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Abstrakt

W pracy dokonano charakterystyki 
demograficznej dawnej rodziny polskiej 
na przykładzie parafii Nowy Korczyn 
w drugiej połowie XVIII wieku. O wybo-
rze takiego zakresu pracy zadecydowała, 
z jednej strony, ciągło ć i wzgl dna kom-
pletno ć zapisów metrykalnych. Z uwagi 
na rozmiar nowokorczy skiej rejestracji 
metrykalnej (która przeło yła si  na cza-
sochłonno ć pracy ze ródłem), zdecydo-
wano si  na zaw enie okresu obserwacji 
do ostatniego półwiecza istnienia I Rzecz-
pospolitej. W efekcie otrzymano dla ba-
danego okresu skromny, aczkolwiek wy-
starczający materiał, w postaci kilkuset 
rodzin zrekonstruowanych, wykorzysta-
ny do analizy podstawowych zagadnie  

Abstract

The article contains a demographic 
description of the ancient Polish fami-
ly exemplified with the parish of Nowy 
Korczyn in the second half of the 18th cen-
tury. The content of the article has been 
determined by the continuity and relative 
completeness of the records in the parish 
registers on the one hand. On account 
of the size of the parish registers (which 
required a lot of time to investigate), the 
scope of research has been reduced to 
the last 50 years of the First Republic. As 
a result the source material comprises se-
veral hundreds of reconstructed families; 
it has been used to analyse the basic pro-
blems concerning families of that time. 
The first part of the article presents a brief 
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dotyczących rodziny dawnej. W pierwszej 
cz ci artykułu przedstawiono krótką 
charakterystyk  parafii Nowy Korczyn, 
nast pnie zaprezentowano cele, metody 
oraz podstaw  ródłową pracy. Główną 
cz cią artykułu jest charakterystyka ro-
dzin zrekonstruowanych (zamkni tych, 
kompletnych oraz otwartych) oraz ana-
liza dzietno ci i płodno ci mał e skiej. 
Ostatnia cz ć artykułu koncentruje si  
na okre leniu rodzaju wyst pującej w ród 
parafianek nowokorczy skich płodno ci 
(naturalnej lub kontrolowanej) oraz odpo-
wiedzi na pytanie, czy tamtejsze kobiety 
stosowały praktyki antynatalistyczne 
(praktyki ograniczające liczb  porodów).

description of the parish of Nowy Kor-
czyn, the aims, methods and sources. The 
main part of the article contains a depic-
tion of the reconstructed families (closed, 
complete and open), and an analysis of the 
total fertility rate. The final part of the ar-
ticle concentrates on the kind of fertility 
typical of the Nowy-Korczyn women (na-
tural or controlled), and is an attempt to 
answer the question whether the women 
used contraceptive methods.

Nie jest mo liwe precyzyjne ustalenie daty erygowania parafii w Nowym 
Mie cie Korczynie, na ogół jednak za czas jej powstania przyjmuje si  połow  
XIII stulecia2. Zakłada si , e w podobnym czasie zostało lokowane samo miasto, 
bowiem z 1258 roku pochodzi przywilej nadający dziedziczne wójtostwo w mie-
cie Hince synowi Henryka, wójta Nowego Miasta Korczyna3.

Od redniowiecza Nowy Korczyn był wa nym o rodkiem handlu i rzemio-
sła. Swoje prosperity zawdzi czał poło eniu na wa nych szlakach handlowych. 
Nowy Korczyn był miejscem zebra  sejmików szlacheckich i siedzibą starostwa4. 
Od przełomu XIV i XV wieku a  do ko ca I Rzeczypospolitej, odbywały si  
w mie cie sądy grodzkie dla powiatów wi lickiego i pilzne skiego (po 1764 roku 
na przemian z Pilznem)5. Uczynienie przez Władysława Jagiełł  nowokor-
czy skiego zamku swoją ulubioną rezydencją sprawiło, e Nowy Korczyn stał 

2  Stanisław M. Przybyszewski, Andrzej Bienias, Nowy Korczyn przez stulecia. Szkice z dzie-
jów Nowego Korczyna i okolic (Kielce: Agencja Wydawnicza Gens, 2001), 34–35; Eugeniusz Wi-
niowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wi lickiej w redniowieczu: studium geogra-

ficzno-historyczne (Warszawa: PWN, 1965), 77.
3  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich, t. 4, red. Filip 

Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski (Warszawa: Kasa im. Józefa Mianow-
skiego, 1883), 395; Jan Wi niewski, Historyczny opis ko ciołów, miast, zabytków i pamiątek w piń-
czowskiem, skalbmierskiem i wi lickiem (Marjówka: 1927), 123–124.

4  Słownik geograficzny Królestwa, 395.
5  Michał Pawlikowski, Sądownictwo grodzkie w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej (Strzał-

ków: Michał Pawlikowski, 2012), 54; J drzej Moraczewski, Staro ytno ci polskie, t. 2 (Pozna : 
Ksi garnia Jana Konstantego upa skiego, 1852), 197; Jan Nepomucen Chądzy ski, Historyczno-
-statystyczne opisy miast staro ytnych w ziemi sandomierskiej le ących, t. 1 (Warszawa: F. Blu-
menthal, 1856), 198.
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si  głównym, po Krakowie, centrum politycznym pa stwa6. Zamek w Nowym 
Korczynie był o rodkiem dóbr wielkorządcy, siedzibą dworu królewskiego oraz 
miejscem licznych zjazdów7. Nowokorczy ski gród cz sto go cił zagraniczne po-
selstwa i delegacje8. Począwszy od XVII wieku miał miejsce okres gospodarczej 
stagnacji miasta, któremu towarzyszył spadek jego roli politycznej. Czasy saskie 
i stanisławowskie były dla miasta okresem dalszego upadku gospodarczego i po-
litycznego.

W omawianym okresie parafia nowokorczy ska poło ona była w wojewódz-
twie sandomierskim, powiecie wi lickim9. Przynale ała do diecezji krakowskiej 
oraz dekanatu opatowieckiego10. Otaczały parafi  nowokorczy ską: od południa 
i południowego zachodu parafia w Starym Korczynie, od południowego wschodu 
parafia z siedzibą we wsi Bolesław, od wschodu i północnego wschodu parafia 
w Ostrowcach, za  od północy parafia z siedzibą w Stro yskach (mapa 1)11.

Do ko ca badanego okresu w skład parafii, oprócz Nowego Miasta Korczyna, 
wchodziło sze ć miejscowo ci: Grotniki, Podzamcze, Zawodzie, Pawłów (wraz 
z tzw. Stojkami), Raj oraz Podraje. Parafia obejmowała tak e tzw. Łąki (tj. cz ć 
wsi Podraje) oraz tzw. Szpichlerze, zlokalizowane na południe od miasta, w oko-
licy wsi Zawodzie (wraz placem zwanym Cegielnia) – zob. mapa 212. 

Celem badania było dokonanie charakterystyki demograficznej rodziny 
wchodzącej w skład miejsko-wiejskiej parafii Ponidzia u schyłku I Rzeczpo-
spolitej. Wykorzystany w pracy materiał metrykalny pozwolił odpowiedzieć na 
podstawowe pytania dotyczące charakterystyki rodziny dawnej: jej wielko ci (li-
czebno ci), dzietno ci i płodno ci mał e skiej, czasu oczekiwania na pierwsze 
i kolejne dzieci, długo ci trwania mał e stwa, trwania okresu wdowie stwa oraz 
skali okołoporodowej umieralno ci kobiet.

W pracy posłu ono si  uznaną w nauce demografii metodą rekonstrukcji ro-
dzin opracowaną przez L. Henry’ego, polegającą na imiennym przyporządko-
waniu parom mał e skim wszystkich zdarze  demograficznych zanotowanych 

6  Jagiełło wyremontował (1388–1389), a nast pnie rozbudował twierdz  (1403–1408). Zob. 
tak e Helena Kr t, ladami więtej Jadwigi: Jadwiga i Jagiełło w Nowym Mie cie Korczynie 
(Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008).

7  Bohdan Guerquin, Zamki w Polsce (Warszawa: Arkady, 1974), 208.
8  Słownik geograficzny Królestwa, 395.
9  Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej: AKMK), Acta Visitationis, t. 56 (dalej: 

AV 56), k. 549.
10  Stanisław Litak, Struktura terytorialna Ko cioła łacińskiego w Polsce w 1772 roku (Lublin: 

Towarzystwo Naukowe KUL, 1980), 184.
11  Nieznaczne zmiany przyniósł I rozbiór Polski w 1772 r., bowiem Boruszowa i Hubenice, 

„wsie w kordonie cesarskim”, zostały odłączone od parafii starokorczy skiej i przyłączono je do 
parafii w Gr boszowie; AKMK, AV 56, k. 737–738.

12  AKMK, AV 56, k. 550.
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  Mapa 1. Najbli sze otoczenie parafii Nowy Korczyn (1751–1800)

 

Opracowanie własne.

Mapa 2. Zasi g terytorialny parafii Nowy Korczyn (1751–1800)

 

Opracowanie własne.
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w parafialnych rejestrach13. W rezultacie zastosowania tej metody uzyskano 265 
zrekonstruowanych rodzin zamkni tych (tj. takich, odno nie do których znana 
jest data początku i ko ca rodziny – zgonu jednego z mał onków). Wyodr bnio-
no dodatkowo 317 rodzin otwartych (tj. znana jest tylko data początku rodziny 
– lubu)14. Dodatkowo w badaniach posłu ono si  tzw. rodzinami kompletnymi 
(dzietnymi), tj. mał e stwami zako czonymi lub trwającymi, w których kobieta 
w jedynym związku do yła wieku ko czącego jej zdolno ć do prokreacji (przy-

13  Cezary Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej (Warszawa: Wydawnictwo 
DiG, 2009), 174.

14  Rodzinami otwartymi posłu ono si  tylko w przypadku badania wybranych aspektów 
charakterystyki demograficznej rodzin nowokorczy skich, niewymagających u ycia rodzin za-
mkni tych czy te  kompletnych. Komórki otwarte zostały wykorzystane w pracy podczas kilku 
analiz, np. odst pu protogenetycznego, gdzie niczym nie ust pują w swojej warto ci badawczej 
rodzinom zamkni tym.

 Tabela 1. Wykorzystane w pracy ksi gi metrykalne parafii Nowy Korczyn

Nazwa ksi gi metrykalnej i zakres
(tytuł oryginalny)

Korzystano z zapisów 
z lat

Ksi ga chrztów 1730–1798
(Liber Baptisatorum Ecclesiae Neo Corcin. ab. An: 1730–1798) 1730–1798

Ksi ga chrztów 1798–1808
(Liber primus Natorum Ecclesiae Parochialis Neo Corcinensis 
ab Anno 1798–1808)

1798–1808

Ksi ga chrztów 1808–1834
(Liber Secundus Natorum Ecclesiae Prchls Neo Corcin 
1808–1834)

1808–1820

Ksi ga lubów 1622–1782
(Liber Copulatorum Ecclesiae Neo Corcin ab An: 1622–1782) 1751–1782

Ksi ga lubów 1783–1797
(Liber Copulatorum Ecclesiae Neo Corcinensis ab Anno 
1783–1797)

1783–1797

Ksi ga lubów 1798–1851
(Liber Copulatorum Ecclesiae Parochialis Neo Corcin. 1798–
1851)

1798–1820

Ksi ga zgonów 1628–1794
(Liber Mortuorum Ecclesiae Neo Corcinensis ab Anno 
1628–1794)

1751–1794

Ksi ga zgonów 1798–1810
(Liber Primus Mortuorum Ecclesiae Parochialis Neo Corcinen-
sis ab. An. 1798–1810)

1798–1810

Ksi ga zgonów 1810–1850
(Liber Secundus Mortuorum Ecclesiae Prchls Neo Corcin 
1810–1850)

1810–1820

Opracowanie własne.
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j to za t  granic  wiek 45 lat)15. Rodziny kompletne (w liczbie 223) po cz ci były 
rodzinami zarówno zamkni tymi (29%), jak i otwartymi (71%).

Baz  ródłową stanowiły trzy serie ksiąg metrykalnych parafii nowokor-
czy skiej przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach (tab. 1)16. 
Budując demograficzny obraz rodziny nowokorczy skiej, wykorzystano zapisy 
metrykalne z lat 1730–1820. Główny trzon pracy stanowiły zapisy trzech serii 
z lat 1751–1800 – obserwacji poddano rodziny zało one w tym okresie. Wydłu o-
no jednak okres obserwacji otworzonych jednostek ponad ko cową cezur  tego 
okresu17. Je li chodzi o zapisy z lat 1730–1750, posłu ono si  metrykami chrztów, 
potrzebnymi do ustalenia wieku lubu nowo e ców, czynnikiem niezb dnym 
w charakterystyce demograficznej rodzin18.

Wszystkie ksi gi metrykalne wytworzone w parafii nowokorczy skiej po-
siadają format in folio. W przewa ającej cz ci zapisy prowadzono w sposób sta-
ranny. W kilku przypadkach mo liwo ć odczytania zapisów była mocno ograni-
czona, głównie z powodu niestaranno ci pisma lub rozmycia atramentu. Wpisy 
sporządzono w j zyku łaci skim, z nielicznymi wyjątkami u yto j zyka polskie-
go. Zapisy prowadzono do 1797 roku według formularza staropolskiego, głównie 
dzieląc pojedynczą kart  na dwie kolumny. Począwszy od 1797 roku, prowadzono 
zapisy w drukowanych ksi gach, w formie austriackiego, tabelarycznego formu-
larza19. Charakter pojedynczego aktu (jego długo ć, forma) zale ał z pewno cią 

15  Dodatkowo do grona rodzin kompletnych zaliczono związki, w których co prawda wiek 
kobiety nie był znany, lecz nie odnotowano ko ca mał e stwa w przeciągu 32 lat od daty lubu 
(je li w badanej parafii kobiety powszechnie zawierały mał e stwa ju  w wieku 13 lat, to po 32 
latach mał e stwa musiały osiągnąć minimum wiek 45 lat, czyli wiek ko ca swoich zdolno ci 
prokreacyjnych; w konsekwencji wi c było to mał e stwo kompletne).

16  Wykorzystano ródła dost pne online (GenBaza, dost p: 20.11.2014, www.metryki.gen-
baza.pl).

17  W celu uzyskania bogatszego materiału do obserwacji (wi kszej liczby rodzin zamkni -
tych) zdecydowano si  przedłu yć okres obserwacji zdarze  demograficznych w ramach zrekon-
struowanych rodzin do 1820 r. W rezultacie 67 rodzin zamkni tych dobiegło kresu mi dzy 1801 
a 1811 r. Ponowne o enki wdowców i wdów obserwowano do 1820 r. Ostatni ponowny o enek 
w przypadku tych osób zanotowano w 1813 r. Podobnie wydłu ono okres obserwacji przy analizie 
długo ci trwania związku. Nie ulega bowiem wątpliwo ci, e gdyby poddać badaniu wszystkie 
związki zawarte w 2. poł. XVIII wieku, to obserwacja taka dałaby obraz daleki od prawdziwego, 
bowiem w takim zestawieniu musiałyby dominować mał e stwa krótkotrwałe. Ostatnie mał e -
stwa, spo ród tych zawartych w latach 1751–1780, zako czyły si  w 1810 r.

18  A  do 1797 r. nie podawano w metrykach lubów parafii nowokorczy skiej wieku 
nupturientów. Autor tego  artykułu zajmował si  tak e zagadnieniem wieku parafian 
nowokorczy skich – 19 kwietnia 2016 r. na XXIV Ogólnopolskim Zje dzie Historyków Studentów 
w Krakowie w ramach panelu demograficznego wygłosił referat pt. Rzeczywisty a deklarowany 
wiek nupturientów w metrykach lubów parafii Nowy Korczyn w XVIII i początku XIX w.

19  Piotr Rachwał, „Ksi gi metrykalne z czasów zaboru austriackiego w archiwach parafial-
nych w Lubelskiem − regulacje prawne, stan zachowania”, Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Ge-
nealogicznego, 6 (2014 [2015]): 308–314.
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od wielu czynników, np. osoby sporządzającej wpis, statusu osoby, której akt 
dotyczył, czy wreszcie od rodzaju ksi gi. We wszystkich jednostkach do 1797 
roku paginowano strony. Wpisy w ksi gach trzech serii na ogół prowadzono chro-
nologicznie, jednak e w sporadycznych przypadkach taka kolejno ć nie została 
zachowana, szczególnie przed 1797 rokiem, kiedy zapisy prowadzono sposobem 
narracyjnym. Stałym elementem tre ci ksiąg metrykalnych były notatki o prze-
prowadzonych wizytacjach, a tym samym o dokonanych kontrolach prowadzenia 
zapisów. W sumie 13 wpisów o dokonanych w latach 1751–1800 wizytacjach do-
brze wiadczy o kompletno ci zapisów.

Zapisy metrykalne cechowała ró na kompletno ć. Tradycyjnie najwi kszą 
skrupulatno cią prowadzenia zapisów charakteryzowały si  ksi gi za lubionych, 
jednak i one nie pozostały bez widocznych braków20. Nieco mniej skrupulatnie 
ni  luby rejestrowano w badanej parafii chrzty. W celu ustalenia jako ci reje-
stracji metrykalnej chrztów posłu ono si  wska nikiem Ch/  (liczba chrztów po-
dzielona przez liczb  lubów), choć wiadomo, e ryzykowne jest posługiwanie si  
nim bez uwzgl dniania liczby ludno ci, a ponadto nie ma jeszcze nale ytego ro-
zeznania co do mechanizmów działania tego  probierza21. Wska nik ten ukształ-
tował si  dla okresu 1751–1800 na poziomie 4,54 (powinien przyjmować warto ć 
bliską 5). Okresem, w którym najdokładniej prowadzono rejestry metrykalne 
chrztów, wydaje si  ostatnie pi ciolecie XVIII wieku (wska nik Ch/  wyniósł 

20  Odnotowano jednak e brak zarejestrowanych mał e stw w przypadku pojedynczych 
miesi cy, szczególnie tych, które zwykle obfitują w du ą liczb  o enków (stycze , pa dziernik, 
listopad). Mo e być to wiadectwem mniejszej skrupulatno ci w zapisywaniu mał e stw lub wy-
stąpienia innych wydarze , które mogły zaburzyć rejestracj .

21  Por. Jan Paradysz, „Współczesna demografia regionalna i kilka wniosków z niej wypływa-
jących dla innych bada  w mikroskali”, Przeszło ć Demograficzna Polski, 26 (2005): 184–188.

Tabela 2. Liczba odtworzonych rodzin w parafii Nowy Korczyn 
w dekadach okresu 1751–1800

Lata, 
w których 
zawarto 

mał e stwo

Liczba 
lubów 

w parafii 
ogółem

Liczba odtworzonych rodzin Liczba mał-
e stw, dla 

których brak 
dalszych 

informacji
zamkni tych kompletnych otwartych 

dzietnych

1751–1760 177 72 60 35 70
1761–1770 176 65 58 39 72
1771–1780 155 60 67 46 49
1781–1790 203 38 32 106 59
1791–1800 192 30 6 83 79

Ogółem 903 265 223 309 329
ródło: opracowanie własne na podstawie ródeł zamieszczonych w tabeli 1.



62 Konrad Kołodziejczyk

4,99). Wska nik maskulinizacji urodze , czyli proporcji urodze  m skich przy-
padających na 100 urodze  dziewczynek (uwa any za dokładniejszy probierz ja-
ko ci rejestracji metrykalnej), ukształtował si  dla badanego okresu na poziomie 
104 (winien przyjmować warto ć ok. 105–107)22.

Najmniej sumiennie prowadzonymi rejestrami parafialnymi były zapisy 
zmarłych, albo raczej – spisy pochowanych (do owych rejestrów nie trafiali prze-
cie  wszyscy zmarli na terenie parafii). Obliczony dla zgonów wska nik maskuli-
nizacji wykazał, e w przeliczeniu na 100 kobiet umierało zaledwie 93 m czyzn, 
co stoi w sprzeczno ci z dotychczas przeprowadzonymi badaniami nad polskimi 
parafiami23. Ponadto, widoczna na początku lat 50. oraz w połowie lat 60. XVIII 
wieku du a rozbie no ć mi dzy poziomem zgonów a poziomem urodze  wiad-
czyć mo e o wadliwej rejestracji pogrzebów24. Stwierdzono tak e braki zapisów 
w przypadku pojedynczych miesi cy oraz całych roczników. W 1795 roku zapi-
sano tylko 4 zgony, za  w latach 1796–1797 ani jednego25.

Z du ym dystansem nale y podej ć równie  do liczby zapisanych zgonów 
dzieci w badanej parafii. W wietle dotychczas poczynionych bada  nie ulega 
wątpliwo ci, e w staropolskich ksi gach metrykalnych rejestrowano przede 
wszystkim zgony dorosłych, pomijając du ą cz ć zgonów najmłodszych dzieci. 
Na przykładzie badanej parafii wykazano, e i w Nowym Korczynie nie rejestro-
wano ich skrupulatnie26.

W badaniu nad oceną kompletno ci zapisów metrykalnych zgonów war-
to przyjrzeć si  odsetkowi zgonów niemowląt (dzieci do 1. roku ycia), według 

22  Cezary Kuklo, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie (Białystok: Instytut Historii Filii 
Uniwersytetu Warszawskiego, 1991), 35.

23  Notuje si  dotychczas, e przewa nie wi kszo ć stanowiły zgony m skie; nielicznie notuje 
si  minimalną przewag  zej ć kobiet; por. Małgorzata mijewska, „Ludno ć parafii tyskiej od 
1749 roku do połowy XIX wieku w wietle ksiąg metrykalnych. Studium demograficzno-społecz-
ne” (praca doktorska, Uniwersytet ląski, Katowice 2007), 179, przyp. 60 oraz 461.

24  W 1752 r. zanotowano rednio 88 chrztów wobec 47 pogrzebów, za  w 1765 r. przy zaledwie 
45 zgonach zapisano a  91 urodze .

25  Najdłu sza przerwa w miesi cznej rejestracji nastąpiła od grudnia 1753 r. do lipca roku 
nast pnego, efektem czego w 1754 r. zapisano tylko 17 metryk. Powa niejsze zaburzenia zanoto-
wano równie  w sierpniu–wrze niu 1757 r., maju–lipcu 1768 r., lipcu–sierpniu 1789 r. oraz wrze-
niu–grudniu 1789 r.

26  Jednym ze sposobów oszacowania braków w rejestracji zgonów najmłodszych jest analiza 
nadawanych dzieciom imion chrzcielnych w obr bie rodzin – powtórzenie tego samego imienia 
oznacza, e pierwszego dziecko obdarzone tym imieniem zmarło. W parafii nowokorczy skiej 
w latach 1751–1800 w 99 rodzinach zdarzyło si , e powtórnie nadano na chrzcie dziecku to samo 
imi . W sumie za  doliczono si  108 takich przypadków (w niektórych rodzinach nadano powtór-
nie to samo imi  dwa razy), jednak odnaleziono metryki zgonów dla zaledwie 50 dzieci, co ozna-
cza, e ponad połowa z nich nie została wpisana do ksi gi zgonów. Ju  pobie na analiza wykazała 
spore braki w rejestracji najmłodszych.



63Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku...

Ireny Gieysztorowej – „najprostszemu probierzowi pełno ci zapisów zgonów”27. 
Obliczony współczynnik zgonów niemowląt dla 2. poł. XVIII wieku w parafii 
nowokorczy skiej wyniósł 18,9%, okazał si  wi c podobny dla wyniku uzyska-
nego dla XVIII-wiecznego Torunia, Warszawy u schyłku epoki stanisławowskiej, 
czy ląskich parafii Strzelce Opolskie oraz Toszek, lecz zdecydowanie niski, je li, 
dla przykładu, w parafii Rzą nik osiągnął a  32,1%28.

W artykule posiłkowano si  polskim dorobkiem demografii historycznej. 
W zakresie metodologii bada  nieocenione okazały si  prace Cezarego Kukli29 
oraz Ireny Gieysztorowej30. Wa ną cze ć bada  stanowiła komparatystyka histo-
ryczna, bowiem otrzymane wyniki zaprezentowano na tle innych parafii z teryto-
rium ziem polskich31. Istotnym elementem pracy było wprowadzenie elementów 
ówczesnej obyczajowo ci, bez czego niemo liwe byłoby zrozumienie wielu me-
chanizmów funkcjonowania staropolskiej rodziny32.

27  Wiadomo bowiem, e umieralno ć niemowląt w Rzeczypospolitej w epoce pó nofeudalnej 
przekraczała nawet 30%, za  w 2 poł. XIX w. na ziemiach b dącej po zaborami Polski si gała 
w dalszym ciągu nawet 25%; Kuklo, Demografia, 173, 403–404.

28  Mogło to wynikać z praktyki zaokrąglania wieku zmarłego – w tym przypadku do pełnego 
roku – co oznaczałoby brak kwalifikacji zmarłych niemowląt do badanej grupy i tym samym zani-
enie skali ich zgonów. Drugą przyczyną mo e być tak e mniejsza skrupulatno ć w rejestrowaniu 

zgonów niemowląt.
29  Kuklo, Demografia.
30  Irena Gieysztorowa, Wstęp do demografii staropolskiej (Warszawa: PWN, 1976); ta , 

„Rodzina staropolska w wietle bada  demograficznych. Zarys problematyki”, w: Społeczeństwo 
staropolskie, t. 2, red. Andrzej Wycza ski (Warszawa: PWN, 1979), 159–175; ta , „Badania demo-
graficzne na podstawie metryk parafialnych”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 10 (1962), 
1–2: 103–121; ta , „Niebezpiecze stwa metodyczne polskich bada  metrykalnych XVII–XVIII 
wieku”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 19 (1971), 4: 557–603.

31  Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska, „Rodzina w parafii toszeckiej w latach 1789–1877”, w: 
ląskie Studia Demograficzne, t. 5: Rodzina, red. Zbigniew Kwa ny (Wrocław: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001), 75–109; Lech Frączek, „Ludno ć parafii szczekoci skiej 
w latach 1808–1914 w wietle ksiąg metrykalnych” (praca doktorska, Uniwersytet Jagiello ski, 
Kraków 2010); Kuklo, Rodzina; Pelagia Kwapuli ska, „Rodzina w parafii kochłowickiej w XIX 
wieku”, w: ląskie Studia Demograficzne, t. 5: Rodzina, red. Zbigniew Kwa ny (Wrocław: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001), 111–164; Edmund Piasecki, Ludno ć parafii bej-
skiej (woj. kieleckie) w wietle ksiąg metrykalnych XVIII–XX w. Studium demograficzne (Warsza-
wa–Wrocław: PWN, 1990); Sabina Rejman, Ludno ć podmiejska Rzeszowa w latach 1784–1880. 
Studium demograficzno-historyczne (Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
2006); Jerzy Spychała, „Rodzina w parafii Strzelce Opolskie w latach 1766–1870”, w: ląskie 
Studia Demograficzne, t. 5: Rodzina, red. Zbigniew Kwa ny (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, 2001), 7–73; mijewska, „Ludno ć”.

32  Zbigniew Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku (Łód : Wydawnictwo 
Łódzkie, 1975); Tomasz Wi licz, Upodobanie. Mał eństwo i związki nieformalne na wsi polskiej 
XVII–XVIII wieku. Wyobra enia społeczne i jednostkowe do wiadczenia (Wrocław: Wydawnic-
two Chronicon, 2012); Krystyna Górna, „Narodziny, luby i zgony na Górnym ląsku w XVIII 
wieku”, w: Wesela chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku, red. Henryk Suchojad (Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe Semper, 2001); Danuta ołąd -Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce 
(Pozna : Wydawnictwo Pozna skie, 2006).
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Rodziny zamknięte oraz rodziny kompletne

W ród zrekonstruowanych zamkni tych rodzin nowokorczy skich najwi kszy 
odsetek stanowiły te mające dwoje (17,7%) oraz troje (17,4%) dzieci (tab. 3). Dalej 
wyró niono rodziny mające jednego potomka (14,0%) lub czwórk  dzieci (14,0%). 
Niski odsetek stanowią rodziny bezdzietne (4,5%), za  marginalny te komórki, 
w skład których wchodziło powy ej dziesi ciorga dzieci. W rezultacie, dla zrekon-
struowanych 265 rodzin zamkni tych, doliczono si  1022 dzieci, co daje rednią 3,9 
dziecka na jedną rodzin , za  4,0 dziecka wyłączając z oblicze  rodziny bezdzietne. 

 Tabela 3. Liczba dzieci w rodzinach zamkni tych w parafii Nowy Korczyn 
w okresie 1751–1800 według wieku zamą pój cia kobiety 

Liczba dzieci
Wiek zamą pój cia kobiety Ogółem

−20 20−24 25−29 30−34 35− nie-
znany liczba %

0 3 1 − − 7 1 12 4,5
1 8 3 7 6 4 9 37 14,0
2 10 10 4 4 6 13 47 17,7
3 14 10 5 4 − − 46 17,4
4 7 9 9 2 2 8 37 14,0
5 2 5 2 2 − − 14 5,3
6 3 10 8 2 1 5 29 10,9
7 4 3 − − − 5 12 4,5
8 2 5 1 − − 4 13 4,9
9 3 5 1 1 − − 11 4,2

10 2 − − − − 2 4 1,5
11 1 − − − − 1 2 0,8
12 1 − − − − − − 0,4

Ogółem dzieci 240 280 141 65 38 258 1022 100,0
rednia dzieci 4,0 4,6 3,8 3,1 1,8 4,0 3,9 ×
rednia dzieci 

(w rodzinie dzietnej) 4,2 4,7 3,8 3,1 2,7 4,0 4,0 ×
Ogółem kobiet 
(rodzin) 60 61 37 21 21 65 265 ×
% 22,6 23,1 14,0 7,9 7,9 24,5 100,0 ×
ródło: opracowanie własne na podstawie ródeł zamieszczonych w tabeli 1; wzór tabeli: Kuklo, 

Rodzina, 289, tab. 34.

Najwi kszą grup  rodzin tworzyły kobiety, które w chwili zamą pój cia nie 
przekroczyły 25. roku ycia (w sumie 45,7%). Du o mniejszą zbiorowo ć stano-
wiły kobiety w wieku 25–29 w chwili lubu (14,0%), za  najmniej rodzin tworzy-
ły te, które zało yły rodziny w wieku powy ej 30 lat (15,8%). Niestety, dla 1/4 
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zrekonstruowanych rodzin zamkni tych nie udało si  ustalić wieku zamą pój-
cia kobiety.

Najwi cej dzieci rednio przypadało na rodzin  zało oną przez kobiety 
w wieku 20–24 lat. Kolejno, pod wzgl dem liczby posiadanego potomstwa, sytu-
ują si  kobiety, które wyszły za mą  w wieku do 20 lat. Najmniej liczne rodziny 
tworzyły kobiety, które wzi ły lub wieku 35 i wi cej lat. 

Mając na uwadze fakt, i  gros odtworzonych rodzin zamkni tych tworzy-
ły kobiety, które nie do yły ko cowego wieku swojej zdolno ci prokreacyjnej 
(45 lat), zdecydowano si  prze ledzić, w jakim stopniu parafianki nowokorczy -
skie wykorzystały swoje mo liwo ci prokreacyjne w ramach odtworzonych ro-
dzin kompletnych. Podział rodzin kompletnych według liczby potomstwa oraz 
wieku zamą pój cia kobiety zaprezentowano w tabeli 4.

W ród zrekonstruowanych kompletnych rodzin nowokorczy skich w latach 
1751–1800 najwi kszy odsetek stanowiły komórki mające jedno (18,1%) oraz 
dwójk  dzieci (14,7%), zanotowano wi c zdecydowanie wi kszy udział mniej-
szych rodzin ni  w przypadku rodzin zamkni tych. Dalej sklasyfikowano rodzi-
ny mające dzieci sze cioro (10,2%). Mał e stwa bezdzietne stanowią zdecydo-
wanie mniejszy odsetek (1,9%) ni  w przypadku rodzin zamkni tych. W sumie 
dla zrekonstruowanych 223 rodzin kompletnych obliczono liczb  906 dzieci, co 
daje rednią 4,1 dziecka na jedną rodzin , za  4,2 dziecka wyłączając z oblicze  
rodziny bezdzietne. Ten typ rodzin charakteryzuje si  wi c podobną przeci tną 
liczbą dzieci, co komórki zamkni te.

Diametralnie inaczej ni  w przypadku rodzin zamkni tych, wygląda spra-
wa proporcji w przedziałach wiekowych kobiet tworzących rodziny w rodzinach 
kompletnych, gdy  tworzone są one bowiem głównie przez kobiety, które wyszły 
za mą  w wieku 20–24 lat (21,5%). Dalej klasyfikuje si  kobiety, które wzi ły 
lub w wieku 25–29 lat (13,5%), a na ko cu notuje si  udział najmłodszych kobiet 

(12,2%). Dla ponad 40% rodzin nie udało si  ustalić wieku zamą pój cia kobiety.
W odtworzonych rodzinach kompletnych w parafii Nowy Korczyn w latach 

1751–1800 najwi ksza rednia liczba potomstwa przypadała na rodziny, które 
tworzyły najmłodsze kobiety, inaczej wi c ni  w przypadku rodzin zamkni tych. 
Zauwa ono tutaj zale no ć mi dzy wiekiem zamą pój cia kobiety a przeci t-
ną liczbą potomstwa przypadającym na rodzin  – im młodsza kobieta wstąpiła 
w związek mał e ski, tym wi cej urodziła dzieci.

Nie ulega wątpliwo ci, e rodziny otwarte stanowią najmniejszą warto ć 
w badaniach nad ówczesną rodziną (tab. 5). Zwraca uwag  przede wszystkim 
mała rednia liczba potomstwa przypadająca na taką jednostk  (zaledwie 3,1 
dziecka).
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Na koniec pozostaje jeszcze zestawić, w celach porównawczych, przykłado-
we wyniki analogicznych bada  nad liczbą dzieci w rodzinach w parafiach na 
ziemiach polskich w XVIII–XIX wieku (tab. 6).

 Tabela 4. Liczba dzieci w rodzinach kompletnych w parafii Nowy Korczyn 
w okresie 1751–1800 według wieku zamą pój cia kobiety

Liczba dzieci Wiek zamą pój cia kobiety Ogółem
−20 20−24 25−29 30−34 35− nieznany liczba %

0 − 1 − − − 4 5 1,9
1 5 2 8 4 3 26 48 18,1
2 1 4 3 4 3 24 39 14,7
3 2 5 2 2 − 9 20 7,5
4 3 6 5 − 2 6 22 8,3
5 1 5 − 4 − 7 17 6,4
6 2 9 9 3 − 4 27 10,2
7 1 6 − − − 2 9 3,4
8 2 4 2 − 1 5 14 5,3
9 3 5 1 − − 4 13 4,9

10 5 − − − − 1 6 2,3
11 2 1 − − − × 3 1,1
12 − − − − − × 0 0,0

Ogółem dzieci 164 258 119 56 25 284 906 100,0
rednia dzieci 6,1 5,4 4,0 3,3 2,8 3,1 4,1 ×
rednia dzieci

 (w rodzinie 
dzietnej) 6,1 5,5 4,0 3,3 2,8 3,2 4,2 ×
Ogółem kobiet 
(rodzin) 27 48 30 17 9 92 223 ×
% 12,2 21,5 13,5 7,6 4,0 41,2 100,0 ×
ródło: opracowanie własne na podstawie ródeł zamieszczonych w tabeli 1; wzór tabeli: Kuklo, 
Rodzina, 292, tab. 36.
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 Tabela 5. Liczba dzieci w rodzinach otwartych w parafii Nowy Korczyn w okresie 
1751–1800 według wieku zamą pój cia kobiety

Liczba dzieci Wiek zamą pój cia kobiety Ogółem
−20 20−24 25−29 30−34 35− nieznany liczba %

0 − 1 1 − − 6 8 2,5
1 13 13 10 5 2 51 94 29,7
2 3 9 5 2 1 48 68 21,5
3 7 8 3 − − 23 41 12,9
4 5 9 2 − 1 14 31 9,8
5 7 2 − 3 − 17 29 9,1
6 3 4 4 1 − 6 18 5,7
7 1 4 − − − 3 8 2,5
8 − 3 2 − − 3 8 2,5
9 − 2 − − − 3 5 1,6

10 3 − − − − 2 5 1,6
11 1 1 − − − − 2 0,6
12 − − − − − − −   −

Ogółem dzieci 161 206 77 30 8 485 967 100,0
rednia dzieci 3,7 3,7 2,9 2,7 2,0 2,8 3,1 ×
rednia dzieci

 (w rodzinie dzietnej) 3,7 3,7 3,0 2,7 2,0 2,9 3,1 ×
Ogółem kobiet 
(rodzin) 43 56 27 11 4 176 317 ×
% 13,6 17,7 8,5 3,5 1,3 55,4 100,0 ×
ródło: opracowanie własne na podstawie ródeł zamieszczonych w tabeli 1; wzór tabeli: Kuklo, 

Rodzina, 292, tab. 36.

 Tabela 6. Wielko ć rodziny zrekonstruowanej w parafiach na ziemiach polskich 
(XVIII–XIX w.)

Parafia Okres Typ parafii
rednia liczba 

dzieci w rodzinach 
zamkni tych

Bogucice 1766–1830 miejsko-wiejska 6,5
Kochłowice 1801–1850 miejsko-wiejska 6,1
Strzelce Opolskie 1766–1840 miejsko-wiejska 4,4
Toszek 1789–1850 miejsko-wiejska 4,1
Tychy 1749–1850 miejsko-wiejska 5,7

Warszawa ( w. Krzy a) 1740–1769
1770–1799 miejska 4,2

2,8
ródło: mijewska, „Ludno ć”, 237; Kuklo, Rodzina, 187–193, tab. 34–37; Daszkiewicz-Ordyłow-

ska, „Rodzina”, 82; Spychała, „Rodzina”, 13; Kwapuli ska, „Rodzina”, 124; Jacek Siebel, Ludno ć 
parafii bogucickiej (województwo ląskie) w latach 1738–1860 (na podstawie ksiąg metrykalnych) 
(Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2012), 321, tab. 118.
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Dzietno ć i płodno ć małżeńska

Płodno ć nale y do podstawowych kategorii w demografii, bowiem analiza 
jej intensywno ci daje wgląd na postawy prokreacyjne dawnego społecze stwa33. 
Aktualne pozostaje pytanie o stosowanie praktyk antynatalistycznych w ród 
tamtejszych kobiet (tj. praktyki ograniczania liczby porodów). Postarano si  w tej 
cz ci pracy odpowiedzieć na pytanie, jaki rodzaj płodno ci wyst pował w pa-
rafii nowokorczy skiej w 2. poł. XVIII wieku – naturalna czy kontrolowana. 
Przez poj cie płodno ci naturalnej, wprowadzone do demografii przez Louisa 
Henry’ego w latach 50. XX wieku, rozumie si  „płodno ć mał e ską wynikającą 
z braku stosowania jakichkolwiek metod zapobiegania lub przerywania cią y, 
czy te  wiadomych działa  zmierzających do kontrolowania płodno ci w zale -
no ci od liczby posiadanych ju  dzieci”34. Twierdzi si , e takowa wyst powała 
na ziemiach polskich a  do ko ca XVIII stulecia35. 

W badaniach demograficznych (nie tylko w badaniach nad dawnym społe-
cze stwem) wyró nia si  metody obliczania współczynników płodno ci i dziet-
no ci dla danych lat (metoda poprzeczna) lub dla danej kohorty (generacji) kobiet 
(analiza kohortowa)36. W niniejszej pracy zastosowano t  ostatnią, badającą nat -
enie urodze  w zbiorowo ci kobiet urodzonych w tym samym czasie lub kobiet, 

które w tym samym okresie zawarły związek mał e ski37.
Miary płodno ci mał e skiej w przypadku parafii nowokorczy skiej doko-

nano zgodnie z zało eniami demografii historycznej na podstawie rodzin kom-
pletnych, takie bowiem mają najwi kszą warto ć poznawczą w badaniach demo-
graficznych38. Zbadano płodno ć całkowitą, obejmującą ogólną liczb  urodze  
( ywych i martwych)39. Trzeba zaznaczyć, e pomiarom poddano płodno ć mał-
e ską (a nie ogólną), w której kobieta staje si  obiektem obserwacji dopiero od 

momentu zamą pój cia40.
Zastosowana w pracy metoda rekonstrukcji rodzin, badająca kohorty lub ge-

neracje, które zako czyły swój okres rozrodczy, w badaniu odtwarzania historii 
płodno ci posługuje si  miernikami stosowanymi w analizie kohortowej. Zgodnie 

33  W tym podrozdziale posłu ono si  przede wszystkim metodami zastosowanymi przez 
Cezarego Kuklo w analizie płodno ci warszawskich rodzin w XVIII wieku; zob. Kuklo, Rodzina, 
195–203.

34  Jerzy Zdzisław Holzer, Demografia (Warszawa: PWE, 2003), 187.
35  Kuklo, Rodzina, 197.
36  Maria Cie lak, Demografia. Metody analizy i prognozowania (Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 1992), 150.
37  Tam e, 157; Kuklo, Demografia, 187.
38  Kuklo, Demografia, 186, 335.
39  Tam e, 337.
40  Tam e, 186–187; Piasecki, Ludno ć parafii bejskiej, 242.
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z powy szym, posłu ono si  w pracy kohortowym współczynnikiem płodno ci 
oraz współczynnikiem dzietno ci całkowitej41. Niewątpliwie, kohortową analiz  
płodno ci uznać mo na za wa ne narz dzie w warsztacie badawczym demografii 
historycznej42.

Kohortowe współczynniki dzietno ci cząstkowej (przeci tną liczb  dzieci, 
jaką urodziły w ciągu okresu rozrodczego kobiety wchodzące w skład danej ko-
horty) obliczono dla danej grupy kobiet według wieku ich zamą pój cia, dzieląc 
ogólną liczb  urodze  w tej grupie przez liczb  lat prze ytych w stanie mał e -
skim (w danej pi cioletniej grupie wiekowej)43. Obliczenie i analiza cząstkowych 
współczynników płodno ci mał e skiej, zarówno według wieku zamą pój cia 
kobiety, jak i według długo ci trwania związku, pozwala na ocen  kształtowania 
si  płodno ci mał e skiej w ród parafianek nowokorczy skich (tab. 7)44.

 Tabela 7. Współczynniki płodno ci mał e skiej w parafii Nowy Korczyn 
w okresie 1751–1800 według lat i wieku zamą pój cia kobiety 

Wiek kobiety 
w chwili zawarcia 

mał e stwa 
(w latach)

Wiek kobiet (w latach)

15−19 20−24 25−29 30−34 35−39 40−44 45−49

15−19 353 296 322 270 148 43 10
20−24 − 478 349 230 166 81 −
25−29 − − 418 313 173 47 7
30−34 − − − 435 250 150 13
35−39 − − − − 400 200 114
40−44 − − − − − 250 200
45−49 − − − − − − −

Ogółem 353 390 356 278 184 83 15
Uwaga: dane opracowano w oparciu o rodziny kompletne.

ródło: opracowanie własne na podstawie ródeł zamieszczonych w tabeli 1; wzór tabeli: Kuklo, 
Demografia, 337, tab. 59.

Z opracowanych danych wynika, e w ród kobiet b dących w wieku 25–29, 
wy szym współczynnikiem płodno ci charakteryzowały si  te, które wyszły za 
mą  w starszym (20–29 lat) ni  w młodszym wieku (15–19 lat). Podobnie kobiety 

41  Kuklo, Demografia, 186–187.
42  Z drugiej jednak strony podkre la si  stopie  jej skomplikowania i pracochłonno ć 

oblicze , a w konsekwencji rzadkie jej zastosowanie w badaniach; por. Kuklo, Demografia, 191; 
Cie lak, Demografia, 157–158.

43  Kuklo, Demografia, 189; Cie lak, Demografia, 157.
44  Kuklo, Demografia, 187, 336.
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w wieku 35–39 lat, które wyszły za mą  w wieku 30–39 lat, cechowała wy sza 
płodno ć od tej, którą zanotowano u kobiet w ich wieku, które wyszły za mą  
znacznie wcze niej. wiadczy to niewątpliwie o zaprzestaniu prokreacji przez 
młodsze wiekiem kobiety, kiedy osiągn ły ju  po ądaną liczb  potomstwa.

 Wska niki płodno ci kobiet w badanej parafii okazują si  podobne do wska -
ników dla Warszawy czasów o wiecenia, w przypadku kobiet zam nych w wie-
ku 15–44 lat, za  analogicznie prezentują si  jak dla parafii bejskiej (1717–1880) 
w kategorii wiekowej 45–49 lat (por. wykres 1).

Nast pnie posłu ono si  zestawieniem płodno ci mał e skiej kobiet we-
dług wieku ich zamą pój cia i czasu trwania mał e stwa. Ukazanie w ten spo-
sób wska ników płodno ci pozwoli zaprezentować ich zmiany zale ne od czasu 
trwania związku (tab. 8).

Wykres 1. Płodno ć mał e ska na tle innych parafii w parafii Nowy Korczyn 
w latach 1751–1800 według wieku zamą pój cia kobiet 
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ródło: opracowanie własne na podstawie ródeł zamieszczonych w tabeli 1; Kuklo, Rodzina, 199, 
tab. 38; Piasecki, Ludno ć parafii bejskiej, 241, tab. VI.50.
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Tabela 8. Współczynniki płodno ci mał e skiej w parafii Nowy Korczyn w latach 
1751–1800 według wieku zamą pój cia kobiety i czasu trwania mał e stwa

Wiek kobiety 
w chwili zawarcia 

mał e stwa
(w latach)

Czas trwania mał e stwa (w latach)

0−4 5−9 10−14 15−19 20−24 25−29 30−34

15−19 296 278 348 191 87 18 −
20−24 421 285 217 123 35 − −
25−29 380 260 127 27 − − −
30−34 375 200 88 − − − −
35−39 343 203 33 − − − −
40−44 300 211 − − − − −
45−49 − − − − − − −

Ogółem 376 261 192 89 30 4 −
Uwaga: dane opracowano w oparciu o rodziny kompletne.

ródło: opracowanie własne na podstawie ródeł zamieszczonych w tabeli 1; wzór tabeli: Kuklo, 
Demografia, 338, tab. 61.

Współczynnik płodno ci dla ogółu kobiet harmonijnie maleje wraz z upły-
wającym czasem trwania mał e stwa. Inaczej ma si  sprawa odno nie do ka dej 
z grup kobiet według wieku zamą pój cia. Kobiety w parafii nowokorczy skiej 
po lubione w wieku 15–19 okazały si  mniej płodne w pierwszych latach mał e -
stwa ni  kobiety, które wyszły za mą  w wieku starszym (20–39 lat). W litera-
turze przedmiotu zwracano uwag  na powy szy fakt, tłumacząc go jako rezultat 
sterylno ci młodych dziewcząt oraz cz stszych w młodym wieku poronie 45. Naj-
wi kszą płodno ć spo ród wszystkich grup kobiet uzyskują one (tj. kobiety po-
lubione w wieku 15–19 lat) dopiero na początku drugiej dekady trwania mał e -

stwa (348). Wysoki współczynnik płodno ci obliczony dla kobiet, które wyszły 
za mą  w wieku 35–39 lat (343) wiadczyć mo e o aktywnej ch ci wykorzystania 
ostatnich ju  lat okresu rozrodczego tych kobiet. Wska nik płodno ci dla kobiet 
po lubionych w najmłodszym wieku gwałtownie maleje po przekroczeniu przez 
nie dwóch dekad trwania mał e stwa – nie wykorzystywały wi c one do ko -
ca swojego okresu rozrodu. Warto zaznaczyć, e wedle bada  demograficznych, 
płodno ć niemaltuzja ska w niewielkim stopniu zmienia si  z wiekiem matki46. 
Wskazuje to wi c na praktykowanie w nowokorczy skich rodzinach maltuzjani-
zmu, tj. kontrolowania liczby potomstwa.

Oczywiste jest, e płodno ć mał e ska zale na jest od wieku zawarcia mał-
e stwa, bowiem im wcze niej został zawarty związek, tym wi kszą ma szans  

45  Gieysztorowa, Rodzina staropolska, 168; Kuklo, Demografia, 339.
46  Kuklo, Rodzina, 195.
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na najwi kszy rozród (o ile mał e stwo b dzie trwać do ko ca okresu rozrod-
czego kobiety)47. Dla rodzin nowokorczy skich, na podstawie danych zawartych 
w tabeli 7, obliczono współczynnik dzietno ci całkowitej (tj. przeci tną liczb  
dzieci, jaką urodziła kobieta w ciągu okresu rozrodczego danej kohorty) – por. 
tab. 9 oraz wykres 248.

Tabela 9. Współczynniki dzietno ci całkowitej kobiet w parafii Nowy Korczyn 
w okresie 1751–1800 według wieku zawarcia mał e stwa

Wiek kobiety w chwili 
zawarcia mał e stwa

(w latach)
Współczynnik dzietno ci mał e skiej

15−19 7,2
20−24 6,5
25−29 4,8
30−34 4,2
35−39 3,6
40−44 2,3
45−49 −

Ogółem 8,3
Uwaga: dane opracowano w oparciu o rodziny kompletne.

ródło: opracowanie własne na podstawie ródeł zamieszczonych w tabeli 1. 

Z zaprezentowanych powy ej danych wynika, e na jedną kobiet  zam ną 
w parafii nowokorczy skiej w latach 1751–1800 przypadło przeci tnie 8,3 dzieci. 
Z uwagi na małą liczb  podobnych danych dla terytorium ziem polskich, pozostaje 
przytoczyć ni szy współczynnik dzietno ci uzyskany dla ogółu kobiet w parafii bej-
skiej w latach 1717–1880 (6,2 dzieci na jedną kobiet )49 oraz wy sze współczynniki 
obliczone dla Warszawy w czasach pó nosaskich (10,9) oraz stanisławowskich (9,1)50.

Nie opierając si  jedynie na powy szych zestawieniach, mających na celu 
ustalenie faktu limitowania urodze  przez parafianki nowokorczy skie, obliczo-
no przeci tną liczb  posiadanych przez kobiet  dzieci w kolejnych pi cioleciach 
mał e stwa z uwzgl dnieniem wieku zamą pój cia matki (tab. 10).

47  Piasecki, Ludno ć parafii bejskiej, 239; Daszkiewicz-Ordyłowska, „Rodzina”, 94–96.
48  Współczynnik dzietno ci całkowitej otrzymano poprzez pomno enie przez 5 sumy ko-

hortowych współczynników płodno ci odpowiednich dla ka dej grupy wiekowej zamą pój cia 
kobiet. Kuklo, Demografia, 190–191.

49  Piasecki, Ludno ć parafii bejskiej, 241, tab. VI.49.
50  Dane dla Warszawy uzyskano obliczając je z tabeli współczynnika płodno ci według lat 

i wieku zamą pój cia kobiety w latach 1740–1799; zob. Kuklo, Rodzina, 199, tab. 38.



73Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku...

Wykres 2. Współczynniki dzietno ci całkowitej kobiet w parafii Nowy Korczyn 
w okresie 1751–1800 według wieku zawarcia mał e stwa
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ródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 9.

  Tabela 10. rednia liczba dzieci w parafii Nowy Korczyn w okresie 1751–1800 według 
wieku zamą pój cia kobiet i czasu trwania mał e stwa

Wiek kobiety w chwili 
zawarcia mał e stwa

(w latach)

Czas trwania mał e stwa (w latach)

0−4 5−9 10−14 15−19 20−24

15−19 1,9 1,6 1,8 1,3 0,7
20−24 2,0 1,6 1,6 1,2 0,1
25−29 1,9 1,4 1,0 0,1 −
30−34 2,0 1,1 0,3 − −
35−39 2,2 1,5 0,3 − −

Uwaga: dane opracowano w oparciu o rodziny zamkni te oraz pomini to te, które trwały mniej ni  5 lat.

ródło: opracowanie własne na podstawie ródeł zamieszczonych w tabeli 1; wzór tabeli: Kuklo, 
Rodzina, 203, tab. 42.

Niska dzietno ć parafianek nowokorczy skich w kolejnych pi cioleciach 
mał e stwa, widoczna szczególnie u najmłodszych kobiet ju  po trzecim pi -
cioleciu związku (1,3), wskazuje na stosowanie przez tutejsze m atki praktyk 
antynatalistycznych. O takie praktyki nie mo na raczej posądzać kobiet, które 
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zawarły mał e stwo w najstarszym wieku, a które zapewne chciały wykorzystać 
ostatnie lata płodne na rozród. W połączeniu z widocznym ju  przekwitaniem 
tych kobiet, uzyskano taką, a nie inną przeci tną liczb  porodów w pi cioleciu.

Podobnie, analiza wieku kobiety w chwili wydania na wiat ostatniego dziec-
ka pomocna mo e być przy analizie tendencji ówczesnych kobiet do regulowania 
swojej płodno ci (tab. 11). Wiadomo bowiem, e w społecze stwach niestosują-
cych metod regulacji urodze , ostatnie dziecko kobiety rodziły w wieku bliskim 
ich ko ca zdolno ci reprodukcyjnych51.

 Tabela 11. Liczba kobiety w parafii Nowy Korczyn w okresie 1751–1800 według wieku 
zamą pój cia i urodzenia ostatniego dziecka

Wiek kobiety 
w chwili zawar-
cia mał e stwa

(w latach)

Wiek kobiet w chwili urodzenia ostatnie-
go dziecka (w latach) Liczba 

kobiet
rednia długo ć okresu 
wykorzystanego na 
rozród (w latach)minimalny maksymalny rednia

15−19 19 49 36 10 15,3
20−24 27 43 37 18 13,3
25−29 25 45 36 14 7,6
30−34 35 45 39 6 5,7
35−39 41 49 44 4 5,8

Ogółem 19 49 37 52 10,8
Uwaga: dane opracowano w oparciu o rodziny kompletne oraz zamkni te.

ródło: opracowanie własne na podstawie ródeł zamieszczonych w tabeli 1.

W chwili wydania na wiat ostatniego dziecka wiek parafianek nowokorczy -
skich był uzale niony od wieku, w jakim zawarły mał e stwo. Ostatnie dziecko 
w przypadku kobiet, które wyszły za mą  w najmłodszym wieku, przypadało 
rednio na 36. rok ich ycia, za  kobiety, które wzi ły lub w wieku 35–39 lat, 

ostatniego potomka rodziły rednio w wieku 44 lat. Biorąc pod uwag  przytoczo-
ne dane, mo na powiązać wiek zawarcia przez kobiet  mał e stwa z długo cią 
okresu rozrodu. Najmłodsze w chwili lubu kobiety ko czyły go rednio około 36. 
roku ycia, za  te, które zawarły mał e stwo przed 40. rokiem ycia, ko czyły 
ten okres w połowie 5. dekady ycia. Długo ć okresu rozrodu (interwału mi dzy 
urodzeniami pierwszego i ostatniego dziecka) najdłu szy był u kobiet biorących 
lub w wieku najmłodszym. Jednak okres ten wykorzystywany był maksymalnie 

tylko w przypadku kobiet wychodzących za mą  w wieku 35–39 lat52. 

51  Tam e, 202.
52  Podobnie okres rozrodczy nie był przez kobiety wykorzystywany do ko ca w parafii 

warszawskiej; por. tam e.
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Podsumowując, nie wszystkie nowokorczy skie parafianki korzystały ak-
tywnie z całego swojego okresu rozrodczego. Biorąc pod uwag  wy ej poczynio-
ne uwagi na temat płodno ci kobiet w latach 1751–1800 oraz przytaczając dane 
na temat wyjątkowo długiego ostatniego odst pu intergenetycznego w badanych 
rodzinach (prawie 2,5 roku), nale y stwierdzić, e wiadczyć to mo e o stosowa-
niu praktyk ograniczających liczb  porodów w badanej parafii.

Podsumowanie

Celem artykułu było dokonanie charakterystyki demograficznej dawnej ro-
dziny polskiej na przykładzie parafii Nowy Korczyn w latach 1751–1800. Otrzy-
mane wyniki porównano z pozostałymi o rodkami ziem polskich. Analiz  opar-
to na ksi gach metrykalnych parafii nowokorczy skiej. W pracy posłu ono si  
metodą rekonstrukcji rodzin, zwaną tak e metodą Henry’ego. 

W celu charakterystyki demograficznej nowokorczy skich rodzin odtwo-
rzono 265 jednostek zamkni tych, w których narodziło si  1022 dzieci. Ponadto 
zrekonstruowano 317 rodzin otwartych (do których przypisano 967 dzieci). Do-
datkowo wyró niono 223 rodziny kompletne (906 dzieci). rednio na jedną ro-
dzin  zamkni tą dzietną przypadało 4 dzieci. 

Najwi kszą płodno cią charakteryzowały si  kobiety, które wzi ły lub w wie-
ku 20–24 lat. Współczynnik płodno ci dla ogółu kobiet harmonijnie maleje wraz 
z upływającym czasem trwania mał e stwa. Nie wszystkie parafianki aktywnie ko-
rzystały z całego swojego okresu rozrodczego. Według obliczonego współczynnika 
dzietno ci całkowitej na jedną kobiet  zam ną w parafii nowokorczy skiej w latach 
1751–1800 przypadło przeci tnie 8,3 dzieci. Wiek w chwili wydania na wiat ostat-
niego dziecka u parafianek nowokorczy skich był uzale niony od wieku, w jakim 
zawarły mał e stwo. Ostatnie dziecko przeci tnie rodziły w wieku 37 lat. Długo ć 
okresu rozrodu (interwału mi dzy urodzeniami pierwszego i ostatniego dziecka) naj-
dłu szy był u kobiet biorących lub w najmłodszym wieku. W badanej parafii stwier-
dzono stosowanie praktyk mających na celu ograniczenie liczby porodów.
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Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku 
na podstawie ksiąg metrykalnych (czę ć 1)

Streszczenie

Celem pracy było dokonanie charakterystyki demograficznej zrekonstruowanych ro-
dzin wchodzących w skład parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku. Dokona-
no tego posługując si  uznaną w nauce demografii metodą rekonstrukcji rodzin opracowaną 
przez Louisa Henry’ego, polegającą na imiennym przyporządkowaniu parom mał e skim 
wszystkich zdarze  demograficznych zanotowanych w parafialnych rejestrach. W rezulta-
cie zastosowania tej metody uzyskano 265 zrekonstruowanych rodzin zamkni tych oraz 
317 rodzin otwartych. Dodatkowo w badaniach posłu ono si  tzw. rodzinami kompletnymi 
(dzietnymi). Baz  ródłową stanowiły trzy serie ksiąg metrykalnych parafii nowokorczy -
skiej przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach. Zapisy metrykalne cechowa-
ła ró na kompletno ć. Spo ytkowany w pracy materiał metrykalny pozwolił odpowiedzieć 
na podstawowe pytania dotyczące charakterystyki rodziny dawnej. Rodziny zamkni te 
(dzietne) liczyły rednio czworo dzieci, za  na jedną rodzin  kompletną (dzietną) przypa-
dało przeci tnie 4,2 dzieci. Uzyskane wyniki okazały si  zbie ne z ustaleniami dotychcza-
sowymi (np. wykazano zdeterminowanie płodno ci wiekiem kobiety). W badanej parafii 
stwierdzono stosowanie praktyk mających na celu ograniczenie liczby porodów.

słowa kluczowe: Nowy Korczyn, Nowe Miasto Korczyn, demografia, rodzina, rekon-
strukcja rodzin, ksi gi metrykalne

The Family in the Parish of Nowy Korczyn in the Second Half of the 18th Century 
According to the Church Registers (Part One)

Summary

The article presents a demographic description of the families registered at the parish of 
Nowy Korczyn in the second half of the 18th century. The description is based on the method 
of reconstructing families created by Louis Henry; it consists in nominal assigning married 
couples to all the demographic events recorded in the parish registers. As a result 265 closed 
families and 317 open ones have been reconstructed. In addition, complete families (with 
children) have appeared in the research. Three series of the registers of the Nowy-Korczyn 
parish, kept in the Diocesan Archives in Kielce, have served as the main source. The records 
of the registers have varied in their completeness. The material used in the research has 
permitted to answer the basic question concerning the ancient family. On average, closed 
families (with children) had four children, and one complete family (with children) had 4.2 
children. These results coincide with the current findings (e.g. woman’s fertility is deter-
mined by her age). In the parish in question cases of birth control have been confirmed. 

Keywords: Nowy Korczyn, Nowe Miasto Korczyn, demography, family, reconstruction 
of families, parish registers


