Podstawowe źródła
w genealogii

N

ajważniejszymi źródłami w genealogii, mającymi podstawowe
znaczenie w przeprowadzaniu kwerendy genealogicznej i wykorzystywanymi w zasadzie w pierwszej kolejności są akta stanu cywilnego. Dostarczają one niezbędnych informacji na temat miejsca urodzenia, chrztu, ślubu, czy śmierci.
W przeszłości akta sporządzane były w różnych językach: łacińskim, niemieckim, rosyjskim, dla różnych wyznań: rzymskokatolickiego, ewangelickiego, mojżeszowego czy greckokatolickiego. Zapisy sporządzane były najpierw w księgach metrykalnych, następnie
w księgach stanu cywilnego.

Księgi metrykalne (kościelne)
Księga metrykalna to rodzaj księgi parafialnej prowadzonej przez
parafię w celu zarejestrowania chrztów, ślubów i zgonów.
Księgi metrykalne dzielą się na:
• Księgi Urodzonych (Liber Natorum),
• Księgi Ochrzczonych (Liber Baptisatorum),
• Księgi Zaślubionych (Liber Matrimonium lub Liber Copulatorum),
• Księgi Zmarłych (Liber Mortuorum).
Księgi metrykalne w Kościele rzymskokatolickim prowadzone są
od XVI wieku w wyniku uchwał Soboru Trydenckiego obradującego
w latach 1545-1563. Początkowo prowadzono księgi ochrzczonych
i zaślubionych, później również doszedł obowiązek rejestracji zmarłych. Od XVII wieku proboszczowie prowadzili również księgi bierzmowanych.
Pod koniec XVIII w. w Europie stopniowo zaczęto wprowadzać państwową rejestrację stanu cywilnego. Początkowo państwo korzystało
z rejestracji kościelnej, co oznaczało, że proboszczowie byli jednocześnie
urzędnikami stanu cywilnego. Dopiero z czasem powstały osobne,
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znane współcześnie urzędy stanu cywilnego. W Polsce proces ten
przebiegał w różnym czasie dla poszczególnych zaborów.
W zaborze pruskim rejestrację wyznaniową wykorzystywano w celach świeckich od 1794 roku. Polegało to na obowiązku sporządzania
przez proboszczów duplikatów ksiąg wyznaniowych i przekazywania
ich właściwym terytorialnie sądom. W 1874 roku pojawiły się osobne
urzędy stanu cywilnego, a prowadzenie ksiąg metrykalnych powróciło
do celów wyznaniowych.
Kościelne księgi metrykalne (unikaty) najczęściej przechowywane
są w kancelarii parafii, która je wytworzyła. Duplikaty natomiast, na
mocy kodeksu prawa kanonicznego, powinny być sporządzane przez
księży i corocznie przekazywane właściwemu archiwum kościelnemu
(archidiecezjalnemu bądź diecezjalnemu). Trafiają tam ponadto niektóre cenniejsze lub dawniejsze unikaty.
W księgach metrykalnych spotkać się można z dwiema formami
zapisu danych. Pierwsza z nich, narracyjna, charakterystyczna jest
dla XVII, XVIII i początków XIX wieku oraz dla ksiąg prowadzonych
w XIX wieku w zaborze rosyjskim. Druga forma zwana tabelaryczną
charakterystyczna jest dla zaboru pruskiego. Stosowana już była od
połowy XIX wieku, w niektórych parafiach nieco wcześniej.
Księgi Urzędu Stanu Cywilnego
Księga stanu cywilnego – jest rejestrem publicznoprawnym prowadzonym przez urząd stanu cywilnego w celu rejestracji stanu cywilnego osób.
Na zawartość księgi składają się akty stanu cywilnego trojakiego rodzaju (urodzenia, małżeństwa, zgony). Dana księga powinna
obejmować jeden rok, ale zdarza się, że kontynuacja zapisków prowadzona jest do ostatniej strony. Księgi przechowywane są w urzędzie
stanu cywilnego, w którym je sporządzono lub jeżeli został zlikwidowany najczęściej w najbliższym. Po stu latach od sporządzenia ostatniego aktu, księgi przekazywane są do właściwego archiwum
państwowego.
Początkowo nie istniały osobne, państwowe urzędy rejestrujące
stan cywilny. W Polsce dopiero w XIX wieku powstały istniejące do
dzisiaj urzędy stanu cywilnego. Jako pierwsze, urzędy pojawiły się
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na ziemiach zaboru pruskiego w 1874 roku. Urzędnikami stanu cywilnego byli burmistrzowie lub wójtowie, a przedmiotem rejestracji
były trzy rodzaje zdarzeń: urodzenia, śluby i zgony. Każdy urząd
prowadził równolegle dwa rejestry: rejestr główny (unikat, pozostawiany w siedzibie urzędu) i rejestr poboczny (duplikat, corocznie przekazywany do sądu obwodowego).
W dwudziestoleciu międzywojennym zachowano systemy z poszczególnych dawnych państw zaborczych. Dopiero w 1946 roku
wprowadzono świeckie urzędy stanu cywilnego.
Joanna Lubierska-Lewandowska

21

