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DIETA PRZEDSTAWICIELI ELIT SPOlECZNYCH R~ECZYPOSPOLITEJ 
NA PODSTAWIE ANALIZY STABILNYCH IZOTOPOW W~GLA I AZOTU 
W SZCZJ\TKACH SZKI ELETOWYCH 
Laurie J. Reitsema, Tomasz Kozlowski, Rimantas Jankauskas, Anna Drqzkowska, 

Magdalena Krajewska 

Odzywianie jest jednym z podstawowych element6w ludzkiego istnienia, odzwierciedla Wi~zi 
czlowieka ze srodowiskiem i jest zintegrowane z kultur'l i tradycj'l. Czlowiek musi jesc, a do
starczanie organizmowi makro- i mikroskladnik6w w pozywieniu musi bye zaspokajane, by 
m6gl on przetrwac i rozwijac si~. Przez tysi'lce lat, by sprostac tym wymaganion organizmu 
ludzkosc wypracowala cal<! gam~ zachowan i przystosowan fizjologicznych, zeby uzyskiwa~ 
i czerpac energi~ z pozywienia w prawie kazdym zamieszkiwanym rejonie na Ziemi. Ze wszyst
kich jadalnych skladnik6w dost~pnych czlowiekowi w poszczeg6lnych srodowiskach konsumo
wana zywnosc stanowi tylko maly ulamek tego, co jest syntetyzowane. Dost~p do pozywienia 
ograniczany jest strategiami i technologiami pozyskiwania skladnik6w niezb~dnych do zycia, 
dost~pnosci rynku, kapitalu, gromadzonych zasob6w indywidualnych (np. ogrody przydomo
we, gospodarstwa), zamilowania i pomysl6w uwarunkowanych kulturowo co do tego, co jest 
,jadalne", a co nie, oceny, jakie produkty S<l odpowiednie dla r6znych grup spolecznych. Dost~p 
ten nie jest jednakowy dla wszystkich przdstawicieli populacji i plci, a r6znice w diecie oparte 
na statusie informuj'l nas o normach i zwyczajach spolecznych. Uswiadomienie sobie rodzaju 
diet populacji historycznych jest istotnym aspektem badan antropologicznych. Poprzez pry
zmat diety ludzkiej mozna opisac dynamik~ i zlozonosc wzajemnych stosunk6w mi~dzyludz
kich, a takze relacje czlowieka ze srodowiskiem. 

W ponizszym rozdziale, stosuj'lc metody antropologiczne i bioarcheologiczne, za pomocq 
analizy izotop6w w~gla i azotu, staralismy si~ ustalic, co jedli przedstawiciele elit Rzeczypospo
litej (XVI-XVIII w) . 

Podstawa do analiz i rekonstrukcji paleodiety 
badanej izotopami statymi 

Stabilne iziotopy SCi atomami tego same go pierwiastka, z t'l sam'lliczb'l proton ow i elektron6w, 
ale r6zn'lliczb'l neutron6w (rye. 154). R6zne izotopy maj'l r6zne masy atomowe7

• Kazdy atom 
w~gla rna szesc proton6w w swym j'ldrze, ale izotop w~gla z liczb'l masow'l 12 rna szesc neu
tron6w odpowiadaj'lcych szesciu protonom. Izotop w~gla z siedmioma neutronami rna liczb~ 
masow'l13. Oba izotopy 12C i 13C S<l atomami w~gla, zachowuj'l si~ podobnie, a r6znice mi~dzy 
nimi mozna zbadac za pomoc'l spektometrii masowej. W przeciwienstwie do izotop6w radio
aktywnych (np. 14C i 11C), stabilne izotopy nie ulegaj'l z czasem rozkladowi. Badacze z zakresu 
ekologii, antropologii, geografii i nauk o ziemi korzystaj'l od wielu dziesi~cioleci ze wskaznik6w 
jakimi S<l stabilne izotopy w celu lepszego zrozumienia funkcjonowania biosfery i geosfery. 

W antropologii analizy stabilnych izotop6w w~gla i azotu oparte SCi na zasadzie- ,Jestes 
tym, co jesz". Wegiel i azot z roslin i zwierz'lt przenikaj'l do tkanek konsumujacego je organi-

7 Izotopy S'l atomami tego sam ego pierwiastka, kt6re r6zni'l si~ liczb'l neutron6w w i'ldrze atomu. W~giel 
12 rna szesc neutron6w, podczas gdy w~giel 13 rna ich siedem. Oba izotopy S'l .,trwale" i nie rozpadaj'l si~ wraz 
z uplywem czasu. 
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Rye. 154. Stabilne izotopy w~gla (rys. S. L. Cramb) 

CARBON 13 

zmu. Szcz~sliwie dla antropolog6w zainteresowanych rozpoznawaniem i odr6znianiem jednego 
pozywienia od drugiego w calej diecie, r6zne klasy roslin i zwierz<!t posiadaj<! charakterystycz
ne, r6zne od siebie sygnatury izotopowe. Dla przykladu, istniej<! r6znice izotopowe pomi~dzy 
roslinnosci<! tropikaln<! i stref umiarkowanych, organizmami l<!dowymi i wodnymi, organizma
mi zyj<!cymi w wodach morskich i sr6dl<!dowych. Rycina 155 obrazuje niekt6re charaktery
styczne r6znice izotopowe zr6del pozywienia, pochodz<!cych ze srodowisk wodnych i l<!dowych 
umiarkowanego klimatu Europy P6lnocnej. Generalnie, wartosci izotopu trwalego w~gla (813C) 
odzwierciedlaj<! pozywienie pochodzenia roslinnego w diecie, a takZe zr6znicowanie pomi~dzy 
zr6dlami bialka z pokarm6w pochodzenia l<!dowego i wodnego. Dla przykladu ryby wykazuj<! 
wyzsze wartosci izotopu trwalego azotu (815N) niz zwierz~ta l<!dowe, a ryby morskie prezen
tuj<! wyzsze wartosci 813C niz ryby slodkowodne (rye. 155). Poniewaz wartosci 815N odzwier
ciedlaj<! poziom troficzny konsumenta, wartosci tego izotopu trwalego z materialu badawczego 
Sq pomocne przy okresleniu, czy konsument jest roslinozerny, wszystkozerny czy mi~sozerny. 
Niekt6re z tych zaleznosci - dieta-tkanka - pomi~dzy roslinami a konsumentami odzwier
ciedlone Sq na rycinie 155. Dla przykladu, jelen zywiqcy si~ roslinami, przedstawia wartosci 
815N i 813C cokolwiek wyzsze niz roslinnosc w lokalnym srodowisku (rye. 155). Z kolei, ludzie 
konsumujacy dziczyzn~ charakteryzuj<! si~ wartosciami 815N i 813C wyzszymi niz jelen. Jednak, 
te sygnatury izotopu trwalego tkanki ludzkiej reprezentujq kompozycj~ sygnatur izotopowych 
wszelkiego konsumowanego pozywienia. Majqc wiedz~ na temat sygnatur izotopowych dane
go pozywienia, mozliwe jest spojrzenie na ,calost' sygnatury czlowieka (lub jakiegokolwiek 
innego konsumenta) i przesledzenie jej wstecz, w celu ustalenia poszczeg6lnych komponent6w 
skladajacych si~ na diet~ indywidualn<!. Sygnatury izotopu trwalego wyrazone Sq jako wsp6l
czynnik delta (8) jednego izotopu w stosunku do drugiego w pr6bce, odniesionego do takiego 
samego wsp6lczynnika w znanym standardzie, co wyraza si~ w promilach (%o). 
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Rye. 155. Rysunek ukazuj'!cy siec troficzn'!: ryby morskie, dzika fauna l'!dowa, rosliny cyklu C
4
, rosliny stqczkowe, 

ryby migruj'!ce, ryby slodkowodne, zwierz~ta domowe, rosliny cyklu C
3 

(rys. S. L. Cramb) 

Rycina ta ilustruje kasyfikacj~ roslin i zwierz'!t, kt6re maj'! charakterystyczne ,sygnatury" izotopowe 

(oznaczaj'!ce wzgl~dn'! liczebnosc jednego izotopu, w por6wnaniu do innego, w tkankach organizmu). 

Og6lnie rzecz ujmuj'!c, rosliny u podstawy sieci troficznej wykazuj'! niskie wartosci azotu trwalego 

(815N), w przypadku roslin str'!czkowych (np. grochu) demonstruj'! najnizsze wartosci. Rosliny cyklu C
3 

(np. r6zne owoce, warzywa i zboza- pszenica i zyto) maj'! nizsze wartosci dla izotopu trwalego w~gla 

(813C) niz rosliny cyklu C
4 

(np. proso). Zwierz~ta roslinozerne (np. jelenie) prezentuj'! odpowiednio wyz

sze wartosci dla 815N niz rosliny, z powodu frakcjonowania w zaleznosci od zajmowanego poziomu w sieci 

troficznej. Wraz z kazdym krokiem w g6r~ lancucha pokarmowego, wartosci 815N staj'! si~ srednio 0 3%o 
wyzsze niz te charakteryzuj'!ce konsumowane pozywienie, co znaczy, ze wszystkozercy (np. ptactwo 

domowe i trzoda chlewna) prezentuje wartosci 815N wyzsze niz wartosci dla zwierz'!t roslinozernych. Ge

neralnie, ryby posiadajq bardziej zr6znicowane sygnatury 813C i 015N w por6wnaniu ze zwierz~tami lqdo

wymi. Ryby morskie (np. dorsze) maj'! wyzsze wartosci 813C niz ryby slodkowodne (np. karp), a ryby mi

grujqce (np. jesiotr i w~gorz) prezentujq wartosci posrednie. Wartosci stabilnych izotop6w w przypadku 

czlowieka przedstawiajq skladowq reprezentujqcq wszystkie zr6dla bialek pochodzqcych z diety, a kostne 

SZCZqtki ludzkie przechowujq ten depozyt dietetyczny, antropolog moze zinterpretowa( interesujace go 

dane izotopowe. Wartosci izotopowe tu zaprezentowane zostaly zacytowane za M. J. Schoeningerem 
i K. Moorem (M. J. Schoeninger, K. Moor 1992, s. 259), G. Grupe i in. (G. Grupe i in 1999, s. 2032-2034), 
i L. J. Reitsemq i in. (L. J. Reitsema i in 2013, s. 3640-3641), wykorzystano je tu jako swoisty przewodnik. 

Wyk. 15. Wartosci stabilnych izotop6w u ludzi i zwierzqt 

R6wnowaga sygnatur stabilnych izotop6w w kosciach ludzkich, kt6ra zachowuje si~ przez ty
si<!ce lat, jest jedn<! ze szczeg6lnych zalet tego typu analiz w naukach antropologicznych. Bye 
maze najwi~kszym pozytkiem tych badan jest jednak mozliwosc identyfikacji diet poszczeg6l
nych jednostek- osobnik6w. Podczas gdy dowody botaniczne i archeozoologiczne wskazuj<! na 
zachowania zywieniowe calych populacji, sygnatury stabilnych izotop6w ustalane SC! dla indy
widualnych szkielet6w, oferuj<!c tym samym niezwykle istotne dane uzupelniaj<!ce, dotycz<!ce 
zagadnienia, jak pozywienie dystrybuowane bylo wewn<!trz danej populacji. 



Analizy stabilnych izotop6w byly w stanie zidentyfikowac r6znorodne wzorce diet w Eu
ropie z rozr6znieniem plci i statusu spolecznego. Na przyklad, izotopowe studia nad elita
mi i przedstawicielami nie-elit w Trino Vercellese w przedziale czasowym VIII-XIII wieku we 
Wloszech, uwidocznily gradient zywieniowy pomi~dzy m~zczyznami z plebsu i resztq doroslej 
populacji, w tym m~zczyzn z elit, kobiet z elit i gminu. Por6wnujqc z pozostalq grupq doro
slej populacji i dziecmi, m~zczyzni o niskim statusie spolecznym spozywali stosunkowo wi~cej 
kaszy jaglanej (prosa), rosliny zawierajacej izotop C

4 
z sygnaturq 813C wyzszq niz inne rosliny 

uprawiane w sredniowiecznej Italii. Proso znane jest z badan paleobotanicznych, ale dopiero 
dane dotyczqce stabilnych izotop6w Sq w stanie rozpoznac zr6znicowanq dystrybucj~ poszcze
g6lnych rodzaj6w pozywienia w calej populacji. Ustalono takZe, ze m~scy przedstawiciele gmi
nu z Trino przejawiali r6wniez cechy bytowania w zlych warunkach, takie jak zahamowanie 
wzrastania, sugerujqc tym samym, iz pozywienie i styl zycia byly zr6znicowane w zaleznosci 
od plci i statusu. Wielka zmiennosc wariant6w sygnatur trwalego izotopu 813C dla tej grupy 
m~skiej w por6wnaniu do innych podgrup sugeruje, ze ich wzorzec zywieniowy zmienial si~ 
wraz z zaj~ciem i/lub mozliwosciami zarabiania na utrzymanie, podczas gdy diety kobiet i m~z
czyzn z wyzszych grup spolecznych nie wykazywaly takiego zr6znicowania (L. J. Reitsema, 
G. Vercellotti 2012, s. 589). 

Badane r6znice w diecie, oparte na gradientach spolecznych w Europie czas6w przedno
wozytnych, pozwolily na izotopowe zdiagnozowanie wyraznych odmiennosci dietetycznych 
wsr6d przedstawicieli elit i nie-elit, pochowanych w katedrze Whitham w Szkocji, pomi~dzy 
XIII i XIV wiekiem (G. Mi.ildner i in. 2009, s. 1125). Pr6bki pobrane od przedstawicieli biskup
stwa, kleru i swieckich mozna bylo pogrupowac wedlug hierarchii opartej na miejscu poch6w
ku, gdzie reprezentanci elity (w tym biskup6w, kleru i swieckich) wykazywali wyzsze warto
sci stabilnych izotop6w niz przedstawiciele nie-elit. Wartosci te wykazywaly wyrazne r6znice 
w spozywaniu bialka, szczeg6lnie konsumpcji ryb, co wynikalo z pozycji spolecznej, gdzie wyz
sze sfery znacznie cz~sciej jadaly te wysokobialkowe, cz~sto kosztowne produkty niz cala resz
ta populacji. Lepszy dost~p do ryb wynikajqcy z zamoznosci lub mozliwosci wymiany na inne 
produkty i r6znice kulturowe w spozywaniu ryb S<! prawdopodobnym wydumaczeniem dla 
tego typu odmiennosci zywieniowych, opartych bezposrednio na statusie spolecznym. Poza 
stwarzaniem mozliwosci wglqdu w r6znice dietetyczne w r6znych warstwach tej populacji, ka
tedra Whitham jest jednoczesnie przykladem na wykorzystanie rezulatat6w badan stabilnych 
izotop6w do poznania diet poszczeg6lnych reprezentant6w tych grup. Jednymi z os6b o znanej 
tozsamosci byli Henryk, byly opat Opactwa Holyrood w Edynburgu i biskup Whitham w latach 
1223 -1293, znany z deformacji w postaci zaj~czej wargi. Dane dotyczqce trwalych izotop6w, 
powiqzane z dost~pnymi informacjami wspomagajacymi identyfikacj~ obu postaci umozliwily 
bardziej szczeg6lowq i bogatq interpretacj~ ich diet. Biorqc pod uwag~ identycznosc kontekstu 
analiz dietetycznych, dostarczono dodatkowych informacji o zyciu tych os6b. 

Innym intrygujqcym przykladem mozliwosci wzbogacenia naszej wiedzy na temat diet 
poszczeg6lnych postaci historycznych, wykorzystujqc dane izotopowe, jest przypadek kr6la 
Ryszarda III (ur. 1452, zm. 1485), kt6rego doczesne szcqtki zostaly wydobyte spod parkingu 
samochodowego w Leicester w 2012 roku i zidentyfikowane. Badacze przetestowali sygnatury 
stabilnych izotop6w w szkielecie kr6la Ryszarda III i odkryli spadek izotopowy wymuszony 
najpewniej jego wstqpieniem na tron. Dane izotopowe wykazaly, ze dieta Ryszarda zmienila si~ 
znacznie, kiedy zostal kr6lem Anglii i zawierala potem wi~cej pokarm6w mi~snych, ryb i praw
dopodobnie wina. Wszystkie te zwyczaje zywieniowe odpowiadaj<! standardom kulinamych 
upodoban elit owych czas6w. 
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Przez wiele stuleci istniejqce struktury monarchiczne i koscielne wymuszaly hierarchiczne 
podzialy spoleczne w calej Europie. Roznice w satusie spolecznym przenikaly gl~boko do zycia 
codziennego, wplywajqc r6wniez na zwyczaje zywieniowe ludzi. Ogromna ilosc przyklad6w r6z
nic dietetycznych, spowodowanych istnieniem gl~bokich podzial6w spolecznych zostala odkry
ta i wyjasniona wlasnie dzi~ki analizom izotopowym. Zakorzenione zasady dotyczqce srednio
wieczych apetyt6w zawarte we ,fraszkach" i innych utworach literackich, dostarczaly r6wniez 
wskaz6wek na temat, jakie pozywienie odpowiednie jest dla r6znej plci, czy r6znych grup wieko
wych w przeszlosci (E. Sears 1986, s. 25-31): np. przez cale stulecia w r6znych cz~sciach Europy 
mi~so uwazane bylo za pozywienie odpowiedniejsze dla m~zczyzn, podczas gdy w przypadku 
kobiet pokutowala opinia, ze ,wzmaga ono jedynie pozqdliwosc cielesnq" (C. W. Bynum 1987, 
s. 191). Przy tak wielu barierach dost~pnosci, oczekiwaniach i tradycjach dotyczqcych zasad zy
wieniowych w europejskiej historii, a jednoczesnie tak niewielu konkretnych faktach dotycz<t
cych dost~pnosci pozywienia, potwierdzonych w materialach historycznych, dowody uzyskane 
za pomoq badania izotop6w stwarzajq niepowtarzalnq mozliwosc przesledzenia wzorc6w kon
sumowania pokarmu, zar6wno w sredniowieczu, jak i czasach nowozytnych. 

Od XVI do XVIII stulecia Polska i Litwa polqczone byly w jeden z najwi~kszych organi
zm6w politycznych, jakie istnialy w 6wczesnej Europie, czyli Rzeczypospolitq Obojga Narod6w . 
Wsp6lnota owa posiadala spoleczno-polityczne cechy, unikalne i niespotykane gdzie indziej, 
jak na przyklad: legalnie zagwarantowanq tolerancj~ religijnq, ludnosc wielonarodowq i wielo
etnicznq, niezwyklq kontrol~ nad wladzq monarszq sprawowanq przez szlacht~, kt6ra cieszyla 
si~ ogromnymi wolnosciami i przywilejami, stanowiqc okolo 10% calej populacji. ,Zlota Wol
nosc" Korony Kr6lestwa Polskiego i Wielkiego Ksi~stwa Litewskiego lqczyla oligarchi~ i demo
kracj~ w czasach, gdy pozostala reszta Europy stala w obliczu wzrastajqcej centralizacji wladzy 
i rozwoju monarchii absolutnej. Podczas gdy elementy decentralizacji wydawaly si~ oferowac 
wi~ksze mozliwosci dla og6lu populacji na drodze do poprawy wlasnego standardu zyciowego, 
,Zlota Wolnosc" odnosila sie jednak przede wszystkim do szlachty. Podczas gdy wielu z przed
stawicieli stanu szlacheckiego korzystalo z mozliwosci rozszerzenia swoich uprawnien, zdoby
wania edukacji i bogacenia si~ w calym okresie pomi~dzy XVI a XVIII wiekiem, dowody wska
zujq na to, ze gospodarcza niezaleznosc i pozycja spoleczna chlopstwa i posp6lstwa wyraznie 
stawala si~ coraz gorsza i nizsza (A. Gieysztor 1979, s. 258-259). 

Majqc do dyspozycji material badawczy pochodzqcy ze szczqtk6w przedstawicieli elit Rze
czypospolitej Obojga Narod6w, uzyskalismy mozliwosci przeprowadzenia analiz por6wnaw
czych i wykazania zaleznosci pomi~dzy pozycjq zajmowanq w spoleczenswie a dietq czlowieka. 
Zastosowalismy analizy izotopowe w~gla i azotu w celu przebadania i zrekonstruowania diety 
szlachty, w tym wyzszego duchowienstwa- biskup6w i arystokracji na podstawie szczqtk6w 
wydobytych z krypt koscielnych zlokalizowanych w granicach dawnej Rzeczypospolitej. Na
st~pnie por6wnalismy te dane dotyczace diety elit do wczesniej opublikowanych informacji na 
temat sposob6w odzywiania si~ ludzi pochodzqcych z nizszych warstw spolecznych z obszar6w 
Polski i Litwy. Analiza por6wnawcza miala na celu wykazanie w jakim zakresie pozywienie os6b 
szlachetnie urodzonych r6znilo si~ i czy pochodzenie spoleczne i sprawowane urzqdy lub pel
nione funkcje mialo znaczenie dla spozywanych przez nich pokarm6w. 

Do badan izotopowych prowadzonych wsp6lnie z T. Kozlowskim i R. Jankauskasem wy
typowano kosci 51 osobnik6w doroslych, reprezentujqcych przedstawicieli elit, pochodzq
cych z poch6wk6w w osmiu r6znych swiqtyniach (tab. 6). Wi~kszosc pr6bek stanowily zebra, 
ale w trzech przypadkach wykorzystano fragmenty kosci dlugich (kosci lokciowe i udowe) · 
Do analiz stabilnych izotop6w w~gla i azotu wystarczy fragment kosci o dlugosci srednio 3 em. 



Probki pochodzily od 17 kobiet i 34 m~zczyzn, niekt6rych o znanej tozsamosci. Dodatkowo 
przeanalizowano kosci zwierz~ce z kontekst6w archeologicznych w celu dostarczenia bazowej 
linii por6wnawczej. Kose jest strukturq, zlozonq,, zbudowanq, z kolagenu i mineral6w. Nadaje 
to kosciom zar6wno elastycznose, jak i wytrzymalose. Analizy stabilnych izotop w~gla i azotu 
przeprowadzane sq, zazwyczaj na kolagenie, kt6ry jest wytrzymaly na dlugotrwale przebywa
nie w srodowisku zalegania, i kt6ry zawiera oba elementy lezq,ce w sferze naszego zaintereso
wania. Przed przystq,pieniem do analiz, kolagen musi bye ,wyekstrahowany" z kosci, co wyma
ga skomplikowanych metod przygotowawczych. W tych badaniach posluzono si~ tzw. metodq, 
,pelnokostnq," do wypreparowania kolagenu (M. P. Richards, REM Hedges 1999, s. 722). Sred
nio 0,20-0,40 g kosci oczyszczono mechanicznie, uzywajq,c przyrzq,du Dremel oraz stosujq,c 
kq,piel ultradzwi~kowq,. Nast~pnie pr6bki demineralizowano przez okres od 3 do 7 dni w 0,2 M 
kwasie solnym, po czym zanurzono na 20 godzin w 0,125 M wodorotlenku sodu w celu usuni~
cia innych zabrudzen i rozpuszczono w temperaturze 90° C w kwasie solnym o pH=3, przefil
trowano przez gruboziarniste filtry szklane, a nast~pnie wysuszono przez zamrazanie. Suchy 
kolagen zostal zhomogenizowany w agatowym mozdziezu za pomocq, tluczka, a 0,550-0,650 
mg proszku poodwazano do masy okolo 0,001 mg i umieszczono w metalowych kapsulkach. 
Zostaly one wraz z pr6bkami wyprazone w analizatorze elementarnym, a uzyskane gazy C0

2 

i N
2 

zostaly poddane analizie w spektometrze znajdujq,cym si~ w Uniwersytecie Georgii w Cen
trum Stosowanych Studi6w Izotopowych (USA). 

Kolagen pochodzq,cy z ludzkich szczq,tk6w archeologicznych moze bye zanieczyszczony 
lub ulegae degradacji, przechodzq,c w bialka nie-kolagenowe w srodowisku zalegania. W celu 
oszacowania czy kolagen zachowal si~ w stanie zadowalajq,cym do analiz izotopowych, po
sluzono si~ kryteriami stosowanymi przez Ambrosea (1990) i DeNiro (M. J. DeNiro 1985, 
s. 807-808). Dotyczq, one wskaznik6w C/N, zawartosci w~gla w kolagenie (%C), zawartosci 
azotu w kolagenie (%N), a takze oszacowaniu zjawiska, czy kose rozpadala si~ i rozpuszczala 

Tabela 6. Zestawienie poch6wk6w poddanych badaniom 

MIEJSCE POCHOWKU 
DATOWANIE LICZBA PRZEANALIZOWANYCH 

POCHOWKOW SZCZJ\TKOW 

POLSKA W GRANICACH WSPOLCZESNYCH 

Archikatedra pw. sw. Jana Chrzciciela i WNMP, Przemysl XVII-XVIII w. 1 kobieta, 7 m~zczyzn 

Archikatedra pw. sw. Jana Chrzciciela, Warszawa XVI-XVIII w. 4 m~zczyzn 

Kosci6l parafialny, Konskowola XVII w. (1642-1675) 1 kobieta 

Kosci6l pw. zl6bka Chrystusowego, Wschowa XVII w (1628) 1 kobieta 

LITWA W GRANICACH WSPOLCZESNYCH 

Kosci6l Wniebowzi~cia NMP, Wilno XV-XVIIw. 8 kobiet, 8 m~zczyzn 

Kosci6l pw. sw. Franciszka z Asyzu i sw. Bernarda z Sieny, Wilno XVI-XVIIw. 5 kobiet, 6 m~zczyzn 

Katedra pw. sw. Stanislawa Biskupa i sw. Wladyslawa, Wilno XVII-XVIII w. 6 m~zczyzn 

Kosci6l pw. sw. Katarzyny, Wilno XVII-XVIII w. 1 kobieta, 3 m~zczyzn 
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w trakcie plukania w zwi'!zkach chemicznych. Kolagen zostal oceniony jako dobrze zachowa
ny. Jak ukazano w tabeli nr 6, niekt6re z wartosci C/N dla poszczeg6lnych osobnik6w wykra
czaly poza poz'!dan'! skal~ 2,9-3,6. Rzeczywista zaobserwowana skala wartosci C/N wynosila 
2, 7-3,9. Jednakze, poniewaz pozostale wskazniki jakosci sugeruj'! dobry stan zachowania, nie 
wykluczono zadnych pr6bek, nawet tych wykraczaj'!cych swoimi wartosciami wskaznika C/N. 
Zakres wartosci %C wahal si~ od 20,2 do 40,9% i dla %N od 7,0 do 15,6%. Analizy statystycz
ne przeprowadzane byly na calym badanym zbiorze. Korzystano z tes6w nieparametrycznych 
Kruskala-Wallisa lub Manna-Whitneya-U, a istotnosc statystyczn'! uznawano przy wartosci 
p ~0,05. 

Dla por6wnania otrzymanych wynik6w dotycz'!cych badanych elit wykorzystano poprzed
nio publikowane dane izotopowe uzyskane ze szcz'!tk6w przedstawicieli innych warstw spo
lecznych z teren6w Polski i Litwy (gl6wnie sredniowiecznych). Pr6bki por6wnawcze nizyszych 
warstw spolecznych datowane S<! na wczesniejsze okresy, tak wi~c nalezy w tych por6wnaniach 
brae pod uwag~ stosunek niesynchronicznosci czasowej anlizowanych populacji. Do por6w
nania wykorzystano: z teren6w Polski pr6bki szkilet6w z poch6wk6w z Giecza (XI-XII w.), 
z poch6wk6w z Kaldusa (stanowisko 1, XII-XIII w.) i Gruczna (stanowiska 1 i 2, XII
-XIV w.) (L. J. Reitsema i in. 2010, s. 1416; L. J. Reitsema 2012, s. 345-350). Dla Litwy wy
korzystano material pochodz'!CY z cmentarzyska z miasteczka Alytus z XIV-XVIII wieku 
(K. M. Whitmore i in. 2014, s. 271). 

Wyniki analiz stabilnych izotop{)W 

Wyniki analiz izotopowych otrzymanych ze szcz'!tk6w ludzkich zaprezentowano w tabeli nr 
7, a w tabeli nr 8 przedstawiono dane uzyskane ze szcz'!tk6w zwierz'!t. Zobrazowano je r6w
niez na wykresie nr 15. Calosciowa, srednia wartosc dla o15N wynosi 12,1±1,4%o, a srednia 

Tabela 7. Zestawienie pomiar6w izotop6w w kosciach ludzkich 

OSOBNIK STANOWISKO KOSC PEEC WIEK OKRES 
li13C li15N 

%C %N CN %coli 
(%o) (%o) 

POLSKA 

Biskup 
Przemysl 

Aleksander 
(archikatedra) 

zebra m~zczyzna senilis 1674-1734 -19,8 14,2 39,2 14,5 3,2 24,0% 

Fredro? 

Biskup Jan Przemysl 
zebra m~zczyzna senilis 1759-1832 -19,6 13,4 30,4 10,4 3,4 15,6% 

de Potoczki (archikatedra) 

Biskup 
Przemysl 

Andrzej 
(archikatedra) 

zebro m~zczyzna senilis ?-1759 -18,9 13,7 38,2 13,8 3,2 26,1% 

Pruski 

Trumna Przemysl 
zebra kobieta senilis XVIII-XIX 13,3 35,0 12,2 19,4% 

nr10 (archikatedra) 
-19,7 3,4 

Jan Pruski 
Przemysl 

zebra m~zczyzna 
maturus/ 

?-1753 -19,5 12,3 36,8 12,8 3,4 26,8% 
(archikatedra) senilis 

Trumnanr2 Przemysl 
zebra m~zczyzna senilis XVIII-XIX -19,7 14,1 39,0 13,9 21,9% 

(biskup?) (archikatedra) 
3,3 



Tabela 7. Zestawienie pomiar6w izotop6w w kosciach ludzkich (ciqg dalszy) 

OSOBNIK STANOWISKO KOSC PLEC WIEK OKRES 

Biskup Przemysl 
senilis Antoni (archikatedra) 

zebro m~zczyzna 1745-1824 

Golaszewski 

Trumna nrl 
Warszawa 

zebro m~zczyzna senilis XVI-XVIII 
(archikatedra) 

Warszawa 
zebro m~zczyzna 

maturus/ 
XVI-XVIII Trumnanr 5 (archikatedra) senilis 

Trumna nr 3 
Warszawa 

zebro m~zczyzna maturus XVI-XVIII 
(archikatedra) 

Trumna nr 2 
Warszawa 

zebro m~zczyzna maturus XVI-XVIII 
(archikatedra) 

Zofia Konskowola 

ksi~zna (ko5Ci6l zebro kobieta adultus 1642-1675 

Lubomirska parafialny) 

Zofia 
Wschowa 

adultus/ 
(kosci6l Zl6bka zebro kobieta ?-1628 

Radomicka 
Chrystusowego) 

maturus 

Biskup 
Przemysl 

Michal 
(katedra) 

zebro m~zczyzna senilis ?-1769 

Witosiawski 

LITWA 

1619A 52 F 
Kosci6l 

zebro kobieta 45-50 XV-XVIIw. 
Franciszkan6w 

1624 62 F 
Kosci6i 

zebro kobieta 40-45 XV-XVII w. 
Franciszkan6w 

1605 lF 
Kosci6i 

zebro m~zczyzna 40- 45 XV-XVIIw. 
Franciszkan6w 

1614 30 F 
Kosci6i 

zebro kobieta 40-45 XV-XVIlw. 
Franciszkan6w 

1612 29 F 
Kosci6l 

zebro m~zczyzna 35-40 XV-XVIIw. 
Franciszkan6w 

1611 27 F 
Kosci6i 

zebro m~zczyzna 30- 35 XV-XVIIw. 
Franciszkan6w 

1606 14 F 
Kosci6l 

zebro kobieta 35- 40 XV-XVIIw. 
Franciszkan6w 

1612A31 F 
Kosci6l 

zebro kobieta 30-35 XV-XVII w. 
Franciszkan6w 

1619 55 F 
Kosci6l 

zebro m~zczyzna 40- 45 XV-XVIIw. 
Franciszkan6w 

1621 51 F 
Kosci6l 

zebro m~zczyzna 40-50 XV-XVIIw. 
Franciszkan6w 

1604A 2 F 
Kosci6l 

k.lokc. kobieta 30-40 XV-XVII w. 
Franciszkan6w 

1613 35 F 
Kosci6l 

zebro m~zczyzna 55+ XV-XVIIw. 
Franciszkan6w 

1615 33 F 
Kosci6l 

zebro kobieta 30-35 XV-XVII w. 
Franciszkan6w 

o13C olSN 
%C %N 

(%o) (%o) 

-19,8 13,2 34,6 11,6 

-19,3 14,2 38,0 13,2 

-19,0 13,0 36,2 12,9 

-19,3 14,1 35,5 12,3 

-19,7 13,2 33,7 11,4 

-19,4 14,0 36,0 14,9 

-19,6 13,6 37,2 14,1 

-19,4 14,0 23,7 8,9 

-20,0 12,4 40,6 15,6 

-20,0 9,5 40,9 15,4 

-19,7 11,3 38,9 14,8 

-20,1 11,4 39,6 14,8 

-20,1 11,0 24,3 8,3 

-19,6 11,0 22,6 9,8 

-19,9 11,8 20,2 7,0 

-19,9 11,2 23,2 7,8 

-19,9 13,5 29,2 11,1 

-19,9 11,0 28,3 9,5 

-20,2 11,3 28,4 11,3 

-20,2 11,2 27,2 10,1 

-19,8 12,1 27,4 8,3 

CN %coil 

3,5 18,8% 

3,4 22,5% 

3,3 21,0% 

3,4 22,0% 

3,5 7,3% 

2,8 25,5% 

3,1 16,3% 

3,1 41,8% 

3,0 19,9% 

3,1 17,8% 

3,1 20,4% 

3,1 17,9% 

3,4 14,3% 

2,7 23,2% 

3,4 30,4% 

3,4 31,9% 

3,1 20,9% 

3,5 14,8% 

2,9 16,2% 

3,1 31,7% 

3,9 29,6% 
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Tabela 7. Zestawienie pomiar6w izotop6w w kosciach ludzkich (ci'!g dalszy) 

OSOBNIK STANOWISKO KOSC PtEC WIEK OKRES 

1610A 28 F 
Kosci6l 

zebra m~zczyzna 30- 40 XV-XV!Iw. 
Franciszkan6w 

1609A 22 F 
Kasci6l 

zebra kabieta 35- 40 XV-XVIIw. 
Franciszkan6w 

1607 18 F 
Kasci6l 

zebra m~zczyzna 45-50 XV-XVII w. 
Franciszkan6w 

1393 6 B 
Kasci6l 

zebra m~zczyzna 55+ XVI-XV!Iw. 
Bernardyn6w 

1395 12B 
Kasci6l 

zebra m~zczyzna 55+ XVI-XVIIw. 
Bernardyn6w 

1391 5 B 
Kasci6l 

zebra kabieta 25-30 XVI-XV!Iw. 
Bernardyn6w 

1397 8 B 
Kasci6l 

zebra kabieta 40- 45 XVI-XV!Iw. 
Bernardyn6w 

1389 10 B 
Kasci6l 

zebra m~zczyzna 35- 40 XVI-XVI!w. 
Bernardyn6w 

1396 16 B 
Kasci6l 

zebra kabieta 35-40 XVI-XV!Iw. 
Bernardyn6w 

1386 3 B 
Kasci6l 

zebra m~zczyzna 45- 50 XVI-XVI!w. 
Bernard}'!l_6w 

1396A 13 B 
Kasci6l 

k.lakc m~:i:czyzna 40-45 XVI-XVIIw. 
Bernardyn6w 

1387 1 B 
Kasci6l 

zebra kabieta 30- 35 XVI-XV!Iw. 
Bernardyn6w 

1390 9 B 
Kasci6l 

zebra m~:i: czyzna 40- 45 XVI-XVII w. 
Bernardyn6w 

1392 11 B 
Kasci6l 

:i:ebra kabieta 18-20 XVI-XVII w. 
Bernardyn6w 

1842 9 c Katedra 
zebra m~:i: czyzna 50- 55 nd 

Wilenska 

1843 12 c Katedra 
zebra m~:i:czyzna 25- 30 nd 

Wilenska 

1855 18 c Katedra 
zebra m~zczyzna 35- 40 nd 

Wilenska 

1845 19 c Katedra 
zebra m~zczyzna 20- 25 nd 

Wilenska 

1844 17 c Katedra 
zebra m~:i:czyzna 18- 20 nd 

Wilenska 

1846 25 c Katedra 
zebra m~zczyzna 35- 40 nd 

Wilenska 

1013B 1St. 
Kasci6l sw. 

k.udawa kabieta -20 XVII-XVIII w. 
Katarzyny 

1013A 2 St. 
Kasci6l sw. 

k.udawa m~:i:czyzna 55+ XVII-XVIII w. 
Katarzyn}'_ 

1014 6 St. 
Kasci6l sw. 

zebra m~zczyzna 55+ XVII-XVIII w. 
Katarzyny 

1016 4 St. 
Kasci6l sw. 

zebra m~zczyzna 18- 20 XVII-XVIII w. 
Katarzyny 

o13C o1SN 
%C %N CN 

(%o) (%o) %coli 

-20,1 11,3 36,5 13,3 3,2 20,6% 

-19,9 11,1 34,1 12,1 3,3 23,3% 

-19,6 12,0 34,6 12,3 3,3 24,9% 

-19,8 12,1 36,6 13,2 3,2 27,6% 

-19,6 11,3 31,1 11,0 3,3 20,5% 

-19,7 11,7 34,0 12,2 3,2 28,6% 

-20,4 11,7 27,1 9,6 3,3 16,8% 

-19,9 11,0 36,7 12,8 3,3 27,0% 

-20,0 11,9 35,1 12,5 3,3 23,8% 

-19,8 12,2 30,5 11,0 3,2 6,0% 

-19,8 12,4 31,2 11,0 3,3 3,1% 

-19,9 11,9 29,2 10,7 3,2 18,3% 

-19,8 12,0 33,3 11,2 3,5 6,9% 

-20,0 11,9 29,1 10,9 3,1 7,0% 

-20,0 13,2 25,8 9,6 3,2 28,1% 

-22,4 6,4 31,0 11,4 3,2 11,5% 

-19,2 13,3 27,7 10,3 3,1 29,9% 

-20,1 12,2 31,2 11,9 3,1 8,7% 

-20,0 11,2 33,3 12,4 3,1 11,5% 

-19,6 11,5 28,0 10,2 3,2 26,2% 

-19,8 11,8 30,7 11,5 3,1 30,1% 

-19,6 12,5 31,3 11,7 3,1 nd 

-20,0 11,8 30,1 11,2 3,1 36,7% 

-19,7 11,4 31,2 11,7 3,1 29,5% 
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Wartosci stabilnych izotop6ww~gla (813C) i azotu (815N) dla ludzi z Polski i Litwy zebrane zostalyi zestawio

ne w por6wnaniu ze zwierz~tami. Zademonstrowano r6wniez wartosci izotopowe charakteryzuj<tce kr6la 

Ryszarda III, opisano jew tekscie. Dane dla ryb na tym wykresie opracowane zostaly przez Reitsem~ i in. 

(L. J. Reitsema i in 2013). 

wartosc dla 813C w przypadku 51 przebadanych ludzi wynosi -19,8±0,5%o. Wartosci 815N dla 
osobnik6w ze stanowisk w Polsce S<! wyrazniej wyzsze niz wartosci 815N ze stanowisk litew
skich (13,6±0,5%o, w por6wnaniu do 11,6±1,1 %o; p < 0,001). Wartosci 813C S<! r6wniez zr6zni
cowane w stosunku do pr6bek z Polski (-19,5±0,3%o, wpor6wnaniu do -19,9±0,5%o; p<O,OOl). 

Dane dla zwierz'!t zaprezentowane S'! w tabeli nr 8. Zwierz~ta l<!dowe (n=22) prezen
tuj'! srednie wartosci dla 815N nast~puj'!co: 7,1±1,8%o, a srednie wartosci dla 813C wynosz'!: 
-22,0±0,8%o. Nie zaobserwowano znacz'!cych r6znic pomi~dzy faun'! z teren6w Polski a Li
twy. Ryby wykorzystane do por6wnan w niniejszej pracy pochodz'! ze sredniowiecznej Polski 
(L . J. Reitsema i in. 2010, s. 1417; L. J. Reitsema i in. 2013, s. 3641). Jak obrazuje wykres 15, 
wartosci stabilnych izotop6w dla ryb S<! zr6znicowane. Wartosci izotopowe dla dw6ch ps6w, 
obu z teren6w Litwy, S<! zas bliskie wartosciom obserwowanym u ludzi. W przypadku, gdy dane 
izotopowe S'! analizowane w odniesieniu do czasu, z kt6rego pochodz'! badane poch6wki, nie 
rna widocznych r6znic. Wskazuje to, ze dieta elit byla izotopowo podobna w ci'!gu calego ba
danego okresu (XVI-XVIII w.). Nie odnotowano zasadniczych r6znic pomi~dzy pojedynczymi 
osobnikami, pochowanymi w kosciolach nalez'!cych do r6znych zakon6w, czyli kosciol6w fran
ciszkan6w i bernardyn6w w Wilnie na Litwie (813C, p = 0,175; 815N, p = 0,093), chociaz wartosci 
015N S<! odrobin~ nizsze dla zmarlych grzebanych u franciszkan6w niz u bernardyn6w. Nie od
notowano r6wniez znacz'!cych rozbieznosci pomi~dzy wartosciami izotopowymi dla m~zczyzn 
i kobiet ze stanowisk, z kt6rych pozyskano wi~ksze ilosci pr6bek reprezentuj'!cych obie plcie 

239 

..c 
u 
>
t: 
N 
u 
Q) -0 
c. 
V1 

Q) 

Q) 

u 

$ 
<ll 

+-' 
V1 

<J 
Q) 

N 
' •· 
c. 
<ll ..... 
Q) 

0 

I 



240 

<::l; 

\.::) 

0 
-I 

0 
0... 

0 
0::: 
t
z 
<::l; 

(kosci6l Bernardyn6w: 813C p = 0,100; 815N p = 0,361; kosci6l Franciszkan6w: 813C p = O, 753; 
815N p=0,462) . 

Tabela 8. Zestawienie pomiar6w izotop6w w kosciach 

ID J Zwierz~ o13C (%o) 
ll1SN 
(o/~) 

FAUNA POLSKA 

P-14-C5 krowa -22,14 5,28 

P-15-C6 krowa -21,13 5,39 

P-16-P7 swinia -23,41 8,85 

P-17-G8 kurczak -20,70 7,52 

P-18-G9 kurczak -22,05 10,37 

P-19-P10 swinia -22,13 5,22 

FAUNA LITWESKA 

L-Kon-1 kon -22,22 5,45 

L-Kon-2 kon -22,53 7,01 

L-Pies-1 pies -20,26 10,04 

L-Pies-2 pies -20,77 10,47 

L-13-D jelen -21,79 4,35 

L-9865-D jelen -22,62 6,07 

AUR-2-1R zubr -22,18 5,34 

AUR-1-1-R zubr -23,25 6,16 

L-39-C krowa -21,53 7,25 

L-40-C krowa -22,29 8,92 

L-41-C krowa -22,25 6,54 

L-42-P swinia -22,01 8,25 

L-43-P1 swinia -22,20 6,81 

L-44-P2 swinia -21,71 8,37 

L-45-S3 koza -22,57 6,67 

L-46-S koza -21,57 6,37 

Kiedy por6wnujemy te dane z pr6bkami nie-elit pobranymi ze szkielet6w pochodz<!cych 
z cmentarzysk w Kaldusie i Grucznie z terenu Polski (dane ze stanowisk zostaly zsumowa
ne), elity z polskich kontekst6w grzebalnych charakteryzuj<! wartosci zdecydowanie wyzsze 
dla 813C (p = 0,006) i 815N (p<0,001) (wyk. 17). Kiedy elity polskie por6wnywane S<! z pr6bka
mi przedstawicieli innych warstw spolecznych z Giecza, r6znice S<! takze wyrazne (p<0,001 
dla obu izotop6w), ale w tym przypadku wartosci 813C dla elit S<! nizsze, niz wartosci dla nie
-elit z por6wnywanej populacji. Elity z Litwy wykazuj<! zas tendencje do wyzszych wartosci, 
niz por6wnawcza grupa nie-elit z miejscowosci Alytus (K. M. Whitmore i in. 2014, s. 271) 
(wyk. 18). 
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Wyk. 16. Wartosci stabilnych izotop6w w~gla (o13C) i azotu (o15N) dla zwierz4t uporz4dkowane zostaly 
gatunk6w i lokalizacji stanowisk (Polska i Litwa) 
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6 Pralat Jan Pruski, zm. 1753 r. 

Biskup Antoni Golaszewski, zm. 1824 r. 
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Wyk. 17. Wartosci stabilnych izotop6w dla osobnik6w, kt6rych szcz4tki eksplorowano ze stanowisk w Polsce. 

Wartosci stabilnych izotop6w w~gla (o13C) i azotu (o15N) dla elit i zwierz4t z obszar6w Polski (obecne 
badania) przdstawione s4 indywidualnie: w wielu przypadkach tozsamosc badanych przedstawicieli elit 

jest znana. Wartosci zostaly tu zaprezentowane w por6wnaniu z wartosciam dla nie-elit pochodz'!cych 
z okresu wczesnego sredniowiecza (dane z: Reitsema, 2012) 
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Wyk.18. Wartosci stabilnych izotopow dla osobnikow, ktorych szczqtki eksplorowano ze stanowisk na Litwie. 

Wartosci stabilnych izotopow w~gla (o13C) i azotu (o15N) elit spolecznych i zwierzqt z terenow Litwy 
(obecne badania) przedstawione w porownaniu z wartosciami dla reprezentantow nie-elit z okresu 
wczesnego sredniowiecza (Whitmore i in. 2014, s. 271) 

Rekonstru kcja diety przedstawiciel i el it I Rzeczypospol itej 

Interpretacja ludzkiej diety oparta na dowodach izotopowych musi bye poprzedzona interpre
tacj<! dotycz<!C<! zwierz<!t wystepujacych w tamtym okresie w podobnych regionach geograficz
nych. Wartosci trwalych izotop6w dla fauny mog<! r6znie si~ znacznie w granicach r6znych 
mikrosrodowisk (L. J. Reitsema i in. 2013, s. 3637-3638). Lokalna baza faunistyczna musi 
bye ustalona na podstawie analizy kosci zwierz~cych pochodz<!cych z kontekst6w archeologicz
nych z rozwazanych stanowisk. Konsumenci sukcesywnie prezentuj<! wartosci dla 815N, kt6re 
S<! srednio wyzsze o 3-5%a i wartosci 813C srednio wyzsze o 1 %a niz w spozywanej diecie bial
kowej (M. J. Schoeninger, K. Moore 1992, s. 258). Jezeli ludzie wykazuj<! wzrost izotop6w poza 
te wartosci, spozywali najpewniej ryby, kt6re cz~sto posiadaj<! wartosci dla 815N i 813C wyzsze 
lub nizsze niz te, kt6re S<! typowe dla zwierz<!t l<!dowych. Wykres nr 15 przedstawia zaleznosci 
pomi~dzy czlowiekiem, faun<! l<!dOWC! i rybami, a wykres nr 16 demonstruje r6znice izotopowe 
pomi~dzy zwierz~tami l<!dowymi i rybami. Wnioskuj<!c na podstawie uwidocznionych przesu
niee w seriach danych, dieta elit skladala si~ z pokarmu roslinnego, zwierz<!t l<!dowych i bialka 
rybiego (prawdopodobnie ryb slodkowodnych i migruj<!cych). 

Wartosci 815N wyraznie wyzsze dla elit polskich, w por6wnaniu z elitami litewskimi, wska
zuj<! na r6znice w bialkowym komponencie diet. Polskie elity spozywaly wi~cej bialka zwierz~
cego lub zywily si~ zwierz~tami o wyzszej pozycji w lancuchu troficznym (w tyro takZe rybami). 
Poniewaz wartosci 815N dla czlowieka S<! troch~ wyzsze, niz moznaby oczekiwae w przypadku 



diety opartej gl6wnie na zwierz~tach l<!dowych, r6znice dla 815N wynikaj'! najprawdopodobniej 
z r6znic w ilosci lub skladzie gatunkowym ryb, kt6re jadano, a nie udzialu w diecie zwierz'!t 
lq,dowych. Bye maze w Polsce spozywano ryby cz~sciej, co moglo wynikae albo z wi~kszej ich 
dost~pnosci lub tez z odmiennych tradycji i zwyczaj6w zywieniowych. Inaczej ujmujqc prob
lem, gatunki ryb spozywane w Polsce mogly bye przedstawicielami wyzszych grup troficznych, 
charakteryzowaly si~ wi~kszymi rozmiarami (wi~ksza ryba spozywa wiecej zeru) lub pocho
dzily z izotopowo odmiennych akwen6w wodnych (plytkie wody stojqce w przeciwienstwie do 
gl~bokich w6d plyn'!cych), niz gatunki ryb spozywane na terenie Litwy. Ostatecznie, jakies 
elementy ekologii tych dw6ch region6w mogly si~ mi~dzy sobq r6znie, przez co zwiqzki w~gla 
i azotu zbiornik6w wodnych tez mogly bye odmienne. Mozna to b~dzie ocenie za pomoc'! ana
liz izotopowych wsp6lczesnych lub archeologicznych gatunk6w ryb z obszar6w Polski i Litwy 
w planowanych dalszych fazach niniejszych badan. 

Zar6wno polskie, jak i litewskie elity spozywaly wi~cej bialka zwierz~cego, w tym ryb, niz 
przedstawiciele innych warstw spolecznych z grup por6wnawczych (wykresy 17 i 18). Grup~ 
por6wnawcz'! nie-elit z Polski stanowiq szkielety ludzkie z Giecza, Kaldusa i Gruczna (obej
muj'! one XII-XIV w.) i Alytusa na Litwie (XIV-XVIII w.) (L. J. Reitsema i in. 2010, s. 1419; 
L. J. Reitsema 2012, s. 315; K. M. Whitmore i in. 2014, s. 271). Zaskakujqce jest, ze przedsta
wiciele nie-elit wykazujq wartosci izotopowe swiadCZ<!Ce 0 braku lub tylko bardzo niewielkiej 
konsumpcji ryb, co mozna wywnioskowae z wartosci 8 dla ludzi, kt6re znajduj'! si~ w jednej 
pozycji troficznej linii bazowej dla fauny lqdowej. Stoi tow sprzecznosci ze spodziewanq po
wszechn'! dost~pnosciq ryb, takich jak sledzie i dorszowate, bez wzgl~du na przynaleznose spo
lecznq, zar6wno na terenie Polski, jak i Litwy (M. Dembinska 1999, s. 99). W tym przypadku 
dane dotyczqce stabilnych izotop6w S<! istotnym uzupelnieniem informacji historycznych i ar
cheozoologicznych odnosnie do spozywania ryb w tych grupach ludzkich. Faktem maze bye to, 
ze wszystkie osoby, zar6wno przedstawiciele elit, jak i innych warstw solecznych, spozywaly 
ryby regularnie lub bardzo cz~sto. To, co pokazuj'! rezultaty badan izotopowych, dotyczy ilosci 
ryb konsumowanych przez te grupy w stosunku do innych zr6del bialka. Dla elit ryby bye maze 
stanowily podstaw~ diety proteinowej, podczas gdy nie-elity zaspokajaly swoje zapotrzebo
wanie na bialko (i budulec kolagenu kostnego), spozywajqc gl6wnie mi~so zwierz'!t lqdowych, 
a ryby jedzono w mniejszych ilosciach. Elity mogly wkomponowywae ryby w swoje codzien
ne zwyczaje konsumpcyjne, np. przyrzqdzajqc rybne galarety (M. Dembinska 1999, s. 101). 
Pami~tae r6wniez nalezy, ze wiele os6b poddanych naszym badaniom reprezentowalo stan 
duchowny. Chrzescijanskie zasady przestrzegania postu glosily, ze mi~so ryb maze zast~powae 
pokarmy zwierz~ce w dni postu, nadaj'!c takiej diecie wymiar duchowy. Trudno zatem oddzie
lie nakazy religijne od swieckich tradycji i norm kulturowych dotycz'!cych nawyk6w zywienio
wych. Wysokie wartosci 815N mag'! bye jednak zwiqzane ze spozywaniem ryb w powiqzaniu 
z chrzescijanskimi zasadami poszczenia. Reguly te obowi'!zywaly najrygorystyczniej w okresie 
sredniowiecza, kiedy nakazane dni postu przekraczaly liczb~ dwustu w Polsce (J. Kloczowski 
2000, s. 23; C. Woolgar 2000, s. 37; L. J. Reitsema 2012, s. 41) i byly scisle przestrzegane 
(M. Dembinska 1999, s. 99; J. Kloczowski 2000, s. 21). Z pewnosci'! mogly w dalszym ci'!gu 
oddzialywae na podejmowane decyzje dotyczqce diety u ludzi zyj'!cych r6wniez w XVI-XVIII 
stuleciu. Nalezy r6wniez zauwazye, ze nie rna wyraznych r6znic w dietach m~zczyzn i kobiet 
6wczesnych elit. R6znice dietetyczne oparte na r6znicach plci zostaly natomiast zaobserwo
wane w diecie chlopstwa w niekt6rych badaniach izotopowych paleodiety w czasach srednio
wiecznych w Europie P6lnocno-Wschodniej. Przykladem mag'! bye materialy z polskich stano
wisk z Giecza (L. J. Reitsema i in. 2010, s. 1417) i Gruczna (L. J. Reitsema 2012, s. 294). Inne 
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badania sredniowiecznych stanowisk Polski i Litwy nie pokazujq zadnych r6znic w skaldzie 
diety, opartych na podziale na dwie plcie (L. J. Reitsema 2012, s. 291; K. M. Whitmore i in. 
2014, s. 271). 

Wysokie wartosci 815N dla elit Rzeczypospolitej wskazujq niezbicie, ze ryby spozywane 
byly powszechnie. Jakie ryby jedzono wtedy? Zr6dla historyczne i wskaz6wki dostarczane 
przez badania archeozoologiczne pokazuj'!, iz byly to mi~dzy innymi: sledzie, ryby dorszowate, 
losos, pstrag/troe, sieja, okon, szczupak, sum, karp, leszcz, ploe, lin, w~gorz, a takze spozywa
no tez raki (M. Dembinska 1999, s. 99-100; D. Makowiecki 2001, s. 236-240). Niekt6re gatun
ki byly bardziej dost~pne dla warstw wyzszych niz dla nizszych, np.: jesiotr, starlet (czeczuga) 
czy sum europejski (M. Dembinska 1999, s. 100, 102). Klasy wyzsze gustowaly r6wniez w bar
dziej wyszukanych sposobach przyrzqdzania ryb, np. rybne galarety czy ryby smazone na oli
wie, podczas gdy klasy nizsze zadowalaly si~ rybq peklowanq albo solonq (M. Dembinska 1999, 
s. 101). Wartosci 813C mog'! takZe posluzye przy identyfikacji spozycia ryb morskich, slodko
wodnych czy migrujqcych. Ryby w6d morskich maj'! typowe wartosci 813C znacznie wyzsze niz 
wartosci charakteryzuj'!ce ryby slodkowodne, podczas gdy wartosci dla ryb migrujqcych (ryby 
katadromiczne i migrujace) nakladajq si~ z morskimi i slodkowodnymi lub prezentujq warto
sci posrednie (B. T. Fuller i in. 2012, s. 811; G. Grupe i in. 1999, s. 2137) (rye. 155). Przykla
dowo, w materialach ze stanowisk archeologicznych w Belgii, (B. T. Fuller i in. 2012, s. 811) 
odnotowuje si~ wartosci 813C w przedziale od -28,2%o do -20,2%o dla ryb slodkowodnych, 
rozpi~tose od -15,4%o do -13,0%o dla ryb morskich i szeroki przedzial, srednio od -24%o do 
-12%o dla ryb migrujqcych. Majqc do dyspozycji te dane liczbowe, wydaje si~ prawdopodobne, 
ze ryby slodkowodne i migrujqce (np. w~gorz, jesiotr) byly skladnikiem diety elit Rzeczypospo
litej. Jesli ryby morskie byly spozywane w znacznych ilosciach, mozna oczekiwae, ze wartose 
813C dla elit mogla bye wyzsza niz obserwowana. Objawem zwi~kszonego zapotrzebowania 
ze strony elit na ryby slodkowodne i migrujace jest dramatyczny spadek ilosci jesiotra, kt6ry 
zapoczqtkowany zostal juz w okresie sredniowiecza. Poczucie luksusu w zwi'!zku ze spozywa
niem jesiotra wzroslo wraz z jego coraz rzadszym wyst~powaniem w srodowisku naturalnym. 
W XIV- i XV-wiecznej Polsce plat jesiotra kosztowal wi~cej niz w6l pociqgowy (M. Dembinska 
1999, s. 100). 

Jeden z przedstawicieli elity wilenskiej (szkielet osoby oznaczony nr inw. 1843; 12C) pre
zentuje wartosci izotopowe nier6zniqce si~ od fauny lqdowej (wyk. 18). Mozna to interpreto
wae, ze osoba ta spozywala pokarmy izotopowo podobne do diety zwierzqt l'!dowych, mogla to 
bye dieta wegetarianska. Byl to m~zczyzna zmarly w wieku 25-30 lat pochowany w katedrze 
Wilenskiej. Nie rna innego, zrozumialego wytlumaczenia, dlaczego jego dieta byla tak inna 
od diet jemu podobnych. Mozliwe, ze przestrzegal w ten spos6b postu scislego, a moze raczej 
wybral diet~ wegetarianskq z jakichs innych, osobistych lub zdrowotnych wzgl~d6w. Nieste
ty, mamy zdecydowanie mniej pewne dane co do konsumowanych roslin przez przedstawicie
li elit, kt6rzy poddani zostali niniejszym badaniom, poniewaz wartosci stabilnych izotop6w 
w kolagenie pochodzqcym z kosci tych ludzi odzwierciedlajq przede wszystkim zr6dla protein 
w diecie. Natomiast roslinnose jest raczej niskobialkowym pozywieniem w por6wnaniu z mi~
sem zwierz'!t i ryb. Z przekaz6w historycznych wiadomo o ogromnej gamie warzyw spozywa
nych w sredniowiecznej i renesansowej Polsce. Byly to mi~dzy innymi: groch, bob, soczewi
ca, marchew, burak, brukiew, og6rek, rzodkiew, cebula, kapusta i inne (M. Dembinska 1999, 
s. 120-132). Jadano r6wniez powszechnie warzywa lisciaste, w tym: nae pietruszki, jarmuz 
i pasternak dziki (Smyrnium olusatrum). Konsumowano r6wniez owoce takie, jak: wisnie, jab
lka, brzoskwinie, sliwki i gruszki, kt6re ze wzgl~du na odpornose na przemarzanie byly hodo-



wane w przydomowych ogrodach i sadach. Sprowadzano szlakami handlowymi r6wniez owoce 
egzotyczne w postaci mi~dzy innymi rodzynek, fig, a od konca XIV wieku byly to takze cytryny 
i pomarancze (M. Dembinska 1999, s. 133). Ryz i przyprawy korzenne byly kolejnym luksuso
wym dobrem importowanym. Zboza nalezaly do pozywienia podstawowego, a chleby i gotowa
ne kasze przygotowywano z prosa, zyta, pszenicy i j~czmienia. Najbogatsi czlonkowie populacji 
jadali tez dzikie zboza, zwane mannq, (Glyceria sp. i Panicularia fluitans), malenkie ziarnka traw, 
trudne do zbioru (E. J. Luczaj 2012, s. 721-722; M. Dembinska 1999, s. 111). W rekonstruk
cjach paleodiet za pomoc'l analiz stabilnych izotop6w to, co mozna odczytac na temat spozy
wanych roslin, oparte jest zazwyczaj na wartosciach o13C, a nie na wartosciach 015N. Wartosci 
o13C w tkankach ludzkich Sq bardziej przydatne w wykrywaniu pokarmu roslinnego w diecie, 
niz wartosci 015N, poniewaz rosliny zawierajq wi~cej w~gla niz inne pokarmy i tym samym 
dostarczajq organizmowi czlowieka wi~cej w~gla, niz mieso i ryby. Wi~kszosc roslin w Euro
pie P6lnocnej jest izotopowo podobna, jednak proso i manna stanowiq tu dwa wyjqtki, kt6re 
prezentujq wartosci wyraznie wyzsze dla o13C. W Gieczu i Kaldusie proso w ludzkiej diecie bylo 
rozpoznane na podstawie wyzszych wartosci 013C, wsr6d badanych reprezentant6w tych spo
lecznosci. Analizowane elity w tej pracy prezentujq wartosci 013C zgodne z diet'!, opartq na 
pozywieniu o niskim-13C, takim jak: warzywa, owoce, zboza inne niz proso, np. pszenica, zyto, 
j~czmien. Jesli proso czy luksusowa manna byly jadane, to w tak niewielkich ilosciach, ze nie 
zostaly wykryte w tych badaniach skladu izotopowego kolagenu kostnego. 

Dieta elit polskich b~dqcych przedmiotem niniejszych badan skladala si~ z wi~kszej ilo
sci ryb niz diety ludzi, korych kosci pochodzily z innych stanowisk w Polsce. Uzyskane dane 
nie SC! jednak odmienne od np. wartosci izotopowych ustalonych dla biskup6w ze Szkocji 
(G. Miildner i in. 2009, s. 1124) ani tych, dotycz'lcych kr6la Ryszarda III (A. L. Lamb i in 2014). 
Dane te zostaly zaprezentowane takze na wykresie nr 15. Pow6d, dla kt6rego dieta kr6la Ry
szarda III zostala zobrazowana za pomoc'l dw6ch wartosci, wynika st'ld, ze jedna przedstawia 
jego spozywany pokarm w p6znych latach zycia (wartosc ustalona na podstawie badan pr6b
ki zebra, sk'ld pobrano kolagen zsyntetyzowany najp6zniej) i jego wczesniejsz'l diet~ w wie
ku doroslym (ustalanq na podstawie pr6bki pobranej z kosci udowej, kt6ra zwierala kolagen 
powstaly w ci'!gu dlugiego okresu czasu). Dieta kr6la Ryszarda III przed obj~ciem tronu jest 
bardzo zblizona do diety elit opisywanych w tej pracy. Oparta byla na wysokiej ilosci spozy
wanego bialka zwierz~cego (pochodz'lcego od zwierz'lt morskich i l'ldowych). Po wst'lpieniu 
na tron, przesuwa si~ jednak w stron~ bardzo wysokiego wskaznika spozywania ryb. W przy
padku kr6la Ryszarda III, dieta z przewagq ryb (i duzej ilosci wina) byla oznakq wysokiego 
statusu. W przypadku naszych badan mamy niew'!tpliwie do czynienia r6wniez z tym samym 
zjawiskiem. Rozwarstwienie spoleczne mozna dokladnie zaobserwowac na podstawie r6znic 
dietetycznych pomi~dzy przedstawicielami wladzy, charakteryzuj'lcymi si~ wyraznie innymi 
wskaznikami izotopowymi pomi~dzy elitami a nie-elitami. Jesli pominiemy por6wnania mi~
dzyregionalne, fakt ulokowania si~ kr6la Ryszarda III w g6rnej cz~sci wykresu nr 15 staje si~ 
waznym wskaznikiem zaleznosci pomi~dzy rozwarstwieniem spolecznym - pozycj'l spoleczn'l 
zajmowan'l przez konkretnq osob~, a r6znicami zywieniowymi. 

Podsumowanie 

Dane uzyskane z badan kolagenu kostnego reprezentant6w elit Korony i Litwy wskazujq, ze 
spozywali ani potrawy zawierajqce pokarm roslinny, bialka z mi~sa i ryb, kt6re to stanowily 
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wysoki procent calosci ich pozywienia. Dane izotopowe charakteryzuj'!ce elity stoj'! w wyraz
nej opozycji do danych uzyskanych dla przedstawicieli nizszych warstw spolecznych zyj'!cych 
w okresie wczesnego sredniowiecza (XII-XIV w). W zestawieniu z elitami, dieta chlopstwa nie 
zawierala ryb w zauwazalnej ilosci, a w niekt6rych przypadkach wykazywala wi~ksze spozycie 
roslin cyklu C

4
• mi~dzy innymi prosa. R6znica ta nasuwa wniosek o kulinarnych podzialach 

panuj'!cych w spolecznosci ludzkiej za czas6w I Rzeczypospolitej. Nasze wyniki badan izoto
powych diety przedstawicieli elit S<! pomocne do zilustrowania luksus6w, w kt6re oplywala 
mozniejsza polsko-litewska szlachta w tamtych czasach historycznych, w przeciwienstwie do 
przeci~tnych przedstawicieli populacji. Szczeg6lnie uderzaj'!ca jest ilosc spozywanego bialka 
pochodz'!cego z ryb posr6d elit polskich, kt6ra znacznie przewyzsza ilosc ryb konsumowanych 
przez elity litewskie. 

Przeprowadzone analizy S<! tak szczeg6lne, poniewaz badane osoby S<! w wi~kszosci znane 
z imienia i nazwiska, nie Sq anonimowe, co jest raczej bardzo rzadkim przypadkiem w bada
niach antropologicznych i izotopowych. Uzyskane rezultaty dostarczaj'! zatem nowego rodzaju 
informacji uzupelniaj'!cych i wzbogacaj'!cych nasz'! wiedz~ na temat zycia i codziennosci spo
lecznosci ludzkich egzystuj'!cych w minionych wiekach. 

ZROZNICOWANIE ANTROPOLOGICZNE LUDNOSCI POCHOWANEJ 
W XV-XVIII WIEKU NA NEKROPOLACH LUBELSKICH 
Wanda Kozak-Zychman, Anna Szarlip 

Szczeg6lnym, a przy tym istotnym zr6dlem informacji na temat funkcjonujqcych dawniej 
miast Sq szczqtki kostne 6wczesnych mieszkanc6w, odnajdywane na przykoscielnych cmenta
rzach lub wewn'!trz kosciol6w. W Lublinie pracami wykopaliskowymi zostaly obj~te w ostat
nich latach trzy koscioly i teren wok6l nich. Badaniom antropologicznym poddano szcz'!tki 
ludzkie wydobyte w archikatedrze pw. sw. Jana Ewangelisty i sw. Jana Chrzciciela, w kosciele 
pobrygidkowskim pw. Wniebowzi~cia Najswi~tszej Maryi Panny Zwyci~skiej ina cmentarzu 
przy kosciele sw. Ducha (rye. 156). 

Z archikatedry lubelskiej material do badan pochodzil ze zdewastowanych krypt. Wi~k
szosc poskladanych w stosy trumien, znajdowala si~ pod scianami krypt. Duza cz~sc byla 
zniszczona i przemieszczona, a poch6wki ograbione. Chronologi~ poch6wk6w ustalono na 
XVI-XVIII wiek (R. Niedzwiadek 2001, s. 26). Szczeg6lowej analizie antropologicznej poddano 
szcz'!tki kostne nalez'!ce do 87 osobnik6wll (W. Kozak-Zychman 2002, 2002a). 

Z cmentarza przy kosciele sw. Ducha badaniami obj~to szcz'!tki zlozone w grobach indy
widualnych i mogilach zbiorowych. Na tym cmentarzu zmarli zazwyczaj ukladani byli w po
zycji wyprostowanej, z konczynami g6rnymi wzdluz tulowia lub na miednicy, a dolnymi wy
prostowanymi lub czasami podgi~tymi, z glow'! skierowan'! w stron~ p6lnocno-zachodni'!, co 
nie odbiega od sredniowiecznych norm funeralnych (M. Miskiewicz 1969, s. 246-247; M. Flo
rek 2012, s. 42). Zmarli chowani byli r6wniez na boku, z podkurczonymi nogami (J. Tkaczyk 
i in. 2010, s. 7). Z przeprowadzonej analizy antropologicznej wynika, ze przebadane szcz'!t-

8 Obecnosc w kryptach tzw. szcz~tk6w luznych, pochodz~cych ze zniszczonych poch6wk6w, nie pozwala na 
precyzyjne okreslenie liczby zmarlych. Mozna przypuszczac, ze bylo ich okolo 100. 



FUNERAL CULTURE OF THE ELITES REPUBLIC OF POLAND 
FROM 16TH OF 18TH C, IN THE AREA OF THE CROWN 
AND THE GREAT DUCHY OF LITHUANIA. 
THE ATIEMPTS OF INTERDISCIPLINARY ANALYSES 

Summary 

Funeral culture concerns a variety of interesting issues which can be studied in many areas. Death and 
human attitude towards death, expressed by different behavior, traditions, rites, verses written on this 
occasion and activities related with the deceased's body preparation for burial ceremony have always 
been within the researchers' interests. These problems are studied by anthropologists of culture, theo
logians, historians, art historians, philosophers and linguists. These are also the subjects of archaeo
logical research, as in recent years we have been observing intense exploration works of spaces under 
churches' floors, grave crypts, which due to their special environment create perfect conditions for body 
mummifying and preserving clothes and other objects, equipping the dead bodies. Thanks to these 
studies, we obtain every year more detailed source collections, which enable various analyses expand
ing our knowledge. Apart from this, elements of funeral culture excavated in temple undergrounds 
are significant elements of our national historical heritage, confirming national and cultural identity. 
Therefore, these issues were taken up in the project financed and completed within the frames of Na
tional Program of Humanities Development, titled: 'Funeral culture of the elites of First Polish Republic 
between 16th and 18th c, in the territories of the Crown and the Grand Duchy of Lithuania. The attempt 
of interdisciplinary analyses, performed in order to complete the task, a big interdisciplinary and in
ternational research team was created, consisting of specialists from Poland, Lithuania, Ukraine and 
the USA, the representatives of anthropology, forensic medicine, costume design studies, microbiol
ogy, paleobotany, biology, paleogenetics and art restoration. Inviting for the project so many specialists 
of different science disciplines had also a purpose to prove that modern humanities, to develop success
fully and achieve the knowledge inaccessible till now, should employ the experience of other specialists, 
representing, e.g. natural sciences. In the course of subsequent work stages and analyses, we also used 
the most modern science achievements and devices. 

The present book could be created thanks to cooperation of many authors and demonstrates there
sults of our studies and analyses. Chronological range of the analyzed material was defined in the title 
and includes the period from 16th c till the end of 18th c, however, some cases refer to late mediaeval and 
19th c objects. Our intention was to indicate sources of certain traditions and behaviors, but also their 
continuation, worked out for centuries. The artifacts and material collections come from sites located 
in the territories of Poland, Lithuania and Ukraine. The material derived from grave crypts defined and 



limited our research in a natural way to funeral culture of The Polish-Lithuanian Commonwealth elites, 
because the crypts were deposition places of temples donators, wealthy society representatives, nobles 
and eminent contributors for the society, motherland and the Church. 

The book presents innovative attitude towards the problem and is divided into six chapters, re
ferring to the following disciplines: archaeology, costume studies, anthropology, paleobotany, micro
biology and historical artifacts conservation. The part concerning archaeology demonstrates in sepa
rate sub-chapters forms and ways of coffin decorations and elements of grave equipment, obtained 
during explorations of various archaeological sites, e.g.: the archcathedral of St. John the Evangelist 
and St. John the Baptiser in Lublin, the church of the Assumption of the Holy Virgin Mary in Lublin, 
the church of the Assumption of the Holy Virgin Mary in Krasnik, the church of the Finding of the Holy 
Cross in Konskowola, the church of St. Nicolas in Gniew, the church of the Immaculate Conception 
of the Blessed Virgin Mary in Dubno, Volhynia, the church of the Assumption of the Holy Virgin Mary 
in Opole Lubelske, the church of St. Stanislaus in Modliborzyce and the church of St. Michael the Arch
angel in Kanczuga. For additional comparison, the references to artifacts, excavated in the churchyard 
of The Holy Spirit temple and the cemetery of The Holy Cross in Lublin were made. 

Selecting for analyses such a huge collection of historical material (coffins, equipment elements and 
garments) enabled to present it in a wider perspective, e.g. on coffin examples, it was possible to observe 
the continuation of particular forms and decorative techniques occurrence throughout the following 
centuries in different territories, what could lead to conclusions of working out some universal forms. 
Studying the objects, found with the deceased's remains, directed us to obtain more information on the 
sphere of beliefs, images, fears and hopes of people leaving our world. We were also able to indicate 
deeply rooted and popular traditions, connected with preparing the dead to 'the final journey', as well as 
religious aspect of life of historical generations, which did not depend on their social status. The same 
fear of death accompanied all populations which tried to tame it in some way. Deciphering symbolic 
meanings of various images demonstrates their desire to protect their souls from the hellfire and hopes 
for the paradise. Small objects, placed in coffins by the deceased's living relatives, had also the purpose 
to ease the pain of that great loss. 

The chapter concerning costume studies presents the results of analyses of clothes excavated from 
the burials, derived from the archcathedral of St. John the Evangelist and St. John the Baptiser in Lub
lin, the church of St. Nicolas in Gniew, the church of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin 
Mary in Dubno, Ukraine and the other sites located in Lithuania. These collections were selected as 
the most representative for the studied areas. 

The research confirmed that in various lands of the Republic, the deceased were buried either 
in clothes worn during their lives or in garments made specially for burial ceremony. All sites listed 
above, including Lithuania and Ukraine, recorded elements of male national costume, appearing in var
ied intensity. The biggest collection was reported in Lublin archcathedral: 16 zupans, 2 czechmans and 
3 cloaks. The church of St. Nicolas in Gniew delivered only three examples, which patterns and hab
erdashery details could indicate national costume. Single examples were also excavated in Lithuanian 
and Ukrainian sites. It is difficult, however, to make general comparisons and conclusions, basing only 
on quantities of found clothes elements, because various factors could influence that result. It should 
be remembered that analyzed garments come from disturbed burials, devastated crypts, where skel
etal and historical material were mixed up and therefore it is difficult to establish how many of those 
persons had really been buried in national costumes. Apart from that fact, we were only able to study 
attire made of silk textiles, as the ones which had preserved, contrary to woolen and linen fabricks. 
The research proved that national dress had been worn not only by adults, but the adolescent, as well 
and that it was a common tradition all over the area of The Polish-Lithuanian Commonwealth. Un
fortunately, basing on finds from the crypts we are unable to indicate, if there had been any regional 
differences in the clothes patterns (if any, they are unreadable in fragmentary archaeological material). 
The collection including garments used during life recorded also examples of male clothes of Western 



fashion (much fewer instances). Lublin archcathedral delivered one male doublet. None such examples 
were excavated either in St. Nicolas church in Gniew or the church in Dubno. On the other hand, clothes 
following Western fashion were excavated in Lithuania, but probably only because the majority of ana
lyzed burials came from 19th c. Women were also deposited to graves in clothes worn during their lives. 
One- or two-part dresses were put on underwear, cut and designed to body shape and decorated follow
ing period fashion trends. The collections obtained from the studied crypts and being the subject of that 
chapter included only few examples of women's clothes worn during lifetime. 

Much more popular were robes prepared specially for burial ceremony and the studies confirmed 
the fact that these primitive robes, resembling simple shirts or sacks served for men, women and fre
quently for children, as well. The textile was pinned or sewn with simple stitches on a dead body in folds, 
giving the robe spatial form. These modest clothes served for not only poor representatives of the so
ciety, but also for elites, which fact is confirmed by the discussed research results. All these examples 
depict deeply rooted tradition, lasting despite systems and various political changes. 

The part describing anthropological problems uses two methodological attitudes towards the stud
ied skeletal material, which can make impression of lack of consequence, in both the text structure and 
constructing scientific narration itself and the data presentation. It was the consequence of varied char
acter and specifics of researched material. A part of these skeletons was described and characterized in
dividually, the others were combined into one assembly with synthetic statistics, presenting the group 
as a certain population. Skeletons from Przemysl, Warsaw, Wschowa, Konskowola and the representa
tives of The Radiwill House from Lithuania were treated individually. Identity of the examined indi
viduals decided of their separate treatment and description, which enables to enrich our knowledge 
concerning these particular persons. The obtained information helped to verify identities of certain 
individuals, which must be satisfactory especially for the historians. Anthropologist and biologists, 
on the other hand, can treat this part of work as interesting case studies, creating possibilities for cer
tain analogies, helpful in interdisciplinary disputes . Results of isotopic tests, conducted in American 
laboratories indicated that the elite diet differ from nourishment of lower classes of average historical 
populations. These analyses were helpful in recreating this sphere of everyday elite life. 

Studies on remains of the highest social groups gave an interesting picture and information con
cerning advanced diseases and lesions, typical for that group (confirmed also by analyses of the elites 
of the Grand Duchy of Lithuania). We know that they suffered, among others, from arteriosclerotic 
vascular disease, non-insulin-dependent diabetes, parasitic infestations, osteoarthritis, tuberculosis 
and excess food caused their obesity. The researchers also successfully confirmed, studying skeletal ma
terial, post mortem examinations (not only in adult individuals, but children, as well). These signs are 
not reported in skeletons from cemeteries, where representatives of lower social groups are deposited. 

The chapter discussing paleobotanical issues presents the results of macroscopic studies of plant 
remains, excavated in coffins as filling of cushions and mattresses, but also small flower bunches or 
herbs, put into coffin bottoms, with particular authors' attention directed to analyses of plants derived 
from inside mummified, embalmed bodies. The explored burials delivered rich material for studies 
on their vegetal contents and unique information on plant application during burial ceremonies, their 
practical usage in slowing putrefaction, keeping away insects and ease the intensity of decomposing 
body smell. We were able to learn symbolic meaning of particular plants, inserted in coffins due to their 
allegorical significance. That tradition was continued until 19th c, what is depicted in material from 
19th c burials from Lublin. 

The book presents in a separate chapter problems of microbiological threat while working in burial 
crypts and treating the excavated material. Our task was to obtain samples from different sites, locations 
and objects and next identification and defining kinds and levels of risks, in order to inform and warn 
archaeologists against real danger for their health and life. The air in crypts, samples of mummified 
bodies, skeletons, coffins, clothes, but also masks and aprons of persons working in the crypts were 
examined. We tried to establish in what places a number of microorganisms was the greatest. Our great 



achievement was, apart from defining and identifying threat, working out directives and procedures, 
guaranteeing safety of work in the crypts. Our tests were also directed at identifying microorganisms 
penetrating historical silks and estimating their role in damaging the textiles. 

The last chapter presents a few selected examples of renovation and conservation works performed 
within the program. The demonstrated objects include only the most representative examples, which 
required new or modified methods protecting the objects. A number of the artifacts is exhibited in spe
cially prepared exposition in Przemysl archcathedral underground. The others will be prepared for fu
ture exhibitions, accessible for the public. 



Ksi<rzka podsumowuje wyniki badan realizowanych w projekcie zatytulowanym: ,Kultura 

funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Ksi~stwa 

Litewskiego. Pr6ba analizy interdyscyplinarnej". Publikacja ta powstala przy wsp6ludziale wielu 

autor6w tworzqcych du:Z.y mi~dzynarodowy zesp6l naukowc6w reprezentujqcych r6zne dyscyp

liny nauki, pochodzqcych z Polski, Litwy, Ukrainy i Stan6w Zj ednoczonych. 

Zabytki i materialy do specjalistycznych analiz pozyskano ze stanowisk zlokalizowanych 

na terenie Polski, Litwy i Ukrainy. Material wydobyty z krypt grobowych wyznaczyl zakres i ogra

niczyl nasze badania do kultury funeralnej elit Rzeczypospolitej, poniewaz w kryptach skladane 

byly ciala darczync6w swiqtyn, osob zamoznych, szlachetnie urodzonych i najbardziej zaslu

zonych dla danej spolecznosci, Kosciola i ojczyzny. Ksiq:lka prezentuje nowatorskie podejscie do 

zagadnien zwiqzanych z kulturq funeralnq i zostala podzielona na szesc rozdzial6w, ktorych nazwy 

prezentujq kolejne dyscypliny nauki: archeologi~, kostiumologi~, antropologi~, paleobotanik~, 

mikrobiologi~ i konserwacj~ zabytkow. 

Przeprowadzenie powyzszego projektu przy wsp6ludziale wielu przedstawicieli roinych 

dyscyplin nauki dalo mozliwosc wykorzystania zr6del pozyskiwanych przez archeolog6w z krypt 

grobowych w szerszym aspekcie i stworzylo okazje do wykonania skomplikowanych analiz za 

pomocq nowoczesnych urzqdzen. Trudnym zadaniem bylo zaprezentowanie w jednej publikacji 

uzyskanych wynikow badan z tak r6znych dziedzin nauki. Trudnosc byla tym wi~ksza, ze stara

lismy si~ przyjqc taki spos6b przedstawienia rezultat6w prac, zeby byly zrozumiale, przydatne 

i wykorzystywane przez r6znych specjalistow nie tylko nauk scislych, lecz takie humanistycznych. 

W ksiq:lce znalazly si~ zagadnienia dotyczqce mi~dzy innymi sposobow zdobienia 

trumien, przedmiot6w, odzieiy i roslin odnajdywanych przy szczqtkach zmarlych. Poza tym 

wskazalismy, jakie pokarmy spozywali przedstawiciele elit oraz na jakie choroby zapadali. 

Zaprezentowalismy rowniez informacje na temat roslin wykorzystywanych podczas balsamowa

nia cial oraz wyniki badan mikrobiologicznych. Podsumowalismy takie prace konserwatorskie 

przeprowadzone na zabytkach pozyskanych z krypt grobowych. 
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