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Дпiпропетровський иацiоиальиий yuiвepcumem iменi Олеся Гоичара 

ДИНАМIКА НАРОДЖУВАНОСТI 
ТА CMEPTHOCTI У СТАРОШВЕДСЬКIЙ KOЛOHii 

(КIНЕЦЬ XVIП- ПОЧАТОК ХХ ст.) 

01Iиса11О спосiб вiдповлеппя дипамiки 11ервиш1их демоrрафiчпих даних 

ДJIH сiJ1ьських пасСJIСПИХ пушсriв у достатистичпу споху. Обrруптовапо його 

ltrrrpeзeJiтaтивiiicть. З критичtrоi точки зору проапалiзова11о джсрсла, що 
мlстять демоrрафiч11у i11формацiю щодо Старошведськоi коло11ii. Па OCIIO· 
nlааосда1аппя обчисJiепих та архiвпих дапих проапалiзовапо 11ароджувапiсть 

r·• смерт11iсть у Староutведськiй кoJJOitii за 11ерiод 1784-1914 рр. 
Ключовi слова: демоzрафiч11ий перехiд, абсолют11i демоzрафiч11i показllи

'"'• кiстер, пастор, коло11iя, 11ароджува11iсть, смерт11iсть. 

О11иса11 способ возобiшвлеuия ди11амики первичкых демоrрафиче

СКIII да11пых для сельских пасслё1шых пукктов в достатистическую эпоху. 

(' 1СрН"1"ИЧеСКОЙ ТОЧКИ зре11ИЯ 11р08118ЛИЗИрОВ8КЫ ИСТОЧIIИКИ, BKJIIOЧ8IO
ЩIIC }lемоrрафическую Иirформацию по Старошведской KOJIOIIИИ. На оспове 
об·t.сди••епия вычислсiшых и архивпых да1шых проапализировапа рождае

мuс·•·ь и смертпость в Старошведской колопии за 11ериод 1784-1914 rr. 
Юtючевые слова: демографический переход, абсолют11ые демоzрафиче

t'Nиr показатели, кистер, пастор, коло11ив, рождаемость, смерт11ость. 

А way to restore the original dynamics of demographic data for villages 
cl"rln~ prcstatistical era are described. lts representativeness is substantiated. 

~'С. В. Чирук, 2013 
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Criticism sourccs containing dcmographic information on GammalsvenskЬy 
colony is donc. Bascd on а comЬination of computing and archival data fertility 
and mortality in thc Gammalsvcnskby colony for thc pcriod 178~1914 ycan are 
analyzcd. 

Keywords: demographic transition, absolute numbers, kuster, pastor of the 
colony, births, deaths. 

Bcschricben wird dic Art. und Weise dcr Wicdcraufnahme der Dynamik 
primiircr demographischcr Datcn fiir liindHchc Sledlungcn aus dcr vorstatistischen 
Epochc. Bcwcrtct werden Quellcn, dic demographischc lnformationen iibcr die 
Kolonie Alt-Schwedcndorf enthaltcn. Auf dcr Grundlage von bcrechneten und 
Archivdatcn wird die Gcburtcn- und dic SterbHchkcitsratc dcr Kolonie Alt
Schwcdcndorffiir dic Pcriodc 17~1914 analysicrt. 

Sch/йsselbegriffe: demographischer Oьergang, aЬsolute demographische 
Kennziffern, Kiister, Pastor, Kolonie, Geburtenziffer, SterbUchkeiL 

Розвиток будь-якого perioнy завжди тiсно пов'язаний iз йоrо насе
лсшiЯм. При цьому завжди можуть iспувати певпi локальнi особли
востi. 3 огляду на це, апалiз дсмографiчпого розвитку окремих пасе
лених пунктiв Надднiпрянськоi Украiни може дoJIOMOI"I'И краще зро
зумiти пайрiзномапiтпiшi аспекти icтopii краю. 

Перiод кiнця XVIII - початку ХХ ст. цiкавий тим, що, з одного 
боку, саме у цей час вiдбувався активний притОк паселешiЯ в регiон, 
а з iпmого - цей перiод включас в себе початок демоrрафiчного пе
реходу. Доелiдже1шя дипамiки демографiчних показпикiв в окремо 
взятому населеному пунктi дозволить побачити яким чином цi про
цеси вiдбувалися на мiкрорiвпi, дасть змо1-у краще охарактеризувати 
край протяrом зазпаченаго перiоду. 

Великий потенцiал для такого дослiджеюiЯ становить колонiя 
Старошведеькаl, по якiй на сьогоднiшнiй день эбереглася значна 
кiлькiсть документiв номiнативного та статистичного характеру. За
вдяки ix посдна:ппю можна вiдтворити динамiку демографiчних про
цесiв у сслищi протяrом значного часового iнтервалу. 

Метою статтi с аналiз динамiки основних демографiчних показ
никiв - народжуваностi та смертностi у Старошведськiй колонii з 
1784 по 1914 рiк. При цьому поставленi такi завдання: 1) пояснити 
методику обчислення даних, 2) охарактеризувати достовiрпiсть ре
зультатiв, 3) виявити абсолютнi демографiчнi показники народжува
постi, смертпостi, загальноi чисельностi ~аселешш, 4) стандартизу-

1 Сучасне с. Змiiвка, Бериславський р-н . .Херсонськоi обл. 
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•шти данi шляхом обчислення: загальних коефiцiЕ:нтiв, 5) npoaнaлiзy
IIU'I'И сезоннiсть народжувапостi та смертностi, 6) дати апалiз отрима
них показникiв. 

До окремих аспектiв демоrрафi1 Старошведсько1·о эвертали
си Г. Писаревський [26], А. Скальковський [31], К. Руссвурм [4], 
О. Лойт [24], 1. М. Кулипич [23], С. Й. Бобилева [9], Ю. Г. Малицька 
(25], В. Дизендорф [25], О. IO. Коник [22]. 

Документальпою базою дослiдження: слугували: метрична юrш·а 

Ста.J?Оmведсько1 колопii' (1784--1788 рр.) [2], метричнi КIIШ'И прихо
ду йозефсталь (1833-1860) [29], Староmведського приходу (1861-
\885) [30] та (1899-1914 рр.) [20], рукописпi копii посiмсйних спис
кiв та книг irароджених та охрещених (1892-1906 рр.) [3; 7], посiмсй
нi списки та статистичнi вiдомостi Контори опiки над iноземirими-ко
жшiстами [5; 16; 17; 18; 19], матерiwrи IX peвiзii' [14]. 

Обов'я:зковою псрсду~ювою будь-якого демографiчного дослi
джсшrя: е ная:впiсть первинних даних - абсошотних дсмоrрафiч
них показникiв. Серед них: дапi заrальпоi' чисельпостi паселсшrя: па 
конкретний рiк, кiлькiсть народжених та померлих, вiдомостi про 
статево-вiкову структуру населенrrя: [10, с.123] (див. дод. А). 

Розrляпемо застосовапi методи та по в' язапi з ними проблеми. 
У достатистичну епоху2 iнформацiя: про демоrрафiчнi подii' не 

бyJia представлена в единому виглядi, та при спiвставлепнi джсрел 
нона пiдлягае обчислешпо. При зпаннi показникiв народжувапостi та 
смсртностi за тривалий перiод, а також кiлькостi паселешrя: хоча б за 
один рiк, виходя:чи з даних природного приросту, можпа обчислити 
'JUI'ЗЛЫfY кiлъкiсть паселешrя: за весь псрiод. Однак цi данi завжди бу
дуть мiстити похибку, зумовлеi:rу двома причипами: а) пiд час про-
11Сдсшrя: таких обрахупкiв ми завжди виходимо з гiпотези про те, що 
·•бiJiьшення: та зменmешrя: населешrя: залежали тiльки вiд природних 
фuкторiв (тобто заперечуемо пая:впiсть мirрацiй, що, у припципi, пе
можливо ); б) дослiдниками неодноразово зазначалася нсдорссстра
цiи смертностi у метричних КIIиrax [8, с.73-74]. Таким чипом, можпа 
кn·Jати лише про приблизпi, а не точпi данi. Та оскiльки мiграцii' у до
~о·т=tтистичну епоху небулишироко розповсюдженими, отримапi та
к~tм чином дапi можпа вважати задовiльними. 

lнформацiя обчисшовалася так: заrальпа чисельнiсть обраховува
ш•ся як сума ная:вноi кiлькостi осiб у вiдправних точках (архiвнi данi) 

2 У межах Росiйськоi iмпepii- до Першого загалыюросiйського перепи
~~у 1111сслення 1897 р. 
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та природного приросту (рiзниця народжувапостi та смсртностi) у 
випадку висхiдного руху по лiнii часу, та як рiзпиця цих показпикiв
у випадку.пизхiдпого руху. На вiдрiзку, де були вiдсутнi данi щодо 
смертпостi, остаппя розраховувалася як рiзпиця ссредпъого значен
IIЯ природного приросту (мiж вiдправпими точками) та паявних да
них щодо пароджуваностi. 

Iшпа проблема пшiЯГас в тому, що навiтъ при спiвставлсннi i об
числсппi даних мiж ними залишаютъся зпачнi лакупи, що поясню
стъся вiдсушiстю докумснтiв. Таким чином, маемо три групи даних, 
якi можпа вiдпссти до початку, середини та кiнця дослiджувапого 
псрiоду: 1) 1784-1804 рр. [2]; 2) 1833-1885 рр. [3; 29; 30]; 3) 1892-
1914 рр. [7; 20], загалом- 96 рокiв3 iз лакунами вiдновiдно- 29 та 
7 рокiв. Iнформативний потснцiал джсрсл також вiнрiзнястъся. 

Так, докумсши Вiсбю Лапдсархiву (Visby Landsarkiv)4 мiстятъ ко
пii з метричпих ю1иг Старошвсдсъкого за перiод з 1892 по 1906 р. [7], 
проте, у них паявпа iнформацiя лише щодо пароджених та охреще
пих. При спiвставлеппi цих матерiалiв iз метричпими юшгами Старо
швсдсъкого приходу [20] - показники швсдсъких документiв с ниж
чими. Цс можна пояснити тим, що кonii з мстричних ю1иг, найiмо
вiрпiшс, були зроблснi пастором Старошвсдсъкоi'О - Крiстфсром Го
асом у 1929 р. папсрсдодпi реемiграцii i мiстили iпформацiю лише 
щодо тих людей, якi виiхали з поселешш до Illвcцii, тодi як частина 
мсшкапцiв залишилася на тсриторii Укра'iпи [22]. Виходячи з того, 
що ресмiгрувала бiлъшiстъ мсшкапцiв, матсрiали можпа взяти до 
уваги, хоча й перевага мае надаватися матсрiаJiам ДАХО, як бiлъш 

достовiрпим5 • 
Окрсмо слiд розгJIЯнути питания достовiрпостi даних першо'i ме

тричпоi КIIИl"И колопii [2] та велико'i смертностi серед шведiв пiд час 
лсреселешш та протягам перших рокiв житrя у колопii, яке с чи не 
найбiлъш дискусiйним в icтopiorpaфi'i колонii: [1; 9; 21; 23; 24; 25; 31]. 

Сутпiсть дискусi'i поJшгас в тому, що з докумснтiв нсзрозумiло, 
яка кiлъкiе1ъ швсдiв виiхала з о. Дагъо, скiлъки люнсй дiсталося мiс-

3 Данi за 1808 рiк були отриманi зi статистичних вiдомостей. 
4 Обласний архiв у мiстi Вiсбю, о. Готланд, Швсцiя. Bci швсдськi архiви е 

ещшою структурою - Шведським королiвським архiвом (Svensk Riksarkiv), 
структурними пiдроздiлами яко! е ландсархiви (I.andsarkiv)- архiви окрс
мих земель - сквiвалент укра!нських обласних архiвiв. 

5 Окрiм 1899 р., оскiльки серед матерiалiв ДАХО iснус лакуна в 3 роки 
(докумснти паявнi за 1899 р. таз 1903 по 1914 рiк). Для того щоб уникнути 
викривлепня тенденцi1, для 1899 р. взято матерiали Visby Landsarkiv. 
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ця призначення, скiлъки померло у псршi роки i що послужило цъому 
нричиною, оскiльки дапi рiзних джсрел паводятъ рiзнi цифри. Вважа
сться, що вiд 935 до 1207 чол. полишили острiв у 1781 р., 880 iз них 
;{iсталися зимiвпика у Рсшетилiвцi (спiдсмiя вiспи) i вiд 535 до 484-
мiсця призначсння. На 1783 р. чиссльпiстъ насслепня начебто стапо
вила близъко 150 чол. 

Велику смертнiстъ автори пов'язували зi змiною ю1iмату, важкою 
нрацею [21; 31; 25], песприятливими умовами псрсселсшrя, вiковим 
складом пересслепцiв [25]. Виходячи з цих даних, смсртпiсть при
близпо становила: з 1781 па 1782 рр. - 43,8 %, з 1782 па 1783 рр. -
72 %, з 1783 па 1784 рр.- 28% 6• При цъому з 1784 на 1785 рр. смсрт
пiстъ становила вжс 2,7% (!) i не надто зростала протягом пода.Jiъших 
рокiв (з 1785 па 1786 рр. - 4,5 %; з 1786 на 1787 рр. - 2,5 % тощо). 
Такий рiвенъ смерлюстi можна порiвняти хiба що з спiдсмiсю чуми 
в Москвi у 1654 р., пiд час якоi померло, за припущешrями, близь
ко 58 %7 [11, с. 59]. Отже, смертнiстъ могла бути викликана тiлъки 
епiдемiею, при чому хворобою, яка за своею убивчою силою8 [33, 
с. 553-580] могла бути тiльки чумою. У 1783 р. бубопна чума дiй
спо була зафiксовапа у Херсонi, де павiтъ дiяла спецiальпа лiкар1rя, а 
в 1784 р.- у Кремспчуцi, де померло вiд 1/3 до 1/4 загальпоi чисслъ
постi людей. У 1786 р. чуму було зафiксовапо в Одссi [11, с.156]. 

Одпак iспус дскiлъка зауважспь: 1) дивус той факт, що велика 
смсрлiiстъ спостсрiга.Jiася серед швсдiв ще па шляху до свого мiсця 
нризначенпя9; 2) перспад у смершостi с падто великим; 3) О. Лойт 
зазначас, що серед померлих у 1782-1783 рр. у Старошвсдському 
124 mодини померли вiд чуми [24, с.113 ], тодi як у зроблспiй ПИ..'\оl пу
блiкацii джерсл жодпого разу не згадустъся слово pcstis (чума, лат.), 
патомiстъ наведена пим у статтi цифра iдептифiкустъся з хворобою 
нiд пазвою lifsjuka (дiарея, швед.) [2, с.149-157]. Ситуацiя усюiад-

6 Вiд загальпо'i чиселыюстi паселешrя. 
7 У даному випадку доцiлъно використовувати %, а не %о, оскiлъки апалi

зусrъся не iптенсивпiстъ смертностi, а убивча сила хвороб. 
8 У рiзних хвороб iспуютъ рiзпi пороговi межi убивчо'i сю1и, перевищити 

якi вони не здатнi навiтъ за природних умов протiкання (тобто без застосу
вапня дiевих засобiв лiкування). У чуми порiг смертностi в XVIII- початку 
XIX ст. дорiвпював 80 % хворих. 

9 Якщо серед них була чума або iнша «заразна хвороба» (вiспа, ккою хво
рiли колонiсти пiд час переселения такою не вважалася), 'ix мали залишити 
па карантинi. Нанрикiнцi XVIII ст. вони вже давно i широко застосовували
ся в Росiйсъкiй iмпepi'i. 
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шос1ъся також тим, що в публiкацiУ порушсно структуру джсрела, 
зроблено персклад шведською записiв латиною тощо. При цьому 
оршiнал документа зник, а отже, доводиться покладатися лише на 
данi О. Лойта, якi неможливо псревiрити; 4) перший пастор коло
нi!- Iоганн Адольф €вропеус приУхав до Старошведського з Фiнлян
дiУ тiльки у 1784 р., що зафiксовано джерелами (15], отже, незрозу
мiло, хто робив записи за 1782-1783 рр. У тому ж випадку, якщо Ух 
робив I. А. €вропеус, то вiн робив Ух постфактум, зi слiв мешканцiв, 
що знижус Ух iнформативнiсть, особливо у питаннi причин смертнос
тi; 5). О. Лойт зазначас, що данi щодо смертностi пiд час переселен
IIЯ не збереглися, а, можливо, нiколи i невелися [2, с.108]. Данi про 
смерпriс1.ъ у цьому випадку вiн робить на основi рiзницi чисельнос
тi (2, с.108-109]. Але чи була зумовлена вiдсутнiсть шведiв тiльки 
смсртнiспо, а не механiчним вiдтоком? Контроль за поселенцями до 
1800 р. 10 був слабким. Це пiдтверджус спроба пiдсслити до колонii 
30 шведських вiйськовополонених, з яких жити в колонii залишило
ся тiльки двое, iiшri ж ((або померли, або втекли» [21, с. 348]. Тобто 
частипа мешканцiв у першi ж роки могла покинути колонiю i влити
ся до складу мсшканцiв великих мiст, наприклад, Херсона. 

Виходячи з вищенаведених фактiв можемо прийти до висновку, 
що, по-перше, с сумнiви щодо достовiрностi даних за 1782-1783 рр., 
по-друте, навiть якщо у поселеннi у цей час вирувала чума (що най
iмовiрнiше), цi данi показують шалений екстремум, який унемож

ливлюс будь-якi порiвняння iз подальтими раками. Отже, для про
ведсиня аналiзу динамiки демографiчних показникiв цi цифри необ
хiдно вiдкинути. 

За розглянутий перiод (1784-1914) загальний коефiцiснт наро
джуваностi у Старошведському становив 44,36 %о, загальний коефi
цiснт смертностi 24,46 %о, загальний коефiцiснт природного прирос-
1У 20,85 %о, темп росту населения склав 84,4 %. Тобто народжува
нiсть загалом персвищувала смертнiсть майже вдвiчi. Цi данi свiд
чать про традицiйний тип вiдтворення населения, який характеризу
сrься високою народжуванiстю [12, с. 100-110], вiдносно низькою 
смертнiстю [12, с. 57-65] та досить низькою середньою тривалiстю 
життя [12, с. 69-72]. 

10 Час уrвореюrя Контори оniки над новоросiйськими iноземними nосе
ленцями. 
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Рис. 1. Дипамiка пароджуваностi та смертностi 
Старошведське 1784-1914 рр. 

Ми можемо порiвпяти лапi по Старошведському iз лапими св
ропейськоi частяни Росiйськоi iмпepii за перiод 1897-1913 рр. 11 По 
50 губернiях Росiйськоi' iмпepii коефiцiснт народжуваностi становив 
19,04 %о, заrальпий коеф iцiCirr смертностi 12,21 %о, загальпий кос
фiцiент.природпого приросту 18,74 %о. У Старошведському за цей 
же промiжок часу загальний коефiцiент народжувапостi стаповив 
47,39 %о, загальний коефiцiент смертностi 23,9 %о, загальний коефi
цiент природного приросту 23,35 %о. Тобто наприкiнцi XIX - на но
чатку ХХ ст. у европейськiй частипi Росiйськоi iмнepii в цiлому вжс 
розпочався процес дсмографiчного переходу, який характеризував
ся бiльш пизькою народжувапiстю та смертнiстю, тодi як у Старо
шведському продовжував домiнувати традицiйний тип вiдтворення. 
Останне забезпечувало збiльшення населепня, але у цей час вже мir 
негативно впливати на його економiчний стан [12, с. 56]. 

Пояснити таке вiдставапня можна динамiчними темпами модер
нiзацii у цей перiод, збiльшепням населения мiст, що проявилося у 

11 Обрахунки по Росiйськiй iмпepi'i зроблено на ocJioвi табличних даних 
«Естественное движение населения 50 1уберний Европейской России по го
дам за 1861-1913 л·.», опублiковш1их у книзi А. Г. Рашипа. 1-IaceлeiJИe Рос
сии за 100 лст(1811-1913 гг.). -М., 1956. -С. 156; данi щодо зш·альноiчи
сслыюстi населення: таблиця «Прирост населения Российской империи (без 
Финляндии) за 1905-1913 гг.» зi статтi Р. И. Сифмана «дю•амика числен
Jюсти населения России за 1897-1914 rr.» (дапi також вiдображають тiльки 
50 губернiй евронейсъкоi' частини). 
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;tомiпуваппi чиссльностi мiськоrо населения над сiльським. У цей 
час у мiстах зпачно покращувався санiтарний стан та мсдичпе обслу
rовувапня, змепшилася людпiсть родин (у мiстi було нсвиriдпо мати 
бах·ато ;tiтсй), тодi як у сiльськiй мiсцсвостi цi змiпи були мснш вiд
чупiими, у тому числi i в Старошведському. 

3 кiпця XVIII до початку ХХ ст. у Старошвсдському прослiдко
вувалось кiлька сплсскiв смсртпостi ( окрiм скстрсмальпоi' смсрт
постi 1782-1783 рр.): 1788 р.; 1803 р.; 1856 р.; 1859 р.; 1868-1873 р.; 
1883 р.; 1900-1904 рр. (див. рис. 1). Причини всликоi' смсртнос
тi за 1788 та 1803 рр., па жаль, нсможливо iдсптифiкувати (квiтень 
1788 р.- дитяча смертпiсть вiд певiдомоi лихоманки; причини смерт
постi за 1803 р. вiдсуrпi). Смертнiсть у 1856 р. спiввiдпоситься iз епi
дсмiсю тифу, яка тривала iз сiчня по травень i вразила виюпочно до
рослс пасслепня (пайiмовiрнiшс, була наслiдком Кримськоi' вiйпи); 
чсрвснь- серпспь 1859 р. - епiдемiя кору, яка вразила викточно дi
тсй, 1868-1873 рр. - висока смертнiсть серед псмовлят вiд невiдо
моi' дитячоi' хвороби (судоми), а також смертнiсть вiд хвороб нирок, 
у 1883 р. помiтпа велика смертнiсть вiд псрвовоi' лихоманки, яку, 
зпову ж таки, можна спiввiднести iз висипним тифом12 [11, с. 316], 
1900-1904 рр. - епiдемiя скарлатипи серед дiтсй та високi покаэпики 
смертпостi вiд запалення леrень серед дорослих. 

Основними причинами смсртностi були: 1) повiтряпо-крапсльнi 
iпфcюtii'; 2) кишковi iпфсщii'; 3) тубсркульоз (див. рис. 2). 

Дитяча смсрn1iсть домiнувала над дорослою смсртнiстю, чоловi
ча - над жiночою (розподiл практично без змiн збсрirався протяrом 

всiх тръох псрiодiв- коливаппя 1 %). 
Смсртпiсть пiдвищувалася у зимовий та осiппьо-вссняний перi

оди i змсшпувалася влiтку (що також спостсрirалося протяrом всiх 
псрiодiв) та пiдтвсрджус факт високоi смсртпостi вiд повiтряно
крапсльпих iнфеюйй. При цьому дитяча смертнiсть влiтку, павпаки, 
зростала. Цс можс свiдчити про значну смсртнiсть дiтсй вiд кишко
вих iпфекцiй [6, с. 283-284], яка, нроте, не iдентифiкусться у джере
лах, ОСКUIЬКИ OCIIOBHOIO ПрИЧИНОЮ смсртi серед ПеМОВЛЯТ у метрич

IIИХ IOiиrax значилися судоми. 

12 Про цс 1·акож свiдчать симптоми (враження ЦНС), сезоннiсть захворю
ваннх та чутливiсть до статевоi ознаки (як i вiд тифу, вiд нсрвовоi' лихоман
ки значно мснше страждають ж.iлки), перевiренi автором па бiльшiй вибiр-
цi прихода Грунау. · 
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Велика смертнiстъ дiтей влiтку була пов'язапа iз сiльськоrоспо
дарським циклом, адже у лiтнi мiсяцi немовлит вiднiмали вiд гру
дей, щоби жiнки могли працювати в полi. Ця практика була заrаль
ноприйнятою у Росiйськiй iмпepil у XIX ст. [34] i Староmведське пе 
було винятком. В середпьому, за розrляпутий перiод показник дитя
чоl смертностi (до 1 року) дорiвнював 154,8 %о. 

Народжуванiстъ, як i смертнiсть, домiпувала протяrом осiнньо
зимовоrо нерiоду, що також поясшовалося сiльськоrосподарським 

циклом. 

Народжувапiстъ та смертнiстъ у Старошведському впродовж 
XIX ст. вiдповiдали заrальноросiйським показникам, що, у тому чис
лi, пiдтверджуе репрезентативнiсть обраноrо способу вiдтворен
JJЯ основних демоrрафiчних показникiв у традицiйному суспiльствi. 
Розходжепия намiтилося наприкiпцi XIX- па початку ХХ ст., що 
свiдчило про вiдставання сапiтарних умов у сiльськiй мiсцевостi та 

бiльшу iперцiю традицiй пароджуваностi. 
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ДодатокА 

Таблиця 1 
Демографiчнi uок:азники Старошведськ:оi к:оло11ii 1784-1914 рр. 

Рiк 

1784 5 3 108 46,3 27,78 571,43 18,52 
1785 9 5 112 80,36 44,64 333,33 35,71 
1786 11 3 120 91,67 25 66,67 
1787 5 12 113 44,25 106,19 -61,95 

1 Смертнiстъ дiтей у вiцi до 1 року включно. Обраховано лише для тих 
рокiв, за якi наявнi вiдомостi щодо вiкового розподiлу смертностi. 
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Продовжеm/Я табл. 1 
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1}1 :r: м~&, моu ~ f м~g.g. :r: ;.: ::е 

"' u :r: 

1788 11 14 110 100 127,27 -27,27 
1789 5 2 113 44,25 17,7 26,55 
1790 5 1 117 42,74 8,55 34,19 
1791 8 1 124 64,52 8,07 56,45 
1792 5 2 127 39,37 15,75 23,62 
1793 6 5 130 46,15 38,46 7,69 
1794 9 5 131 68,7 38,17 30,53 
1795 5 4 135 37,04 29,63 7,41 
1796 12 5 136 88,24 36,76 51,47 
1797 10 5 143 69,93 34,97 34,97 
1798 7 7 148 47,3 47,3 о 

1799 7 5 148 47,3 33,78 13,51 
1800 10 8 150 66,67 53,33 13,33 
1801 11 11 152 72,37 72,37 о 

1802 4 7 152 26,32 46,05 -19,74 
1803 11 20 149 73,83 134,23 -60,40 
1804 9 6 140 64,3 42,86 21,43 
1808 6 2 181 33,15 11,05 22,1 
1833 6 6 201 29,85 29,85 642,86 о. 

1834 4 5 200 20 25 о -5 
1835 4 4 200 20 20 о о 

1836 10 1 209 47,85 4,79 о 43,06 
1837 9 о 218 41,28 о о 41,28 
1838 17 4 231 73,59 17,32 о 56,28 
1839 5 3 233 21,46 12,88 103,45 8,58 
1840 12 4 241 49,79 16,6 236,84 33,2 
1841 13 5 249 52,21 20,08 96,77 32,13 
1842 9 3 255 35,29 11,77 103,45 23,53 
1843 10 3 262 38,17 11,45 125 26,72 
1844 7 6 263 26,62 22,81 96,77 3,8 
1845 12 11 264 45,46 41,67 о 3,79 
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Продовжеиия табл. 1 
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1846 11 4 271 40,59 14,76 о 25,83 
1847 8 3 276 28,99 10,87 о 18,12 
1848 13 5 284 45,78 17,61 о 28,17 
1850 13 4 293 44,37 13,65 о 30,72 
1851 15 6 302 49,67 19,87 90,91 29,8 
1852 9 6 305 29,51 19,67 о 9,84 
1853 16 5 316 50,63 15,82 о 34,81 
1854 13 3 326 39,88 9,20 о 30,68 
1855 15 17 324 46,3 52,47 230,77 -6,17 
1856 12 17 319 37,62 53,29 142,86 -15,67 
1857 15 12 322 46,58 37,27 133,33 9,32 
1858 15 7 330 45,46 21,21 226,42 24,24 
1859 19 21 328 57,92 64,02 266,67 -6,1 
1860 13 6 335 38,81 17,91 92,31 20,9 
1861 26 7 354 73,45 19,77 454,55 53,67 
1862 20 15 359 55,71 41,78 118,42 13,93 
1863 28 8 379 73,88 21,11 206,9 52,77 
1864 15 9 385 38,96 23,38 о 15,58 
1865 23 10 398 57,79 25,13 244,9 32,66 
1866 13 12 399 32,58 30,08 о 2,51 
1867 22 5 416 52,89 12,02 136,36 40,87 
1868 22 8 430 51,16 18,6 111,11 32,56 
1869 16 14 432 37,04 32,41 150 4,63 
1871 22 8 446 49,33 17,94 195,65 31,39 
1872 12 20 438 27,4 45,66 394,74 -18,27 
1873 32 22 448 71,43 49,11 102,27 22,32 
1874 28 16 460 60,87 34,78 121,62 26,09 
1875 23 6 477 48,22 12,58 193,55 35,64 
1876 35 9 503 69,58 17,89 123,3 51,69 
1877 19 21 501 37,92 41,92 130,44 -3,99 
1878 25 9 517 48,36 17,41 138,46 30,95 
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Закiнченнл табл. 1 
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:с 

"' ?$ ?$ 
:с 

1879 20 8 529 37,81 15,12 104,65 22,68 
1880 33 11 551 59,89 19,96 205,48 39,93 
1881 20 16 555 36,04 28,83 187,5 7,21 
1882 38 18 515 66,09 31,3 326,1 34,78 
1883 27 29 572 47,20 50,7 134,83 -3,5 
1884 31 7 596 52,01 11,75 253,01 40,27 
1885 26 11 611 42,55 18 24,55 
1892 14 8 600 23,33 13,33 10 
1893 8 2 606 13,20 3,3 9,9 
1894 9 3 612 14,71 4,9 9,8 
1895 10 4 618 16,18 6,47 9,71 
1896 10 4 624 16,03 6,4i 9,62 
1897 12 5,4 630 19,05 8,57 10,48 
1898 16 9,4 637 25,12 14,76 10,36 
1899 10 3,4 643 15,55 5,3 10,26 
1900 29 22,4 650 44,62 34,46 10,15 
1901 21 14,4 656 32,01 21,95 10,06 
1902 26 19,4 663 39,22 29,26 9,96 
1903 48 24 687 69,87 34,93 34,93 
1904 38 21 704 53,98 29,83 217,74 24,15 
1905 41 18 727 56,4 24,76 75 31,64 
1906 32 14 745 42,95 18,79 200 24,16 
1907 52 21 776 67,01 27,06 110,29 39,95 
1908 31 24 783 39,59 30,65 184,21 8,94 
1909 39 14 808 48,27 о 17,33 110,1 30,94 
1910 39 15 832 46,86 18,03 102,56 28,85 
1911 37 18 851 43,48 21,15 345,13 22,33 
1912 43 14 880 48,86 15,91 170,73 32,95 
1913 36 20 896 40,18 22,32 130,43 17,86 
1914 40 32 912 43,86 35,09 206,9 8,77 
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