
STRESZCZENIE 

Analiza ludzkich szczatkow kostnych dostarcza cennych informacji o zyciu populacji 

historycznych. W toku badan antropologicznych opisuje si^ zwi^zki pomi^dzy stanem 

biologicznym, kondycj^ zdrowotn^ ludzi, a uwarunkowaniami srodowiskowymi 

i spoleczno - ekonomicznym, ktorym podlegaty badane spolecznosci. Rekonstrukcja 

stanu biologicznego oraz stanu zdrowia osob zyj^cych w dawnych populacjach opiera 

si^ na analizie szkieletow dzieci i osob doroslych. Celem badan opisanych w niniejszej 

rozprawie byia proba zdeflniowania biologicznych konsekwencji roznic w statusie 

spoiecznym mieszkancow historycznego Torunia. Podczas analizy materiahi 

uchwycono roznice zachodz^ce wparametrach biodemograficznych populacji ludzkiej 

(struktura wymieralnosci), stanie biologicznym i kondycji zdrowotnej oraz 

zroznicowaniu morfologicznym. Analiza zawartosci stabilnych izotopow w^gla (C) 

i azotu (N) w materiale kostnym pozwolila na zrekonstruowanie diety dawnych 

Torunian. Stanowi^ca obiekt badan kolekcja toruhska liczyla 672 szkielety. Badany 

material pozyskany zostai podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie 

Torunia. Jego datowanie przypada na okres od sredniowiecza do czasow nowozytnych. 

Badania przeprowadzono w oparciu o standardy obowi^zujqce w antropologii fizycznej. 

Na podstawie budowy szkieletu okreslono wiek oraz plec zmarlych osob, cz^stosc 

wyst^powania oraz ekspresj^ tzw. markerow stresu fizjologicznego, a takze niektorych 

zmian o charakterze patologicznym. Przeprowadzono analiz? zawartosci stabilnych 

izotopow C i N w probkach kosci osob o roznym statusie spolecznym. Budowa 

morfologiczna osob pochowanych na terenie dawnego Torunia okreslona zostala na 

podstawie pomiarow czaszki i szkieletu postkranialnego. Obliczono wybrane wskazniki 

czaszkowe. Wysokosc ciala oszacowano metodami Pearsona oraz Ruffa i wsp (2012). 

Wyniki analizy antropologicznej oraz badania diety mieszkancow dawnego Torunia 

wskazuja, ze pochodzaca ze zrodet historycznych wiedza o rozwarstwieniu spolecznym 

w tym miescie znajdowata odzwierciedlenie w stanie biologicznym jego mieszkancow. 

W strukturze spoiecznej miasta zaznaczal si^ wyrazny podziat na bardzo bogaty 

patrycjat, mniej zamoznych kupcow i biednych mieszkancow przedmiesc. Wyniki 

przeprowadzonych analiz dowodz^, ze grupy o nizszym statusie spoleczno 

ekonomicznym charakteryzowaly si^ diet^ ubozsz^ w bialka pochodzenia zwierz^cego 

oraz nizszymi wskaznikami dymorfizmu plciowego (WDP), a takze mniejsz^ 

wysokosci^ ciala glownie dotyczqc^ m^zczyzn. Tymczasem zamozni mieszkahcy 

Torunia wykazywali wi^ksze wartosci WDP, m^zczyzni wywodzacy si^ z tej grupy byli 
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wyzsi, a ich dieta byla wyraznie bogatsza w produkty pochodzenia zwierz^cego. 

Uwidoczniony zostai zatem istotny wplyw statusu spoiecznego na kondycji biologiczn^ 

mieszkancow miasta. 
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