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STRUKTURA SPOŁECZNA I STOSUNKI DEMOGRAFICZNE NA WSI 
KŁODZKIEJ W XVII WIEKU

Zagadnienie struktury społecznej i stosunków demograficznych wśród 
ludności wiejskiej w hrabstwie kłodzkim w XVII w. nie posiada zbyt 
bogatej literatury naukowej. Najcenniejszy wkład do opracowania tych 
problemów wnieśli: A. Blaschka1, Hochberg1 2, O. Płacht3, a zwłaszcza 
W. Dziewulski4. Prace A. Blaschłri i Hochberga mają przecie wszystkim 
znaczenie materiałowe. A. Blaschka ograniczył się do opracowania da
nych zawartych w rejestrze poborowym hrabstwa kłodzkiego z 1654 r. 
(Die Glatzer Roiła, Berní rula), zresztą bardzo niedokładnie i metodycz
nie błędnie. Hochberg natomiast położył główny nacisk na okres później
szy, na XVIII i pierwszą połowę X IX  w. Dla XVII w. przynosi jedynie 
garść danych o liczebności poszczególnych kategorii gospodarstw chłop
skich w niektórych wsiach pow. bystrzyckiego. O. Płacht zajął się do
kładniej analizą danych statystycznych zawartych w rejestrze poboro
wym i na ich podstawie próbował obliczyć liczbę ludności hrabstwa 
kłodzkiego w połowie XVII w. Jeszcze dalej poszedł W. Dziewulski, 
który starał się uchwycić zmiany, jakie dokonały się w strukturze spo
łecznej ludności wiejskiej na omawianym terenie w okresie od połowy 
XVII do końca XVIII w., a ponadto obliczyć wielkość rodzin chłopskich 
poszczególnych kategorii ludności poddanej. Zadaniem niniejszego arty-

1 A. B l a s c h k a ,  Die G rafschaft G latz nach dem  dreissig jährigen  K riege. 
Studien au f Grund der G latzer R olla  (Jahrbuch des Vereines für Geschichte der 
Deutschen in Böhmen, R. I, 1926).

2 H o c h b e r g ,  Statistische D arstellung des K reises H abelschw erdt R egierungs
bezirk  Breslau, Provinz Schlesien, Habelschwerdt 1869.

8 O. P ł a c h t ,  Lidnatost a  spo lečen ská sk lad ba  českéh o  státu v 16.—18. století, 
Praha 1957.

4 W. D z i e w u l s k i ,  Zaludnienie i germ anizacja ziem i k łod z k ie j (Rocznik 
Kłodzki, t. I, 1948); t e n ż e ,  Zaludnienie Ś ląska w końcu X VI i początku  X V II 
w ieku. Studia śląskie  (Przegląd Zachodni, 1952, z. dod.).



kułu jest opracowanie zagadnienia struktury społecznej i stosunków de
mograficznych w hrabstwie kłodzkim w XVII w. w oparciu o nowe, 
dotąd nie wyzyskiwane przez badaczy materiały archiwalne oraz o lite
raturę przedmiotu.

S t r u k t u r a  s p o ł e c z n a  l u d n o ś c i  w i e j s k i e j  
w h r a b s t w i e  k ł o d z k i m  w XVII w.

Podobnie jak na całym Śląsku ludność wiejska w hrabstwie kłodzkim 
dzieliła się na 4 podstawowe warstwy: kmieci (Bauern), zagrodników 
(Gärtner), chałupników (Häusler) i komorników (Hausgenossen). Po
dział ten odpowiadał w zasadzie istotnemu zróżnicowaniu majątkowemu 
wsi lub majątku czy nawet regionu gospodarczego. Oczywiście, mogło 
się zdarzyć i nierzadko się zdarzało, że zagrodnik lub nawet chałupnik 
był zamożniejszy od kmiecia. Jest to np. zupełnie wyraźne, gdy porów
namy karłowate gospodarstwa kmiece z okolic górskich z zamożnymi 
gospodarstwami zagrodniczymi z terenów podgórskich lub równinnych.

Na interesującym nas terenie zróżnicowanie majątkowe w ramach 
poszczególnych warstw ludności chłopskiej również było nieraz bardzo 
duże. Nie bez racji więc dzielono kmieci na wielkich, średnich i małych 
(Gross-, Mittel- u. Kleinbauern), w zależności od ilości posiadanej przez 
nich ziemi. Małych kmieci nazywano często Stückleute lub Steckleute. 
Taki sam charakter zróżnicowania majątkowego ma podział kmieci na 
całych, 'połówkowych itd. (Gantze-, Halb-, Drittel-, Viertelbauern). Ze 
względu na sytuację prawną dzielono także kmieci na pańszczyźnianych 
(Robotbauern), tj. uiszczających czynsze i świadczących pańszczyznę na 
rzecz dworu, oraz „wolnych“ (Freibauern), tj. czynszowych, którzy byli 
zwolnieni od całości lub najczęściej od niektórych tylko świadczeń pań
szczyźnianych. Tych czynszowych kmieci nie należy mylić z wolnymi 
kmieciami z kłodzkich dóbr kameralnych, o których będzie jeszcze mowa 
niżej. Z punktu widzenia chłopskich praw do ziemi występuje podział 
kmieci na dziedzicznych (Erbbauern), tj. posiadających dobre prawa do 
ziemi, i kmieci lasytów (besetzte Bauern).

Podobny podział występuje także wśród zagrodników. Najbogatszych, 
posiadających gospodarstwa rolne, nazywano w ziemi kłodzkiej zagrod
nikami polnymi (Feldgärtner) lub z czeska chałupnikami (Chalupner, 
Calupner). Uboższych zagrodników zwano łąkowymi (Angergärtner) 
lub wygonowymi (Auengärtner), jeśli ich zagrody położone były na wy
gonie, pastwisku lub łąkach gromadzkich. Zagrodnicy łąkowi i wygo
nowi nie posiadali prawie zupełnie gruntów ornych poza małymi 
ogródkami i niekiedy niewielkimi skrawkami łąk. Podział zagrodników



na wielkich, średnich i małych (Gross-, Mittel- u. Kleingärtner) wystę
puje bardzo rzadko w hrabstwie kłodzkim. Wśród zagrodników spoty
kamy również pańszczyźnianych (Robotgärtner) i czynszowych (Frei
gärtner).

Znacznie mniej nazw istniało na określenie chałupników (Häusler, 
czasami też Hausleute). Wśród nich także występowali niekiedy łąkowi 
(Angerhäusler) i wygonowi (Auenhäusler), a ponadto pańszczyźniani 
(Robothäusler) i czynszowi (Freihäusler). Między zagrodnikami (poza 
polnymi) a chałupnikami nie było w hrabstwie kłodzkim właściwie 
większych różnic majątkowych. Poza pewnymi wyjątkami tworzyli oni 
z chałupnikami i komornikami ludność bezrolną. Komorników (Hausge
nossen, rzadziej Hausleute) nie dzielono na ogół na żadne grupy, z tym 
tylko, że komornice posiadały swoją osobną nazwę (einzelne Weiber, Haus- 
weiber).

Obok tych głównych warstw ludności wiejskiej spotykamy jeszcze 
inne. Do najbogatszych przedstawicieli wsi kłodzkiej należeli tzw. wolni 
sędziowie (Freirichter). Stanowili oni warstwę ludności nie spotykaną 
w innych częściach Śląska, coś pośredniego między feudałami a podda
nymi chłopami. Do represji, jakie spadły na hrabstwo kłodzkie po klęsce 
białogórskiej, mieli oni nawet swoich przedstawicieli w sejmiku krajo
wym ziemi kłodzkiej. Dzielili się na 3 grupy: 1. na podległych wyż
szemu sądowi szlacheckiemu w Kłodzku; 2. na podległych kłodzkiemu 
urzędowi starościńskiemu; 3. na podległych prywatnym panom feudal
nym. Ci ostatni wystąpili dopiero po alienacji kłodzkich dóbr kameral
nych w 1684 r., kiedy to cesarz wbrew protestom wolnych sędziów 
sprzedał niektórym przedstawicielom szlachty prawo pobierania od nich 
należnych mu czynszów 5. Równie uprzywilejowaną grupą na wsi kłodz
kiej byli wolni kmiecie, którzy poza niedużymi opłatami na rzecz króla 
czeskiego nie byli pociągani do żadnych powinności. Do zamożnych 
warstw ludności wiejskiej należeli na ogół sołtysi, zwłaszcza dziedziczni 
(Erbscholzen), karczmarze i młynarze zarówno posiadający młyny 
i karczmy na własność, jak i tylko dzierżawiący je, hamernicy (Hammer
meister), prowadzący huty szkła (Glasmeister) i kamieniołomy (Stein
brecher), górnicy i dzierżyciele wapienników, a wreszcie owczarze.

Osobną grupę ludności wiejskiej tworzyli wszelkiego rodzaju rze** 
mieślnicy znajdujący się niemal w każdej wsi, w której był folwark. 
Zaliczano ich najczęściej do chałupników lub zagrodników. Pod koniec 
XVII w. w źródłach zjawiają się tzw. koloniści (Colonisten) osadzani na 
świeżo wykarczowanych gruntach, najczęściej w charakterze chałupni

5 J. N o v o t n y ,  Svobodn í rychtáři na M oravě, ve S lezsku a v sousedních úze
m ích n em ecké kolon izace  (Historie a musejnictví, R. III, 1958, nr 2, s. 95 i n.).
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ków. Do najbiedniejszej grupy ludności wiejskiej należała czeladź fol
warczna i chłopska, rekrutująca się przeważnie spośród dzieci poddanych 
i ludzi luźnych.

Najpełniejsze dane statystyczne do struktury społecznej ludności 
wiejskiej w hrabstwie kłodzkim w XVII w. przynosi rejestr poborowy 
z 1654 r. Obejmuje on bowiem swoim zasięgiem cały rejon Kłodczyzny. 
Rejestr ten posiada jednak duże braki. Nie uwzględnia zupełnie komor
ników i czeladzi, chałupników i zagrodników, natomiast (poza polnymi) 
zalicza do jednej grupy ludności poddanej. Z braku innych, uzupeł
niających, materiałów źródłowych w naszych rozważaniach musimy 
się ograniczyć do danych zawartych w rejestrze.

W świetle rejestru poborowego najliczniejszą grupę ludności wiej
skiej w hrabstwie kłodzkim w połowie XVII w. tworzyli kmiecie (tab. I). 
Stanowili oni jednak wśród niej mniejszość. Należy zaznaczyć, że

Tab. I. Struktura społeczna ludności wiejskiej w hrabstwie kłodzkim w 1654 r . 6

Wolni
sędziowie

Wolni
kmiecie Kmiecie Zagrodnicy

polni
Zagrodnicy 
i chałupnicy Razem

liczba 1 % liczba % liczba 0//0 liczba % liczba 0//0

51 0,7 8 1 0,1 2649 42,4 1670 26,8 1680 30,0 6238

procentowy udział kmieci w ogólnej liczbie ludności wiejskiej byłby 
jeszcze mniejszy, gdybyśmy posiadali dane co do ilości komorników 
i czeladzi. W sumie można powiedzieć, że w początkach drugiej połowy, 
XVII w. wieś kłodzką zamieszkiwali w większości chłopi posiadający 
gospodarstwa rolne (wolni sędziowie i kmiecie, kmiecie i zagrodnicy 
polni). Stanowili oni 70% wszystkich mieszkańców wsi, jeśli nie będzie
my brali pod uwagę komorników i czeladzi.

Procentowo najliczniejszą grupę ludności tworzyli kmiecie w dobrach 
kameralnych, gdzie stanowili ponad połowę ogółu ludności uwzględnionej 
w rejestrze poborowym, najmniejszą natomiast w gospodarstwach wolnych 
kmieci i sędziów oraz w dobrach duchownych. Również w majątkach 
szlacheckich i miejskich kmiecie stanowili mniejszość. Procentowo naj
mniej zagród polnych spotykamy w dobrach miejskich i kameralnych, 
najwięcej — w majątkach szlacheckich i duchownych. W sumie jednak 
we wszystkich kategoriach dóbr poza gospodarstwami wolnych kmieci 
i sędziów większość stanowili chłopi posiadający gospodarstwa, rolne, 
tj. kmiecie i zagrodnicy polni. Zwykli zagrodnicy i chałupnicy przewa-

6 Tab. I—III opracowano na podstawie danych zawartych w pracy A. Blaschki, 
s. 75—82, i Bern í rula K ladsko, Statní ústřední archiv, Archiv koruny české, 
Praha.



żali jedynie w gospodarstwach wolnych kmieci i sędziów. Najniższy ich 
odsetek występuje natomiast we wsiach kameralnych i szlacheckich 
(tab. II).

Tab. II. Struktura społeczna ludności wiejskiej w hrabstwie kłodzkim w 1654 r. 
w poszczególnych kategoriach własności feudalnej

Dobra
Kmiecie Zagrodnicy

polni
Zagrodnicy 

i chałupnicy Razem
liczba o//o liczba % liczba o//o

kameralne 983 52,6 392 20,9 494 26,5 1869
szlacheckie 1345 42,7 1019 32,3 784 25,0 3148
duchowne 185 37,8 132 27,0 172 35,2 489
miejskie 95 44,8 40 18,9 77 36,3 212
wolnych kmieci 

i sędziów 41 13,3 , 87 24,1 233 64,6 361

Charakterystyczne jest przy tym, że jeśli chodzi o majątki szla
checkie, to procentowo najwięcej kmieci znajdowało się w dobrach 
wielkiej własności, najmniej zaś w majątkach drobnej szlachty. Prze
ciwne zjawisko obserwować możemy, gdy idzie o zagrodników pol
nych, których procentowo najwięcej mieszkało w posiadłościach drob
nej szlachty, a najmniej w majątkach wielkiej własności. Podobnie ma 
się rzecz, jeśli chodzi o zwykłych zagrodników i chałupników (tab. III). 
Należy zaznaczyć, że procent biedoty chłopskiej we 'wszystkich katego
riach dóbr feudalnych w hrabstwie kłodzkim byłby znacznie wyższy, 
gdybyśmy dysponowali danymi co do ilości komorników i czeladzi. 
Wydaje się jednak, że w hrabstwie kłodzkim w połowie XVII w. liczba 
biedoty chłopskiej nawet z komornikami i czeladzią nie dorównywała 
ilości chłopów posiadających gospodarstwa rolne.

Tab. III. Struktura społeczna ludności wiejskiej w hrabstwie kłodzkim w 1654 r. 
w zależności od wielkości majątków

Własność
Kmiecie Zagrodnicy

polni
Zagrodnicy 

i chałupnicy Razem

liczba 0//0 liczba 1 % liczba 0//0

wielka 732 46,4 479 30,4 366 23,2 1577
średnia 497 42,3 380 32,3 299 25,4 1176
drobna 116 29,3 160 40,5 119 30,2 395

Nasuwa się obecnie pytanie, jakie tendencje rozwojowe obserwować 
można odnośnie do struktury społecznej ludności wiejskiej w hrabstwie 
kłodzkim na przestrzeni całego XVII w. Zagadnienie to jest trudne 
do zbadania ze względu na brak materiałów statystycznych odnoszących



się do całego omawianego terenu z początków i końca XVII w. Można je 
tylko zilustrować na przykładzie pojedynczych wsi i majątków, a prze
de wszystkim na przykładzie dóbr kameralnych, dla których zachowały 
się stosunkowo najbogatsze dane statystyczne, pochodzące ze spisanych 
w pierwszej ćwierci XVII w. urbarzy oraz z akt związanych z działal
nością komisji alienacyjnej działającej w królewszczyznach kłodzkich 
w osiemdziesiątych latach tego stulecia.

Na podstawie tab. IV można stwierdzić, że w ciągu XVII w. ilość

Tab. IV. Struktura społeczna ludności w 21 wsiach kameralnych 
pow. bystrzyckiego7

Rok
Kmiecie Zagrodnicy

polni
Zagrodnicy 

i chałupnicy Komornicy
Razem

liczba o//0 liczba O//0 liczba 0//0 liczba %

1606 380 58,8 65 9,9 186 28,8 15 2,5 646
1654 429 56,7 137 18,1 191 25,2 ? ? 757
1684 397 38,2 111 10,3 452 42,6 102 8,9 1062

kmieci w 21 wsiach kameralnych powiatu sądowego bystrzyckiego 
w liczbach absolutnych wzrosła nieznacznie. Wzrost ten jednak nastą
pił już w pierwszej połowie tego stulecia. Jeśli w latach 1606—1654 licz
ba gospodarstw kmiecych powiększyła się o 49, to już w następnym 
trzydziestoleciu spadła o 32. W sumie jednak w 1684 r. było we wspom
nianych wyżej wsiach o 17 gospodarstw kmiecych więcej niż w 1606 r. 
Natomiast jeśli chodzi o procentowy udział gospodarstw kmiecych 
w ogólnej liczbie gospodarstw chłopskich, to w omawianym okresie 
gwałtownie maleje. Jeśli w 1606 r. tworzyły one więcej niż połowę 
wszystkich gospodarstw chłopskich (niemal 59%), to w 1684 r. odse
tek ich spadł niemal do 38%. Wprawdzie jeszcze w 1654 r. procent kmie
ci w 21 wsiach kameralnych pow. bystrzyckiego był tylko niewiele 
mniejszy niż w 1606 r., ale nie wolno przy tym zapominać, że dla 1654 r. 
nie posiadamy danych co do ilości komorników. Gdybyśmy i ich

7 Tab. IV opracowano na podstawie urbarza wsi kameralnych położonych w po
wiecie sądowym bystrzyckim z 1606 r., Powiatowe Archiwum Państwowe Kłodzko 
(skrót: PAP Kł.), sygn. Urb. 51-A lla , passim, cytowanej wyżej pracy Blaschki 
oraz T abella  ü ber d ie Cam m erunterthaner jäh rlich e  Schuldigkeiten  im  H abel- 
schw erdter Craiss 1684, Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu (skrót: 
WAP Wr.), Hrabstwo Kłodzkie (skrót: HK), Rep. 23 II 6f. Dane zawarte w tabeli 
dotyczą następujących wsi: Biała Woda, Długopole Dolne, Długopole Górne, Do- 
maszków, Gniewoszów, Idzików, Lesica, Marcinów, Młoty, Mostowice, Niemoj ów, 
Nowa Bystrzyca, Nowy Waliszów, Poręba, Różanka, Rudawa, Stary Waliszów, Wil- 
kanów, Wójtowice i Zalesie.



uwzględnili w tabeli, wówczas procent gospodarstw kmiecych byłby 
nieco niższy.

Trochę inaczej przedstawia się sprawa, jeśli chodzi o zagrodników 
polnych. W 1684 r. liczba ich w omawianych wsiach kameralnych po
dwoiła się niemal w stosunku do 1606 r. Wzrosła też nieznacznie pro
centowo. Wzrost ten odbywał się głównie w pierwszej połowie XVII w., 
gdyż w okresie od 1654 do 1684 r. ilość zagród polnych maleje i w licz
bach bezwzględnych, i procentowo. Jeśli bowiem w 1654 r. liczba za
gród polnych była przeszło 2 razy większa niż w 1606 r. (powiększyła się 
z 65 do 137), to w 1684 r. zmniejszyła się w stosunku do 1654 r. o 26 
zagród. W sumie jednak w r. 1684 było ich o 46 więcej niż w 1606. 
W odróżnieniu od kmieci wzrósł również w omawianym okresie pro
centowy udział zagród polnych w ogólnej liczbie gospodarstw chłop
skich. Wzrost ten jednak był bardzo nieznaczny.

Najsilniej jednak wzrastała liczba ludności najuboższej: zwykłych 
zagrodników, chałupników i komorników. Wzrost ilościowy tych ka
tegorii ludności wiejskiej odbywał się głównie już po wojnie trzydziesto
letniej. W 1654 r. np. liczba gospodarstw zagrodniezych i chałupniczych 
była tylko o 3 większa niż w 1606 r., a ich procentowy udział w ogól
nej liczbie gospodarstw chłopskich nawet się nieco zmniejszył w sto
sunku do 1606 r. Jednakże już w 1684 r. było o 266 zagród i chałup 
więcej niż w 1606 r. W osiemdziesiątych latach XVII w. stanowiły one 
niemal 43% wszystkich gospodarstw. Jeszcze szybciej rosły szeregi ko
morników. W latach 1606— 1684 liczba ich powiększyła się niemal sied
miokrotnie, a procentowy udział w ogólnej liczbie mieszkańców wsi 
przeszło trzykrotnie.

W świetle powyższych rozważań można przyjąć, że w latach 1606— 
1684 w 21 wsiach kameralnych pow. sądowego bystrzyckiego wzrosła 
ilość wszystkich typów gospodarstw chłopskich. Najszybciej jednak 
rosła liczba gospodarstw bezrolnych, zagrodniezych, chałupniczych i ko
morniczych. W związku z tym spadł bardzo wyraźnie procentowy 
udział kmieci w ogólnej liczbie ludności wiejskiej. Powiększyła się na
tomiast liczba zagród polnych. W sumie w 1684 r. ilość gospodarstw 
bezrolnych była większa niż liczba gospodarstw kmiecych i zagród pol
nych. Jeśli bowiem w 1606 r. ilość chłopów posiadających gospodarstwa 
rolne wynosiła 445 (68,9%), a bezrolnych 201 (31,1%), to w 1684 r. sto
sunek ten zmienia się wybitnie na niekorzyść pierwszych, gdyż liczba 
ich wzrosła tylko do 508 (47,8%), a chłopów bezrolnych aż do 551 
(52,2%). Ciekawe jest przy tym, że w niektórych wsiach, np. w Białej 
Wodzie i Lesicy, znikają w ogóle kmiecie, a na ich miejsce pojawiają się 
zagrodnicy polni. Należy przypuszczać, że to zniknięcie kmieci z nie
których wsi nie wiązało się z podziałem ich gospodarstw pomiędzy



zagrodników polnych, lecz spowodowane było niezbyt precyzyjnym 
określaniem przedstawicieli obu tych grup ludności przez urzędników 
administracji kameralnej. W ubogich wsiach kameralnych granica mię
dzy gospodarstwami kmiecymi a zagrodami polnymi była bardzo płyn
na; jedne i drugie były tak małe, że często trudno było rozstrzygnąć, czy 
dane gospodarstwo należało do kmiecia, czy do zagrodnika polnego.

Analogiczne zjawisko jak we wsiach kameralnych powiatu sądowe
go bystrzyckiego obserwować możemy w innych wsiach kameralnych 
w hrabstwie kłodzkim. W 15 wsiach kameralnych powiatu sądowego lą
deckiego liczba gospodarstw kmiecych zmniejszyła się w latach 1654— 
1688 o 42; jeśli w 1654 r. stanowiły one 60% wszystkich gospodarstw 
chłopskich (bez komorniczych), to w 1688 r. niespełna 38% (bez ko
morników). Prawdopodobnie jednak ubytek gospodarstw kmiecych nie 
był tak wysoki, gdyż w taksach z 1684 r. wielu kmieci zaliczono do za
grodników polnych, choć od 1654 r. wcale nie zmienił się areał posia
danej przez nich ziemi (np. w Wójtowicach, Karpnie i Rogóżce). W świe
tle tego, co powiedzieliśmy wyżej, staje się zrozumiały duży wzrost 
zagród polnych. W 1688 r. liczba ich w stosunku do 1654 r. niemal się 
podwoiła. W sumie jednak ilość chłopów posiadających gospodarstwa 
rolne spadła w omawianych latach o 9, wzrosła natomiast poważnie 
ilość zagrodników i chałupników (o 93). Podobnie jak we wsiach ka
meralnych pow. sądowego bystrzyckiego liczba ludności bezrolnej w do
brach kameralnych na terenie powiatu sądowego lądeckiego w drugiej 
połowie XVII w. powiększała się bardzo szybko. W 1688 r. samych 
tylko zagrodników i chałupników było niemal tylu co kmieci i zagrod
ników polnych razem wziętych. Jeśli do zagrodników i chałupników 
dodamy komorników, których w 1688 r. mieszkało w interesujących nas 
wsiach 65, wówczas okaże się, że chłopi bezrolni znajdowali się w więk
szości. Było ich mianowicie 258 (53,3%), gdy tymczasem kmieci i za
grodników polnych tylko 226 (46,7%) (tab. V).

Tab. V. Struktura społeczna ludności wiejskiej w 15 wsiach kameralnych
pow. lądeckiego 8

Rok

1654 
1688

8 Tab. V opracowano na podstawie pracy Blaschki i taks wsi: Dańczów, Dolina, 
Jarków, Jeleniów, Jerzykowice Małe, Jerzykowice Wielkie, Karpno, Kondratów, 
Leśna, Lutynia, Rogóżka, Stoszów, Taszów i Wójtowice z 1688 r., WAP Wr., 
HK, Rep. 23 II 6f.

liczba

201
159

Zagrodnicy
polni

% liczba o//0

60,0 34 10,1
37,9 67 15,9

Zagrodnicy 
i chałupnicy

liczba 0//0

100 29,9
193 46,2

Razem

335
419



Nieco inaczej kształtowała się sytuacja w 8 wsiach kameralnych 
w powiecie sądowym kłodzkim, które nie zostały alienowane w osiem
dziesiątych latach i pozostały w bezpośrednim posiadaniu cesarza (tab. 
VI). We wsiach tych jeszcze w 1686 r. liczba chłopów posiadających go
spodarstwa rolne przeważała zdecydowanie nad ludnością bezrolną. 
Nie licząc komorników, których ilości nie znamy, liczba 'kmieci i za
grodników polnych w 1654 r. wynosiła 74 (88°/o), zagrodników i chałup
ników zaś tylko 10 (12°/o). Natomiast w 1686 r. pierwszych było już 85 
(75,2%), drugich 38 (24,8%). Stosunek ilościowy chłopów posiadających 
gospodarstwa rolne do ludności bezrolnej byłby bardziej korzystny dla 
tej drugiej, gdybyśmy wliczyli do niej również komorników. Jednakże 
wydaje się, że liczba komorników w tych wsiach nie była zapewne aż

Tab. VI. Struktura społeczna ludności wiejskiej w 8 wsiach kameralnych
pow. kłodzkiego9

Razem

84 
113

tak duża, żeby łącznie z zagrodnikami i chałupnikami uzyskali oni prze
wagę liczebną nad kmieciami i zagrodnikami polnymi. W 1688 r. 
w 3 z 8 interesujących nas wsi mieszkało zaledwie 7 komorników, na
tomiast kmieci i zagrodników polnych 41, zagrodników i chałupników 32 9 10.

Na uwagę zasługuje wreszcie fakt zmniejszenia się w 1686 r. w sto
sunku do r. 1654 liczby kmieci i poważnego wzrostu ilościowego za
grodników polnych. Zjawisko to wiąże się ściśle z przyczynami, o któ
rych była mowa wyżej. Dowodzi tego następujący fakt: według rejestru 
poborowego z 1654 r. w Gołaczowie mieszkało m. in. 6 kmieci i 9 za
grodników polnych, według urbarza z 1686 r. — 24 zagrodników pol
nych, a w świetle spisu powinności z 1684 r. — 24 kmieci. W jednym 
źródle tych samych chłopów nazywa się kmieciami, w innym zagrod
nikami polnymi. Tak samo było w Jawornicy i Żyznowie.

Konkludując, należy powiedzieć, że w strukturze społecznej ludności 
wiejskiej w dobrach kameralnych w hrabstwie kłodzkim w ciągu 
XVII w. nastąpiły bardzo poważne zmiany. Polegały one z jednej strony

9 Tab. VI opracowano na podstawie pracy Blaschki oraz urbarza wsi: Goła- 
czów, Jawornica, Kociołek, Kulin, Leśna, Szalejów Górny, Witów i Żyznów z 1686 r., 
WAP W r, HK, Rep. 23 VIII 3a.

10 T abella  ü ber d er C am m erunterthaner jäh rlich e  S chuldigkeiten  im  H um bli- 
schen und W ienschelburger Craiss, Glatz 14II 1684, WAP Wr., HK, Rep. 23 I 16a.

Rok

1654
1686

Kmiecie Zagrodnicy
polni

Zagrodnicy 
i chałupnicy

liczba o//o liczba o//0 liczba 0//o

37 44,0 37 44,0 10 12,C
22 19,5 63 55,7 38 24,8



na utracie zdecydowanej przewagi ilościowej, jaką w społeczności wiej
skiej posiadali chłopi mający gospodarstwa rolne, tj. kmiecie i zagrod
nicy polni, a z drugiej — na bardzo szybkim wzroście ilościowym lud
ności bezrolnej, drobnych zagrodników, chałupników i komorników. Pod 
koniec omawianego okresu biedota wiejska posiadała w większości wsi 
kameralnych przewagę liczebną. Przemiany te dokonywały się przy tym 
nie tyle na skutek zmniejszania się liczby gospodarstw kmiecych i za
gród polnych, bo ilość ich w liczbach bezwzględnych nawet niekiedy 
wzrastała, zwłaszcza zagród polnych, ile wskutek powstania dużej ilości 
gospodarstw bezrolnych.

Znacznie mniej danych statystycznych posiadamy odnośnie do struk
tury społecznej ludności wiejskiej w innych kategoriach dóbr feudal
nych w hrabstwie kłodzkim. Są one bardzo drobne i ułamkowe i trudno 
na ich podstawie robić daleko idące uogólnienia. Pozwalają one jednak 
uchwycić zmiany dokonujące się w strukturze społecznej ludności 
wiejskiej w interesującym nas okresie.

Dla przykładu zanalizujemy uwarstwienie ludności w 3 wsiach na
leżących do hr. Groetza, a mianowicie w Jaszynie Górnej, Podzamku 
i Marcinowie (tab. VII). We wsiach tych obserwujemy dwa interesujące 
zjawiska: 1. duży wzrost ilościowy bezrolnych zagrodników i chałupni
ków, do których należy też zaliczyć czynszowych chałupników i rze-

Tab. VII. Struktura społeczna ludności we wsiach Jaszkowa Górna, Podzamek
i Marcinów 11

Rok

1654 
1719

mieślników, przy nieznacznym zwiększeniu się liczby kmieci; 2. cał
kowity zanik posiadaczy drobnych gospodarstw, zagrodników polnych, 
którzy w zdecydowanej większości zasilili szeregi zwykłych zagrodników, 
a tylko nieliczni, najbogatsi, stali się kmieciami. Charakterystyczne, że 
jeszcze w połowie XVII w. chłopi posiadający gospodarstwa rolne sta
nowili w omawianych wsiach zdecydowaną większość, bo ponad 71% 
wszystkich mieszkańców, jeśli pominiemy komorników, dla których nie 
posiadamy danych liczbowych. W początkach XVTII w. natomiast zna
leźli się oni już w wyraźnej mniejszości (niespełna 29%), a ludność 11

Kmiecie Zagrodnicy
polni

Zagrodnicy 
i chałupnicy

Czynszowi
chałupnicy

Rzemieśl
nicy Razem

liczba 0//0 liczba % liczba 0//0 liczba 0//0 liczba %

55
61

37,6
28,8

49 33,6 42
110

28,8
51,8 28 13,2 13 6,2

146
212

11 Tab. VII opracowano na podstawie pracy Blaschki oraz urbarza tych wsi 
z 1719 r., WAP Wr., Archiwum Magnisów (skrót: AM), sygn. B c 16.



bezrolna względnie posiadająca małe kawałki gruntów nawet bez ko
morników stanowiła ponad 71°/o wszystkich mieszkańców tych wsi.

Podobny proces szybkiego wzrostu liczbowego ludności bezrolnej 
względnie posiadającej drobne skrawki gruntów oraz nieznacznego 
zwiększenia się ilości kmieci występuje w innych wsiach szlacheckich, 
np. w dominium Sarny (tab. VIII). Na przestrzeni około 100 lat liczba 
kmieci w tym dominium powiększyła się zaledwie o 2 gospodarzy, za
grodników i chałupników o 6, rzemieślników o 4, komorników natomiast 
aż o 39, tj. niemal czterokrotnie. Jeśli na początku XVII w. kmiecie sta
nowili w tym majątku prawie 24°/o wszystkich mieszkańców, a komor
nicy tylko 7%, to w zaraniu następnego stulecia kmiecie tworzyli już 
tylko niespełna 20%, a komornicy prawie 23%.

Tab. VIII. Uwarstwienie ludności chłopskiej w dominium Sarny 12

Rok
Km iecie Zagrodnicy Chałupnicy Rzemie

ślnicy
Komornicy

Razem

liczba ° / o liczba ° / o liczba °/ o liczbal °/o liczba ° / 0

1606
1707

43 1 23,9 
45 i 19,5i

113
116

60,0 — 
50,2 3 1,3

10 5,5 
14 ! 6,1

14
53

7,8
22,7

180
231

Nie inaczej było też w dużej wsi Borków, znanej z powstania chłop
skiego w 1680 r. Około 1625 r. mieszkało w niej 20 kmieci, 33 zagrod
ników i 2 rzemieślników12 13, w pierwszej ćwierci XVIII w. natomiast 
44 kmieci, 43 zagrodników, 24 kolonistów, 10 rzemieślników, 4 chałup
ników, 14 czynszowych chałupników oraz 40 komorników i komornic 14. 
I w tej wsi liczba kmieci zwiększyła się nieznacznie (o 4). Nieco szyb
sze było tempo wzrostu ilościowego gospodarstw zagrodniczych, gdyż 
w pierwszej ćwierci XVIII w. było ich o 10 więcej niż około 1625 r. 
Najszybciej jednak wzrastała liczba biedoty wiejskiej. Jeśli około 1625 r. 
spotykamy w Borkowie 2 jej przedstawicieli, to w początkach XVIII w. 
było ich już 92. Analogicznie przebiegał proces uwarstwienia ludno
ści wiejskiej w dominium gorzanowskim. Jeśli za podstawę przyjmiemy 
urbarz z 1662 r., to zobaczymy, że poza obsadzaniem pustek po zbiegłych 
kmieciach aż do końca XVIII w. nie powstało w tym majątku ani jed

12 S charf jen eck isch  Urbarium  oder Zinsregister..., 1606, WAP Wr., AM, sygn. B c 
30; U rbarium  ü ber d ie zu der hochgräfl. G ötzischen H errschaft Schar jfe n ec k h  g e
hörigen  Unterthanen..., około 1707 r., ibid., sygn. B c 18. Dane zawarte w tabeli 
tyczą się wsi Gajów, Ścinawka Górna, Ścinawka Średnia i Tłumaczów.

13 U n gefehrlicher Ü berschlag ü ber das Gutt E ckersdorf und dazu gehörigen  
V orw erckg (1625), WAP Wr., AM, sygn. A nr 18.

14 Ertrags-A nschlags des hochgräfl. G ötzischen A llodial Guttes E ckersdorf, bez- 
daty, przed 1731 r., WAP Wr., AM, sygn. A nr 48.



no nowe gospodarstwo kmiece lub zagroda polna. Natomiast na prze
strzeni półtora wieku do tekstu tego urbarza wpisano cały szereg nowo 
osadzonych chałupników i komorników. I tak w Gorzanowie do końca 
XVII w. powstały 3 nowe gospodarstwa chałupnicze, w Starej Łom
nicy — 2, w Szklarce — 1, w Nowym Waliszowie — 10, w Wyszkach — 
2 15. W drugiej połowie XVII w. wiele nowych gospodarstw chałupni
czych powstało również w Długopolu Górnym16.

W sumie można powiedzieć, że w XVII w. przez całe hrabstwo kłodz
kie przebiega proces szybkiego wzrostu ilościowego ludności ubogiej, 
przeważnie bezrolnej. Wprawdzie liczba gospodarstw kmiecych i za
gród polnych utrzymuje się na mniej więcej tym samym poziomie, a na
wet niekiedy nieznacznie wzrasta, ale procentowy udział kmieci i za
grodników polnych w ogólnej liczbie mieszkańców wsi poważnie spadł. 
W rezultacie stanowili oni pod koniec XVII w. zdecydowaną mniejszość 
we wszystkich kategoriach dóbr feudalnych. Proces ten przybrał jeszcze 
na sile w okresie późniejszym. Jeśli w 1654 r. kmiecie stanowili jeszcze 
42,4% ogółu ludności wiejskiej, to w 1787 r. liczba ta spada do 22,8% 17. 
Dokonywała się w ten sposób kolonizacja zagrodnicza, a jeszcze bardziej 
chałupnicza. Znajdowała ona także wyraz w powstawaniu nowych, cał
kowicie bezkmiecych, zagrodniczych lub nawet wyłącznie chałupniczych 
w si18. Kolonizacja ta jest zjawiskiem charakterystycznym nie tylko 
dla hrabstwa kłodzkiego, ale także dla pozostałych części Śląska i kra
jów ościennych: Czech, Moraw, Łużyc, a nawet niektórych terenów 
Rzeczypospolitej 19.

Nasuwa się obecnie pytanie, jakie czynniki wpłynęły na takie a nie 
inne ukształtowanie się uwarstwienia wsi w hrabstwie kłodzkim. Było 
ich wiele. Do najważniejszych zaliczyć należy warunki ekonomiczne. 
Rozwój tkactwa, gospodarki folwarcznej i leśnej stwarzał zapotrzebo
wanie na tanią siłę roboczą i istnienie mocnej liczebnie warstwy biedoty 
było w tych warunkach niezbędne. Z drugiej strony dawały one ubogiej

15 Urbarium  der H errschaft G rafenort, 1662, PAP Kł., sygn. Urb. 67-A llb.
16 H o c h b e r g ,  op. cit., s. 153.
17 W. D z i e w u l s k i ,  Zaludnienie i germ anizacja ziem i kłodzkiej, s. 87.
18 O powstałych w XVII w. nowych wsiach informuje najlepiej V o l k m e r ,  

V erzeichnis d er Städte, D örfer und w ichtigsten K olonien  der G rafschaft Glatz 
(Vierteljahrschrift des Vereins für Geschichte und Heimatskunde der Graf
schaft Glatz, R. IX, 1889/90, s. 206 i n.).

19 Por. np. L. M u s i o ł, Aus der Siedlungsgeschichte des P lěsser Landes (Deut
sche Monatshefte, 1940/41, nr 7, s. 64); G. K o r s e  h e i t ,  B eiträge zur G eschichte  
der O berlausitzer Leinenindustrie (Neues Lausitzisches Magazin, 1886, t. LXII, 
s. 24); P ł a c h t ,  op. cit., s. 119 i n.; L. W i a t r o w s k i ,  Latyfundium  klasztoru  
klarysek  ze Starego Sącza (X III—X V III w iek) (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Seria A, nr 13, Historia II, s. 147).



ludności środki egzystencji. Liczne łąki i pastwiska, zwłaszcza w górskiej 
części hrabstwa kłodzkiego, pozwalały na trzymanie bydła, zwłaszcza 
krów i kóz, co też w dużym stopniu potaniało środki utrzymania. Cha
rakterystyczne jest, że z przyczyn ekonomicznych w jednych majątkach 
główną rolę w powiększaniu się liczby biedoty wiejskiej odgrywała go
spodarka leśna, w innych natomiast folwarczna. Wydaje się jednak, że 
najważniejszy w tym procesie był rozwój gospodarki folwarcznej. Do
wodzi tego fakt, że tempo wzrostu ilościowego biedoty chłopskiej naj
słabsze było w dobrach kameralnych i miejskich, w których rozwój go
spodarki folwarcznej odbywał się najwolniej. W 74 wsiach kameralnych 
znajdowały się w interesującym nas okresie zaledwie 2 folwarki20. 
Do powiększenia się liczby biedoty wiejskiej przyczynił się w nich 
głównie rozwój gospodarki leśnej i tkactwa. Natomiast w dobrach ry
cerskich, w których już w XVI w. liczba folwarków była duża, 
a w XVII w., zwłaszcza po wojnie trzydziestoletniej, jeszcze wzrosła21, 
rozwój gospodarki folwarcznej stanowił czynnik decydujący. Rolę roz
woju gospodarki folwarcznej w powstawaniu dużej grupy biedoty chłop
skiej widać jeszcze wyraźniej na przykładzie gospodarstw wolnych 
kmieci i sędziów, w których już w połowie XVII w. stanowiła ona zde
cydowaną większość. Gospodarstwa te były faktycznie folwarkami, 
w większości o powierzchni 3—7 łanów22, i bez siły najemnej nie mo
gły egzystować. Siła najemna była jednak droga. O wiele bardziej opła
cało się osadzać drobnych zagrodników i chałupników, którzy dostarczali 
swojej zwierzchności gruntowej pańszczyznę pieszą. Stąd też wśród pod
danych wolnych kmieci i sędziów spotykamy przede wszystkim cha
łupników i zagrodników.

Niemałą rolę w powstawaniu tak licznych gospodarstw bezrolnych 
względnie małorolnych miała świadoma polityka feudałów, którzy, zmie
rzając do podniesienia dochodowości własnej gospodarki, rozwijali go
spodarkę folwarczną, leśną, przemysły dworskie i tkactwo, dbając rów
nocześnie o zapewnienie dla nich siły roboczej. Przystępując do odbudo
wy zniszczonej przez wojnę gospodarki,'dbali przy obsadzaniu pustek 
o to, żeby na miejscu zniszczonych gospodarstw kmiecych powstało jak 
najwięcej karłowatych lub bezrolnych gospodarstw chałupniczych, za- 
grodniczych i komorniczych, słabych i ekonomicznie zależnych od dwo
ru. Z tego powodu w czasie powojennej odbudowy wcale nierzadkim zja-

80 B. P r i e 11 w i t z, Schlesiens K am m erw irtschaften  und deren  V erw altung  
in d er Zeit von 1675—1740 (Zeitschrift für Geschichte Schlesiens, R. XV, 1881, 
s. 303).

81 Sprawą tą zajmuję się dokładniej w znajdującej się w druku pracy doktor
skiej pt. Ruchy ch łopsk ie na Pogórzu S udeckim  w  drugiej połow ie X V II w.

28 N o v o t n y, op. cit., s. 85—87.



wiskiem był podział pustych gospodarstw kmiecych między zagrodników 
i. chałupników23, a zdarzały się nawet wypadki parcelacji folwarków 
między zagrodników. Z parcelacją folwarków spotykamy się jednak 
tylko w dobrach kameralnych24. Z drugiej strony feudałowie zaintere
sowani byli również wT utrzymaniu pewnej ilości gospodarstw kmiecych 
ze względu na pańszczyznę sprzężajną oraz dochody w postaci renty 
pieniężnej i naturalnej. Z tego powodu w większości wsi liczba gospo
darstw kmiecych utrzymała się na dawnym poziomie, a nawet niekiedy 
trochę wzrosła. Sprzyjały temu zresztą także zwyczaje spadkowe chło
pów w postaci zasady niepodzielności gospodarstw chłopskich i majo
ratu, na której mocy gospodarstwo dziedziczył tylko jeden syn, prze
ważnie najstarszy; na nim spoczywał obowiązek spłacenia pozostałego 
rodzeństwa25.

Osadników na nowe gospodarstwa zagrodnicze i chałupnicze dostar
czała przeważnie miejscowa ludność. Przy obowiązującej zasadzie nie
podzielności gospodarstw i przy postępującym upadku miast wzrastająca 
na skutek przyrostu naturalnego ludność wiejska znajdowała w ten spo
sób zatrudnienie. Najczęściej osadzano na nich synów zagrodników 
i chałupników, ale także, choć rzadziej, kmieci. Zaraz po zakończeniu 
wojny trzydziestoletniej często osadzano ludzi obcych, którzy przyjmo
wali poddaństwo, wkupując się u danego feudała; później wypadki takie 
były rzadsze 26.

S t o s u n k i  d e m o g r a f i c z n e  w z i e m i  k ł o d z k i e j

Dotychczas zajmowaliśmy się przede wszystkim próbą ustalenia 
ilości poszczególnych typów gospodarstw chłopskich oraz ich wzajem
nego stosunku liczbowego do siebie w różnych majątkach położonych 
na terenie hrabstwa kłodzkiego. O wiele trudniej natomiast jest ustalić 
liczbę ludności wiejskiej w ogóle oraz przeciętną ilość osób mieszkają-

23 J. K ö g 1 e r, H istorische Beschreibung der H errschaft N iedersteine sam t zu
gehörigen O rtschaften  (Vierteljahrschrift..., R. I, 1881/82, s. 300).

24 Np. w 1651 r. w Kotle, W. M a d e r, Chronik der Stadt Lewin, Habelschwerdt 
1868, s. 30, i w Stojkowie, J. K ö g 1 e r, H istorische und topographische B eschrei
bung der im  G latzer District gelegenen  und zu R engersdorfer P farrei gehörigen 5 
D örfer R engersdorf, E iserdorf, M ärzdorf, Piltsch und Aspenau  (Vierteljahrschrift..., 
R. IV, 1884/85, s. 314).

25 Mówią o tym niemal wszystkie „porządki sądowe“ z terenu hrabstwa kłodz
kiego, np. dominium gorzanowskiego, PAP Kł., sygn. Urb. 67-A llb, fol. 225, Jerzy- 
kowic Małych, ibid., sygn. C 3b-A 1, fol. 4, i Krajanowa, WAP Wr., AM, sygn. A 
nr 41.

26 R. L a u t e r b a c h ,  Die Ansiedlung der W eber au f den D orfauen des K reises  
R eichenbach  (Schlesische Geschichtsblätter, 1932, nr 3, s. 46).



Tab. IX . Ilość osób zamieszkujących 34 wsie kameralne w hrabstwie kłodzkim
w 1684 r. 27

Nazwa wsi

Biała woda
Brzozowie
Dańczów
Długopole Dolne
Długopole Górne
Domaszków
Gniewoszów
Gołaczów
Jarków
Jawornica
Jeleniów
Jerzy ko wice Małe 
Jerzykowice Wielkie 
Kocioł 
Lesica 
Marcinków 
Międzygórze 
Młoty 
Mostowice 
Niemo jów 
Nowa Bystrzyca 

i Spalona 
Nowy Waliszów 
Poniatów 
Ponikwa 
Poręba 
Różanka 
Rudawa 
Stary Waliszów 
Taszów 
Wójtowice 
Za krze 
Zalesie 
Żyznów

R a z e m

Kmiecie 
i zagrodni

cy polni
Zagrodnicy 

i chałupnicy

ca i .O >» 
N O . N
O  W Jh

J  UH3

Przeciętnie
2 ;§  W gospo-
-  w darstwiei-l o

11
3 1

10 12
7 8

32 31
60 46
20 16
24 12

6 11
10 12
14 6
6 2

11 15
— 1300»■H 11
38 10
— 38
14 3
— 15
39 12

2
6
2
7

12
4
1
4
2
8 
2
7 
1 
4 
1

1
2
8

11
6

28
17 
70

118
40
37 
21 
24 
28 
10 
33 
14 
33 
49
38
18 
17 
59

65 5,9
36 6,0

186 6,6
384 22,6
391 5,6
683 5,8
223 5,6
189 5,1
116 5,5
165 6,9
145 5,2
63 6,3

198 6,0
78 5,6

183 5,5
204 4,2
195 5,1
92 5,1
76 4,5

376 6,4

50
38
11
22
44
40
4
5

14 
24
15 
22

7

619

20
43 

8
31
18
44 
20
9

14
21
26
17
8

553

6 76 678
15 96 552

1 20 105
5 58 330
8 70 346

16 100 578
1 25 123
5 19 169
8 36 131
2 47 259
6 47 305
2 41 146
4 19 88

153 I 1327 ! 7859

8,9
5.8 
5,3
5.7
4.9
5.8
4.9
8.9 
3,6
5.5
6.5
3.6
4.7

5,9

cych w różnego typu gospodarstwach chłopskich. Nie potrafimy też na 
ogół ustalić liczebności rodzin kmiecych, zagrodniczych, chałupniczych 
lub komorniczych. W omawianym okresie bowiem nie przeprowadzano 
spisów ludności. Dysponujemy jednak danymi odnoszącymi się do ponad

87 Tab. IX  opracowano na podstawie dwu wyżej cytowanych tabel o powinno
ściach chłopów z dóbr kameralnych w pow. bystrzyckim i kłodzkim.



30 wsi, które mówią nie tylko o ilości gospodarstw, ale także o liczbie 
osób zamieszkujących te wsie.

W cytowanych już wyżej kilkakrotnie wsiach kameralnych pow. by
strzyckiego i kłodzkiego w osiemdziesiątych latach XVII w. przeciętnie 
na gospodarstwo chłopskie przypadało 5,9 osoby (tab. IX). Jednakże 
w poszczególnych wsiach liczba osób przypadających na jedno gospo
darstwo chłopskie była bardzo różna. Najwyższa przeciętna występuje 
w Długopolu Dolnym, gdzie wynosiła ona aż 22,6 osoby na gospodar
stwo. liczba ta jednak wydaje się mało prawdopodobna. Widocznie 
urzędnik sporządzający spis ludności popełnił pomyłkę. liczba ta odbie
ga wyraźnie od przeciętnych ustalonych dla innych wsi. Największą 
ilość osób w gospodarstwach chłopskich spotykamy poza tym w Starym 
Waliszowie i Nowej Łomnicy. Przeciętna dla tych wsi wynosiła 8,9 
osoby. Te dane można już przyjąć jako zupełnie wiarogodne. Najmniej 
osób w jednym gospodarstwie chłopskim występuje w Zalesiu i Ta- 
szowie (przeciętnie 3,6 osoby) oraz w Marcinkowie (przeciętnie 4,2 
osoby).

Na podstawie pozostających do naszej dyspozycji danych nie da się 
ustalić wielkości rodzin poszczególnych kategorii ludności poddanej. 
W spisach bowiem, które stały się podstawą do opracowania tab. IX, po
dawano sumarycznie ilość osób zamieszkujących daną wieś, bez rozbicia 
na różne kategorie gospodarstw chłopskich. Nie wyodrębniono też czela
dzi chłopskiej, której jednak, zważywszy na ubóstwo chłopów kameral
nych i niewielkie rozmiary posiadanych przez nich gospodarstw, nie 
było zapewne dużo. Czeladź trzymali przecież tylko najzamożniejsi 
chłopi, przeważnie kmiecie, i to nie wszyscy. Obciążenia pańszczyźniane 
chłopów w dobrach kameralnych były minimalne, co przy małych roz
miarach gospodarstw nie stwarzało potrzeby zatrudniania siły najem
nej. W rezultacie uzyskane przeciętne ilości osób mieszkających w jed
nym gospodarstwie chłopskim w poszczególnych wsiach zbliżone są do 
przeciętnej wielkości rodzin chłopskich w tych wsiach. Jest to tym 
bardziej prawdopodobne, że we wspomnianym spisie ludności do „go
spodarzy“ zaliczono również komorników, którzy najczęściej nie posia
dali rodzin28. A przecież w omawianych wsiach stanowili oni ll,7°/o 
wszystkich „gospodarzy“. Fakt ten wpływał poważnie na wysokość 
przeciętnej ilości osób mieszkających w gospodarstwach chłopskich, 
oczywiście tylko w tych wsiach, w których mieszkali komornicy.

W kilku wypadkach na podstawie tab. IX  da się obliczyć przecięt
ną wielkość rodziny różnej kategorii ludności chłopskiej. I tak np. w Bia

28 R. H e c k ,  Studia nad położen iem  ekonom icznym  ludności w iejsk ie j na Śląsku  
w X VI w., Wrocław 1959, s. 71.



łej Wodzie mieszkali tylko drobni kmiecie (Stückleute). Przeciętnie na 
jedną rodzinę przypadało w tej wsi 5,9 osoby. W Międzygórzu natomiast 
spotykamy tylko zagrodników i chałupników. W tej wsi w skład jednej 
rodziny wchodziło przeciętnie 5,1 osoby. W Kotle obok 13 rodzin za- 
grodniczych i chałupniczych mieszkał tylko 1 komornik. Przeciętna dla 
tych 14 rodzin wynosiła 5,6 osoby. W Mostowicach wreszcie przeciętna 
wielkość 15 rodzin zagrodniczych i chałupniczych oraz 2 komorniczych 
wynosiła 4,5 osoby.

Przytoczone wyżej przykłady dowodziłyby, że najliczniejsze były ro
dziny kmiece, mniej liczne natomiast — zagrodnicze i chałupnicze. Po
krywa się to z przyjętą w literaturze naukowej tezą, że biorąc ogólnie 
im bogatszy był chłop, tym liczniejszą posiadał rodzinę i tym więcej 
osób występowało w jego gospodarstwie29. Teza ta nie zawsze znaj
duje potwierdzenie w danych zawartych w tab. IX. W Starym Waliszo- 
wie np. mieszkało tylko 5 kmieci, a z przedstawicieli biedoty chłopskiej 
— 9 zagrodników i chałupników oraz 5 komorników. Mimo przewagi 
liczebnej uboższych chłopów przeciętna ilość mieszkańców gospodarstwa 
chłopskiego w tej wsi była bardzo wysoka (8,9 osoby). W Marcinkowie 
natomiast zdecydowanie przeważali kmiecie i zagrodnicy polni (38 ro
dzin przy 11 biedniackich), a mimo to przeciętnie na jedno gospodarstwo 
przypadało w tej wsi zaledwie 4,2 osoby. Z podobnym zjawiskiem spo
tykamy się również w szeregu innych wsi, np. w Porębie, Dańczowie, 
Młotach itd. Występują jednak i takie wsie, w których wielkość rodzin 
chłopskich była wprost proporcjonalna do wielkości gospodarstw, np. * 
Nowa Bystrzyca i Spalona. Mówią o tym również dane zaczerpnięte ze 
Scinawki Średniej. 6 tamtejszych kmieci miało w sumie 20 dzieci, 
a 26 zagrodników — 67 dzieci. W jednym gospodarstwie kmiecym prze
ciętna ilość dzieci wynosiła 3,3, zagrodniczym natomiast 2,2 30. Rodziny 
kmiece były zatem w tej wsi przeciętnie liczniejsze niż zagrodnicze.

Reasumując, stwierdzić należy, że w świetle danych spisu ludności 
w 34 wsiach kameralnych, pochodzącego z 1684 r., w jednym gospo
darstwie chłopskim mieszkało przeciętnie 5,9 osoby. W związku z tym 
nasuwa się postulat zmiany przyjętego w literaturze przedmiotu 31 mnoż
nika przy obliczaniu liczby ludności wiejskiej w hrabstwie kłodzkim 
w okresie późnego feudalizmu z 5 na 6 osób dla każdego gospodarstwa

29 T. Ł a d o g ó r s k i ,  Studia nad zaludnieniem  P olski X IV  w ieku, Wrocław 
1958, s. 33. T. Ładogórski przytacza znane mu z literatury i własnych badań przy
kłady ilustrujące wielkość rodzin poszczególnych kategorii ludności chłopskiej. Po
dobnie robi H e c k ,  op. cit., s. 72, przypis 15.

30 S pecificatio  d erer zum M ittelstein ischen O berho ff gehörigen  K in der und 
W eisse, 1676, PAP KL, sygn. Urb. 8-A 11c.

31 Por. D z i e w u l s k i ,  Zaludnienie i germ anizacja ziem i k łodzkiej, s. 87.



chłopskiego. Zmiana ta wydaje się tym bardziej celowa, że przeciętną 
6 osób uzyskano na podstawie danych ze stosunkowo dużej ilości wsi, bo 
niemal z Vs wszystkich wsi w hrabstwie kłodzkim. Przy obliczaniu tej 
przeciętnej uwzględniono również komorników, choć skądinąd wiadomo, 
że rodziny komornicze należały raczej do rzadkości. Wsie kameralne 
należały wreszcie do najuboższych w hrabstwie kłodzkim i przypuszczać 
można, że w zamożniejszych wsiach rodziny chłopskie były liczniejsze. 
Na podstawie pozostających do naszej dyspozycji materiałów tylko 
w niektórych wypadkach udało się stwierdzić, że w zamożniejszych 
gospodarstwach chłopskich (kmiecych i zagrodach polnych) mieszkało 
więcej osób niż w uboższych (zagrodniczych i chałupniczych).




