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W ostatnich latach zauważa się wzrost zainteresowania historyków  
rodziną chłopską jako podstawową grupą społeczności w iejskiej. Intere
sującego nas okresu dotyczy w znacznej m ierze praca A. Izydorczyk, po
święcona rodzinie chłopskiej w Małopolsce w XV— XVI wieku ’. Autorka 
ukazała w niej tak istotne problem y, jak kryteria doboru współm ałżon
ka, skład i podstawy gospodarcze egzystencji rodziny. Omawiana praca 
powstała niemal wyłącznie w oparciu o w iejskie księgi sądowe, pocho
dzące z południowej części Małopolski. Należy jednak stwierdzić, że tego 
typu źródła, z XV wieku zachow ały się w  niew ielkiej w  porównaniu z 
późniejszym i ilości, a te które znamy, posiadają liczne luki chronologicz
ne. Zawarte w  nich zapiski są z reguły bardzo zdawkowe. W yliczone n ie
dostatki sprawiają, że niezbędne jest rozszerzanie bazy źródłowej do 
dalszych badań nad rodziną chłopską, co dotyczy zwłaszcza tych  tere
nów, z których nie znamy ksiąg wiejskich. Zdaniem autora, liczącą się 
rolę mogą tu odegrać źródła będące produktem sądów duchownych, w  
których kom petencji leżało rozpatrywanie spraw rodzinnych, a w m niej
szym stopniu także księgi sądów świeckich.

Na ziemi lubelskiej w XV wieku funkcjonował sąd oficjała lubelskie
go, który swoim zasięgiem  obejm ował tereny archidiakonatu lubelskiego, 
położoną po prawej stronie W isły część archidiakonatu zawichojskiego

1 A. I z y d o r c z y k :  Rodzina chłopska w Małopolsce w XV— XVI  wieku, [w:] 
Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, red. A. Wyczański, t. 3, Warszawa 1983, 
Tamże krótka bibliografia przedmiotu — s. 7 przyp. 1.



oraz kilka parafii archidiakonatu radomskiego, usytuowanych w ziemi 
łukowskiej i stężyckiej

Jego działalność dokumentuje pięć zachowanych k s ią g s. Ponadto 
dzięki publikacji B. U lanowskiego możemy zapoznać się z cennym i za
piskami pochodzącymi z zaginionej księgi oficjała, oznaczonej sygnatu- 
t ą l * .  W sum ie autor zgromadził nieco ponad 200 wzm ianek dotyczą
cych spraw rodzinnych chłopów z XV wieku. Są to przede wszystkim  
oskarżenia o zerwanie zaręczyn, prośby o  unieważnienie m ałżeństw itd. 
Zawarte w nich inform acje pozwalają ukazać zjawisko doboru małżon
ków zarówno w aspekcie terytorialnym , jak i społecznym . Dość liczne za
piski dotyczące m ałżeństw chłopsko-m ieszczańskich naświetlają istotny  
problem kontaktów wsi z m iastem w późnym średniowieczu. Ponadto w 
analizowanych źródłach znajduje odzwierciedlenie bardzo słabo sygnali
zowane w literaturze przedmiotu zagadnienie patologii rodziny. Najogól
niej rzecz biorąc chodzić tu będzie o określenie przyczyn, które sprawi
ły, że zawarte lub co najmniej przyrzeczone m ałżeństwa ulegały rozpa
dowi lub nie dochodziły do skutku. Dzięki om awianym  źródłom możliwe 
jest też odtworzenie cerem oniału ślubnego tam tych czasów oraz zorien
towanie się w ich obyczajowości.

Należy uznać, że źródła kościelne w porównaniu z księgam i w iejski
mi posiadają również liczne braki. Na ich podstawie nie można na przy
kład określić tak istotnych problemów, jak podstawy egzystencji rodzi
ny czy jej skład osobowy. Stąd nie mogą się stać bazą dla kom plekso
wych badań rodziny, ale mogą rozszerzyć i pogłębić jej obraz uzyskany 
przy pomocy innych materiałów.

DOBÖR TERYTORIALNY MAŁŻONKÓW

Zagadnienie to ukazuje zamieszczona tabela. W iarygodność uzy
skanych danych potwierdzają częściow o badania D. M arkowskiej obej
mujące homogeniczną religijnie chłopską w ieś Szczeglacin na Podlasiu  
w okresie 1864— 1919. Autorka dla m ałżeństw zawartych w obrębie tej

* P. H e m p e r e k :  Sprawy małżeńskie w oficjalacie okręgowym w Lublinie 
w XV wieku, „Roczniki Teologiczno-Kanonicznie”, t. 17, z. 5, 1970, s. 30 n., i d, 
Oficjalat okręgowy w Lublinie X V —XVII I  wieku. Studium z dziejów organizacji
i kompetencji sądownictwa kościelnego, Lublin 1974, s. 93—99.

* Archiwum Diecezjalne w Lublinie, Księgi oficjała lubelskiego (dalej: OL), 
sygn. 2—6. Ponadto pierwsza składka pochodzącej z połowy XVI wieku księgi oz
naczonej sygnaturą 11 zawiera zapiski z 1498 roku.

4 B. U l a n o w s k i :  Praktyka w sprawch małżeńskich w sądach duchownych 
diecezji krakowskiej w XV  wieku, „Archiwum Komisji Historycznej AU”, t. 5 
Kraków 1888.



wsi uzyskała 40,6% ogółu zawartych m ałżeństw *. Praktycznie oznaczało 
to, że na pięć zawartych związków aż trzy wiązało się ze zmianą miejsca 
zamieszkania jednego z małżonków, na ogół kobiety. M ałżeństwo było 
więc bardzo ważnym  czynnikiem  w pływ ającym  na „otwarcie się” wsi na 
zewnątrz, rozszerzającym- powiązania rodzinne i społeczne chłopów na 
rozległe nieraz obszary.

Tab. 1. Dobór terytorialny małżeństw na terenach objętych jurysdykcją 
oficjała lubelskiego w XV w.

La sélection territoriale des mragines conclus sur les terrains englobés par la 
juridiction de l’official de Lublin au XV s.

Małżeństwa w obrębie Małżeństwa z Małżeństwa z
parafii wiejskiej różnych parafii mieszkańcami Razem

w jednej wsi w różnych wsiach wiejskich miast

61 10 47 21 139
43,88% 7,19% 33,81% 15,11% ±100%

Porównanie wartości zawartych w pierw szej i drugiej kolum nie wska
zuje, iż w parafii w iększość stanow iły związki zawarte w obrębie wsi, 
co zresztą zgodne jest z ustaleniam i A. Izydorczyk.6 Kilka słów  komen
tarza należy poświęcić kolum nie obrazującej małżeństwa zawarte między 
kontrahentami pochodzącymi z różnych parafii. W większości chodzi tu  
o parafie sąsiednie. Posiadany materiał źródłowy wskazuje, iż średnia 
arytm entyczna odległości rodzinnych w si małżonków wynosi w przybli
żeniu 15 km (w linii prostej). W ydaje się, że liczba ta w łaściw ie odzwier
ciedla horyzont zainteresowań m atrym onialnych chłopów, a w pew nym  
sensie również ekonomicznych i towarzyskich, skoro te ostatnie na ogół 
decydowały o nawiązaniu kontaktów rodzinnych.

MAŁŻEŃSTWA CHLOPSKO-MIESZCZAŃSKIE

Zidentyfikowane w źródłach tego typu związki odzwierciedlają pod
kreślany często w literaturze przedmiotu proces wchłaniania ludności 
wiejskiej przez rozwijające się wówczas miasta. W ydaje się, że migracją

5 D. M a r k o w s k a :  Rodzina wiejska na Podlasiu 1864—1964, Wrocław — 
Warszawa — Kraków 1970, s. 110.

* I z y d o r c z y k ,  op. cit., s. 13.
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do miasta i ożenieniem się tam zainteresowani byli przede w szystkim  
synow ie chłopscy, co ilustruje przewaga m ałżeństw  chłopów z m iesz
czankami (14 przypadków) nad sytuacją odwrotną (7 przypadków). Sto
sunkowo najwięcej zapisów dotyczy związków ludności w iejskiej z m iesz
kańcami Lublina. Kontrahenci w iejscy pochodzili zw ykle z niezbyt od
ległych w si, znajdujących się z pewnością pod bardzo silnym  oddziały
waniem dużego miasta. Są to następujące m iejscowości: Z em borzyce7, 
Wrotków 8, Dys ’, Jawidz I0, Łucka n, oraz bardziej odległe: Osiny 18 czy 
położona w diecezji chełm skiej m iejscowość Ostrów ” . W ydaje się, że 
chłopi poszukiwali partnerów m ałżeńskich wśród grup ludności m iejskiej 
posiadającej dość w ysoki status m aterialny i społeczny. Poświadczają to 
stw ierdzone przypadki ożenków synów i córek chłopskich z członkami 
rodzin rzem ieślników następujących specjalności: szew ców  ”, czapników “ 
czy łaziebników ”. W innych przypadkach spotykam y jedynie bardzo 
ogólne określenie partnerów m atrym onialnych córek chłopów jako „pro
vidi”, co jednak wskazuje, iż chodzi tu o ludzi posidających prawo m iej
skie I7. Zasada równowagi majątkowej stron, przestrzegana przy zawiera
niu m ałżeństw powodowała, że dla bogatego kmiecia związek z ubogą 
mieszczką n ie był atrakcyjny. Niektóre zapiski wskazują, że przeniesie
niem się do miasta poprzez m ałżeństw o byli zainteresowani bogaci rze
m ieślnicy w iejscy jak na przykład m łynarze ”, karczmarze 1S czy kraw
cy 20. Średnia odległość m iędzy rodzinnym i m iejscowościam i małżonków  
omawianej grupy w ynosi 18 km. Wynik ten  wskazuje na szczególne na
tężenie przesunięć chłopów do miast na terenie bezpośredniego oddziały
wania ich rynków lokalnych.

7 OL 2, k. 270v. z 1942 r. i OL 4, k. 175 z 1472 r.
8 OL 6, k. 22v.
• DL 2, k. 284 z 1462 r. ,
10 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Księgi miasta Lublina (da

lej: KmL), sygn. 1, k. 145 z 1473 r.
11 OL 2, k. 302 z 1463 r.
18 OL 6, k. 240 V. z 1489 r.
18 Ibid, k. 240—240 v. z 1489 r.
14 Ibid.
15 Ibid., к. 304 v. z 1490 r.
>· APL, KmL 1, k. 145 z 1473 r.
17 Np. OL 4, k. 175 z 1472 r.
18 OL 2, k. 276 V. z 1462 i OL 4, k. 79 z 1467 i k. 180 z 1472 r.
18 OL 2, k. 228 z 1460 r.
80 Rzemieślnik ten pochodził ze wsi Góry w parafii Garbów i związał się z 

mieszczką z Kazimierza — OL 4, k. 258 v. z 1474 r.



ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Posiadany materiał źródłowy wskazuje, iż w XV wieku w dalszym  
ciągu dokonywało się stopniow e przejście od św ieckiej ceremonii ślub
nej do św iecko-kościelnej. Co prawda do soboru trydenckiego Kościół 
nie znał obowiązkowej iorm y ślubu i uznawał za ważne związki zawarte 
bez jego interw encji, ale z czasem  przyjm ował się zwyczaj ceremonii „w 
obliczu Kościoła”. W tej sytuacji obrzędy św ieckie stały się tylko czyn
nościami w stęp n y m i!l. Jednakże ponawiane zakazy nie w yelim inow ały  
ich jeszcze całkowicie i nie m ogły być w  XV wieku rzadkie skoroj 
dotyczy ich około 100 zapisek n. Typowym i elem entam i świeckiego ry
tuału zawarcia m ałżeństwa w ystępującym i na badanej ziemi były: za
miana wianków, pierścionków, napitek oraz podanie rąk połączonych z 
przysięgą. Obrazuje to zapiska z 1454 roku: „quod ipsa libere dando con
sensum  proprio ore ipsum desponsando verbis de presenti propria manu 
dando sibi crinale et anulum  manu stipulata bibendo ad eum dixit: re
cipio te in vitrum  suum, et fecit se cum eodem  bannisare, et est banisata 
quatuor vicibus in Goray...” 2S. Warto zwrócić uwagę na fakt, że elem enty  
tych starych cerem oniałów przetrwały do czasów niemal współczesnych. 
Świadczy o tym  fragm ent opisu ślubu z X IX  wieku: „Wianków zaś częs
to w m iejscu obrączek używają i dlatego choć są pierścionki, muszą być 
i w ianki” M. W spomniane obrzędy św ieckie były w  XV wieku uznawane 
przez Kościół i nie stosowano wobec nich sankcji karnych. Natomiast 
wnoszone często przed sąd oficjała sprawy o przym uszenie partnera do 
ślubu kościelnego mimo zaw artego wcześniej ślubu św ieckiego są chyba 
św iadectw em  rozpadu związku. N ależy uznać, że partner, któremu zale
żało na jego utrzymaniu, chw ytał się szansy, jaką stw orzyłyby korzystny 
wyrok sądowy. Postępowanie takie może również odwierciedlać panującą 
opinię o wyższości cerem oniału kościelnego, co z pewnością gorliwie 
wspierało duchow ieństw oM. Ponadto należy liczyć się z istnieniem  na 
wsi m ałżeństw zawartych w yłącznie na mocy porozumienia zaintereso

21 W. A b r a h a m :  Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim,
Lwów 1925, s. 147 i 346—358.

12 H e m p e r e k ,  Sprawy..., s. 33 i n.
22 U 1 a n o w s к i, op. cit., nr 93, s. 121.
24 O. K o l b e r g :  Dzieła wszystkie, kom. red. J, Krzyżanowski i in., (reedycja

fotooffset.), t. 16, cz. 1, 1962, s. 144.
25 Do typowych należy zapiska z 1458 r.: Anna z Małego Świdnika oskarżyła 

Stanisława Miranowicza z Płoniszowic o to [...] que eam promisit manu stipulata 
habere in uxorem  [...] et signum sponsaliorum ab ea recepit anulum et crinale in
presencia precoreum et aliorum bonorum [...J propter quod petit ipsum compelli ad
recipiendum copulam Ecclesiasticam — OL 2, k. 145.



wanych osób, czy z konkubinatem 20. O trwałości tych związków świadczą 
zapiski o wspólnym  zam ieszkiwaniu czy posiadaniu potom stwa 27. W su 
mie więc różnorodność statusu związków w badamej epoce jest wyraźna. 
W dalszej części pracy autor potraktował je na równi z małżeństwami 
sensu stricto.

_ PRZYCZYNY ROZPADU ZWIĄZKÓW

W św ietle źródeł jednym z ważniejszych czynników  dezintegrujących  
małżeństwo była sytuacja, -gdy jedno z małżonków oddaliło się od do
tychczasowego miejsca zamieszkania zostawiając tam partnera. Wówczas 
przestawały istnieć tak ważne elem enty scalające rodzinę jak wspólnota  
ekonomiczna, presja opinii publicznej itd. Zewnętrznym  objawem  roz
padu takiego związku były notowane często przestępstwa bigamii i bian- 
drii. Na przykład Stanisław  Szewc z miejscowości Biała na Mazowszu 
przybył do N iedrzwicy w powiecie lubelskim  i tu ożenił się z Anną za
tajając fakt, że posiadał już żon ę.w  Rokitnicy na M azow szu28. Podobnie 
postąpiła Katarzyna, która przybyła do Jakubowic z położonego w die
cezji gnieźniejskiej Białaczowa.29 Przykłady takie można mnożyć 30. Rów
nież pozostawieni partnerzy, gdy nieobecność współmałżonka przedłuża
ła się, zawierali nowe związki. Tak było w  przypadku Agnieszki ze wsi 
Kowala, która początkowo pobrała się z m ieszkańcem  tej sam ej wsi Mi
kołajem Kiełbasiczem, a następnie z innym  km ieciem  Janem. Oskar
żona o biandrię tłum aczyła się, iż jej pierwszy mąż odszedł od niej i nie 
wracał przez 24 lata, wobec czego w yszła za mąż po raz drugi i posiadała 
z tego związku sześcioro d z iec iJl. Nowe związki pow staw ały też wówczas, 
gdy poprzedni partner przestawał być z różnych powodów atrakcyjiny. 
Być może było tak w przypadku K atarzyny pochodzącej ze wsi parafial
nej Słupiec w pow iecie urzędowskim, która wyszła za mąż za rzem ieślni
ka w iejskiego z Łysołajów w powiecie lubelskim, zatajając, iż miała już 
męża we wsi Dąbrowa obok Eodzentyna S2. Tak też stało się  w przypad-

23 M. K o c z e r s k a :  Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecz/i,
Warszawa 1975, s. 40.

27 OL 2, k .  169 V. z  1459 r. stwierdza 3-letni okres wspólnego zamieszkiwania
i posiadanie jednego dziecka, a OL 3, k. 62 z 1471 r. mówi o związku trwającym
6 lat i zrodzonych z  niego bliźniakach.

23 OL 2, k. 257 z 1461 r.
22 Ibid, k. 225 v. z 1466 r.
30 Np. ibid, k. 286 v. z 1462 r. wzmiankuje o bigamiście ze wsi Szadek (?) na 

Mazowszu, przybyłym stamtąd do ziemi lubelskiej.
31 OL 6, k. 180 z 1488 r.
32 OL 2, k. 207 v. z 1460 r.



ku kmiecia Jakuba Jaskiera z Czerniejowa, który mimo przyrzeczenia 
m ałżeństwa złożonego szlachciance Jadwidze Grabianowskiej ożenił się 
z mieszczką Earbarą z Parczowa (obecnie Parczewa). Sąd uznał ten drugi 
związek 8S. Podany przykład wskazuje, że m ałżeństwa chłopsko-szlachec- 
kie były m ożliwe, a ich zawarcie nie musiało zawsze być ukrywane przed 
opinią szlechecką i bulwersować jej, skoro osobą, która złożyła skargę do 
sądu i domagała się zrealizowania przyrzeczenia, była szlachcianka, a nie 
kmieć. Przykład ten św iadczy też, że w pewnych sytuacjach małżeństwo  
z mieszczką mogło być dla kmiecia bardziej atrakcyjne niż ze szlachcian
ką. .

Podane dotąd przykłady bigamii i biandrii wskazują, iż popełnienie 
tych przestępstw  było jedynie potwierdzeniem  rozpadu uprzedniego 
związku. Istnieje jednak możliwość, że podwójny ożenek mógł oznaczać 
niezależne funkcjonowanie dwóch rodzin. Tak mogło być w przypadku 
mieszczanina krasnostawskiego (może kupca?) Stanisława, który miał żo
nę w swoim  m ieście i drugą we wsi Motycz leżącej nie opodal Lublina 34. 
Charakterystyczną dla omawianego zjawiska cechą jest znaczna odległość 
m iejscowości, z których pochodziły żony czy m ężowie oskarżonych o bi
gamię i biandrię. Świadczą o tym  cytow ane już przypadki ożenków z 
partnerami spoza ziemi lubelskiej. Również podwójne małżeństwa zawar
te w obrębie ziemi posiadają znaczny zasięg terytorialny, zamykający się 
w przedziale 20—50 km odległości od miejsca zamieszkania poprzedniego 
partnera. Było to oddalenie dostatecznie bezpieczne, i szansa wykrycia  
przestępstwa była niew ielka. Nie zawsze zresztą odejście jednego z mał
żonków łączyło się z bigamią, a np. z w łóczęgostwem . Tak było w przy
padku Pawła z Lublina, którego żona Dorota z Wrotkowa „ab multis an
nis vagabunda fu it” 35.

Źródła odzwierciedlają ponadto w iele przykładów rozpadu małżeństw  
ze względu na fizyczne czy psychiczne niedomagania współmałżonka. 
Szczególnie często jest tu wzmiankowana im potencja.38 Ponadto do sądu 
trafiały skargi kobiet o ciężkie pobicie przez męża, a opisy obrażeń doz
nanych w ich w yniku wskazują na niew ątpliw e odchylenia psychiczne 
w in o w a jcy 37. Pew nym  przykładem kuriozalnym jest sprawa z 1456 r., kie

58 OL 6, k. 48 z 1485 i k. 212 v. z 1488 r.
84 OL 2, k. 43 z 1453 r.
85 OL 6, k. 22 v.
86 OL 2, k. 240 V. z 1461, k. 65 v. z '1454, k. 89 z 1455, oraz OL 4, k. 83, k.

84—84 V. z 1468 r.
37 OL 6, k. 210—210 v. Katarzyna z Woli Dyskiej zażądała rozwodu, ponieważ 

jej mąż Stefan Orszulicz z Jastkowa pobił ją kijem uszkadzając jej ucho i wzrok 
tak, że przez 3 tygodnie walczyła ze śmiercią: tribus septimanis semiviva iaeuit in 
lecto decumbens. Sąd nie uznał jej roszczeń, a jedynie nakazał ugodę pod odpo
wiednim wadium.



dy kobieta domagając się unieważnienia m ałżeństwa, m otyw owała to 
faktem, iż jej mąż jest lunatykiem  **.

PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE

IV sobór laterański w 1215 roku ustalił granicę tprzeszkody pokrewień
stwa do IV stopnia komputacji kanonicznej w linii bocznej i analogiczną 
przeszkodę powinowactwa.39 W analizowanych źródłach związki m iędzy  
bardzo bliskimi krewnym i są wzmiankowane sporadycznie. W 1463 roku 
o unieważnienie związku prosił km ieć Jan szew c z Jastkowa ponieważ 
jego żona Małgorzata była w stosunku do niego in secunda linea consan- 
q uin ita tis40. Zapewne o bliskie pokrewieństwo chodziolo w przypadku  
członków rodziny sołtysiej z Gutanowa 41. Częściej spotykam y się z przy
padkami m ałżeństw m iędzy krewnym i i powinow atym i w III i IV stop
niu 42. W praktyce sądowej oficjała lubelskiego za przeszkodę mimo ścis
łych postanowień soboru laterańskiego uznawano V stopień pokrewień
stwa, co tłumaczy się lokalnym  obyczajem 4S. Być może granice te roz
szerzono jeszcze bardziej skoro w 1490 r. kmieć Maciej Płaczkowie z 
M ełgwi oskarżył Małgorzatę Hyrzynę, że ta doniosła plebanowi, iż Anna, 
którą chciał pojąć za żonę jest w  stosunku do niego w VI stopniu po
krewieństwa, a sąd przyjął sprawę do rozpatrzenia 44. N iestety nie znamy 
jej dalszego przebiegu.

Jeżeli zestawim y dane uzyskane w jednej z poprzednich części, z 
których wynika, że ponad 40% ogółu m ałżeństw chłopskich zawarto w 
obrębie tej samej wsi, z faktem  stosunkowo niew ielkiej liczby rodzin ją 
zamieszkujących, to dojdziemy do wniosku, iż poprzez m ałżeństwa w 
dość krótkim czasie niemal w szyscy m ieszkańcy wsi stawali się wobec 
siebie bliskimi krewnym i czy powinowatym i. Uniknięcie związków w 
obrębie rodziny byłoby w ięc bardzo w ażnym  czynnikiem  kierującym  w  
stronę poszukiwania partnerów na zewnątrz. Mimo tego procesu związki 
między krewnym i m usiały być częste i przez społeczność wiejską uzna
wane za zgodne z obowiązującym i normami. Fakt istnienia ich ujaw nił 
oficjałowi nie pleban, a najczęściej któreś z m ałżonków. Świadczy to o

μ OL 2, k. 113.
s# K o c z e r s k a ,  op. cit., s. 22—24.
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41 Ibid, k. 212—212 v. z 1460 r.
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w ykorzystyw aniu przeszkód kanonicznych jedynie w przypadku, gdy 
zachodziła konieczność rozwiązania nieatrakcyjnego małżeństwa lub chęć 
uchylenia się przed obietnicą jego zawarcia. Zapewne podobnym celom  
służyło  pokrewieństwo duchowe, dość często wzmiankowane **.

Kolejną ważną przeszkodą m ałżeństwa uznawaną przez sądy duchow
ne było przym uszenie do niego jednej ze stron. Powszechna niesamo- 
dzielność majątkowa młodych ludzi powodowała, iż decydującą rolę w 
kojarzeniu związków odgrywali rodzice, a nawet dalsi krewni. Stanowiło 
to normę uznawaną powszechnie w tradycyjnych społecznościach w iej
skich. W podejmowaniu decyzji o m ałżeństw ie najmniej liczono się z w o
lą kobiety, na co wskazuje starosłowiański obyczaj kupowania żony, z 
czasem tylko złagodzony skomplikowanym, ubranym w liczne ceremonie 
św ieckim  obrzędem zaślubin. Pew ien ferm ent wprowadził tu Kościół 
wyraźnie domagający się potwierdzenia przez kobietę wolnej woli za
warcia m ałżeństwa. Analizowane źródła wskazują, że zdarzały się, co 
prawda rzadko, systuacje, kiedy niepogodzona ze swoim losem kobieta 
domagała się rozwiązania wym uszonego na niej związku. Z tego typu 
zapisek wynika, że osobami forsującym i zawarcie m ałżeństw byli rodzi
ce kobiety. Tak było w przypadku M agdaleny z Palikijów, na której za- 
mążpójście w ym usili rodzice4*. Z kolei Anna z Osmolić oświadczyła, że: 
„insignia sponsaliorum receperunt anulos et crinalia et biberunt mutuo, 
sed ad ista f u i t  c o m p u l s a  p e r  s u u m  p a t r e  m” (podkr. G. J .) 47. 
W innym  przypadku „pracowita” Dorota wskazała na swoją matkę, jako 
sprawczynię zawarcia niechcianego związku 4β. Znacznie poważniejszą ga
mę przeszkód m ałżeńskich w yliczyła Anna z W ilczopola, wyraźnie dążąca 
do nieważnienia m ałżeństwa z km ieciem Łukaszem Kazidorowiczem. 
Przed sądem oświadczyła, że utrzym yw ała zakazane stosunki z bratem  
męża, wskazała, iż z mężem pozostaje w  bliskim  pokrew ieństw ie ducho
w ym  i wreszcie, że jej matka przym usiła ją do ślubu 49. Autor nie natknął 
się natom iast na przypadki, gdy skarżącymi w sprawach o wym uszenie 
m ałżeństwa spowodowane przez rodziców byli mężczyźni. Być może 
św iadczy to o liczeniu się z wolą kawalera w  w iększym  stopniu niż z wolą 
panny. Stąd brak tego typu spraw. N ieliczne przypadki zmuszania męż
czyzn do ożenku mają zupełnie inny charakter. Zapiska z 1454 roku w ska
zuje, iż przymus fizyczny w  postaci tortur zastosowali sołtysi z Krzczono

48 Ibid, k. 29 V. z 1485, k .  104 v.—105 z 1486, k. 253 z  1489 r„ oraz K o c z e r -  
s к a, op. cit., s. 25.
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wa w celu doprowadzenia do m ałżeństwa osób w jakiś sposób związanych  
z ich d w orem 50. Inna informacja źródłowa świadczy o użyciu przez szlach
cica siły  w  celu zapobieżenia ożenkowi kmiecia *\ W yliczone w yżej przy
kłady pozwalają chyba na sform ułow anie ostrożnej tezy, że już w XV  
wieku istniała tendencja do ingerowania panów feudalnych w  ożenki 
ludzi od nich m niej lub bardziej zależnych.

Posiadane zapiski nie pozwalają stwierdzić, w jakim wieku zw ykle po
bierano się. Należy jednak przypuszczać, że przestrzegano postanowień  
prawa kanonicznego, skoro istnieje tylko jedna wzmianka wskazująca 
na zbyt wczesne zamążpójście kobiety 62.

Społeczne i obyczajowe aspekty funkcjonowania rodziny chłopskiej 
w okresie późnego średniowiecza nie spotkały się —  jak dotychczas —  
z większym  zainteresowaniem  ze strony badaczy tej epoki. W ynika to z 
faktu, posiadamy n iew iele materiałów archiwalnych przydatnych do 
tego typu badań, a istniejące opornie poddają się analizie historycznej. 
Zadaniem niniejszego szkicu było wskazanie na istnienie m ożliwości nie 
tylko wzbogacenia bazy źródłowej do dalszych prac, lecz również rozsze
rzenia ich problem atyki o omówione elem enty. Można to osiągnąć po
przez szczegółową analizę zapisek pochodzących z ksiąg sądów duchow
nych. Duża liczba zawartych tam informacji sprawia, że m ożliwe są pró
by statystycznego ujęcia interesujących nas problemów. Należy podkreś
lić raz jeszcze, że choć omawiane źródła nie mogą stać się bazą dla kom
pleksowych badań rodziny, to jednak ich uwzględnienie wydaje się ko
nieczne.

РЕЗЮМЕ

В данной работе источником исследований являются XV-столетние книги 
люблинского официала, в которых, учитывая компетентность этого суда, нахо
дятся записки о крестьянской семье. Дают они возможность представить ряд 
существенных аспектов ее функционирования, которые не встречаются в дру
гих этого типа архивных материалах. Из анализа этих записок вытекает, что 
на пять сочтенных браков, три связаны были с изменением места жительства 
одного из супруг, преимущественно женщины. Из разных приходов происхо
дило 33,8% исследованных супружеств. Жениться на городской девушке хо
тели сыновья богатых крестьян, происходящие из не очень отдаленных де
ревень.

В исследованный период в Люблинской деревни начинается процесс посте
пенного перехода от гражданского церемониала брака до гражданско-церков
ного. Гражданские брачные союзы не были совсем исключены, и Костел счи
тал их в дальнейшем законными браками. Одна из главных причин распада

51 Ibid, k. 49 v. z 1454 r. 
« OL 6, k. 180 z 1489 г.



крестьянских супружеств был уход одного из супруг, оставляя другого в преж
нем месте жительства. Перестают существовать такие важные элементы объе
диняющие семьи как: экономическая общность, нажим общественного мнения 
итд. Такой распад приводил часто к случаям бигамии. Встречаются также слу
чаи распада семьи из-за физического или психического недоразвития одного 
из партнеров. Исследованные материалы показали, что очень частым явлением 
были браки родственников. Эти браки акцептировало деревенское общество, а 
также встречались частые случаи принуждения женщин в вступление в брак 
родителями или родственниками.

RÉSUMÉ

Le présent travail se fonde sur les sources constituées par les registres de 
l’official de Lublin rem ontant au XVe s., qui, vu les compétences de ce juge, 
englobent aussi de nombreuses notes concernant la famille paysanne. Celles-ci 
perm ettent de mettre en lumière quelques aspects essentiels de la structure et du 
fonctionnement de la famille paysanne qui ne sont pas reflétés par d’autres types 
de la documentation archivale de cette époque.

L’analyse de ces textes révèle que statistiquement sur 5 mariages conclus 
près de 3 étaient liés au changement de domicile d'un des époux, le plus souvent 
de la femme. Dans 33,8% des mariages analysés les partenaires venaient de diffé
rentes paroisses. Le mariage avec une fille de la ville intéressait avant tout les 
fils des paysans riches des villages avoisinants.

Dans la période en question, on peut observer dans les campagnes de la 
région de Lublin une lente évolution du mariage civil au mariage religieux. 
Pourtant, on concluait toujours des contrats civils et l’Eglise les considérait comme 
légaux.

L'une des raisons essentielles de la séparation des couples paysans était le 
départ d ’un des partenaires du domicile. Cela annulait des éléments importants 
intégrant la famille tels que la communauté des biens, la pression de ljppinion 
publique etc. Par conséquent cela donnait lieu à des cas de bigamie, souvent 
mentionnés dans ces registres. Parfois la cause de la séparation du couple pro
venait d’un défaut physique ou psychique de l’un d’entre eux.

Les sources analysées révèlent également des cas fréquents de mariages con
clus entre cousins, ce qui était accepté par la population rurale. Il y avait aussi 
de nombreux cas où les parents ou les cousins forçaient la fille à se marier avec 
celui qu 'ils avaient choisi pour elle.


