOR, Metryki, s. 69 oraz wskazana tam literatura. 
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no�ci�. Przykładowo – S. Kutrzeba na podstawie bada� ksi�g ko�cioła pod 

wezwaniem Wszystkich �wi�tych w Krakowie ustalił, �e w ksi�dze mał�e�stw 

wpisów nie zawsze dokonywano w kolejno�ci chronologicznej, co wynikało 

prawdopodobnie z faktu, �e odnotowywano zawarcie mał�e�stwa na lu�nych 

kartkach, a dopiero pó�niej przepisywano ich tre�� do ksi�gi. �wiadczy o tym 

tak�e dokonywanie wpisów przez t� sam� osob�, cho� ich redakcja sugeruje, 

�e pochodz� one od ró�nych ksi��y błogosławi�cych mał�e�stwa. W rezulta-

cie – jak zauwa�ył autor – mał�e�stwa bywały odnotowane pod bł�dn� dat�,  
z du�ym opó�nieniem, a nawet zdarzało si�, �e wpisu zupełnie zaniechano  

i dopiero na podstawie innych akt stwierdzi� mo�na, �e mał�e�stwo zostało 

zawarte
65

. 

Na tego rodzaju nieprawidłowo�ci zwrócono uwag� w postanowieniach 

konwokacji warszawskiej z 1764 r., sankcjonuj�cych charakter metryk jako 

ksi�g publicznych, przynajmniej w odniesieniu do ksi�g chrztu. Jako powód 

wydania tych postanowie� wskazano bowiem na znaczenie dowodowe wpisów 

przy wykazywaniu szlacheckiego pochodzenia, a niedochowanie staranno�ci 

w ich prowadzeniu przyczyniało si� do trudno�ci w ustaleniu, czy zaintereso-

wana osoba nale�y do stanu szlacheckiego:  

Gdy codzienna uczy nas praktyka, jak w wielu miejscach przez zaniedbanie zapisowania  

w ksi�gach parafialnych, upieszczony klejnot szlachectwa naszego niebezpiecznej podlega 

skazie, przeto zalecamy Ich Mo�ciom xx. Biskupom jako loci ordinariis [tj. ordynariu-

szom miejsca], aby wszystkim in genere [tj. w ogóle] w swoich Diecezjach kapłanom 

curam animarum [tj. duszpasterstwo] trzymaj�cym, nullis exceptis [tj. bez wyj�tku] przez 

proces nakazali, corocznie zaraz po Nowym roku metryki baptisatorum swoich respective

[tj. odpowiednio] ko�ciołów per oblatam ad acta proprii Districtus [tj. przez oblat� do akt 

wła�ciwego dystryktu] podawa�, a Kancellarie Grodzkie od takowej oblaty �adnej rekom-

pensy pretendowa� [tj. ��da� zapłaty] nie powinny, sub poenis super contravenientes, in 

Officio competenti irrogandis [tj. pod gro�b� kar dla nie podporz�dkowuj�cych si�, 
wymierzanych przez wła�ciwy urz�d]66. 

Zdaniem K. Dobrowolskiego uchwalenie powy�szych postanowie� doko-

nało si� w wyniku analogicznego procesu, jak na zachodzie Europy, tj. for-

malne potwierdzenie urz�dowego znaczenia metryk przez pa�stwo zostało 

poprzedzone przez prawo zwyczajowe
67

. Dla celów �wieckich – dokonania 

                                                
65 KUTRZEBA, Kilka słów, s. 159-160. 
66 O oblatowaniu metryk szlacheckich we własnym Grodzie, [w:] Volumina legum, t. VII, 

s. 37. 
67 DOBROWOLSKI, Znaczenie metryk, s. 93. 
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powszechnego spisu ludno�ci w Polsce – postanowiono wykorzysta� metryki 

ko�cielne w 1789 r. Konstytucja sejmowa zatytułowana Komisje porz!dkowe 

cywilno-wojskowe, województw, ziem i powiatów w Koronie, zobowi�zywała 

proboszczów pod gro�b� kar pieni��nych do corocznego przekazywania wy-

mienionym w tytule komisjom odpisów metryk: chrztów, �lubów i pogrzebów 

oraz spisów parafian z zaznaczeniem płci, wieku i miejsca zamieszkania (liber 

status animarum):  

[…] komisja porz�dkowa wyda uniwersał do wszystkich plebanów obojga obrz�dków68,  

i do wszelkiego rodzaju dysydenckich, a�eby wszyscy przed t�� komisj� corocznie na 

dzie� pierwszego stycznia, metryki chrztów, �lubów i pogrzebów, w ci�gu roku zda-

rzonych, likwiduj�c one od roku tysi�c siedemset dziewi��dziesi�tego do dnia pierwszego 

Stycznia, do roku tysi�c siedemset dziewi��dziesi�tego pierwszego, dnia pierwszego 

Stycznia, i tak corocznie nast�pnie, tudzie� regestra wszystkich osób, w parafii znajdu-

j�cych si�, z wyra�eniem płci, lat, i miejsca zamieszkania ka�dej osoby, a to według 

schemma na to od komisji skarbowej wyda� si�, a od komisjów porz�dkowych komu-

nikowa� powinnego oddawali, komisja porz�dkowa ludno�� chrze�cijan przez plebanów 

podan�, a Tatarów, Karaimów, !ydów, i innej religii czyli wyznania przez dziedziców, 

posesorów, i magistraty, w osobnym regestrze spisan� prze�le do komisji skarbowej 

corocznie, z których regestrów komisjów porz�dkowych, komisja skarbowa ekonomiczna 

ogóln� w kraju ludno�� zebrawszy, na ka�dym sejmie prezentowa� t�� stanom b�dzie. 

Nieposłusznych temu prawu plebanów […] komisja porz�dkowa stem złotych Polskich do 

kasy tej�e komisji płaci� si� powinnych […] kara� ma69. 

Kilka postanowie� odno�nie do ksi�g ko�cielnych zawierał projekt kody-

fikacji prawa polskiego zatytułowany Zbiór Praw S!dowych, opracowany 

przez Andrzeja Zamoyskiego w 1776 r. Dotycz�ce szlachty ksi�gi chrztów, 

�lubów i zgonów proboszczowie winni spisywa� w dwóch egzemplarzach,  

z których jeden nale�ało posła� konsystorzowi, drugi do ksi�g grodzkich lub 

ziemskich własnego powiatu, z pocz�tkiem ka�dego roku, za� kancelarie s�-
dowe nie mogły od duchownych pobiera� od takich wpisów �adnej opłaty. Za 

niedopełnienie tego obowi�zku proboszczom groziła kara pieni��na „za donie-

sieniem ka�dego Szlachcica przed s�d ziemski, albo Grodzki na rzecz Dela-

tora wskaza� mian�”, tj. – jak nale�y s�dzi� – z powództwa poszkodowanego 

wskutek braku stosownego wpisu w �wieckich ksi�gach s�dowych (cz. I, art. 4 

§ 29). Nadzór nad przekazywaniem metryk chrztu osób stanu szlacheckiego  

z ko�ciołów parafialnych do akt grodzkich powierzono Komisji Edukacji 

Narodowej, „gdy� te urodzenia szlacheckiego s� dowodem” (cz. I, art. 18  

                                                
68 To jest łaci�skiego i wschodniego. 
69 Volumina legum, t. IX, Petersburg 1860, s. 153-154. 
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§ 25). Metryki chrzestne, �lubne i pogrzebowe „osób miejskich i chłopskich” 

proboszczowie mieli corocznie przekazywa� konsystorzowi, za� konsystorze 

pod gro�b� kar pieni��nych winne przedkłada� je królowi i Radzie Nieusta-

j�cej (cz. I, art. 4 § 30). Projekt A. Zamoyskiego rozci�gał zatem przepisy 

konstytucji z 1764 r., dotycz�ce metryk chrztu szlachty, na wszystkie po-

zostałe metryki, nie tylko szlachty, ale równie� osób nale��cych do innych 

stanów, i regulował sposób ich przechowywania
70

. 

Podobne przepisy zostały opracowane w cz�stkowym projekcie ostatniej 

przed rozbiorami kodyfikacji prawa z 1793 r., tzw. Kodeksu Stanisława Augu-

sta, autorstwa W. Bogdanowicza. W art. 4 § 6-7 nakazano, by metryki chrztu 

osób stanu szlacheckiego podawane były z pocz�tkiem ka�dego roku do ksi�g 

ziemskich poszczególnych powiatów, dziekani za� mieli w czasie swych wizyt 

nadzorowa� nale�yte prowadzenie metryk. Proboszczowie winni ponadto po-

dawa� corocznie stan ludno�ci całej parafii komisjom cywilno-wojskowym
71

. 

Dane zawarte w metrykach miały posłu�y� m.in. – jak przewidywał prospekt 

K. Wyszomirskiego – do szybkiego ustalenia przypadków, w których koniecz-

ne było ustanowienie opieki:  

!eby za� �adna sierota nie zostawała bez opieki krajowej przez czas długi, ka�da magi-

stratura s�downicza powiatowa obowi�zana b�dzie co rok wyj�� z kancelarii cywilno- 

-wojskowej ekstrakt [tj. wyci�g] metryk rodzin i pogrzebów powiatu respective [tj. odpo-

wiednio] swego, magistratura miejska ekstrakt rodzin i pogrzebów osób miejskich miasta 

respective swego, urz�d za� wiejski osób wsi respective swojej. Te ekstrakty darmo przez 

regenta [tj. notariusza] wydawane b�d�72. 

Równie� kwestia rejestracji stanu cywilnego ludno�ci �ydowskiej stała si�
przedmiotem zainteresowania Sejmu Czteroletniego. Tadeusz Czacki, opisuj�c 

swoje prace w Komisji skarbowej, „magistraturze maj�cej w wielu wzgl�dach 

zwierzchno�� nad !ydami”, wspomniał o powołaniu zespołu do rozpatrzenia 

projektu reformy dotycz�cej tej grupy ludno�ci
73

. Projekt ten, jak stwierdził 

                                                
70 Por. D BKOWSKI, Prawo, s. 546. 
71 My#li do prospektu rozdziału o własno#ci i nale yto#ci osób duchownych, [w:] Kodeks 

Stanisława Augusta. Zbiór dokumentów, wyd. S. Borowski, Warszawa 1938, s. 123-124. Ten 

sam autor w Prospekcie do prawa o s!downictwie, dotycz!cym spraw i osób duchownych 

rzymsko-katolickich wskazywał s�dy ziemskie jako wła�ciwe w sprawach zaniedba� probosz-

czów w przekazaniu ksi�g metrykalnych do oblaty (tam�e, s. 303). 
72 K. WYSZOMIRSKI, My#li o opiece nad małoletnimi, [w:] tam�e, s. 150. 
73 Wyznaczenie deputacji do rozstrz!#ni"cia projektu reformy 'ydów, [w:] Volumina le-

gum, t. IX, s. 177-178: „Poniewa� lud !ydowski w krajach Rzeczypospolitej naszej znacznie 
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autor, był ju� prawie gotowy
74

; rozdział II, zatytułowany O aktach urodzin  

i #mierci, #lubach mał e$skich i rozwodach, wprowadzał obowi�zek prowa-

dzenia ksi�g urodze�, mał�e�stw i zgonów według ustalonych wzorów oraz 

publikacji danych statystycznych dotycz�cych ludno�ci �ydowskiej co pi��
lat

75
. Rabini powinni przechowywa� ksi�gi, a dane w nich zawarte przeka-

zywa� co pół roku władzy powiatowej
76

. Projekt okre�lał m.in. wiek upraw-

niaj�cy do zawarcia mał�e�stwa (20 lat dla m��czyzn i 18 lat dla kobiet), co 

miało – zdaniem T. Czackiego – zapobiega� cz�stym w�ród !ydów mał�e�-

stwom w bardzo młodym wieku, z czym wi�zała si� du�a zachorowalno��  
i �miertelno�� potomstwa. 

Dopiero w czasie zaborów upowszechnił si� jednolity system prowadze-

nia ksi�g metrykalnych: specjalne formularze pozwalały ujednolici� zapisy,  

                                                
teraz rozmno�ony, potrzebuje w sposobach rz�dzenia si� swojego, koniecznie reformy, i w tym 

celu podany projekt znajduje si� w deliberacji, wi�c chc�c ten projekt rozstrz�sn��, wydosko-

nali�, i do decyzji przybli�y�, wyznaczamy deputacj� […]”. 
74 T. CZACKI, Rozprawa o 'ydach i Karaitach […] z dodatkiem wiadomo#ci o  yciu i pis-

mach autora, Kraków 1860, s. 117 n. 
75 „§ I. Ksi�gi urodzenia, �mierci i �lubu, powinny by� w ka�dej społeczno�ci. Jednakowe 

wzory przepisze władza policyjna. 

§ II. Ta� władza przepisze wzory do tablic ró�nych chorób i �mierci. 

§ III. Te tablice odsyłane b�d� wiernie co pół roku do władzy powiatowej. 

§ IV. Nikt zawiera� mał�e�stwa nie mo�e pr�dzej, jak m��czyzna w roku dwudziestym,  

a kobieta w o�mnastym. 

§ V. �lub nie b�dzie dany tylko tym oblubie�com, którzy siebie znaj� od sze�ciu niedziel, 

i wzajemne �eni�cych si� zezwolenie zapisanem b�dzie w akcie �lubnym. […] 

§ VII. Władza prawodawcza wyda pó�niej przepisy o rozwodach �ydowskich; tymczasem 

stanowi si�: 
1) Rozwód ka�dy umie�ci społeczno�� w osobnej tablicy, i przyczyn� rozwodu wyrazi 

[…]” (tekst wg: CZACKI, Rozprawa, s. 123; analogicznie: M. KRAJEWSKI, Historya Stefana na 

Czarncy Czarneckiego, wojewody kijowskiego, hetmana polnego koronnego, Kraków 1859,  

s. 123 oraz M. WISZNIEWSKI, Pomniki historyi i literatury polskiey, t. III, Kraków [1835],  

s. 207-208. 
76 Rozdział V zatytułowany O zwierzchno#ci  ydowskiej i ich władzy w § III w�ród 

obowi�zków rabinów wymienia: „Trzyma� rejestra urodzonych, umarłych, �lubów i rozwo-

dów. Protokoły corocznie władza powiatowa podpisze, a tablice metrykowe jak w § … opisane 

odbierze. 

§ IV. Co pi�� lat władza najwy�sza odbiera� b�dzie tablice porównania: 

1) urodzin, �mierci, �lubów i rozwodów. […] 

Te tablice b�d� drukowane. Dobroczynna opieka rz�du wymierzy albo wi�ksze wzgl�dy, 

albo u�yje skuteczniejszych �rodków do pr�dszej poprawy” (tekst wg: CZACKI, Rozprawa,  

s. 128; analogicznie: KRAJEWSKI, Historya, s. 128 oraz WISZNIEWSKI, Pomniki, t. III, s. 215). 
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a ksi�gi metrykalne podlegały kontroli władz pa�stwowych i ko�cielnych. 

Pa�stwa zaborcze uznały rejestracj� sporz�dzan� w kancelariach parafialnych 

za akta stanu cywilnego
77

. 

Słowa kluczowe: stan cywilny, rejestracja stanu cywilnego, ksi�gi metrykalne, kancelaria parafial-

na, akt mał�e�stwa, akt urodzenia, akt zgonu. 

Registration of civil status  

in pre-partition Poland 

Summary 

The presented article focuses on the registration of civil status in pre-partition Poland until 

1775. The registration duty in the discussed period rested on individual churches and religious 

denominations. It was not until the 18th century that state legislation was established (Seym con-

stitutions, especially the acts of the Four-Year Seym). It was not supposed to replace the registers 

and censuses maintained by particular denominations but it typically imposed a duty of disclosing 

data contained therein to respective authorities. In the Catholic Church, the development of parish 

registers was heavily affected by the decisions of the Trident Council, supported by particular law. 

The Author briefly discusses birth, marriage and death registration in Eastern and Protestant Chur-

ches. Such registers were not known to Jewish communities. 

Key words: civil status, registration of civil status, register books, parish office, marriage certifi- 

cate, birth certificate, death certificate.  

Translated by Tomasz Pałkowski

                                                
77 KUFEL, Kancelaria, s. 45. 
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Die Registrierung des Personenstandes  

in Polen vor den Teilungen  

Zusammenfassung 

Der vorliegende Artikel ist der Registrierung des Personenstandes in Polen vor den Teilungen 

gewidmet, d.h. bis zum Jahre 1795. Diese Registrierung lag damals in der Kompetenz der einzelnen 

Kirchen und Religionsgemeinschaften; erst im 18. Jahrhundert kann diesbezüglich von Anfängen 

einer staatlichen Gesetzgebung gesprochen werden (Sejmkonstitutionen, insbesondere die Errun-

genschaften des Vierjährigen Sejms), welche jedoch nicht die Abschaffung der von den jeweiligen 

Konfessionen geführten Matrikel und Verzeichnisse zum Ziel hatte, sondern in der Regel nur die 

Pflicht beinhaltete, die darin enthaltenen Angaben dann auch an die entsprechenden Behörden 

weiterzugeben. In der katholischen Kirche wurde die Entwicklung der Matrikel besonders von den 

Beschlüssen des Konzils von Trient beeinflusst, welche dann durch das Partikularrecht ergänzt 

wurden. Kurz besprochen wurde außerdem die Registrierung der Taufen und Todesfälle in den 

Kirchen des östlichen Ritus sowie bei den Protestanten. Dagegen waren Matrikel in dieser Form in 

den jüdischen Gemeinden nicht bekannt. 

Schlüsselwörter: Personenstand, Registrierung des Personenstandes, Matrikelbücher, Pfarrkanzlei, 

Eheurkunde, Geburtsurkunde, Totenschein. 

Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich 
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