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W dotychczasowych pracach, powstałych na podstawie metrykal
nych ksiąg parafialnych, nie zawsze zajmowano się wiekiem współmał
żonków 1

• Z reguły nie poświęcano również więcej miejsca na badanie 
uwarunkowań społecznych zawierania związków małżeńskich w określo
nym wieku. 

Wiek nowożeńców jest ważnym instrumentem poznawania prze
szłości. Był on wypadkową procesów i zdarzeń zaszłych w przeszłości, 
wyrazem ówcześnie panujących zwyczajów i możliwości oraz określał 
zdolności reprodukcyjne danej społeczności. 

Znaczące jest na przykład, gdy na jednym terenie 58,1 O/o kobiet 
\vychodziło za mąż w wieku do 20 lat 2, a w tym samym czasie na 
innym terenie tylko 25,00/o (w wieku do 19 lat) 1

. Przykłady te odno
szą się do końca XVIII w. i oba dotycz� ludności wyznania rzymsko
katolickiego, mieszkającej po części w mieście, a po części na wsi. 

Terenem niniejszych badań była rzymskokatolicka parafia Radzion
ków. składająca się z pięciu wsi. Leżała ona w środkowo-wschodniej 
części ówczesnego powiatu bytomskiego, przy granicy Królestwa Pol
skiego. Zamieszkiwali ją głównie katolicy. Osoby wyznania ewangelic-

1 Problem ten został podjęty w następujących pracach: B. Puc z y ń s k i, 
Ludność Brzeżan i okolicy w XV II i XVIII wieku, Część II: Ruch naturalny

łucino.ki (Przeszłość demograficzna Polski. Materiały i studia (dalej: PDP), t. 5, 
W"r,zawa 1972, s. 23-28); E. Vie Ir os e, Przyczynek do demografii wsi polskiej

u· XVlll wieku (Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, R. 14, Poznm'i 
19.5:3, s. 130-131); K. Z aj ą c, Studium nad ruchem natuTalnym miasta Rymano

wa w świetle ksiqg parafialnych z lat 1850-1950 (PDP, t. 3, Warszawa 1970, 
�- '.61-164); E. Brodnicka, Ludność parafii Wieleń nad Notecią. w drugiej po

lotcie XVIII w. Rekonstrukcja rodzin (tamże, s. 183-185); S. Ko w a 1 ska - G 1 i k

n: ,-\ :i. Ruchliwość społeczna i zawodo·u:a mieszkar'iców Warszawy w latach 1845-

1361. ,Va podstawie akt stanu cywil11ego, Wrocław 1971, s. 24-28; E. Pi as e ck i, 
,,·!ek nowożeńców urodzonych w latach 1751-19'.!0 w parafii Bejsce, pow. Ka::i

mier::a Wielka, woj. kieleckie (PDP, t. 8, Warszawa 1975, s. 69-80). 
� p U C Z y ń S k i, OP. cit., s. ·23. 
s Brodnicka, op. cit., s. 184. 
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kiego i mojżeszowego stanowiły tylko około 40/o ogółu mieszkańcó\v �. 
Rozpatrywano zarówno śluby brane przez obie strony po raz pierw

szy, jak i pozostałe. W obliczeniach oparto się na latach deklarowanych 
przez nowożeńców. 

Wśród 826 związków małżeńskich, zawartych w parafii w latach 
1851-187U, 79,76/o (658) stanowiły śluby nowożeńców po raz pierwszy 
występujących w tej roli. Pozostała część przypadała na związki po
wtórne (wdowie), z których najmniej było zawartych między wdowca
mi i wdowami ( 4,0% : 33), natomiast procent ślubów kawalerów z wdo
wami i wdowców z pannami był zbliżony i wynosił odpowiednio. i,5 
(62) i 8,8 (73). Proporcja ta w badanym okresie nie ulegała znaczniej
szym zmianom.

Z 826 mężczyzn, którzy brali ślub w parafii, 720 było kawalerami, 
a 106 wdowcami. Na jeden ślub kawalera przypadało zatem 1,2 ślubów 
w ogóle. Tyle więc związków małżeńskich przypadało w życiu na jedne
go mężczyznę żonatego. Natomiast z 826 kobiet, które brały w tym 
czasie ślub, 731 było pannami, a 95 wdowami. Na jedną kobietę za
mężną dawało to 1,1 ślubów w życiu. 

Małżeństwa powtórne częściej zawierali mężczyźni ( 12,80/o) niż ko
biety (11,50/o), choć mogłoby się wydawać - z uwagi na wstępowa
nie przez mężczyzn w późniejszym wieku w związki oraz z uwagi na 
dłuższe, jak należy przypuszczać, trwanie życia kobiet - że było od
wrotnie. 

W grupie kawalerów 95,20/o ślubów wziętych zostało w przedziale 
wieku 20-34, natomiast w grupie panien młodych 95,1 °/o w przedziale 
wieku 15-29 (tab. I), przy czym w grupie tej było 139 ślubów na-: 

stolatek: 65 ślubów 19-latek, 55 - 18-latek, 15 - 17-latek i 4 _:_ 16-la
tek. Nie zanotowano ślubów 15-latek. W grupie wdowców i wdów po
dobna koncentracja ślubów w danym przedziale wieku nie wystąpiła. 
U wdowców widoczne jest stosunkowo równomierne rozłożenie ich ślu
bów w przedziale wieku 25-49, natomiast u wdów w przedziale wie
ku 25-44. Około połowa mężczyzn żeniła się w wieku 25-29 lat. na
tomiast około połowa kobiet wychodziła za mąż w wieku 20-24 lat .. 

Przeciętny wiek nowożeńców obliczono za pomocą średniej arytme
tycznej, mającej najszersze zastosowanie w pracach z zakresu demogra
fii historycznej. Przy jego ustalaniu konieczne jest uwzględnianie sta
nu cywilnego obu stron. Nie wystarczające byłoby jednak stwierdzenie, 
że np. średni wiek kawalerów wynosił 26,9 lat, a panien 23,0 lata. Za
chodziła bowiem zwykle znaczna różnica w jego wysokości, zależnie 

4 Kontrola jakości rejestracji metrykalnej, niektóre zagadnienia dotyczące ::-oz

woju ludnościowego parafii oraz ruchliwość społeczna jej mieszkańców zostały 

przedstawione w pracy magisterskiej (M. ·Górny, Ludność parafii Radzionków 

w latach 1851-1870 (na podstawie ksiqg parafialnych), Wrocław 1980), mpis \\. Za

kładzie Historii Gospodarczej, Demografii i Stat ystyki IHUW. 



Wiek nowożeńców w parafii Radzionków w I. 
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Tab. 1. Struktura wieku nowożeńców 

I 
Prz�dzial / ogółem 

wieku 
1 liczba O /0 

!5-19 0,1 
20-24 178 22,6 

25-29 424 53,9 

30-34 89 11,3 

35-39 28 3,6 

40-44 30 3,8 

45.49 20 2,5 
50-59 14 1,8 

60-69 3 0,4 

Razem 787 100,0 

żródło: WAP 

----

MQżczyźni 

[ kawalerowie / wdowcy ogółem 
---·------

liczba o /o I liczba O/O liczba o /o 

0,2 140 J7,6 
!76 25,6 2 2,0 388 48,7 I 

405 59,0 19 18,8 172 21,6 

73 10.6 16 l 5,8 37 4,7 
15 2,2 13 12,9 27 3,4 
.lO 1,5 20 19,8 19 2,4 
4 0,6 16 ]5,8 8 1,0 

2 0,3 12 11,9 5 0,6 

3 3,0 
l 686 100,0 101 JOO,O ! 796 100,0 

Katowice, mikrofilmy, sygn. F 3702· F 370<; 

1851-1870 

Kobiety 

panny 
liczba 0 Io

139 19,8 

380 54,1 

149 21,2 
21 3,0 
8 J,4 
3 0,4 
2 0,3 

702 100,0 

,>I; I 
· - . .  ---

·----

wdowy 
liczb:i o•

/o 

l 1,l 

8 8,5 
23 24,5 

16 17,0 

19 20,2 

16 17,0 

6 6,4 
5 5,3 

94 100,0 

F 370�- F 3708. w dalszej 
części pracy, wykorzystując dane zawarte w księgach metrykalnych, nic powoływano się 
już na wymienione sygnatury mikrofilmów. 

uwag a: liczba nowożeńców w tabelach 1-3 nie jest równa ogólnej liczbie osób biorą-
cych ślub w parafii, ponieważ nie dla wszystkich no\vożeńcó,v podany był w źródle ·1,·iek. 

od tego, czy należący do danej grupy, tutaj kawalerowie i panny, brali 
ślub z osobami, które po raz pierwszy zawierały związek, czy po raz 
kolejny 5

• 

W parafii radzionkowskiej różnica ta była dość znaczna (tab. 2). 
Sredni wiek kawalerów podczas ślubu z pannami (26,7 lat) był niż
szy aniżeli podczas ślubu z wdowami (29,0 lat). Podobnie było u pa
nien. W ślubach z kawalerami miały one przeciętnie 22.8 lat, a z ,vdow-

5 Badaniem średniego wieku nowożeńców, w zależności od ich stanu cy
wilnego, zajmowało się kilku autorów. E. Vie Ir os e (op. cit., s. 130) wpro\,.,·adzil 
do badań - opartych na metrykach parafialnych - rozróżnienie, o którym jest 
mowa w niniejszym tekście. Materiał objęty badaniem był bardzo szczupły (33 
zapisy ślubów), co zmniejsza jego wartość porównawczą. B. Puc z y ń s ki (op. cit., 

s. 23-28) podał średni wiek nowożeńców, jednak bez rozróżnienia na śluby mię
dzy osobami o tym samym i o innym stanie cywilnym. Ponadto nie wiadomo,
jak liczne były poszczególne grupy nowożeńców. Próba ustalenia przez autora
różnicy między wiekiem deklarowanym a rzeczywistym nowożeńców budzi sze
reg zastrzeżeń. W latach objętych badaniem wieku nowożeńców (1784-1800) wzięło
ślub 1648 osób wyznania greckokatolickiego, natomiast B. Puczyński ustalił wiek
rzeczywisty tylko dla 80 (prawie 50/o). W ·wypadku rzymskokatolików, wobec nie
podania w pracy liczby osób biorących w tym czasie ślub - próba została prze
prowadzona dla 101 osób - nie sposób jest ustalić procent nowożeńców, dla
których autor wyznaczył wiek rzeczywisty. Można mieć wątpliwości, czy właściwe
było przenoszenie tak malej liczby danych określających różnicę między wiekiem
deklarowanym a rzeczywistym na ogół biorących wówczas ślub. Poza tym nie
wszystkie osoby, dla których obliczono różnicę wieku, brały ślub w latach 1784-
1800. świadczy o tym wybrany przez autora okres do badania tej różnicy, szcze
gólnie w wypadku rzymskokatolików, który objął Jata 1641-1800 (w wypadku
greckokatolików 1741-1800). E. Pi a s ec ki (op. cit., s. 69-80) zajął się tylko
związkami kawalerów z pannami. W odróżnieniu od autorów wymienionych w ar-
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cami 24,9 lat. W obu wypadkach różnica wynosiła zatem ponad 2 lata. 
W grupie wdowców i wdów różnica w ich średnim wieku, w zależności 
od tego, czy brali ślub z pannami (kawalerami), czy z wdowami (wdow
cami. była jeszcze większa i wynosiła 6,5-7,7 lat. Większe były różni

ce między średnim wiekiem wdowców i kawalerów oraz wdów i panien. 
Wynosiły one odpowiednio 12,7 i 11,3 lat. 

Nie rozpisując dalej szczegółowych danych tab. 2, można stwierdzić, 

że średni wiek kawalerów lub wdowców (panien lub wdów) był niższy 
w ślubach z pannami (kawalerami) niż z wdowcami {wdowami). 

::-;ie we wszystkich rodzajach ślubu średni wiek mężczyzn był wyż
szy od średniego wieku kobiet. W związkach kawalerów z wdowami 
wynosił on odpowiednio 29,0 i 31,7 lat. Ogólnie jednak mężczyźni byli 
starsi od kobiet przeciętnie o 4,2 lat. 

W społecznościach miejskich na ogół im niższą pozycję zajmowała 
dana kategoria ludności w strukturze społecznej, tym wcześniej nale
żący do niej zawierali związki małżeńskie ". Inaczej było w parafii ra
dzionkowskiej, mającej - mimo licznej grupy osób pracujących w tam
tejszych kopalniach - charakter wiejski. 

tyku,e. średni wiek nowożeńców bada! w okresach wyznaczonych przez datę 
urodzenia panów młodych, u nie datę zawarcia małżei1stwa. Autor zajmował się 
tylko osobami urodzonymi w parafii bejskiej, dla których odnaleziono metrykę 
urodzenia. Badanie objęło 2046 związków nowożeńców urodzonych w latach 
17:31-1920. Stanowiło to około 37°/u ogólnej liczby zapisów, co wynika z danych 
za wartych w innej pracy tego autor,1, zob. E. Pi a s  e ck i, Ludność parafii bej
skiej u: latach 1586-1967 (Materiały i Prace Antropologiczne, nr 79, Wrocla\v 
1970, s. 229-230). Podkreślona przez autora zbieżność z danymi B. Puczyńskiego 
może być jednak przypadkowa w związku z inną metodą obliczeń. Srednim 
wiek'.em nowożeńców zajmował się również K. �aj ą c (op. cit., s. 161-166), który 
pominą! jednak ich stan cywilny. Sposób, w jaki przedstawił on materiał ry
manowski spotkał się z krytyką I. Gieysztor o w e  j, Niebezpieczeństwa me
(l)dyc:ne polskich badaii metrykalnych XVII-XVIII wieku (Kwartalnik Historii 
Kult:.;ry Materialnej, 1974, nr 4, s. 576-577). Przedstawiając wiek nowożeńców, 
porównuje autor dane rymanowskie z danymi odnoszącymi się do Polski, Anglii, 
Sz\vecji. Szkoda jednak, że nie powołuje się i'ia źródło, z którego czerpie infor
macje o tych krajach, oraz nie podaje okresu, do którego się one odnoszą. Pisze 
przy tym, że „wyższy średni wiek wstępujących w związki małżeńskie w Ryma
nowie tłumaczyć chyba można tym, że w rzemiośle pracujący mężczyźni żenili 
się nieco .później ze względu na długie terminowanie w obranym zawodzie" 
(s. 162.J. Stwierdzenie to nie zostało jednak poparte danymi szczegółowymi. Uży
wane przedziały wieku (np. 20-30, 40-45 lat) są nieprecyzyjne, nie wiadomo 
bowiem, na którym roku dany przedział się kończy, a na którym zaczyna (s. 162). 
Szkoda, że autor nie dokumentuje bliżej wygłoszonej tezy, iż „zarówno liczby 
małże11stw jak również wiek małżonków pozostają w ścisłym związku z sytuacją 
gospodarczą kraju. W okresie przed drugą wojną światową na liczbie ślubów. 
urodze11 można było śledzić przebieg koniunktury go�podarczej" (s. 163). Dane 
tub. 1 O (s. 161) nie potwierdzają tezy, iż „współzależność wieku małżonków jest 
wyż,za w ostatnich dziesięcioleciach" (s. 163). 

! Ko w a I ska - G I i km a n, op. cit., s. 27; E. Ro s set, Demografia Polski, 

t. 2: Reprodukcja ludności, Warszawa 1975, s. 74-76.
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Tab. 2. Średnia arytmetyczna wieku nowożeńców według 
rodzajów ślubu 

Rodzaj ślubu 
Liczba Średnia 

Grupa 
podczas ślubów : arytm. wieku 
ślubu z 

Kawalerowie I pannami 625 26,7 

I wdowami 61 29,0 

--�1 
pannami
i wdowami 686 26,9 

------
Panny ' kawalerami 632 22,8 

I wdowcami 70 24,9 

kawalerami 

Wdowcy 
I i wdowcami 702 23,0 

pannami 70 37,6 

l wdowami 31 44,I 

pannami 
' i wdowami 10( 39.6 

·-· -·�--·"'·-- -+···----· 

Wdowy kawalerami 62 31,7 

wdowcami 32 39.4 

I 
kawalerami 

i i wdowcami 94 34,3 
-------··-· 

Ogółem: 
mężczyzn 787 28,5 

kobiet 796 24,3 

Tab. 3 sporządzona została na podstawie ślubów kawalerów z pan
nami. Dla innych rodzajów ślubu, z uwagi na ich małą liczebność, 

nie sporządzano tabel. Przeciętny wiek chłopów i robotników niewiele 
różnił się między sobą (26,2 i 26,7 lat). Można by więc przypuszczać, 

że sytuacja społeczno-majątkowa tych grup była podobna. Przeciętny 

jednak wiek żon chłopów (21,6 lat) był niższy od takiegoż wieku żon 
robotników (22,8 lat). Ponadto widoczne jest w grupie panów młodych 
chłopów, że im wyższą pozycję zajmował dany nowożeniec w struktu

rze społecznej chłopów, tym niższy średni wiek miał w chwili brania 

ślubu i tym niższy średni wiek miała jego żona. Najprawdopodobniej 

więc sytuacja społeczno-majątkowa robotników była w parafii lepsza 
od sytuacji komorników czy parobków, natomiast gorsza od sytuacji 

kmieci, zagrodników czy chałupników. 

Być może jednak zauważone tutaj zjawiska nie miały tak wyraźne
go charakteru. Słownictwo źródła, które określało poszczególne kate

gorie ludności chłopskiej, typowe dla stosunków feudalnych, nie mu
siało już bowiem na początku drugiej połowy XIX w. oddawać rzeczy
\vistej sytuacji społeczno-majątkowej danej kategorii. 

Mężczyźni wstępowali w związki małżeńskie później niż kobiety, 

bez: względu na to, do jakiej grupy społeczno-zawodowej należeli; prze-
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ciętnie o 3,9 lat (w ślubach kawalerów z pannami). Różnica średniego 
wieku nowożeńców była większa u chłopów (4,6 lat) niż u robotników 

(3,9 lat), co bezpośrednio wynikało z niższego średniego wieku panien 

młodych wychodzących za chłopów (21,6 lat) niż za robotników (22,8 

lat). 

Tab. 3. Średnia arytmetycma wieku nowożeńców według przynależności społeczno-
-zawodowej pana młodego w ślubach kawalerów z pannami

Pan miody Panna młoda 

Przynależność 
średnia średnia społeczno-zawodowa liczba liczba 

pana młodego ślubów 
arytm. 

ślubów 
arytm. 

wieku wieku 

Chłopi 177 26,2 178 21,6 

w tym: 

kmiecie 49 25,4 49 19,8 

zagrodnicy 42 26,8 42 20,8 

chałupnicy 52 26,2 53 22,0 

komornicy 22 26,0 22 24,5 

parobcy 12 27,9 12 25,3 

Robotnicy 392 26,7 406 22,8 

w tym: 

górnicy 335 26,5 348 22,5 

inni 57 27,8 58 24,R 

Rzemieślnicy 19 27,2 19 22,0 

Inni 37 28,0 37 23,3 

Ogółem 625 26,7 632 22,8 

* * *

Z powyższych rozwazan wynika, że w społeczności wiejskiej o ,,,,ie

ku nowożeńców decydowała ich pozycja społeczna. Im była ona wyższa, 

tym niższy wiek mieli oni w chwili brania ślubu. Na wiek nowożeńców 
wpływało również to, czy brali oni ślub po raz pierwszy, czy po raz 

kolejny. Nasilenie zawierania związków przez mężczyzn przypadało na 
inne przedziały wieku niż w wypadku kobiet. Wpływ na nie miał także 

stan cywilny danego nowożeńca. Sądząc po przeciętnym wieku, w ja
kim zawierano związki małżeńskie, pozycja społeczna robotników była 
niższa od pozycji chłopów-posiadaczy. 




