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WŁADYSŁAW DZIEWULSKI 

NOWE DANE STATYSTYCZNE O LUDNOSCI MIAST I WSI SLĄSKA 

W XVI WIEKU 

W Archiwum Państwowym Miasta Wrocławia i Województwa Wro
cławskiego zachował się pochodzący z archiwum m. Jawora rękopis opra
wiony z sygnaturą: ,,Akta m. Jawora VIII 290 Handlungen Filrstentage 
1569". Należy on do 'kategorii źródeł zwanych „Acta Publica", zawiera
jących odpisy uchwał i postanowień Sejmu Śląskiego. Umieszczono tu 
m. in. sumarycme wyniki (nie wszystkie) przeproWradzonego w 1577 r. 
spisu zobowiązanych do udziału w obronie krajowej zgodnie z uchwa
loną wtedy ordynacją 1. 

Najpierw spotykamy dwa wykazy <lomów miejskich i przedmiejskich 
ułożone według poszczególnych księstw i państw stanowych 2, obydwa są 
niekompletne, gdyż nie obejmują niektórych jednostek terytorialnych, 
jednak w wykazie <lrugim figuruje ich nieco więcej, zresztą bez danych 
statystycznych. Według adnotacji na wykazie pierwszym sporządzono go 
w 1577 r., wykaz drugi podaje datę 1 I 1577 r. Dane z obydwóch wy
kazów podaliśmy łącznie w ta·b. 1. Są one zdumiewająco niskie. W świetle 
przeprowadzonego wówczas spisu zobowiązanych do obrony kraju ludzi 
osiadłych (tzn. posiadaczy nieruchomości niezależnie od jej rozmiarów 
i wartości) było 24 648 mieszczan, przedmieszczan zaś 9662; po doliczeniu 
34 budników i 76 właścideli folwar'ków mieszczańskich (położonych· 
w obrębie gruntów miejskich) otrzymamy ogółem 34 420 osiadłych mie
szkańców miast - głów gospodarstw domowych, a ta liczba winna być 
nieco mniejsza od rzeczywistej liczby domów. 

Zresztą informacjom tab. 1 zadają kłam umiesz-czone bezpośrednio po 
nich dane o zabudowie miast królewskich w księstwach świdnickim i ja
worskim (tab� 2). Wykaz ten dzieli domy w miastach na 3 kategorie: 
1. domy karczmarzy (tzn. domy wyposażone w monopolistyczny przywi
lej warzenia piwa), 2. domy mieszkalne (tzn. położone w obrębie murów
miejskich, zwykle na peryferiach miasta właściwego i nie posiadające

1 W. Dz i e  w u 1 s k i, Zaludnienie Śląska w końcu XVI i początku XVII w.

(Przegląd Zachodni, VIII, 1952, zeszyt dodatkowy, s. 419 n.). 
2 Archiwum Państwowe Miasta Wrocławia i Woj. Wrocławskiego, Akta m. Ja

wora VIII 290 (skrót: AmJ.), k. 302-306v.

2 - Sobótka 1975, z. 4 
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Tab. 1. Zabudowa miast śląskich w 1577 r. 

Lp. Jednostka terytorialna 
Liczba domów miejskich 

i przedmiejskich 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

biskupstwo wrocławskie 
księstwo karniowskie 

legnickie 
brzeskie 

" 
cieszyńskie 

państwo stan. frysztackie 
frydeckie 

księstwo oleśnickie 
ziębickie 
świdnickie i jaworskie 
opawskie 
głogowskie 
opolskie i raciborskie 
żagańskie 

państwo stan. żmigrodzkie 
milickie 

m. Wrocław

sycowskie (z Międzyborzem) 
pszczyńskie 

Kapituła wrocławska
Al brech tice
Ściborzyce Male 

Lenno grodzkie Uraz

Ogółem 

2236 
1100 
J903a 
25003/4 

287 
184 

b 

633 
497 1/4 

2736C 
1572 
3554 
2332 
908 
300 

159 

2541 

36 

95 

23574d +x 

a W tym 137 domów spalonych; nie dostarczyli danych Skoppow ie, ksieni z Lubomierza 
pan Hans Braun, prepozytura Mieroszów3

• 

b Panowie Jerzy i Gotard Logau n'ie dostarczyli danych. 
c Brak danych z Nowogrodźca. Z tego w miastach królewskich 2238 domów 

(753 uprzywilejowanych, 564 mieszkalne, 921 domków na przedmieściach). 
d W źródle mylnie: 23578. 

przywileju piwowarskiego) i 3. domy na przedmieściach. Ponadto przy 

niektórych miastach podano iliczbę kmieci i zagrodników; niewątpliwie 
byli to mieszkańcy wsi należących do tych miast jako kolektywnych 

panów feudalnych 4. 

Mylne podsumowanie dwóch pierwszych kolumn iliczb dotyczących 

księstw świdnickiego i jaworskiego trafiło do wykazu domów miejskich 

i przedmiejsk'ich przedstawionego w tab. l. 

3 Informacje te budzą wątpliwości. Wprawdzie bowiem rodzina Skoppów posia
dała w XVI w. włoście chocianowskie położone w księstwde legnickim, to jednak 
zarówno klasztor w Lubomierzu, jak i prepozytura mieroszowska znajdowały się 
poza jego granicami, pierwszy w księstwie jaworskim, druga w księstwie świdnic
kim. Być może, źe pisarz po prostu się pomylił. 

' AmJ., k. 305-306. 
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Tab. 2. Wykaz domów w miastach królewskich księshv świdnickiego i jaworskiego w 1577 r. 

Domy 
Lp. Miasto 

z przywilejem I I przedmiejskie 
Kmiecie Zagrodnicy 

zwykłe 

J. Świdnica 268 142 472 302 46 

2. Kamienna Góra l 12 15 23 - -
3. Strzegom 145 95 22 30 -
4. Bolków 106 11 15 - -
5. Dzierżoniów 144 l 10 41 14 -
6. Jawor 245 32 24 62 -
7. Lwówek 244 80 117 90 -

8. Wleń 63 43 - - -
9. Bolesławiec 190 - 63 64 -

10. Jelenia Góra 176 - 102 53 -
lJ. Świerzawa 60 38 42 - -

-

Ogółem 1753 566 921 615 46 

W źródle 753 564 921 - -

a W źródle dopisek: bogaci kramarze, budnicy, domy mieszkalne. 

Również liczby domów w tab. 2 są znacznie mniejsze od podanych 
w innych źródłach. Stosunkowo największa zgodność informacji wystę
puje jedynie w odniesieniu do Wlenia i Świerzawy s. Zwal'n'ia to oczywiś
cie od obowiązku dalszej ana-lizy przytoczonych liczb. 

W innym miejscu w rękopisie jaworskim znajdujemy znowu dane sta
tystyczne zaczerpnięte ze spisu z 1577 r. Na czele umieszczono 'księstwo 
brzeskie. Wymieniono w nim 325 osób stanu szlacheckiego, 20 duchow
nych, 2122 mieszczan i ponoszących ciężary miejskie, 37 budników 
w miastach, 624 przedmieszczan, 5105 kmieci, 4744 zagrodników wolnych 
i dzierżawców sadyb zagrodniczych, 40 posiadaczy dóbr wolnych, 127 
wiatraków, młynów dziedzicznych i wydzierżawionych, 22 kowali wiej
skich oraz 39 rzemieślników (wiejskich) 1 innych. Razem 13 225. 

Powyższe liczby nie są dokładne. Trudno przyjąć, by w całym księ
stwie było tylko 20 duchownych - posesjonatów (posiadaczy gruntów 
proboszczowskich). Dane liczbowe z 1577 r. są jednak wyższe od wyników 
analogicznego spisu osiadłych z 1619 r. Można było spodzi€wać się, że 
w tym okresie liczba osiadłych zwiększy się wskutek powstawania no
wych sadyb na wsi i budowy nowych domów w miastach. Tymczasem 
wykazano wtedy w księstwie brzeskim 10 668 osiadłych 6, a więc aż 
o 19,30/o mniej. Spis osiadłych z 1620 r. 7 wymienia 10 701 osób bez szlach
ty i duchowieństwa. Ponteważ w 1577 r. było 12 980 osiadłych bez szlach-

5 Zob. D z i e w u 1 s k i, Zaludnienie ... , s. 35-42. 
6 Acta Publica 1619, Wrocław 1869, s. 117-118. 
7 W. Dz ie w u 1 s ki, Studia i materiały do dziejów miast śląskich (Sobótka, 

X, 1955, nr 4, s. 649-652). 
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ty i kleru, ubytek dla 1620 r. wynosi 17,6°/o, co oczywiście jest zgoła nie
prawdopodobne. 

Spróbujemy teraz oszacować liczbę całej ludności księstwa w 1577 r. 
Użyjemy w tym celu wskaźników, jakie zastosowaliśmy przy obliczaniu 
ludności całego Śląska opierając się na tym samym spisie 8• Chcąc osza
cować zaludnienie miast, pomnożymy sumę mieszczan, przedmieszczan 
i budników (2783 osoby) przez współczynnik 7,5; uzyskany wynik będzie 
wynosił 20 772 osoby. Celem ustalenia liczby ogółu mieszkańców wsi 
(wraz ze szlachtą, duchowieństwem, rzemieślnikami itp.) pomnożymy wo
bec braku chałupni'ków sumę kmieci i zagrodników (9849 osób) przez 
współczynnik 10, uzyskując w rezultacie 98 490 osób. Całe zaludnienie 
księstwa wynosiłoby 119 262 osoby. 

Z kolei zastosujemy metodę użytą przez T. Ładogórskiego w celu 
oszacowania zaludnienia Górnego Śląska w tym samym czasie o. Liczy on 
7 osób na 1 mieszczanina i 6 osób na 1 przedmieszczanina, dodając w mia
stach 150/o na duchowieństwo, szlachtę, ich służbę i osoby pominięte 
z różnych przyczyn podczas rejestracji. Na wsi na gospodarstwa sołtysie 
i kmiece przyjmuje średnią 8 osób (wraz ze służbą i komornikami), na 
zagrodnika, młynarza i karczmarza 6 osób, na chałupnika 4 osoby, doda
jąc 300/o na szlachtę, duchowieństwo, ich służbę i pominiętych w czasie 
spisu. W konsekwencji -ludność miejska w księstwie brzeskim liczyłaby 
Zł 388 osób, ludność zaś wiejska - 80 576 całe zaś zaludnienie -
101 964 osoby. 

Dość dokładne ujęcie ludności z 1787 r. wykazało w księstwie brzes
kim 108 558 mieszkańców, w tym 18 511 w miastach 10. Uwzględniono tu
taj również należącą do księstwa oleśnickiego enklawę wołczyńską. Spis 
z 1577 r. także objął niechybnie tę enkl,awę, gdyż utworzone wtedy o'b
wddy, na jakie podzielono Śląsk stosownie do postanowień ordynacji obro
ny k,rajowej, tworzyły zwartą całość pod względem terytorialnym, a za 
tym mieszkańców enklaw z reguły liczono razem z mieszkańcami otacza
jących je większych jednostek terytorialnych. Powierzchnia księstwa 11 

w granicach spisu z 1577 ir. obejmowałaby 2344 km 2• Gęstość zaludnie� 
nia wynosiłaby w świetle pierwszego oszacowania około 50, według dru
giego zaś - około 43 mieszkańców na 1 km2

• 

s Dz i e w  u 1 s k i, Zaludnienie ... , s. 3-16. 

• 9 T. Ł a d o g  ó r s k i, Demograficzny obraz Górnego Sląska w epoce feudalnej
(Górny Sląsk. Prace i materiały geograficzne, Kraków 1955 s. 277)·. 

10 Wszystkie dane statystyczne pochodzące z 1787 r. czerpiemy z publikacji: 
Gener�lne tabele statystyczne Sląska 1787 roku, wyd. T. Ładogórski, Wrocław 1954. 

11 Powierzchnię powiatów śląskich według podziału terytorialnego obowiązu
jącego przed XIX w. podaje J. Zi e k u r s c h, Hundert Jahre SchlesiScher Agrar
geschichte von Hubertusburger Frieden bis zum Abschluss der Bauernbefreiung, 
wyd. 2, Wrocław 1927, s. 408-411 (mile geograficzne_ przeliczyliśmy na kilometry 
kwadratowe według mnożnika 55,06). 
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Nasuwa się teraz pytanie, czy jest możliwe, żeby księstwo to miało 
w 1577 r. mniej więcej tyluż mieszkańców, co w 1787 r. Wyniki obyd
wóch naszych oszacowań nie mogą rościć pretensji co do dokładności, ale 
nie jest wykluczone, że są one (szczególnie niższe z nich) w jakimś stop
niu zbliżone do prawdy. Trzeba pamiętać, że liczba kmieci zmniejszyła się 
z 5105 w 1577 r. na 2549 w 1787 r., a liczba mieszczan z 2783 na 1911, 
w rezultacie zmniejszenie się liczby najludniejszych gospodarstw domo
wych mogło zrównoważyć silny przyrost biedoty miejskiej i wiejskiej. 

Z kolei w spisie figuruje majętność Jerzego Brauna, czyli państwo 
stanowe sycowskie, które pozostawało· w posiadaniu rodziny Braunów 
w latach 1570-1592, a także włość międzyborska. 

W posiadłości J. Brauna zanotowano 46 osób stanu szlacheckiego, 197 
mieszczan w miastach,· 644 kmieci, 444 zagrodników, 4 wolnych kmieci, 
25 młynarzy i 146 osób we włości międzyborskiej. Razem 1506 12. Bez 
włości międzyborskiej, stanowiącej eksklawę powiatu oleśnickiego, bę
dziemy mieli 1360 osiadłych, czyli aż o 58,50/o więcej niż figuruje w wy
nikach spisu w 1619 r. (858 osób). 

Oszacowanie za-ludnienia naszą metodą da 14 77 mieszkańców miast 
i 10 920 mieszkańców wsi, r-azem 12 397 osób, a metodą Ładogórskiego od
powiednio 1586, 10 981 i 12 1567. Powierzchnia pow. sycowskiego wynosiła 
569 km2. Na 1 km2 przypadało 21,8 bądź 22,1 osoby. 

W 1787 r. w powiecie tym na-liczono 20 888 mieszkańców w tym 2774 
w miastach. Liczba szlachty posesjonatów wynosiła 15, ludzi wolnych 
było 18, kmieci pańszczyźnianych 406, młynarzy 39, natomiast liczba za
grodników wzrosła do 1402, chałupników zaś naliczono 131. Mieszczan 
miało być 403. A więc wskaźnik obrazujący stosunek ogólnej liczby 
mieszkańców wsi do sumy kmieci, zagrodników i chałupników wynosił 
9,2, dla miast zaś odpowiednio 6,9. I w tym wypadku nasze oszacowanie 
-ludności pow. sycowskiego w 1577 r. moż,na przyjąć za zbliżone do
prawdy.

Wyniki spisu w ks. legnickim podaje tab. 3. 
Spis z 1619 r. wykazał w tym księstwie 14 127 osiadJych, czyli 

o 121,70/o więcej. Ponieważ tak wielki przyrost naturalny i migracyjny
w ciągu zaleqwie 42 lat budzi wątpliwości, musimy zanalizować dane
z 1577 r. W 1787 r. było w księstwie 1968 domów mieszczańskich w mias
tach właściwych i na przedmieściach. ·Liczba mieszczan p_osesjonatów
musiała być nieco mniejsza, gdyż niektórzy mieli po parę domów. Tym
czasem w 1577 r. na-liczono 2088 osiadłych mieszczan i przedmieszczan,
czyli więcej niż w 1787 r. Pozwala to przypuszczać, że dane tego spisu
są na ogół poprawne, o ile odnoszą się do miast. Na wsi liczba kmieci
(1754) chyba też zasługuje na zaufanie, gdyż w 1787 r. było ich tylko
1405, czyli o 19,90/o mniej; tak duży ubytek kmieci odpowiada na ogół

12 AmJ., k. 409v. 
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Tab. 3. Osoby spisane w księstwie legnickim' 3 
-- -----

Lp. l Wyszczególnienie Liczba 
% bezwzględna 

1. / Osoby stanu szlacheckiego ]27 2,0 
2. Mieszczanie w miastach 1539 24,2 
3. Przedmieszczan ie 559 8,8 
4. Posiadacze folwarków (w miastach) 49 0,8 
5. Kmiecie 1754 27,5 
6. Zagrodnicy pańszczyźniani (Hofgertner) 508 8,0 
7. Zagrodnicy dziedziczni 619 9 7 

' 

8. Wolni zagrodnicy 
• 

222 3 4  
9. Zagrodnicy szeflowia 146 2'3 

JO. Szeflowi zagrodnicy omlóckowi 91 1„4 

11. Zagrodnicy dzierźawcy (Mitgertner) 266 4,2 
12. Chałupnicy 143 2,2 
13. Szewcy 23 0,4 
14. Kowale 34 0,5 
15. Krawcy 33 0,5 
16. Plócieonicyb 43 0,7 
17. Młynarze 21 0,3 
18 . Domki na wygoniec 193 3,0 

----

Ogółem 6370 100,0 
W źródle 6779 

a Zagrodnicy obowiązani do pracy na pańskiem w zamian za wynagrodzenie w naturze (zbożu). 
b Szewcy, kowale, krawcy i plóciennicy byli rzemieślnikami wiejskimi należącymi zapewne 

do kategorii chałupników. 
c Chodzi tu zapewne o chałupników wygonowycli. 

przemianom społecznym na wsi, jakie nastąpiły w XVII i XVIII w. Nato
miast liczba zagrodników powiększyła się niemal dwukrotnie (3747 za
miast 1998 w 1577 r.), liczba zaś chałupników wzrosła niemal ośmiokrot
nie (z 336 na 2635). Wydaje się, że z jednej strony spis legnicki z 1577 r. 
mógł pominąć niemało osiadłych szczególnie na wsi, natomiast z drugiej 
strony w latach 1577-1619 nastąpił szybki wzrost liczby przedmieszczan 
oraz zagrodników i chałupników. 

Stosując naszą metodę obliczamy ludność miast na 15 735 osób, całą 
zaś ludność wiejską na 39 420 osób, razem 55 155 mieszkańców. Po zasto
sowaniu metody T. Ładogórskiego odpowiednie liczby wynoszą: 16 620, 
34 598 oraz 51 218. Księstw.o miało 1098 km2 . Na 1 km2 przypadało 50, 
bądź 44,6 osoby. W 1787 r. naliczono w księstwie 84 046 mieszkańców 
w tym 15 832 w miastach. 

W księstwie żagańskim spisano 63 panów i szlachty, 966 mieszczan, 

36 przedmieszczan, 161 domków na nawsiu, 63 sołtysów, 1393 kmieci, 
753 zagrodników, 220 posiadaczy małych domków (chałupnicy), 16 mły-

13 Tamże, k. 409-409v. 



Zaludnienie Sląska w XVI w. 461 
----------

nów i 39 rzemieślników (wiejskich). Razem 3710 osiadłych 14. W źródle 
nadmieniono, że panowie (tzn. wyższa szlachta) nie dostarczyli danych 
liczbowych; podana suma jest mylna (3513). 

W 1619 r. naliczono w księstwie 3874 osiadłych, co oznaczałoby przy
rost tylko o 4,40/o; w rzeczywistości musiałby on być jeszcze mniejszy, 
gdyż jak wyjaśnia cytowany już dopisek, Hczby osiadłych w 1577 r. były
by wyższe, gdyby panowie nie uchylili się od dostarczenia spisów swych 
poddanych. Stąd nasuwa się przypuszczenie, że spis z 1619 r. był mniej 
dokładny niż spis anaHzowany. 

Przy zastosowaniu naszej metody szacowania było w księstwie 7515 
osób w miastach i 25 270 na wsi, ,razem 32 785 osób, a przy użyciu me
tody Ładogórskiego odpowiednio 8027, 17343 i 25 370. Powierzchnia 
księstwa wynosiła 940 km2. Na 1 km2 przypadało 22,5 bądź 28,2 osoby. 

W 1787 r. księstwo miało 34 100 mieszkańców, w tym 5011 w mias
tach. Ludność miast istotnie musiała się zmniejszyć w latach 1577-1787, 
gdyż w tym ostatnim roku liczba domów mieszczańskich wynosiła tylko 
779. pa wsi zmalała liczba kmieci (z 1393 na 1072), przy jednoczesnym
wzroście liczby zagrodników i chałupników.

Wyniki spisu w biskupstwie wrocławskim, a należałoby przyjąć, że 
dotyczyły one księstw nyskiego i grodkowskiego wraz z przyległym do 
ostatniego kluczem wiązowskim, wymieniają 144 osoby stanu szlacheckie
go, 2846 mieszczan, 17 sołtysów, 5732 kmieci, 3045 zagrodników, 113 mły
narzy, 64 karczmarzy i 196 chałupników. Razem 12 157 1s. 

Według spisu z 1619 r. było w biskupstwie wrocławskim 13 675 osiad
łych, o 12,5°/o więcej niż w 1577 r. Porównania ze stanem ludności 
w 1787 r. nie da się przeprowadzić, ponieważ nie mamy współczesnych 
danych o zaludnieniu i strukturze społecznej tej części księstwa nyskiego, 
jaka pozostała przy Austrii po zaborze Śląska przez Prusy. 

Ludność miejską szacujemy na 21 345 osób, wiejską - na 89 730, ra
zem 111 075 osób. Według metody Ładogórskiego odpowiednie liczby wy
noszą: 22 910, 85 420 i 108 330. Prowierzchnia księstw nyskiego i gr,odkow
skiego wynosiła łącznie 2206 km2 przed zaborem pruskim. Na 1 km2 przy
padało 50,3 bądź 49,1 osoby. 

W księstwie ziębicko-ząbkowickim ujęto w spisie 2 osoby duchowne, 
31 szlachty, 673 mieszczan, 83 dzierżawców (Mitleute), 131 wykuszy 
i ogródków, 1602 kmieci, 8�7 dzierż.awców łanów i zagrodników, 13 posia
daczy własnych młynów, 547 małych domków, 2 osób szlachty zamieszka
łej w miastach. Razem 4000 osiadłych 16. W źródle mylnie 4003 osoby. 

W 1619 r. naliczono tu 5412 osiadłych, czyli o 350/o więcej. Tak duży 
wzrost trzeba chyba tł1;1maczyć niezbyt dokładną rejestracją w 1577 r. 

14 Tamże, k. 410. 
1;; Tamże, k. 410v. 
t& Tamże, k. 410. 
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Osiadłych miejskich (bez szlachty) miało być wtedy tylko 887, jeżeli 
przyjmiemy że odnosi się do nich także dzierżawców (Mitleute), tymcza
sem w 1787 r. było w księstwie 1331 domów miejskich. Liczbę kmieci 
z 1577 r. można uznać chyba za bardzo bliską rzeczywistości, gdyż 
w 1787 r. naliczono ich tyl�o 1294, czyli o 19,20/o mniej. 

Terminologia tego wy�azu jest dość osobliwa. ,,Dzierżawcy" (Mitleute) 
oraz „Wykusze i ogródki" niewątpliwie dotyczą miast, jednak wyodręl;

nienie przedmieszczan w sensie ustalenia ich liczby jest niemożliwe. Na

tomiast pozycja „Małe domki" najprawdopodobniej mieści w sobie cha
łupników. 

Szacując zaludnienie według naszej metody otrzymamy 6652 osoby 
w miastach i 30 590 na wsi, ogółem 37 242. Zastosowanie metody Łado
górskiego jest nieco utrudnione z uwagi na niewyszczególnienie przed
mieszczan; przyjmiemy z dużym uproszczeniem, że liczba ich była iden
tyczna z liczbą f:gurującą w rubryce „Wykusze i ogródki". Ludność miej-

Lp. 

l .  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 

JO. 

Tab. 4. Spisani w państwach żmigrodzkim i milickiml7

Wyszczególnienie 
Liczba spisanych 

Żmigród I Milicz I razem 

Szlachta 32 37 69 

Mieszczanie 144 172 316 
m. Prusice 179 - 179
Kmiecie - 583 583 
Wolni kmiecie i sołtysi 274 - 274
Wolni sołtysi 83 4 87 
Zagrodnicy wolni i zakupni 88 3 91 
Młockarze i zagrodnicy 

dzierżawcy 142 124 266 
Należący do kapitulya 
a) kmiecie - 33 33 
b) zagrodnicy - 4 4 
c) chałupnicy - 7 7 
Należący do Hansa Kun-

zego: 
a) kmiecie 43 - 43 
b) zagrodnicy dziedziczni

wolni i zakupni 72 -

I
72 

c) młockarze i zagrodnicy
. 

dzierżawcy 90 - 90 

% 

.,.-,--I � 

14,9 
8,5 

27,6 
J3,0 
4,1 
4,3 

12,6 

J ,5 
0,2 
0,3 

2,0 

3.4 

4,3 
---------

Ogółem J 147 
I 

967b 2114 
W źródle 1138 lllO -

' 

JOJ,O 

n W oryginale dopisek: �.Capittelsleute, welche in dem Ambie zu Breslau sequesterweise 
eingeben". Chodzi o wsie Borzęcin i Kanclerzowice należące do kapituły wrocławskiej. 

b Dopisek: ,,Hans Lange mangelt mit zweien Dorfschaften". 

n Tamże, k. 410v, 411 i 414v. 
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ska wynosiłaby wtedy 6996 osób, wiejska zaś - 26 603, w sumie 33 599 
osób. 

Księstwo miało 861 km2 (powiaty ząbkowicki i ziębicki), czyli 39-
42 osób na 1 km2. W 1787 r. mieszkało tu 51 227 osób, w tym 9214 w mias
tach. 

Wyniki spisu w państwach stanowych żmigrodzkim i milickim potrak
towaliśmy łącznie, ponieważ za czasów pruskich tworzyły one powiat 
milicki, co umożliwi nam porównanie ze stanem z 1787 r. Wymagało to 
oderwania się od kolejności zastosowanej w naszym źródle, gdyż państwo 
milickie figuruje w końcowej jego partii. 

W 1619 r. miało być w państwie żmigrodzkim 1151 osiadłych; gdyby 
w 1577 r. nie zabrakło danych z 2 wsi, liczba osób objętych spisem byłaby 
większa od sumy zanotowanych w spisie z 1619 r., co każe ponownie 
wątpić w rzetelność tego ostatniego. W państwie mtlickim na·liczono 
w 1619 r. 1148 osiadłych, czyli o 11,90/o więcej niż w 1577 r. 

Ludność miejską w obydwóch jednostkach terytorialnych szacujemy 
na 3712 osób, wiejską zaś na 15 500, razem 19 912. Według metody Łado
górskiego było odpowiednio 3985, 14 724 i 18 709 osób. Powierzchnia pań
stw wynosiła łącznie 844 km2, daje to około 22 osób na 1 km2

• Obszar ten 
był słabo zaludniony. Znajdowało się na nim dużo lasów i bagien 18. 

W państwie stanowym pszczyńskim było według spisu z 1577 r.: 54 
osoby stanu szlacheckiego, 391 mieszczan, 1335 kmieci, 547 zagrodnikó,v, 
16 młynarzy, 35 karczmarzy i 33 sołtysów. Razem 2411 osób 19. 

W 1619 r. spisano t� tylko 2134 osoby, czyli o 11,50/o mniej niż 
w 1577 r. Wyniki spisu z 1619 r. należy uznać za zbyt niskie. 

Oszacowanie zaludnienia naszą metodą da 2935 osób ludności miej
skiej i 18 820 ludności wiejskiej, razem 21 755 osób, a metodą Ładogór
skiego kolejno 3220, 20 611 i 23 980 osób. Powierzchnia ówczesnego po
wiatu pszczyńskiego wynosiła 1388 km2

• N a 1 km2 wypada 16 bądź 17 
osób.

W dobrach niejakiego Waldsteina, których nie mogliśmy zlokalizować, 
było 139 kmieci, 44 zagrodników, 6 karczmarzy, 5 młynarzy i 21 chałup
ników. Razem 215 osób 20. 

Z braku miast na tym terenie można oszacować tylko ludność wiejską. 
Według naszej metody było 2040 osób, a według metody ŁadogórskiegJ 

18 J. Gottschalk (Beitriige zur Rechts-, Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte des

Kreises Militsch bis zum Jahre 1648, Wrocław 1930, s. 125-128) ocenia na podstawie 
innych, dostępnych przed II wojną światową źródeł, że około 1600 r. ludność wiej
ska (wraz z miasteczkami Sułowem i Cieszkowem) liczyła 11 210 osób, miast3. Milicz, 
Prusice i Żmigród - 3600 osób, w sumie około 15 OOO ludzi. 

19 ArnJ., k. 411. 
20 Tamże k. 411 v. 
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1974. Wysoki odsetek kmieci (64,7) każe się domyślać, że dobra Wald
steina leżały gdzieś na Górnym Śląsku. 

W danych do śląska Cieszyńskiego pominięto państwa stanowe Bielsko 
i Bogumin. Ponieważ pozostałe jednostki terytorialne wyższego rzędu 
(księstwo ,cieszyńskie oraz państwa stanowe frydeck•ie i frysztackie) two
rzą zwartą całość geograficzną, potraktujemy je łącznie (tab. 5). 

Tab. 5. Osiadli w księshvie cieszyńskim oraz w państwach stano,,ych frydeckim i frysztackim21 

Lp. 

l. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 J. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Wyszczególnienie 

Stan panów 
Szlachta •

Szlachta na ma-
jątkach książę-
cych 

Mieszczanie w Cie-
szynie 

Mieszczanie 
Mieszczanie w Gar-

lince 
Przedmieszczanie 

przynależni do 
zamku w Cie-
szynie 

Pospolici przed-
mieszczanie 

Wolni sołtysi 
Kmiecie w dobrach 

książęcych 
Kmiecie szpitalni a 
Inni kmiecie 
Młynarze 
Zagrodnicy 

1 
Zagrodnicy, dzier-

ż wc sad• b za-a Y Y 

grodniczych, za-
grodnicy szpitala; 

Chałupnicy 
Dodatkowo zglo-

szeni km i ecie 

Ogółem 
W źródle 

Cieszyn I 
-

85 

27 

212 
-

44 

29 

40 
-

314 

10 

1236 

58 

44 

954 

32 

3085 

3087 

a Zamieszkali w dobrach szpitalnych. 

21 T,amże, k. 411v i 412.

Liczba spisanych 
% 

Frydek I Frysztat I razem
. 

- 1 1 -

- 5' 90 2,2 

- - 27 0,6 

- - 212 5,0 

148 185 333 7,9 

- - 44 1,1 

- - 29 0,7 

- - 40 1,0 

20 - 20 0,5 

- - 314 7,5 
- - 10 0,2 

263 341 1840 43,7 

17 16 91 

I
2,2 

41 62 147 3,5 

954 22,6 

23 23 0,5 

32 0,8 

489 633 4207 JOO,O 

489 632 

/ 
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W 1619 r. w księstwie cieszyńskim naliczono 3556 osiadłych (o 15,20/o 
więcej), w państwie stanowym frydeckim - 428 osiadłych (o 12,50/o 
mniej), danych zaś o państwie frysztackim ówczesny spis nie zawiera. 

Zaludnienie tych trzech jednostek terytoria'lnych szacujemy naszą 
metodą na 4935 osób w miastach i 33 200 na wsi, razem 38 135 osób, 
a metodą Ładogó,rskiego na 5217, 25 721 i 30 938. Według danych z lat 
1799/1800 na obszarze tym mieszkało 105 928 osób, z tego w miastach 
7978. Powierzchnia księstwa cieszyńskiego i dwóch państw stanowych 
wynosiła 2079 km2 w 1577 r. Na 1 km2 przypadało więc w 1577 r. 18,3 
bądź 14,9 osoby 22. 

W księstwie oleśnickim podaje spis 211 osób stanu szlacheckiego, 
684 mieszczan, 184 przedmieszczan, 2111 kmieci, 12 wolnych kmieci, 
467 wolnych zagrodników, 491 zagrodników dziedzicznych, 1229 młocka
rzy, zagrodników szeflowych i zagrodników dzierżawców, 55 młynarzy 
dziedzicznych i 20 młynarzy dzierżawców. Razem 5464 osoby 23

. Po do
daniu eksklawy międzyborskiej policzonej wyżej łącznie z włościami Je
rzego Brauna (s. 459) ·liczba osiadłych w księstwie oleśnickim wzrośnie 
do 5610 osób. W 1619 r. naliczono w nim 5876 osiadłych, czyli o 4,7°/() 
więcej. 

W wyniku oszacowania naszą metodą, bez eksklawy międzyborskiej, 
otrzymamy 6510 osób ludności miejskiej i 43 100 ludności wiejskiej, ra
zem 49 610 osób, a metodą Ładogórskiego 6776, 39 623 i 46 399. 

Liczbę mieszkańców eksklawy międzyborskiej można ustalić tylko 
w bardzo dużym przybliżeniu, używając jako wskaźnika liczbę mieszkań
ców przypadającą na 1 osiadłego w księstwie oleśnickim. Jeżeli weźmie- 1
my za podstawę wynik naszego oszacowania, na 1 osiadłego przypadnie 
9,1 mieszkańców, gdy zaś użyjemy w tym celu oszacowania dokonaneg-) 
metodą Ładogórskiego, otrzymamy 8,5 mieszkańca na 1 osiadłego. St:!d 
146 osiadłym we włości międzyborskiej odpowiadałoby w pierwszym 
wypadku 1509 osób, w drugim 1231. Ca,e księstwo oleśnickie liczyłoby 
51 119 bądź 47 630 osób. 

Terytorium księstwa składało się z powiatów: oleśnicka-bierutowskie
go (do którego należała również eksklawa międzyborska) i trzebnickiego. 
Eksklawa wołczyńska, jak już nadmieniliśmy, została najprawdopodobniej 
w czasie spisu potraktowana jako część składowa księstwa brzeskiego. 
Obydwa powiaty liczyły łącznie 1888 km2, a gęstość zaludnienia wynosiła 
27 bądź 25 osób na 1 km2. ,, 

Księstwa karniewskie i opawskie potraktujemy łącznie, gdyż pod 
względem geograficznym stanowiły one szachownicę posiadłości wielce 

22 Obliczono na podstawie informacji, jakie podaje R. K n e i  fe 1, Topographie

des kaiserl. konigl. Antheils von Schlesien, II Theil, 1. Bd., 1804. Powierzchnię 

ustalono na podstawie Gemeindelexikon Sląska austriackiego. 

23 AmJ., k. 413. 

•
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utrudniającą formułowanie wniosków i uogólnień. Dołączymy do tego 
również państwo stanowe Ailbrechtice położone w granicach Ś1ąska 
Opawskiego i związane z nim pod względem politycznym (tab. 6) 24. 
O występujących w spisie z 1619 r. drobnoustrojach feudalnych - Ko
mendzie Grobniki (502 osiadłych) i Stubendorf (120 osiadłych) - poło
żonych w księstwach karniowskim i opawskim źródło nasze nie wspomi
na, nie wykluczone zresztą, że uwzględniono je przy sporządzaniu spisów 
w księstwach. 

Tab. 6. Spisani w księstwach karniowskim i opawskim oraz w państwie Albrechtice

Liczba spisanych 
Lp. Wyszczególnienie % 

Karniów I Opawa ! Albrechtice I ogółem 

J. Panowie

}
13 -

}2. Scblachta 60 36 - 109 0,7 

3. Duchowni i opaci - 4 - 4 -

4. Mieszczanie 983 1300 - 2283 15,6 

5. Przedmieszczan ie - 617 - 617 4,2 

6. Górnicy 394 - - 394 2,7 

7. Wolni i sołtysi

dziedziczni 42 68 - 1 JO 0,7 

8. Kmiecie 2392 4743 139 7274 49,8 

9. Drobni ubodzy

kmiecie 591 - - 591 4,0 

JO. Zagrodnicy 1120 1798 44 2962 20,3 

l J. Młynarze 80 141 5 226 l ,5 

12. Karczmarze - - 6 6 -. 
13. Chałupnicy - - 21 21 0,1 

14. Mały młyn pa-

pierowy l - - 1 -

15. ,,Ferbenle" (?) 4 - - 4 -

- -·

• 

Ogółem
I 

5667 8720 215 14602 100,0 

W źródle I 5847 8720 215 - -

W 1619 r. w księstw!e karniowskim objęto spisem 6358 osób, a-ie 
wśród nich znalazło się 1311 najprawdopodobniej nie posiadających żad
nego majątku nieruchomego, a więc nie będących osiadłymi w ówczesnym 
znaczeniu tego słowa. Zresztą spis ten nie został sporządzony w wykona
niu postanowień ordynacji obrony krajowej, lecz miał służyć celom po
datkowym. Liczba właściwych osiadłych ZTedukuje się w konsekwencji do 
5047 osób, czyli 89,1 O/o stanu z 1577 r. Księstwo opawskie uchyliło się 
wtedy od spisu, gdyż jego władca książę Liechtenstein opowiedział się po 
stronie Habsburgów, obronę krajową zaś na Śląsku organizowano prze-

24 Księstwo karniewskie - tamże, k. 409; księstwo opawskie - k. 413v; Al

brechtice, k. 413-413v. 
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ciwko tej dynastii; jedynie miasto Opawa nadesłało spis swych osiadłych 
w liczbie 1041 osób. A·lbrechtice według spisu z 1619 r. miały 356 osiad
łych, czyili o 65,66/o więcej niż w 1577 r. Może uwzględniono wtedy miasto 
Albrechtice, które w 1602 r. miało 101 osiadłych. 

Całe zaludnienie badanego obszaru oszacowane naszą metodą wynosi
łoby 21 750 osób w miastach i 108 480 na wsi, razem 130 230, a stosując 
metodę Ładogórskiego otrzymamy 22 635, 107 962 i 130 597. Powierzchnia 
Śląska Opawskiego wynosiła 3167 km2, a gęstość zaludnienia około 41 
osób na 1 km2. 

Analiza porównawcza danych z lat 1577 i 1787 w konkretnym wypad
ku nie jest możliwa, gdyż tylko 1/3 część obszaru obydwóch księstw przy
łączono do państwa pruskiego, tworząc z niej następnie powiat głubczyc
ki; dla części pozostałej przy Austrii brak odpowiednich danych statys
tycznych. 

Wielką zwięzłością odznacza się wykaz spisanych w księstwie gło
gowskim 25

. Obszerne to księstwo składało się z 6 powiatów: głogow
skiego, górowskiego, kożuchowskiego, szprotawskiego, świebodzińskiego 
i zielonogórskiego o ogólnej powierzchni 4004 km2. Wyszczególniono 
w nim 233 osoby stanu pańskiego i szlacheckiego, 1785 mieszczan w mias
tach, 545 mieszczan podległych szlachcie, 5290 kmieci i wolnych sołtysów, 
1641 przedmieszczan i 5427 zagrodników wolnych, omłóckowych i dzier
żawców. Ogółem 14 921 osób. Źródło nadmienia, że „Opat w Świebodzinie 
nie dostarczył niczego" (Der Abt in Schwibossin nichts einbracht). Od
nośnie do tego dopisku trzeba zauważyć: że chodzi tu o dobra wielkopol
skiego klasztoru cystersów w Paradyżu w północnej części powiatu świe
bodzińskiego (10 wsi i 1 część według danych z końca XVIII w.). 

W 1619 r. naliczono tu 18 917 osiadłych, czyli o 21,40/o więcej. Wzrost 
taki nie jest wykluczony; pewne wątpliwości budzi niewystępowanie 
w tabeli przedstawicieli zawodów zwyikle figurujących w innych wyka
zach (np. młynarzy). Liczba kmieci i sołtysów zasługuje na zaufanie, gdyż 
w 1787 r. ta grupa społeczna była tylko o 156/o mniejsza (4492 osoby); 
z kolei liczba domów miejskich i przedmiejskich w tymże roku jest tylko 
o 76/o większa od ,liczby mieszczan i przedmieszczan w 1577 r. 

Zaludnienie oblic;zone wed.ług naszej metody będzie wynosiło 29 782 
osoby w miastach i 107 170 na wsi, razem 136 952, a według metody Ła
dogórskiego 30 079, 97 347 i 127 426. Gęstość zaludnienia wynosi 34,2 lub 
31,8 osoby na 1 km2• W 1787 r. ludność miejska liczyła 34 182 osoby, wiej
ska - 137 627, razem 171 809. 

W 1619 r. liczba osiadłych miała wynosić w księstwie świdnicko-ja
worskim 31 713 osób (o 33,90/o więcej), w Piotrowicach Świdnickich zaś 
46 osób (o 9,80/o więcej niż w 1577 r.). Wykaz świdnicko-jaworski odzna
cza się większą niż w innych specyfiką (ilością pozycji). Dokładność jego 
wypada zakwestionować z następujących wzgłędów: 

2s Tamże, k. 413v. 
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Tab. 7. Osoby spisane w księs!wie świdnicko-jaworskim łącznie z lennem grodzkim Piotrowice 
Świdnickie położonym w tymże księstwic26 

Lp. Wyszczególnienie 

l . Komandorzy 
2. Opat z Krzeszowa
3. Klasztory żeńskie
4. · Osoby stanu pańskiego i szla

checkiego 
5. Mieszkańcy miast powiatowych

i niepowiatowycha
6. Sołtysi i kmiecie należący do

szlachty i miast
7. Pospolici lennicy
8. Lennicy w miastach
9. Lennicy cesarscy

10. Wolni sołtysi
11. Zagrodnicy na wsi
12. Miejscy zagrodnicy i chałupnicy
13. Jednoprętowcyb i wolni zagrod-

nicy
14. Nowe domki na wsi
15. Nowe domki w miastach
16. Młynarze
17. Pani zur Scbwarzbach
18. Dzierżawcy domów w miastach
19. Folwarki
20. Zagrodnicy-komornicyc 

21. Chałupnicy (Heuslin Leute)
22. Kuźnica miejska

Ogółem
W źródle:

Wieśniaków 
Ludzi miejskich 
Ogółem 

Księstwo 

3 
1 
3 

276 

53]9

3778 
88 
14 
3 
4 

5834 
3080 

214 
3562 
158 
118 

. 294 
614 
27 
10 
2 

23679 

19678 
5687 

25365 

Liczba spisanych 

Piotrowice 
Świdnickie 

22 

21 

43 

43 

a „Einwohner der Stedte geweichbildet und ungeweicbbildet". 

razem 

3 
l 

3 

276 

5319 

3800 
88 
14 
3 
4 

5855 
3080 

214 
3562 
158 
118 
294 
614 
27 
JO 
2 

23722 

b W źródle: ,,Einruttner" - posiadacze 1 pręta, czyli l /12 części łanu. 

% 

1,2 

22,4 

16,0 
0,4 
0,1 

24,7 
13,0 

0,9 
15,0 
0,7 
0,5 
1,2 
2,6 
0,1 

100,0 

c W źródle: ,,Gertner Hausleute" - przypuszczalnie zagrodnicy, którzy z różnych powodów 
musieli mieszkać na komornym. 

Księstwo należało do okręgu IV obrony krajowej, który w 1578 r. 
liczył 30 152 osiadłych; w skład jego wchodziło poza tym księstwo zię
bickie 27

• Wykaz osiadłych w tym księstwie figuruje w naszym źródle 
(s. 461), znajdujemy również w nim Piotrowice Świdnickie. Zdawałoby si� 
więc, że mamy wszystkie informacje statystyczne dotyczące osiadłych 
w okręgu IV, suma zaś ich winna się zgadzać z podaną w ordynacji. Jed-

20 Tamże, k. 412v.
21 Tamże, k. 412 i 412v.
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nakże ta1k się nie dzieje, bo suma osób spisanych w księstwie świdnicko
-jaworskim (23 679), w księstwie ziębickim (4000) i w Piotrowicach Świd
nickich (43) wynosi 27 722, czyli o 2430 osób (tzn. 8°/o) mniej, niż podaje 
ordynacja z 1578 r. Błąd rachunkowy nie wykluczony; w poprzednich 
wywodach stwierdziliśmy szereg błędów w zwykłym dodawaniu, zresztą 
takie błędy znajdujemy i w wykazie spisanych w księstwie świdnicko-ja
worskim, mianowicie w dokonanym przez ówczesnego rachmistrza podsu
mowaniu z podziałem na osiadły,ch miejskich i wiejskich. 

Użyjemy z kolei zwykłych sprawdzianów, jakie stosowaliśmy dotych
czas, tj. porównania danych spisu osiadłych z 1577 r. z wynikami prus
kiego ujęcia ludności w 1787 r. Źródło nasze wspomina o 5319 mieszkań
cach miast, 614 dzierżawcach domów miejskich (Mitileute in Stedten) 
i 158 nowych domkach w miastach, co daje w sumie 6091 osiadłych 
w miastach. W 1787 r. naliczono na terenie księstwa świdnicko-jawor
skiego w 26 miastach (uwzględniając również Srebrną Górę i Złoty Stok 
forma-lnie należące do księstwa brzeskiego, a�e pod względem terytorial
nym związane z księstwem ziębickim) 7897 domów w miastach właści
wy·ch i na przedmieściach należących do mieszczan, w tym 5517 domów 
w miastach właściwych. Wprawdzie w okresie 1577-1787 przedmieścia 
niektórych miast (Jelenia Góra, Gryfów Śląski, Kamienna Gór�) bardzo 
się rozrosły wskutek rozwoju produkcji płótna i handlu nim, to jednak 
nie sposób uzgodnić liczbę spisanych mieszkańców miast w 1577 r. z licz
bą domów mieszczańskich w 1787 r. Na wsi analogicznym sprawdzianem 
jest liczba kmieci. W 1577 r. naliczono ich 3778, w 1787 r. zaś niemal dwa 
razy tyle, bo 7479. Znak to niechybny, że w czasie spisu szesnastowiecz
nego pominięto bardzo wielu kmieci, gdyż w okresie 1577-1787 wszędzie 
na Śląsku ta grupa społeczna wydatnie się zmniejszyła. 

Zsumujemy teraz ważniejsze pozycje w trzech jednostkach terytorial
nych tworzących okręg IV c,elem porównania z odpowiednimi wielkościa
mi w ordynacji z 1578 r. Liczby panów i szlachty będą bardzo zbliżone 
do siebie (318 w oirdynacji i 307 w podsumowaniu). Liczby mieszczan 
i przedmieszczan trzeba dodać do siebie, gdyż wykaz dla księstwa nie 
rozróżnia tych kategorii; otrzymamy w sumie 6689 osób, czyli liczbę rów
nież ba,rdzo zbliżoną do podanej w ordynacji (6976). Natomiast liczba 
kmieci w naszym źródle stanowi niewiele ponad połowę liciby podanej 
w ordynacji (5402 i 10 427). Liczby zagrodników różnią się między sobą 
stosunkowo niewiele (7519 w ordynacji i 6966 w naszym źródle); jeszcze 
mniejsza jest różnica między liczbami chałupników (4269 i 4111). Liczby 
młynarzy są niemal identyczne (132 i 131). 

W konkluzji trzeba przyjąć, że nie można tłumaczyć tak dużej różni
cy między źródłem jaworskim a ordynacją błędami rachunkowymi. Wy
daje się, że źródło nasze podaje prowizoryczne rezultaty spisu, które 
później uzupełniono dodatkowymi informacjami uzyskanymi od osób 
zainteresowanych, tj. panów feudalnych i władz miejskich. Czynniki te 
bądź całkowicie uchylały się od składania sprawozdań, które musiały 
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zawierac 1m1enne spisy osiadłych z podziałem ich na grupy społeczne, 
bądź nadsyłały dane mniejsze od stanu faktycznego celem zmniejszenia 
liczby przypadających na nich wybrańców, bądź też podawały ty1ko glo
balne liczby osób bez ich specyfikacji według stanowiska społecznego 
(tak uczyniła na przykład pani zur Schwarzbach). Oczywiście nie można 
nie liczyć się z ewentualnością pomyłek przy oprncowywaniu nadesła
nych sprawozdań, zwłaszcza że wykazy sporządzone na ich podstawie 
przez władze jednostek terytorialnych zawierały znacznie więcej katego
rii osób zarejestrowanych aniżeli wykazy okręgowe. 

Informacje statystyczne z 1577 r. dotyczące wsi, a zapewne i miast, 
należy uznać za niedokładne. Również nie są dokład_ne liczby względne 
w tab. 7 z uwagi ·na brak wiadomości o strukturze społecznej podanych 
pani zur Schwarzbach (być może właścicielki majętności Czarne w po
wiecie jeleniogórskim). 

Oszacowanie liczby zaludnienia za pomocą naszej metody pozwoli 
ustalić, że ludność miejska liczyła 45 682 osoby (6091 X 7,5), ludność 
wiejska zaś 165 020, razem 210 702. Zastosowanie metody Ładogórskiego 
utrudnia okoliczność, że wykaz nie wyodrębnia mieszczan od przed
mieszczan, w poz. 12 zaś nie rozróżnia się zagrodn�ków od chałupników. 
Przyjmuje.my dla wszystkich mieszkańców miast mnożnik 7, dla grupy 
zaś wymienionej w pozycji 12 mnożnik 5. W rezultacie otrzymamy 49 033 
mieszlrnńców miast i 123 851 mieszkańców wsi, Tazem 172 851 osób. 

Spróbujemy też oszacować zaludnienie dóbr pani zur Schwarzbach. 
Ponieważ w wyniku naszego oszacowania na 1 spisanego przypadało 
średnio 9 osób, przy użyciu zaś metody Ładogórskiego odpowiedni wskaź
nik będzie wynosił 7,3 osoby, można tą drogą ustalić, że zaludnienie tej 
majętności wynosiłoby w pierwszym wypadku 2646 osób, w drugim 2146 
Oznacza to, że całe zaludnienie księstwa podniesie się do 213 348 bądź 
174 997 osób. Ponieważ powierzchnia 7 powiatów, na jakie dzieliło się 
księstwo (bolkowsko-kamiennogórski, dzierżoniowski, jaworski, jelenio
górski, lwówecko..,bolesławiecki, strzegomski i świdnicki), wynosiła 
5356 km 2, gęstość zaludnienia wyrażałaby się liczbami 39,8 bądź 35,6 
osoby na 1 km 2. 

W 1787 r. spis pruski wykazał w tym księstwie 372 314 osób, w tym 
51 203 mieszkańców miast 2s. 

Ostatnimi jednostkami terytorialnymi, jakie figurują w naszym źródle, 
są !księstwo wrocławskie oraz położone w jego obrębie lenno grodzkie 
Uraz; brak natomiast danych co do lenna grodzkiego Leśnicy (dziś dziel
nica Wrocławia), które w 1619 r. liczyło 185 osiadłych. Nie uwzg,lędniono 
też klucza dóbr Borek Strzeliński, który stanowił od 1552 r. lenno hran
denburskie 29; w 1619 r. naliczono tu 88 osiadłych. Księstwo wrocławskie 
oraz lenno Uraz potraktujemy łącznie, dodamy również dobra kapituły 

2s Dz i e w u 1 s k i, Zaludnienie ... , s. 422 i 424. 
20 T·amże, s. 422. 
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wrocławskiej, które przeważnie były rozrzucone po księstwie wrocław

skim (tab. 8). 

Tab. 8. Osoby spisane w księstwie wrocławskim, lennie grodzkim Uraz oraz dobrach kapituły 

diecezjałnej3° 

Lp. Wyszczegól n icn ie 

J. Stan pański
2. Opaci
3. Ksienie
4. Komandoria
5. Osoby stanu szlacheckiego
6. Wdowy szlacheckie
7. Lenna grodzkie
8. Lenna niższego stopnia'
9. Wolni sołtysi

l O. Zagrodnicy probosz-
czowscy

l l. Kmiecie dziedziczni
12. Zagrodnicy dziedziczni
13. Zagrodnicy dzierżawcy
14. / Szelfowi zagrodnicy-

-mlóckarze
l 5. Właściciele młynów
16. Zagrodnicy zasadzenib 

lub dzierżawcy
I 7. Karczmarze 
l 8. Zagrodnicy dziedziczni 

na Ołbinie i przed
mieszczanie 

19. Młyn papierowy
20. Mieszczaniec 

21. Przedmieszczanie
22. Chałupnicy
23. Wdowy, kmiecie dzier

żawcy i zagrodnicy 
(dzierżawcy) 

Ogółemd 

W źródle 

Liczba spisanych 

Wrocla w _ _,____u_ra_z !
_Kapituła

2 
2 

l 
130 

13 
4 
4 

16 

9 

2986 1/2 

586 
599 

324 
24 

108 
53 

144 
1 

2808 
191 

11 
27 

81 

3 

122 
122 

33 

332 
213 

14 

188 

27 

808 

razem 

2 
2 

I 
130 
13 
4 
4 

49 

9 
3329 1 /2 
826 
599 

324 
25 

108 
67 

144 
I 

2889 
191 
191 

27 

Ol 
IO 

l,4 
0,1 

0,5 

0,1 
37,3 
9,2 
6,7 

3,6 
0,3 

1,2 
0,7 

l,6 

32,3 
2,1 
2,1 

0,3 

100,0 

a Afterlehn (łac. subfeudum) powstawało w drodze przekazania lenna przez wasala osobie 
trzeciej tytułem dożywocia. 

b W źródle: ,,Besetzte oder Mitgertner". Określeniem „Besetzte" oznaczano sadybę chłopską 
oddaną w dożywocie lub do odwołania; ,,Mitgertner" byli dzierżawcami sadyb zagrodniczych. 

c W odniesieniu do księstwa wrocławskiego w źródle zaznaczono, że chodzi tu o mieszczan 
trzech miast (domyślnie Wrocławia, Środy Śląskiej i Namysłowa). 

d Z uwagi na liczne występowanie wielkości mniejszych od 0,1 suma liczb względnych wynosi 
tylko 99,5%. 

ao AmJ., k. 410v, 411v i 414. 

3 - Sobótka 1075, z. -I 
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:W 1619 r. w księstwie wrocławskim miało być 13 651 osiadłych, czyli 
o 70,56/o więcej niż w 1577 r.; w Urazie naliczono 185 osiadłych -
o 51,60/o więcej. Tak silny wzrost każe się domyślać, że figurujące
w źródle jaworskim wyniki spisu są niedokładne.

Jeżeli chodzi o miasta, wyniki te można by uznać za dość wiarygodne. 
Figurująca w nich 11iczba 2889 mieszczan w 4 miastach (Wrocław, Środa 
Śląska, Namysłów i Ura-z) jest nawet większa od liczby domów miesz
czańskich w tych osadach bez przedmieść w 1787 r., wynosi ona bowiem 
tylko 2703; wiemy zresztą, że niektóre miasta śląskie miały w obrębie 
swych murów przed wojną trzydziestoletnią więcej domów niż w końcu 
XVIII w. 31 Licz'ba kmieci i sołtysów w 1577 r. (3378 osób) też jest wia
rygodna, gdyż w 1787 r. naliczono tu tyliko 2088 kmieci i sołtysów. 

Os�acowanie zaludnienia księstwa naszą metodą będzie wygłądało na
stępująco: Do przedmieszczan zaEczamy zagrodników dziedzicznych na 
Ołbinie i przedmieszczan figurujących w rubryc€ 18. W rezultade lud
ność miejska będzie wynosiła wtedy 23 774 osoby, ludność wiejska 55 740, 
razem 79 514 osób. Metoda Ładogórskiegb przyniesie wyniki następujące: 
25 568 osób ludności miejskiej i 51607 wiejskiej, razem 77 175. Powierzch-

. nia księstwa wrocławskiego (powiaty namysłowski, średzki i wrocław
ski) wynosił,a 2223 km2

. Na 1 km2 przypadło 35,2 bądź 34,7 osoby. Są 
to liczby orientacyjne. Spis z 1787 r. wykazał tu 148 028 mieszkańców, 
z tego 61 374 w miastach i 86 654 na wsi. 

Źródło nasze zawiera informacje statystyczne, które pozwalają na 
skonfrontowanie ich z sumarycznymi liczbami osiadłych figurującymi 
w ordynacji z 1578 r. także odnośnie do okręgu II. Obejmował on księ
stwo wrocławskie i brzeskie oraz biskupstwo wrocławskie (tzn. księstwa 
grodkowskie i nyskie) i miał Hczyć według ordynacji 37 7461/2 osiad
łych 32. Źródło nasze podaje tylko 34 3191/2 osoby, a więc o 3437 mniej 
(9,1 O/o). Różnica ta jest nawet większa od, stwierdzonej wyżej dla okrę
gu IV. 

I tu należy przypuszczać, że źródło jaworskie podaje pierwotne wy
niki spisu, który następnie uzupełniono w drodze uzyskania dodatkowych 
informacji „w terenie". 

Jeżeli dokonamy analizy porównawczej odpowiednich pozycji ordy
nacji i naszego źródła, okaże się, że w okręgu II zamiast 26 opactw i ko
mand'orii w źródle jaworskim figurują tylko 4 tego rodzaju instytucje, 
zamiast zaś 715 panów i szlachty mamy tylko 612. Liczby mieszczan 
różnią się nieznacznie (7922 i 7857), większa różnica występuje, gdy 
idzie o przedmieszczan (902 i 815). Bardzo są ze sobą niezgodne liczby 
sołtysów i ludzi wolnych (172 i 106). Liczby kmieci wyikazują też sporą 
różnicę .(15 2301/2 i 14 166). Jeszcze większą różnicę stwierdzamy u za-

31 Zob. też Dz ie w u 1 s ki, Zaludnienie ... , s. 432 n.
s2 Tamże, s. 424.
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grodników (11 734 i 9732). Zaskakująca jest okoliczność, że nasze źródło 
podaje większą liczbę chałupników (371 i 387). Również figuruje w nim 
większa liczba karczmarzy (78 i 131). Natomiast liczba młynarzy jest 
przeszło o połowę mniejsza w źródle jaworskim (541 i 265). Pozwala to 
stwierdzić, że uzupełnienie danych spisu dotyczyło przede wszystkim 
wsi, zwłaszcza ich warstw uboższych, w miastach zaś dodatkowe badania 
powiększyły ·głównie liczbę przedmieszczan. Pewną rolę musiały odgry
wać błędy rachunkowe; na1eży nimi tłumaczyć nieoczekiwane zmniejsze� 
nie ·liczby chałupników i karczmarzy w ordynacji w porównaniu z wy
kazami jednostek terytorialnych. 

Źródło jaworskie nie podaje wyników spisu osiadłych przeprowadzo
nego w księstwach opolskim, raciborskim i wołowskim, w państwach 
stanowych bielskim i bogumińskim, okręgu bytomskim i niektórych drob
nych jednostkach terytorialnych. 

Podsumowując nasze dociekania, wydaje się, że należy wysoko oce
nić wartość danych licz·bowych, jakie figurują w ordynacji z 1578 r.; 
porównanie ze źródłem jaworskim pozwala ·bowiem stwierdzić, że nie 
poprzestano na informacjach dostarczonych przez władze miejskie i pa
nów feudalnych, ,lecz oceniano je krytycznie w miarę ówczesnych możli
wości i żądano danych uzupełniających. Oczywiście nie wyklucza to 
właściwych ówczesnej statystyce niedokładności i błędów rachunkowych. 
Z kolei trzeba stwierdzić, że spis z 1577 r. był często dokładniejszy od 
późniejszego spisu z 1619 r. Mniejsza o pominięcie w tym ostatnim ta
kich jednostek terytorialnych, jak księstwo opawskie (bez miasta Opawy) 
i państwo frysztackie, bo w pierwszym wypadku stało sie tak z przyczy
ny oporu zainteresowanych, a w drugim wypadku prawdopodobnie za
chodziła ta sama przyczyna. Większą wagę posiada okoliczność, że w 5 
jednostkach terytorialnych na ogólną Hczbę 22 spis z 1619 r. wykazał 
mniej osiadłych, aniżeli podaje nasze źródło z 1577 r. (w księstwie brze
skim o 19,3°/o, w państwie frydeckim o 12,50/o, w państwie pszczyńskim 
o 11,50/o, w księstwie karniowskim o 10,90/o, zmniejszenie osób spisanych
ujawniło się najprawdopodobniej też w państwie żmigrodzkim). Taki
ubytek nie mógł w rzeczywistości nastąpić, zwłaszcza że dane Hczbowe
z 1577 r. są chyba nieco mniejsze od stanu faktycznego, przynajmniej
nieraz.

Z kolei w 14 wypadkach spis z 1619 r. wykazuje więcej osób nim 
objętych w porównaniu z danymi źródła jaworskiego. Różnice wykazują 
dużą rozpiętość, od 4,40/o w księstwie żagańskim do 121,7°/o w księstwie 
legnickim. Można przyjąć, że im większa różnica in plus, tym mniej 
dokładnym był spis z 1577 r. 

W większości wypadków (z wyjątkiem trzech) oszacowanie liczby 
ludności naszą metodą dało wyniki wyższe od ustalonych metodą Łado
górskiego. Wydaje się, że uczony ten przyjął zbyt wysokie wskaźniki dla 
poszczególnych kategorii chłopów. Talkie spostrzeżenie wynika z porów-
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nania tych wskaźników z podanymi w innej jego pracy średnimi liczba
mi głów w gospodarstwach chłopskich 33. Wskaźnik 8 osób dla gospodar
stwa kmiecego chyba n.ie był na Śląsku powszechnie osiągalny; wskaźniki 
obliczone dla poszczególnych wsi lub ich zespołów wahają się w grani
cach 4,9 - 7,7 osoby. Trzeba też pamiętać, że dla kmieci siedzą,cych na 
półłankach odpowiedni wskaźnik wynosi 4,4- 4,9 osoby. Również za 
wysoki jest wskaźnik 6 osób dla zagrodników; faktycznie wynosi on naj
częściej 3,7 - 3,8 osoby i ty•lko w jednym wypadku wyraża się Hczbą 6,8. 
Wskaźnik dla chałupników waha się w granicach 3,0 - 3,5 i zaokrąglanie 
go do 4 trudno uzasadnić. W tej sytuacji sądzimy, że nasza metoda daje 
wyniki bardziej zbliżone do -rzeczywistości. Zresztą obydwa oszacowania 
różnią się tyilko w niewielkim stopniu. 

Podkreślam, że uzyskane liczby zaludnienia w poszczególnych jed
nostkach terytorialnych mają charakter tylko orientacyjny, szcz.ególnie 
gdy porównanie z innymi źródłami każe wątpić w dokładność liczb figu
rujących w wykazach jaworskich. 

W konkluzji uważam, że wbrew opinii niektórych uczonych moje 
oszacowanie ludności Sląska w 1577 r. bynajmniej nie jest wygórowane, 
i to samo można powiedzieć o użytych wskaźnikach, które chyba pozwa
lają uzupełnić luki wynikłe z pominięcia przez spis pewnych kategorii 
ludności. 

Wreszcie opublikowane w niniejszym artyku-le ta·bele i z.estawienia 
informują o kształtowaniu się struktury społecznej w poszczególnych 
jednostkach terytorialnych przynajmniej w przybliżeniu, gdyż o całko
witej dokładności nie może być mowy. 

NEUE STATISTISCHE DATEN 'OBER DIE BEVOLKERUNG DER ST.itDTE 

UND DORFER SCHLESIENS IM 16. JAHRHUNDERT 

Der Verfasser analysiert eine Reihe von statistischen Daten, die sich in einer 
aus dem Archiv der Stadt Jawor stammenden Handschrift befinden. Die Handsch
rift, die zur Kategorie der „Acta Publica" gezahlt wird, enthalt Ergebnisse der 1577 
durchgefilhrten Zahlungen von Hausern und einzelnen sozialen Gruppen; die Anga
ben betreffen einen Grossteil Schlesiens. Die Verzeichnisse sind auf Grund der Bestim

mungen ilber die Verteidigung des Landes durchgefiihrt worden. Im Vergleich zu 
den globalen Angaben der Zahlung von zur Beteiligung an der Landesverteidigung 
verpflichteten Ansassigen, womit sich der Autor frtiher (1952) beschaftigte, sind 
die in der Handschrift von J,awor angefilhrten Zahlen niedriger. Sie verdienen 
trotzdem Beachtung, da man einerseits feststellen kann, dass die Zahlung von 
Ansassigen bereits verifizierte statistische Informationen enthalt, anderer-seits wirft 

die Handschrift von Jawor trotz der Ungenauigkeit ihrer Daten neues Licht auf die 
gesellschaftliche Struktur der Bevolkerung in den einzelnen territorialen Einheiten. 

" T. Ł a d o g 6 r s k i, Studia nad zaludnieniem Polski XIV wieku, Wrocław 
1958, s. 33. 




