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Uzasadnienie podjętego tematu oraz cel naukowy

Wiele zmiennych natury biologicznej, ekologicznej i kulturowej wpływa na dynamikę

biologiczną populacji ludzkich. Jednym z elementów systemu kulturowego jest wyznanie,

które poprzez normy, nakazy, zakazy i wartości, wpłwa na styl Zycia i sposób

firnkcjonowania jednostki, rodziny i społeczeństwą na stosunek do zdrowia, małżeństwa,

kontroli urodzeń, seksualności, odgrywa ponadto wżną rolę w tworzeniu określonych

wzorców postępowania (np. Condran & Kramarow 1991; Derosas 2003; Golde 1975;

Gutmann & Fliess 1993; Kemkes-Grottenthalet 2003 ą b; Kok & van Bavel 2006; McQuillan

1999,2004; Praz 2009,, Reid 1997; Schellekens & van Poppel 2006; van Bavęl & Kok 2004,

2010; van Poppel 1985, 1992; varl Poppel et ń. 2002,2005). W odniesieniu do Europy

Zachodniej XIX i początków )O( wieku badacze wskazują na róźnice we wzorcach płodności,

umieralności i systemu kojarzei małżeńskich pomiędzy protestantami i wyzrrawcami innych

religii, głównie katolikami i Ądami (np. Golde 1975; Kemkes-Grottenthaler 2003ą b;

McQuillan 1999; Praz 2009; van Poppel 1992). Odmiennośó ewarrgelików na tle

społeczeństwa wynikała nie Ęlko z róznic religijnych, ale także z różmicy w ich zamożności i

przedsiębiorczości, Ewangelicy wywodzili się głównie z przodujących ekonomicznie i

kulturowo na przełomie XIX i )O( wieku Niemiec. Nie dziwi zatem, że prezentowali

nowoczesny typ zachowń w sferze kulturowej i cywilizacyjnej (Stegner 1993, 2008).

Kościół ewangelicki postrzegany był jako ins§,tucja otwaria na cźowieka i otaczający go

świat, co nlalańo odbicie w ewangelickiej etyce teologicmej. Ta ostatnia regulowała

stosunek wiemych do Ęcia rodzinnego i małżeńskiego, wykonywanego zawodu i

posiadanych dóbr, a nawet kształtowała re|acje z otaczającym środowiskiem i nauką.

Protestanci Europy XD( i pocątków )O( wieku postrzegani byli jako tolerancyjni, dobrze

wyksźałceni, wyóińający się wysoką świadomością i otwmci na ńobycze nauki (Kemkes-

Grottenthaler 2003a, b; Mc Quillan l999; van Poppel 1992).

Ewangelicy słynęli z troski o zdrowie, hołdowali zdrowemu i higienicznemu sĘlowi

Ęcia, a kobiety praktykowĄ dfugie karmienie piersią trafuie dostrzegając jego aspekty

zdrowotne (Kemkes-Grottentha]er 2003a, b; McQuillan 1999; van Poppel 1992). Ewangelicka

etyka teologiczna propagowała rozsądne planowanie rodziny, ronvijając tym samym

odpowiedzialność małżonków i rodziców za rlzieci, nie dyskryminując jednocześnie dzieci

nieślubnych (Benedyktowicz 1993). Ewangeliczki z Europy Zachodniej poprzez stosowanie

środków i metod kontroli urodzeń, świadomie regulowĄ liczbę dzieci w rodzinie (np. Golde



1975; Gutmann & Fliess 1993; Kemkes-Grottenthaler 2003ą Mc Quillan 1999; van Poppel &

Róling 2003). Kościół protestancki nauczał o rozsądnym podejmowaniu decyzji o

małżeństwie i nie negował małżeństw mieszanych (Liczbińska 2012b; Makowski 1992).

W świetle badań antropologów, demografów i historyków populacje protestantów z

Europy Zachodniej XIX i początków XX wieku charakteryzowały się na tle katolików, na

przylrJad, niskimi miernikami umieralności i płodności oraz wcześniej s zymi i szybszymi

spadkami urodzeń i zgonów w czasie (Hahes & Kintner 2000; Goldę 1975; Gutmann &

Fliess 1993; Kemkes-Grottenthaler 2003ą b; Mc Quillan 1999; van Poppel et al. 2005).

W przeciwieństwie do wyróżniających się wielowiekową tradycją i zaawansowaniem

ekonomicznym wspólnot protestanckich z Europy Zachodńej, osiedlające się na ziemiach

polskich wspólnoĘ ewangelików były bardzo zróżnicowane co do korzeni, poziomu

wyksżałcenią a zatem i świadomości, tradycji, obyczajów, a nawet nawyków, stylu życia i

zamoźności. Przybysze pochodzili z różmych niemieckich landów, gdzie wcześniej byli

członkami róimych lokalnych Kościołów. Przywozili zatem własne pzyzwyczĄeńa i

prakryki religijne (Kiec 2001). Z je&rcj strony ta niejednorodność kulturowa protestantów,

sprawiająca niejednokrotnie trudności integracyjne pomiędzy nimi samymi, a z drugiej strony

sąsiedawo z katolikami, niekiedy nawet od pokoleń, mogły sprzyjać ich akulturacji.

obejmującej głównie system waftości i styl zycia.

Trudno jednoznaczńe rczstłzygnąó, na ile wyznanie ksźałtowało dynamikę

biologicmą ludności zamieszkującej prowincję pomańską (ednostka administracyjna z

grubsza obejmująca teren Wielkopolski) XIX i początków XX wieku, gdyż obiektem studiów

była do tej pory jej ludność katolicka (np. Borowski 1976; Budnik & Liczbiiska ż014;

Budnik i in 2002,2004; Dąbrowsń żOOż; Domżol 2002; Henneberg I977a, b, 1978).

Dynamika biologiczna ludności wyznania ewangelickiego, bardzo dobrze rozpoznana w

odniesieniu do populacji protestanckich Europy Zachodniej (np. Haines & Kintner 2000;

Golde 1975; Gutmann & Fliess 1993; Kemkes-Grottenthaler 2003a, b; Mc Quillan 1999; varl

Poppel et al. 2005) ńe znalazła do tej pory miej sca w badaniach antropologii polskiej.

Antropologicznych opracowń prakĘcznie brak. Niedawne pionierskie prace dotyczyły

uwarunkowań umieralności wśród ewangelickiej (i katolickiej) ludności XD(-wiecznego

Poznania (Liczbińska 2009ąb,2011), czy luterańskiej ludności Bielski Syjon z Bielska XIX

i początków )O( wieku (Wrębiak 2010, 20II). Przeprowadzono także pilotztżowe anńizy

płodności w ewangelickich parafiach: z Poznańa (Liczbńska & Nowak 2015) i wiejskiej

parafii Trzebosz z pograricza Wielkopolski i Śląska (Liczbińska 2012ą 2013) oraz analizy



systemu kojarzeń w populacjach ewangelickich historycznej Wielkopolski (Liczbińska 20l2b,

ż0I4a,b).

W świetle powyższych uwag wyłania się cel pracy. Jest nim ocena dynamiki

biologicznej, jej uwarunkowń i przemian w czasie wśród ludności wyznania ewangelickiego

zamieszkującej prowincję poznńską (Wielkopolska) II połowy XIX i początków )O( wieku.

Omówienie celu naukowego pracy i osiągniętych wyników

W monografii "Lutherans in the Poznań province. Biological dynamics of the Luńeran

population in the 19th and early 20th centuries" opublikowanej w 2015 roku w Hamburgu

przez Y erlag Dr. Kovać (ISBN 978-3-8300-8059-6) dokonano charakterysĘki dynamiki

biologicznej, jej uwarunkowań i przemian w czasie wśród ludności wymania ewangelickiego

z prowincji poznńskiej XIX i początków )C( wieku.

Charakterystykę protestantyzrnu i protestanckiej etyki teologicmej oraz ich przełożenie

na miemiki demograficzne w populacjach historyczrej Europy Zachodniej i - ponadto - opis

stanu badń nad protestantyzmem w Polsce, cel główny i cele szczegółowe pracy zawarto w

pierwszym rozdziale monografii (Chapter 1 : Introduction).

W drugim rozdziale pracy (Chapter 2: Vital statistics) dokonano dokładnej

charakteryĘki materiału oraz wnikliwej oceny rzetelności wykorzystanych źródeł

historycznych. W pracy wykorzystano trzy rodzaje materiałów historycznych. Pierwszym

źródłęm informacji o ruchu naturalnym były księgi parafialne z lat 1855-1905 dla trzech

wybranych parafii ewangelickich z prowincji poznańskiej: pmńi św, Klzyża z Poznania

(Kreuzkirche), parafii św. Krzyża z Leszla (Kreuzkircłe) i wiejskiej parafii Jashzębsko Stare

(Friedenhorst). Ośrodki te róznĘ się pod względem wielkości i stopnia zurbanizowanią a

zatem pod względem ekologicznym i kulturowym, reagując tym samym w róźnym stopniu na

zmiany polityczre, gospodarcze i społecme. Zebrany materiał liczył łączńe 26718 qpisów

o urodzeniach, 7 483 zawarych małżeństwach i Ż6842 zgonach. Drugim Źłódłem informacji

byĘ pruskie roczniki statystyczne (Preussische Stątistih 187 6-1906), z klórych spisano

liczby urodzeń, małżeństw i zgonów dla Poznanią gmil wiejskich i miejskich prowincji

poarńskiej z |at 187 5-7905 . Łąszńe zebrano 1668548 danych o urodzeniach iry,,"ych,

302570 zawarĘch małżeństwach oraz 997 464 zgorrach. Liczby urodzeń, małZeństw i zgonów

dla ludności wyznania ewangelickiego zamieszkującej XlX-wiecmą prowincję pomańską

zaczerpńęto z monogtafii von Bergrrranna (1883). Łącznie materiał opiewał na 560100

urodzeń irywych, 123008 zawarĘch małzeństw oraz 4ż2276 zgonów. Materiały poddano

wnikliwej ocenie ich rzetehości i wiarygodności. Na podstawie przeprowadzonej krytyki



rzetelności powyższych żódeł historycznych można było, przy zachowaniu pewnej

ostrożności interpretacyjnej, wykorzystać je do dalszych analiz.

W trzecim rozdziale (Chapter 3: Population profile of Lutherans) scharaktetyzowano

zmiany w czasie w liczbach urodzeń, zawieranych małżeństw i zgonów, a takze składowych

ruchu naturalnego: surowych współczynników urodzeń i zgonów i wynikającego z nich

plzyrostu naturalnego, oraz współczynnika dynamiki demograficznej. Surowe współczynniki

urodzęń i zgonów oszacowano w oparciu o odtworzone dla parafii ewangelickich liczby

ludności metodą krzywych logistycznych. W prąpadku ludności ewangelickiej całej

prowincji poznanskiej - wspomniane miemiki oszacowano w oparciu o liczby ludności

zaczerpńęte z wymienionych wcześniej pruskich opracowń statysĘcznych. Uzyskane w

pracy wartości współczynników płodności ciĘyły w kierunku tych samych miemików

otrzymanych dla wielkopolskich wsi, zaś wartości współczyrurików zgonów - w kierunku

tych samych miar obliczonych dla aglomeracji miejskich, na przykład dla Pozrania- W

badanych parafiach ewangelickich bałdzo dobrze widaó rozwmstwienie w wartościach

surowych współczynników urodzeń i zgonów w zależności od wielkości ośrodka

zamieszkania: tlajwyższe wartości współczynników urodzeń odnotowano na wsiach, zaś

zgonów w miastach regionu. Generalnie tzecz bioąc, populacje ewangelickie zamieszkujące

prowincję pozrrńską bardzo dobrze \łpisywały się pod względem wartości współczynników

urodzeń, zgonów, pfzr.rostu natura]nego i dynamiki demograficznej w trendy w ruchu

naturalnym zaobserwowane dla całej ludności Wielkopolski II połowy XIX i początków XX

wieku, w tym głównie ludności katolickiej (Borowski 1962, 1969, Kędelski 1980, 1985).

Wynik taki zaskakuje w tym sensie, iZ w odniesieniu do populacji protestanckich

zamieszkujących Ewopę Zachodnią w tym samym okresie rozwarstwienie ze względu na

konfesje w wańościach współczyrrników urodzeń i zgonów jest tzeczą dość dobrze znaną i

udokumentowaną (np. Derosas 2003; Golde 1975; Kemkes-Grottenthaler 2003 ą b; Kok &

van Bavel 2006 Mc Quillan 1999; Praz 2003; Reid 1997; Schellekens & van Poppel 2006;

van Bave1 & Kok 2004, 2010; van Poppel, 1985, 1992). Regiony Europy Zachodniej, w

których przeważała ludnośó ewangelicką wróimiŃ się niżsą płodnością i umieralnością

oraz ich wcześniej sąrmi i szybszymi spadkami w czasie w porównaniu z obszararri z

przewagą katolików.

W czwartym rozdziale pracy (Chapter 4: MortaliĘ) dokonano oceny zróźnicowania

umieralności w populacjach ewangelickich poprzęz analizę współczynników umieralności

niemowląt, umieralności okołoporodowej, fimkcji biomeĘcznych tablic wymieralności i

funkcji przezycia. Scharakteryzowano także wzorce zastępowania chorób zakaźnych
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chorobami cl"wilizacyjnymi wśród ludności ewangelickiej na tle tego samego zjawiska w

prowincji poznńskiej wszystkich wznń, znanego w literatuźe pod nazwą przejścia

epidemicmego (Omran 1971), oraz toczną rytmikę zgonów. Generalnie, populacje

ewangelików zamieszkujących prowincję poznańską II połowy XIX i początków XX wieku

charakteryzowały się wysokim poziomem umieralności, a uzyskane miemiki umieralności i

paIametry tablic w},rnieralności mieściĘ się w zakresie wartości tych miar dla całej

Wielkopolski, reprezentowanej w znakomitej większości przez ludność katolicką (np.

Borowski 1963, 1967,1969; Budnik & Liczbinska 2006). Innymi słowy, uzyskany poziom

umieralności był barilzo typowy dla II połowy xD( i początków )o( wieku i uzalezniony od

szeroko pojętych waruŃów ekologicznych i kulturowych. Jest to zupełnie inny obraz

umieralności niż odnotowany w populacjach protestanckich Europy Zachodniej z podobnego

okresu. Wielu badaczy zwraca bońem uwagę na rozwarstwienie ze względtl na wymanie w

poziomie umieralności, szczególnie umieralności niemowląt, na rzęcz niższego jej poziomu

wśród ewangelików w porównaniu na przykład z populacjami katolickimi (Condran &

Kramarow 1991; Derosas 2003; Kemkes-Grottentha]er 2003 a, b; Mc Quillan 1999,2004;

Reid l997: van Poppel l992).

Oceny zróżnicowania miemików płodności oszacowanych na podstawie parametrów

tablic w}łnieralności i współczynrrika przyrostu naturalnego, charakterystykę sezonowości

poczęó, urodzeń nieślubnych i małżeńskich oraz trendów w czasie w zakresie kontroli

urodzeń dokonano w piątym rozdzia\ę monografii (Chapter 5: Feńility). Analiza miemików

płodności kreśli obraz ewangelików z prowincji poznńskiej jako populacji o dość wysokim

potencjale roztodczym, przy czym najwyżsą lodnością charakteryzowĄ się tereny

wiejskie, najńższą miasta. Miemiki płodności bardzo dobrze wpisują się w wysoki potencjał

rozrłojowy ówczesnej wielkopolski, czy też populacji zamieszkujących pozostałe historyczne

ziemie polskie (np. Budnik 2005; Piasecki 1990; Rejman 2006; Wrębiak 2071, Zielińska

2012). Płodnośó wśród ewangelików prowincji pozrranskiej, o ile była regulowana, to przede

wszystkim poprzez wpĘw różnorakich czyrrników ekologiczno-kulturowych, których rodzice

nie byli do końca świadomi, jak zakazy kościelne, wzfilożona aktywność zawodowa w

pewnych okresach roku, czy też karmienie piersią. Przypuszcza się, iż w rodzinach

ewangelickich z prowincji poznńskiej raczej nie planowano z góry liczby dzieci. Tymczasem

dotychczasowe badania pokazuj ą, iż w populacjach ewangelickich Europy zachodniej

płodność była niską świadomie regulowana środkami i metodami kontroli wodzeń, a jej

spadki w czasie byĘ szybsze niż w populacjach katolickich (Head 1988; Golde 1975;



Gutmarrn & Fliess 1993; Kemkes_Grottenthaler 2003a, Mc Quillan 1999; Pfister 1988; Praz

2009; Schellekens & van Poppel 2006).

W rozdziale 6 (Chapter 6: Mating system) dokonano analizy systemu kojarzeń

małżeńskich za pomocą oceny rozkładów odległości małżeńskich, natężeńa endogamii i

egzogamii, obliczono także współczynniki małzeństw, scharakteryzowano rocmą rytrnikę

ślubów i wiek parherów w chwili ślubu. Ludność ewangelicka zamieszkująca prowincję

poznańską II połowy xlx i początków xx wieku charakteryzowała się dużą mobilnością

terytorialną, głównie do miast regionr1 w mniejszym zaś stopniu na tereny wiejskie. Skupiała

się ona głównie w ośrodkach miejskich, gdyż większość ewangelików zajmowała stanowiska

w handlu, przemyśle, transporcie i rzemiośle, a Ęlko nieliczni trudnili się rolnictwem.

Wielkopolscy ewangelicy charakteryzowali się dośó póznym ńekiem wstępowania w

związkj mŃzęńskie. Dotyczyło to szczególńe ewangelików z mi ast, na ptzykŁad z poznania i

Lesma. wiek nowożeńców wstępujących po raz pierwszy w związki małzeńskie obniżał się

w czasie, co wiązało się z ogólną poprawą sytuacji ekonomicznej w regiońe i tym samym

wcześniejsąm finansowym usamodzielnianiu się młodych. Roczna rytmika zawierania

ślubów w parafiach ewangelickich była pod przemoźnym wpływem kalendarza liturgicznego.

Było to zjawisko typowe nie Ęlko dla europejskich ewangelików, ale także dla wymawców

religii katolickiej (np. Coppa et al. 2001; Cressy 1985; Kemkes-Grottenńaler 2003b; Knodel

1988; McQuillan 1999; van Poppel 1995). Miasta prońncji poznanskiej wyróżniĄ się też

większymi odsetkami małżeństw mieszanych niż wsie. Ludnośó zamieszkująca tereny

wiejskie charakteryzowała się bowiem większym przywiązańem do tradycji niż ta z miast, i

było to zjawisk o ńęzależme od wyznania, Populacje miejskie wyółnlĘ się za to większą

otwartością, a co za tym idzie większą intenslłvnością łvymiany parherów małżeńskich niż

wiejskie. Stąd też wyższe wartości współczynników egzogamii w parafiach miejskich niz na

wsiach. Wysoka egzogamia wynikńa z dużej mobilności tery.torialnej ludności protestanckiej ,

co ostatecznie prowadziło do dużej dynamiki wymiany partnerów małżeńskich. Ewangelicy z

miast byli bardziej mobilni nż ci zamieszkujący wsie. potwierdzają to rozkłady odległości

małżeńskich, z których wynrkają cżęstsze napĘwy parhlerów z budzo odległych rzędów

sąsiedztwa do Pozrania i Leszną ńż do wsi parafii Jastrzębsko.

W rozdziale 7 (Chapter 7: State of and changes in gene pools) dokonano oceny stanu i

dynamiki puli genów populacji ewangelickich poprzez oszacowanie stopnia izolacji

genetycznej, poligamii biologicmej oraz sposobności do działania doboru naturalnęgo przez

zróżnicowaną wymieralnośó. wspomniana już duża mobilność ewangelików z prowincji

poznńskiej miała swoje odbicie w bardzo niskich wartościach współczynników



węwnątrzgrupowego spokrewnienia. W miastach odnotowano niższe wartości

współczynników poligamii biologicznej niż na wsiach parafii Jastrzębsko Stare. Na wsiach

bowiem kwestie ekonomiczne oraz konieczność prowadzenia gospodarstwa i uprawy ziemi

zmlszŃy osoby owdowiałe do ponownego wstępowania w z:ou,tązki małżeńskie. We

wszystkich analizowanych parafiach ewangelickich widaó poprawę wartości miemików

sposobności do działania doboru natura]ne go przez zróźnicowaną wymieralność w czasie:

spadek wańości współczynników Crową wzrost szansy na reprodukcję osobników dorosłych

i ogólną poprawę stanu biologicznego, na co złoĄła się poprawa waruŃów sanitamo-

epidemiologicznych i ogólnie, warunków Ącia w prowincji poznanskiej pod koniec XIX i

na początku )C( wieku.

Podsumowując, należy podkreślić, iż takle składowe dynamiki biologicznej ludności

ewangelickiej, jak umieralrrość i płodność wykazywały cechy tlpowe dla prowincji

poznanskiej i - generalnie ziem potskich z II połowy XIX i początków )O( wieku - i były pod

przemożnym wpł},wem szeroko pojęĘch czynników kulturowych i ekologicznych (RozdziĄ

4 i 5). W analizowanej grupie odnotowano stopniowy spadek umieralności i płodności w

czasie. Było to zjawisko charakterystyczne dla ziem polskich z tego okresu, w tym tych pod

zaborem pruskim, nierozerwalnie tov,łarzyszące przejściu demograficmemu. Proces ten

zwiryany był z fundamentalnlłni zmianami społecmymi, których konsekwencją była

poprawa jakości życia, opieki medycznej i warunków ekologicznych w prowincji pod koniec

XIX wieku. Z kolei arciliza mierników z zakresu genetyki populacyjnej (Rozdziały 6 i 7)

pozrłala stwierdzió, iż w II połowie XIX i początkach )O( wieku głównym cąmnikiem

dynamizującym pule genów populacji ewangelickiej z prowincji poznanskiej był ruch

wędrówkowy.

Potencjalne wykorzystanie badań

Scharakteryzowane wyniki, zawartę w monografii "Lutherans in the Poznń province,

Biological dynamics of the Luńeran population in the 19th and early 20th centuries" (2015,

Hamburg: Verlag Dr. Kovać, str. zaQ byĘ prczentowane na zagtańcznych seminariach i

konferencjach naŃowych (Załączlltk 4: III Al,A4). Problem umiera]ności w populacjach

ewangelickich z prowincji poznńskiej XD( i początków )O( wieku był dyskutowany w 2014

roku w Miinster na zaproszenie Niemieckiego Towarzystwa Demografii Historycznej, wzor-

ce płodności w populacjach ewangelickich historycznej prowincji pozranskiej prezentowałam

w ramach seminarium Histońe de la Famille w Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales

w 2014 roku w Paryżu i w ramach Population History Seminar organizowanego przsz Labo-



ratory of Historical Demography, Max Planck Institute for Demographic Research w Rostoc-

ku. Zawierarrie małżeństw było przedmiotem dwóch wykładów wygłoszonych w ramach se-

minarium Historie de ]a Famille w Ecole des Hautes Efudes en Sciences Sociales w 2014 roku

w ParyZu oraz na konferencji zorganizowanej przez Komisję ds. Historii Niemców w Polsce,

na Uniwersltecie w Siegen w 2013 roku.

W dyskusjach mocno podkreślano interdyscyplinamość prowadzonych przeze mnie ba-

dan dynamiki biologicznej populacji z historycznej Polski, ich mocne osadzenie w kontekście

historycznym i społecznym oraz fakt, iz otwierają możliwość nowej dyskusji i nowego spoj-

rzenia na temat biodemografii populacji protestanckich historycznej Europy. Kładziono także

duĄ nacisk na faLł, iż badania dynamiki biologicznej populacji protestanckich z historycz-

nych ziem polskich są pionierskie, zatem dają olbrzymi wgląd w obraz demografi czny wciĘ

mało poznanej historycznej Europy Srodkowej.
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5. Omówienie pozostaĘch osiągnięć naukowo -badawczych (artystycznych)

Poza omówionym nurtem badawczym, związarrym z dynamiką biologiczną populacji

ewangelickich z prowincji pomanskiej II połowy XIX i początków XX wieku, udokumento-

Wanym w postaci wspomnianej już monografii Qlatłz: ZŃącznik 4: IA), moje zainteresowania

naukowe koncentrują się wokół przemian w płodności, umieralności i systemu kojarzeń mał-

żeńskich w populacjach historycmych z terenów Polski. Wl,rriki badń publikowałam m.in. w

czasopismach z JCR (Załączntk 4: II A). W badaniach skupiłam się na:

a) Rozwarstwieniu w miernikach umieralności i płodności w zależności od wielkości

ośrodka zamieszkania i wyznania

Strategia ekologiczna grup ludzkich, stopień urbanizacji i industrializacji, poziom

zamożności, wymanie kształtują nie tylko tozwój flzyczny, a|e tŃi;rc wpłlłvają na stan

zdrowia i parametry demograficme populacji ludzkich. Badania pokazują wpływ różnorakich

czynników ekologicznych i kulturowych na miemiki demograficzne. Jeden z etapów mojej

pracy naukowej, rczpoczęty się jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora i kontlłluowany po

jego uzyskaniu, doĘczył straĘtrrkacji w miemikach biodemograficznych w zaleźności od

wielkości ośrodka zamieszk ańa i związanĄ z nim s}tuacj i ekologiczrrej . Generalnie, badania

zaleimości między stopniem urbanizacji i poziomem śmiertelności w populacjach z

historycznych ziem polskich są wciąź bardzo fragmentaryczne, a ich wyniki dają niezbyt

jasny obraz. W moich pracach korzystałam z agregatowych danych o umieralności (głównie

dla prowincji poznńskiej; prace we współautorstwie z profesor Alicją Budnik) oraz z

wypisów z paraftalnych ksiąg zgonów (Zńączńk 4: II A8, C3{5, C8, C10, F2, F5),

Szczególnie cenne okazały się te drugie, gdyż poz:lłalĘ nie tylko wnioskować o stanie

biologicznym populacji historycznych, ale tŃłże dostarczĄ irrdywidualnych, finezyjnych

informacji o zróżnicowaniu społeczno-kulturowym ludności, a tym samym dĘ głębszy

wgląd w uwaruŃowania dynamiki biologicznej,

Badania historyczrych ziem polskich z II połowy XIX i początków )O( wieku pokazują

zróźnicowanie w miemikach umieralności w zależności od wielkości ośrodka zamieszkania

(II A8; również: II C3{5, C8, C10, F2, F5). Umieralnośó na terenach wiejskich była

zdecydowanie ńższa ńz na obszarach zurbanizowanych. potwierdzają to ńższę na wsiach

niż w miastach wartości współcąmników umieralności ogólnej, umieralności niemowląt, czy

wyższe wartości oczekiwanego dalszego trwania Ącia noworodka. ponadto, ńezależaie od,

wielkości ośrodka urbani zacyjnego, wskaźniki umieralności malĄ w czasie, na co
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niewąĘliwie ńoĘła się poprawa warunków życia oraz opieki medycznej pod koniec XIX

wieku. Rozkład ptzyczyn zgonów według wzorca miasto-miasteczko-wieś tęż nie był

jednoliĘ i zależal od wielkości ośrodka urbanizacyjnego. Na wsiach największe żniwo

zbierńy choroby zakńne. Wprawdzie przepisy pouczające o tym, jak naleĄ sobie z nimi

radzić publikowano juz w 1815 i 1835 roku, jednak ich dostępność dla ludności wiejskiej była

bardzo ograniczona, W miastach, z kolei, odnotowano więcej zgonów na choroby

cywilizacyjne.

Rozwarstwieniem w miemikach demogrŃcmych w zależności od wyznania zajęłam

się przygotowując rozprawę doktorską i po uzyskaniu stopnia doklora. Zebrany w trakcie

przygotowywania rozprawy doktorskiej materiał był podstawą przygotowania trzech prac (II

A7, D4, F3). Dobry obiekt badń stanowił XlX-wieczny Poznń, gdyż w jego historię

wpisane były losy trzech vłyznń: katolickiego, ewangelickiego i mojżeszowego.

Scharakteryzowane dla katolików i ewangelików surowe współcąmniki zgonów i zgonów

niemowląt, jak również parametry tablic wlmieralności oraz miemiki sposobności do

dzińania doboru naturalnego wskazywĄ na złą kondycję biologiczną i wysoką umieralnośó

wyzrawców obydwu religii. Wysoki poziom umięralności katolików i ewangelików odbijał -
przede wszystkim - szeroko rozumiane warunki ekologiczne, a te w Poznaniu byĘ bardzo

ńę. Ponlń nie był wówczas w stanie stworzyó warunków do zaopatzeńa w wodę o

odpowiedniej jakości i w ilościach niezbędnych dla potrzeb wszystkich jego mieszkańców.

cz,Jrnnik wymańa dzińń poprzez nnienne społeczno-ekonomiczne: pozycja ekonomiczna i

społeczna ewangelików była - na tle katolików - bardzo uprąrwilejowana. Wynikało to z

polityki osiedleńczej i germanizaeyjnej zóorcy i automatycmie przekładało się na lepszy

standard życia ewangelików. Jednak wyposżenie kulturowe, jakim dysponowĄ wówczas

obie grupy wyznaniowe, okazało się niewystarczające, aby poprawić ich kondycję

biologicmą i - ostatecznie - ograni czyć wówczas wysoką umieralność (II A7; takZe D4, F3).

Różnice pomiędzy ośrodkami o różnym stopniu zurbanizowania ńdŃ talrźe w

miemikach płodności. W moich badaniach płodnośó analizowałam w oparciu o informacje o

urodzeniach, zawartych małżeństwach i zgonach, zaczetpńęte z ksiąg parafialnych.

Zgomadzone dane pozwoliĘ na odtworzenie indlvridualnych histońi rodzin. W moich

pracach pokazałam, iż płodnośó w rodzinie ewangelickiej z Ponnrlia była ńZsza ńż w

parafiach wiejskich tego samego wyznania (II 42, II A5 także: E2). Wynik nie wydaje się

zaskakiwaó, gdyż populacje wiejskie charakteryzowały się więksn7m przywiązanie do

tradycji, w tym posiadania większej liczby dzieci, niż miejskie. Różnice miasto-wieś w

miemikach płodności tfumaczyłam póź].rw wychodzeniem za mąż mieszkwrck aglomeracji
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miejskiej i tym samlłn późrrp rodzeniem pierwszego dziecka. Ewangelicy z Poznania byli

głównie ludnością napływową i ten fakt mógł wpłynąó na odkładanie decyzji o zńożeńu

rodziny w czasie.

Warto jednocześnie podkreślić, i!ś w odniesieniu do populacji protestanckich z

historyczrrej Polski uwzględnienie wyznania w aspekcie badań biologicznych jest szczególnie

cerrrre, stanowi bowiem novum na gruncie antropologii polskiej.

b) Analizie systemu kojarzeń mażeńskich oraz na stanie i przemianach w puli genów

Parafialne księgi małZeństw stwuzają antropologom doskonałą możliwośó badania sta-

nu i przemiany puli genów oraz stopnia izolacji genetycmej grup ludzkich. Badanie stanu i
przemian w pulach genów populacji historycznej Polski, w tym ewangelickich, jest również

tematem moich zainteresowarr (np. II ,Ą4, E1). Informację o międzygrupowej wlmrianie ge-

nów czerpałam z analizy natężeńa egzogamii, poligamii biologicmej i współczynników spo-

krewnienia. W populacjach ewangelickich zaobserwowałam spadek natężenia egzogamii i

wzrost odsetka małżeństw endogamicznych. Zjawisko to było całkowicie odwrotne do odno-

towanego w populacjach katolickicĘ w których poziom egzogamii rósł w czasie. W trakcie

badń nvróciłam talrże uwagę na demogrńczne starzenie się populacji protestanckich w

Wielkopolsce końca XIX wieku. Znakomita koniunktura ekonomiczna w Prusach w Ęm
okresie skutkowała rozbudow),warriem sieci parafii ewangelickich, budowaniem nowych ko-

ściołów, szkół czy domów parafialnych i - ostatecznie - odpływem ewangelików z Wielko-

polski. Populacje luterńskie były bardzo otwarte na zdobycze z zewnąlrz i bardzo dynamicz-

nie wymieniały partnerów małżeńskich. Potwierdzają to niskie wartości współczynrrików

spokrewnienia (II E1).

Dobór naturalny to główny czynnik prowadzący do przemian mikroewolucyjnych w

populacjach ludzkich W antropologii potskiej populamością ciesą się miemiki sposobności

do działania selekcji natura.lnej, gdyż umożliwiają ilościową ocenę działania doboru

naturalnego w oparciu o statystyki demograficzne oraz mateńńy szkieletowe. W moich

pracach (w tym we współautorstwie) podjęłam się również oszacowania sposobności do

działania doboru plzez róinicową wymieralność i płodnośó (np. II 'Ą6*-A9, C7,E4).

W pracy oznaczonej jako II E4 (zńącznik 4), posfugując się kompleksowym

wskaźnikiem Crowa, próbowałam określić, czy dezintegracja populacji Słowńców była

spowodowana czyrrrrikami o charakterze biologicmym (ekologiczno-adaptacyjnym),

prowadzącymi ostatecznie do zabwzęil strategii rozrodczej, czy może następst,,ir'em

oddziaływania cąmników kulturowych (polityczrrych), powodujących utratę ich tożsamości
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etnicznej i emigrację z terenów macierzysĘch (praca we wspołautorstwie z dr hń. Oskarem

Nowakiem i profesorem Januszem Piontkiem). Opracowanie to jesł ptzyczynkiem do

poznania historii biologic znej tzw.,,małych narodów" Europy, które ulegają coraz szybszym

procesom akulturacji i dezintegracji (irme prace, w tym dotyczące Łemkowszczymy, w

przygotowaniu).

c) Sezonowości zjawisk biologicznych

Sezonowość jest to pewien okeślony czas, w którym zachodzą procesy biologiczne.

sezonowości zjawisk biologicznych możemy doszukiwaó się również w odniesieniu do

człowieką gdyż wszelkie zmiany dokonujące się w obrębie gatrrnku ludzkiego charakteryzują

się pewnl,rni zależulościami i zachodą w mniej lub bardziej ściśle sprecyzowanym czasie.

Księgi meĘkalne urodzeń, małżeństw i zgonów pozwalają na badanie sezonowości zjawisk

biologicznych, a naĘpnie na wnioskowanię o ich uwarunkowaniach kulturowych,

ekologicmych i biologicznych.

W pracach wykazatarn nadwyZki zgonów w ciągu roku w populacjach historycznych.

Pokazują one ich ograniczone możliwości adaptacyjne do waruŃów środowiska (II A1, A6-

A8, C3). Scharakleryzowałam także (we współpracy z profesor Alicją Budnik) wzorce

rocznej rytmiki zgonów w populacjach z historycmych ziem polskich według ich kr},teńum

zamożności (II A1). Na ziemiach polskich o niskim poziomie gospodarki statystycznie istotne

więcej zgonów było wczesną wiosną czyli na przednówku. W bogaĘch i nowoczesnych

wsiach Wielkopolski wiosennego szczrtn umieralności nie było. Pojawił się on natomiast

późnym latem i jesienią, szczyt przednówkowy odzwierciedlał zwykle niedobory żywności

po zimie, zaś szczyt letni świadczył o tym, iż populacje nie cierpiały głodll, za to miały

problem z zachowanięm higieny podczas przechowywanią przygotowywania i spożywania

żylvności.

Urodzenia również wyróZniają się sezonowymi fluktuacjami (II A2, A5, E2)-

Wykazałam róznice w sezonowości urodzeń w zależności od ńelkości ośrodka zamieszkania.

Brak sezonowości urodzeń małżeńskich w aglomeracji poznanskiej dowodził, iz

małżonkowie nie kontrolowali życia płciowego ze względu na wykonywaną ptaoę, czy też

porę roku. Było to zjawisko charakterystyczne dla ludności miejskiej, czy w ogóle -
zatrudnionej poza rclnictwem: w rzemiośle, przemyśle, wojsku. Równomiema aktywnośó

zawodowa przez cńy rok vłpĘnęła na zmniej szanie się różnic w liczbie poczęć i urodzeń

pomiędzy poszczególnymi miesiącami roku. Ludnośó wiejska natomiast starała się regulowaó
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swoje życie płciowe ze względu na wykonywane prace polowe oraz bardziej rygorystycznie,

niż mieszkańcy miast, ptzestrzegała nakazów i zakazów religijnych,

Spośród wszystkich składowych ruchu naturalnego, małźeństwa są jedynym jego

elementem, który całkowicie podlega woli człowieką czyli pozostaje pod bardzo silnym

oddziaływaniem systęmu kulturowego, Roczna ryknika zawierania ślubów w populacjach

historycmych, niezaleinie od wielkości ośrodka zaIlieszkaria, była w xlx i początkach xx
wieku pod przemożnym wpĘwem kalendarza liturgicznego (II A4).

Ponadto, realizowałam i realizuję poniższe tematy:

d) Zmienność cech biologicznych w populacjach historycznej i wspólczesnej Polski

Kolejny temat mojej działalności naukowej, rozpoczęty jeszcze przed uzyskaniem stop-

nia doktora, doĘczył zmienności cech biologicznych we współczesnych populacjach z Iere-

nów Polski. W badaniach zaimowałam się jakościową i ilościową charakteryĘką linii papi_

lamych wśród ludności kaszubskiej z Pomorza i Półlłyspu Hel. Punktem wyjścia był materiał

zebrany do pracy magisterski ej oraz późńej, w trakcie obozów naukowych Sekcji Antropolo-

gicznej studenckiego l(oła NaŃowego przyrodników na wydziale Biologii uAM (w latach

1994-1999). Zebtany materiał stał się podstawą trzech prac (II C9, E6, F6). Średnie liczby

listewek skómych na palcach i dłoniach obu populacji kaszubskich różniĘ się od reszĘ lud-

ności Polski. Wśród KaszubóW odnotowano więcej wzorów mniej skomplikowanych i niższe

średnie liczby listewek skómych. Z kolei odległości biologiczne pozwolĘ za7iczyć Kaszu-

bów do jednej grupy populacji, reprezentowanej lŃlże przez pozostałą ludnośó Polski i popu-

lacje krajów nadbałtyckich.

W ramach współpracy z Uniwersyetem Medycznym w Poznaniu (w latach 2003-

2004), brałam udział w badaniu jakościowym i ilościowym linii papilamych u pacjentów ze

schizofrenią i chorobą afektywną dwubiegrrnową. w badaniach wykazano odstępstwa w za-

kresie cech jakościowych i ilościowych w grupie pacjentów ze schizofrenią i u kobiet cierpią-

cych na chorobą afektywną dwubiegunową w porównaniu z populacją osób zdrowych (II C6),

Zagadńeńe zmienności cech biologicznych w populacjach z historycznych terenów

polski realizuję od niedawna. Jest to projekt podjęty wspólńe zkolegą dt zbigniewem czaplą

z Instltutu Antropologii na Wydziale Biologii UAM. Jeden z aspektów badń populacji z

ziem polskich xlx i pocątków )o( koncentrował się na analizie uwarunkowań wysokości

ciałą jako wskźnika sytuacji socjo_ekonomicznej. zdystansowanie tempa rozwoju

gospodarczego regionów północno_wschodnich królestwa polskiego względem gubemi

cenffalnych przsłoĄło się na statyĘcznie istotne różnice w wysokości ciała kobiet i
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mężczyzn na niekorzyść tych pierwszych (wyniki opublikowane w II A3). Potwierdzono

zŃem, iż zlóżtńcowanię warunków społeczno-ekonomicznych, a co za tym idzie standardu i
jakości życią znńazło odbicie w zmiennych biologiczrych, do których zaliczamy wysokość

ciała (kolejne 2 prace, doĘczące zmienności BMI w populacjach historycznych, w recenzji i

w przygotowaniu do druku).

Wańo podkreślić, iż historyczrre ziemie polskie mają niesteĘ słabą dokumentację masy

i wysokości ciała ich mieszkńców, a co za tym idzie, praktycznie brak opracowań

dotyczących zmian w czasie w zakresie tych cech oraz ich różnorakich społecznych i

ekonomicznych uwarunkowń. SĘd istnieje potrzeba prowadzenia takich badń.

e) Badaniu kondycji zdrowotnej i starzenia poznawczego ludności współczesnej Wielko-

polski

Problemem zdrowia i starzenia poznaulcżego zajęłam się w latach 2009-20|3, w ru,

mach dwóch projektów podjęĘch wspólnie z kolegami z Uniwersytetu Medycmego w Po-

znaniu (dwa granty - Zńączńk 4: II Gl C2). Badaniami objęto mieszkńców rolniczych

terenów Wielkopolski. PolegĄ one na wykonaniu pomiarów masy, wysokości ciała i grubo-

ści fałdów skómo-tłuszczowych. Przeprowadzono, ponadto, ankiety doĘcącą stylu i jakości

żrycia. FuŃcje poztawcze badano za pomocą Skali Icótkiej Oceny Stanu Psychiczrego i Te-

stu Stroopa, zń zwyczaje żywieniowe za pomocą m.in.: kwestionariusza DEBQ, skali uza-

leżnienia od jedzenia YALE; akĘwno ść ftzycmą - międzynarodowym kwestionariuszem

aktyvrrności ftzy cznej,

Kondycja zdrowotna mieszkńców wielkopolskich wsi byłą ogólnie rzeczbiotąc, ńa i

wynikała ze ńej diety i ograniczonej aktywności flzycznej. Szczególnie widać to wśród osób

starszych (II C2). Funkcjonowanię pozllawczę osób starszych pogarszało się rłmz z ich wie-

kiem. Stopień j ego pogarszania zal eźał od śyltl Ęcia (aktywności ftzycznej i umysłowej ) (II

Cl, także II Bl-B2).

6. Omówienie dorobku dydakĘcznego, popularyzatorskiego, współpracy międrynaro-

dowej i dorobku organżaryjnego habilitanta

Oprócz omówionych powyżej osiągnięć naukowych, brałam cąmny udziń w 27 końe-

rencjach krajowych t zagrańcznych. Mój wkład w przygotowaniu wystąpień wynosił od 20

do 100% (III Bl_B27). Wygłosiłam 4 wykłńy na zaproszenie takich ins§.tucji jak: Ecole des

Hautes Etudes en sciences sociales w paryżu, Deutsche Gesellschaft fiir Demographie w
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Miinster, Max Planck lnstitute for Demographic Research w Rostocku, czy na Uniwersytecie

w Siegen (III Al-A4).

Odbyłam stzrże w ośrodkach europejskich (III Hl-H7): dwukrotnie uczestniczyłam w

waxsztatach z zakesu demografii historyczrej, organizowanych przez Instltut Maxa Plancka

(III H1, H7) oraz dwrrkrotnie w szkole letniej z zakresu demografii historyczrrej, organizowa-

nej w Centre for Population Studies na uniwersytecie w Cluy-Napoca w Rumunii przez Ewo-

pean Science Foundation i European Historical Population Samples Network (III H4, H6).

Dzięki udziałom w Ęch szkoleniach bardzo mocno podniosłam poziom wiedzy z zakresu

biodemogrńi. Odbyłam krótki stż podoktorski w Ecole des Hautes Etudes en Sciences So-

ciales w Paryżu, podczas którego pod kierunkiem profesor Antounette Fauve-Chamotx zdo-

bl,wałam ńedą z zakresu fiancuskiej szkoĘ demogrńi historycznej (III H3). Odbyłam po-

nadto dwa s§pendia w Niemczech: na Uniwersytecie w Greifswaldzie i w Siegen (III H2,

H5). Pobyt na pierwszej uczelni pozwolił mi zebrać literaturę doĘcząsą protestalrtyzrnu w

Europie, zŃ w trakcie drugiego pobytrr zgłębiłam wiedzę doĘczącą protestantyzrrru i ukoń-

czyłam monografię (osiągnięcie habilitacyjne; zńączńk 4: IA).

Za wybińy wkład w podnoszenie pożomu badań oraz jakości kształcenia na Wydziale

Biologii zostałam w 2014 roku nagtodzona Nagrodą Dziekana Wydziału Biologii UAM (Za-

łącznik 4: II, H).

Od roku 2008, cĄi od momentu zatrudnienia na etacie adiunkta, wypromowałam 19

licencjuszy, 6 magistrantów, sprawowałam opiekę nad 3 magistrantami. Opiekowałam się 25

studentami odbywającymi prakĘk zawodowe, kierowałam 5 obozami naŃowlłni oraz

przygotowywałam 18 sfudentów do Ogólnopolskich Konferencji Sfudenckich i do

międzynarodowej konferencji studenckiej w Sofii. Studenci trzykrotnie zdobywali Pierwszą

Nagrodę za Najlepszy Plakat (III Gl-GS).

W latach 2008_2014 prowadziłam zajęcia dydaktyczne w formie ówiczeń dla studentów

stacjonamych z następujących przedmiotów: budowa i fizjologia człowieką anatomia

funkcjonalna, biodemografią metody badań antropologicznych, ekologia człowieka,

różnorodność śńata z;wierząt, biologiczne podstawy rozwoju i wychowania. Prowadziłam

pracownię licencjacką i proseminarium, autorskie wykłady monograficzrre: ,,Biologiczna i

kulturowa różnorodnośó populacji ludzkich", ,,Demogtafia historyczrra Europy'', ,,Kulturowa

różnorodność populacji ludzkich" oraz konwersatoria z anatomii topogńcznej w ramach

studiów podyplomowych,,Medycyna sądowa" (III Fl-F4).

Brńam także akrywny udział w popularyzowaniu nauki poprzez ld:ńń w 16. i 17,

Pikniku NaŃowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopemik w Warszawie, podczas
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których prowadziłam stanowisko z zakresu antropometrii. odbyłam szereg wykładów dla

róźnych fundacji i stowarzyszeń, a także podczas Festiwa]u Nauki i sżuki na wydziale

Biologii UAM (III E3-E9). Za zaangażowanie W pracę dydaktyczną i na rzecz studentów

byłam dlłukrotnie nagradzana przez P(ńę samorządu sfudentów wydziału Biologii uAM

(III El_E2), zaś za pracę na tzęaz Wydziału Biologii UAM _ Nagrodą Dziekana Wydziału

Biologii UAM (III C1--C2).

od 2015 roku jestem Zewnętrznym ekspertem do oceny wniosków dla National Re_

search Council and its Executive Agency for Higher Education, Research, Development and

Innovation przy Romanian National Authońty for Scientific Research and Innovation, eksPer-

tem w programie "Horizon 20ż0" (od 2014 roku) oraz w 7ń Framework Programme for Re_

search, Techrrological Development and Innovation ,,Humanities", Action of the "Socio-

Economic Sciences and Humanities" (od 2011 roku). Pełnię rolę członka Komitetu NaŃo-

wego Olimpiady Biologicznej na szczeblu okręgowym w Poznaniu (tV Al-A5, B1), W la-

tach 2010_2012 byłam Koordynatorem Wydziałowego Programu LlP-Erasmus. W trakcie

pełnienia tej funkcji zainicjowałam i uczestniczyłam w organizowaniu urnów z 7 europejski-

mi uczelniami (IV, Fl), Recenzowałam projekty badawcze (IV B1), artykuły w czasopismach

krajowych i międzynarodowych (Iv c). Jestem członkiem rady redakcyjnej ,,sociology and

Anthropology,, (IV Dl) oraz sekretarzem redakcji ,,Monogrńe Instytt]fu Antropologii" (IV

D2).

Szczegółowy wykaz doĘchczasowych osiągnięć rraukowych, dydaktycznych i organi-

zacyjnych przedstawiłam w zŃącznkll 4 (wykaz opublikowanych prac naukowych lub twór-

czych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydakĘcmych, wspóĘracy nauko_

wej i popularyzacj i nauki).

Poznan. dnia 6 maja 20l 5 roku
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