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z 

do określania surowca zwęglonych tkanin wykopaliskowych 

E 

Wśród materiałów archeologicznych pozyskiwanych w wyniku eksploracji nawarstwień 
kulturowych zdarzają się także pozostałości tkanin. Jednakże, ze względu na organiczny, ła
two ulegający rozkładowi surowiec, z jakiego były one wykonane, archeologiczne tekstylia 
należą do materiałów stosunkowo rzadko spotykanych. Rysuje się też wyraźna dysproporcja 
między liczbą zachowanych fragmentów produktów włókienniczych wykonanych z surow
ców zwierzęcych oraz roślinnych, gdyż wyroby wełniane występują kilkadziesiąt razy czę
ściej niż wykonane z włókien roślinnych. Nie odpowiada to rzeczywistości historycznej, lecz 
wynika z charakterystyki fizykochemicznej włókien pochodzenia zwierzęcego. Sprawia ona, 
że tekstylia wełniane są zazwyczaj znacznie bardziej odporne na destrukcyjne działanie czyn
ników glebowych niż wykonane z lnu lub konopi 1. Sprawia to, że źródła archeologiczne przy
noszą sporo danych o wytwórczości wełnianej, a ślady płóciennictwa średniowiecznego czy 
pradziejowego odnotowywane są przez archeologów tylko wyjątkowo. 

Na tym tle szczególnego znaczenia dla przyrostu bazy źródłowej nabiera wyjaśnienie, 
z jakiego surowca wykonane były tkaniny wykopaliskowe znalezione w stanie zwęglonym. 
Problem ten przed laty zasygnalizował J. Maik. Badacz ten przy okazji analizowania średnio
wiecznych zabytków włókienniczych z Wolina i Opola stwierdził, że podstawowe cechy na
potkanych tkanin zwęglonych, a więc splot, gęstość, grubość i kierunek skrętu przędzy, zbli
żają je bardziej do znanych średniowiecznych tekstyliów lnianych niż do tkanin wykonanych 
z innych surowców. Opierając się na tych spostrzeżeniach J. Ma:ik wszystkie tkaniny zwęglo
ne hipotetycznie zaliczył do tkanin lnianych2• 

Wydaje się, że określenie surowca, z jakiego wykonane były zwęglone tkaniny wykopa
liskowe, jest w większości przypadków możliwe. Wymaga to jednak zastosowania trudno 
dostępnych dla większości archeologów środków i metod badawczych3. 

1 J. Kamińska, A. Nahlik, Włókiennictwo gda,iskie w X-Xlll wieku, Łódź 1958, s. 53-56; A. Urbańska, 
Włókiennictwo międzyrzeckie w 2 po/owie Xlll i 1 po/owie XIV wieku, [w:] A. Urbańska, K. Myczkowski, M. Kli
chowska, Wytwórczość włókiennicza średniowiecznego Międzyrzecza, Poznań 1964, s. 9-10. 

2 J. Maik, Wyroby włókiennicze na Pomorzu z okresu rzymskiego i ze średniowiecz,a, Wrocław 1988, s. 57; 
tenże, Tekstylia wczesnośredniowieczne z wykopalisk w Opolu, Warszawa-Łódź 1991, s. 64. 

3 Możliwość taka pojawiła się niedawno w wyniku współpracy Oddziału Łódzkiego Instytutu Archeologii 
i Etnologii PAN z Katedrą Fizyki Włókna na Wydziale Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. 
Autorzy składają podziękowania kierownikowi Katedry Fizyki Włókna Politechniki Łódzkiej prof. Barbarze 
Lipp-Symonowicz i kierownikowi Oddziału Łódzkiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN dr hab. Jerzemu 
Maikowi za umożliwienie przeprowadzenia badań. 
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Do badań przeznaczono fragmenty średniowiecznych tkanin zwęglonych, pochodzących 
z Dracy we Francji4. Odkryto je w warstwie spalenizny, będącej pozostałością pożaru 5. Bada
nia archeomagnetyczne oraz analiza materiału zabytkowego z warstwy wykazały, że wspom
niany pożar zniszczył budynek w połowie XIV wieku6. 

Wytypowano dwie tkaniny, wyraźnie różniące się od siebie techniką tkacką (tab. 1). 
Tkanina nr 1 wykonana była w splocie płóciennym 1/1, powszechnie używanym zarówno 
w płóciennictwie, jak i sukiennictwie późnośredniowiecznym. Tkaninę nr 2 utkano w splocie 
skośnym 2/2, charakterystycznym raczej dla wyrobów wełnianych. Wybrane tekstylia zabyt
kowe zachowały się w niewielkich fragmentach na powierzchni żużla. Stan i sposób ich za
chowania był szczególnie niekorzystny, gdyż zespolenie destruktów tkanin z żużlem oraz 
powstałe w wyniku pożaru zanieczyszczenia pokrywające powierzchnię tkanin znacznie 
utrudniały obserwację. 

Do badania zastosowano technikę elektronowej mikroskopii skaningowej oraz spektro
skopii absorpcyjnej w podczerwieni. Wykorzystanie spektroskopii IR umożliwia identyfika
cję budowy chemicznej materiału, z którego zbudowana jest próbka. Natomiast przy pomocy 
mikroskopu elektronowego możliwe jest dokładne poznanie morfologii badanej powierzchni. 
Ze zwęglonych tkanin zabytkowych przygotowano próbki 1 (tkanina nr 1) i 2 (tkanina nr 2). 
Dla uzyskania materiału porównawczego zwęglono fragmenty współczesnej tkaniny lnianej 
oraz wełnianej, z których przygotowano próbki odniesienia- nr 3 i 47. 

Tkanina nr 1 

Fragment zwęglonej tkaniny wykonanej w splocie płóciennym, zachowany na powierz
chni bryły żużla (tab. 1, ryc. 1). Z punktu widzenia przydatności do badań, taki sposób zacho
wania zabytku był szczególnie niekorzystny, gdyż powierzchnia tkaniny została miejscami 
szczelnie pokryta zanieczyszczeniami. Jednakże obserwacja miejsc mniej zanieczyszczonych 
dała zadowalające wyniki. Mimo kruchości zwęglonej tkaniny udało się wypreparować z niej 
dwie pojedyncze nitki - fragmenty osnowy i wątku (ryc. 2). Dzięki temu możliwe było 
zbadanie powierzchni styku nici, gdzie włókna były zanieczyszczone w mniejszym stopniu. 
Udało się zaobserwować charakterystyczne cechy włókien, takie jak ostre krawędzie, wielo
kątny kształt przekroju poprzecznego i miejscowe zgrubienia (tzw. kolanka) (ryc. 3-4). 

4 Wspólne badania Eco le Practique des Hautes Etudes au Scientes Sociales oraz Instytutu Historii Kultury 
Materialnej Polskiej Akademii Nauk prowadzone były w Dracy w latach 1965-1980. Kierownictwo ekspedycji 
stanowili prof. Jean-Marie Pesez i prof. Andrzej Nadolski. Autorzy składają podziękowania prof. Tadeuszowi 
Poklewskiemu-Koziell za udostępnienie materiału zabytkowego do badań . 

5 A. Abramowicz i in., Le village bourguig11011 de Dracy, [w:) Archeologie du village deserte, ,,Cahier des 
Annales", z. 27, 1970, s. 110. 

6 Por.: tamże, s. 95-171 ; J.-M. Pesez, Baubigny (Cote-d'Or). Dracy, [w:] Celll maisons medievales en 
France (du XI/' au milieu du XVI' siecle). Un corpus et une esquisse, red. Y. Esquieu, J.-M. Pesez, Paris 1998, 
s. 304-307. 

7 Badania elektronomikroskopowe wykonano przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego JSM-
5200L V firmy JEOL. Fragmenty preparatów przyklejano na metalowych podstawkach a następnie napylano je 
zlotem w napylarce niskopróżniowej JFC-1200 (JEOL). Próbki obserwowano w warunkach wysokopróżniowych 
przy zastosowaniu detektora elektronów wtórnych przy napięciu przyśpieszającym 15kV i powiększeniach od 
50 do 3500x. Obrazy rejestrowano w sposób cyfrowy w formacie BMP wykorzystując system do przetwarzania 
obrazów - SEMAFORE (JEOL). 

Badania spektroskopowe wykonywano przy użyciu spektrofotometru fourierowskiego promieniowania 
podczerwonego FTIR-81 O 1 M firmy SHIMADZU. 

Fragmenty tkanin homogenizowano w proporcjach 2 mg badanej próbki z 200 mg KBr, a następnie formo
wano preparat tabletkowy w prasie pod ciśnieniem 40 MPa. Widma rejestrowano w zakresie od 4000 cm-1 do 400 
cm-1 w układzie transmisyjnym T = f(v). 
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Obserwacja powierzchni, formy oraz sposobu zespolenia włókien pozwoliła stwierdzić, że 

było to włókno łykowe. Analizując przekroje poprzeczne stwierdzono ponadto ścisłe dopaso
wanie włókien, które - tworząc duże aglomeraty - przypominały włókna techniczne lnu 
(ryc. 4). Podobne szczegóły zauważono w próbce nr 3 z celowo zwęglonej współczesnej tka
niny lnianej (ryc. 9-11). 

Porównanie widm absorpcyjnych IR próbki tkaniny zabytkowej z próbką odniesienia 
pozwoliło stwierdzić podobieństwo ich składu chemicznego odpowiadającego zwęglonym 
włóknom lnu. Zbieżności te umożliwiają określenie z dużym przybliżeniem surowca, z jakie
go wykonano badaną tkaninę średniowieczną (ryc. 16). 

Tkanina nr 2 

Fragment zwęglonej tkaniny wykonanej w splocie skośnym 2/2 (tab. 1, ryc. 5), także 
zachowany na powierzchni bryły żużla. W przypadku tej tkaniny nie było możliwe wypre
parowanie nici wątku i osnowy, bowiem próby takie zakończyły się odkruszeniem fragmen
tów zespolonych ze sobą elementów tkaniny . Obserwacje w skaningowym mikroskopie elek
tronowym wykazały, że zarówno morfologia, jak i układ włókien w tej próbce znacznie 
odbiegały od zaobserwowanych w zabytku nr 1. Na powierzchni próbki zachowały się odsta
jące włókna o przekroju zbliżonym do owalnego (ryc. 5, 7, 8). Były one silniej zniekształco
ne, miejscowo sklejone i przemieszane z zanieczyszczeniami, tworząc przestrzenną strukturę 
szkieletową. Powierzchnia nitek osnowy i wątku miała charakter monolityczny z nieregular
nym układem bruzd i mikrowzniesień. Obrazy przekrojów poprzecznych tkaniny potwierdzi
ły daleko idącą zmianę struktury przędz polegającą na przetopieniu produktów destrukcji 
włókien . Stopione produkty rozkładu włókien skumulowane w warstwach przypowierzchnio
wych poszczególnych przędz utworzyły formy przestrzenne z wnętrzem silnie porowatym lub 
z kanałem wypełnionym powietrzem (ryc. 6). Analogiczne cechy zaobserwowano w zwęglo
nej tkaninie odniesienia (próbka 4) wykonanej z wełny owczej (ryc. 12-15). Porównanie 
widm absorpcyjnych IR próbki tkaniny zabytkowej z próbką odniesienia pozwoliło stwier
dzić znaczne podobieństwo ich składu chemicznego odpowiadającego zwęglonym włóknom 
wełny owczej (ryc. 17). Zbieżności te, pomimo braku najbardziej wyraźnej cechy morfologi
cznej włókien - łusek na ich powierzchni , zamaskowanych relatywnie grubą warstwą zanie
czyszczeń, umożliwiają określenie z dużym prawdopodobieństwem rodzaju surowca badanej 
tkaniny. 

* * * 

Zastosowanie elektronowej mikroskopii skaningowej oraz spektroskopii absorpcyjnej IR 
umożliwiło określenie składu surowcowego badanych tkanin. Obie metody uzupełniają się , 

a także w znacznym stopniu wzajemnie weryfikują. Ponadto użycie mikroskopu elektro
nowego w badaniu zabytkowych tkanin zwęglonych pozwala przezwycię.żyć problemy tech
niczne wynikające ze stanu zachowania zabytku, a pojawiające się podczas obserwacji po
wierzchni tekstyliów przy użyciu mikroskopu optycznego. Określenie podstawowych cech 
tkaniny zwęglonej, takich jak splot, gęstość oraz skręt i grubość przędzy, jest możliwe, a na
wet łatwiejsze niż przy zastosowaniu metod tradycyjnych. Najistotniejsze jednak jest, że dzię
ki zastosowaniu metody elektronowej mikroskopii skaningowej udaje się dostrzec szczegóło
we cechy morfologiczne włókna, niewidoczne przy zastosowaniu metod optycznych. 
Informacje wynikające z takiej obserwacji mogą być bardzo cenne przy określaniu szczegó
łowej charakterystyki włókien łykowych używanych w średniowieczu. 
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Wydaje się, że zachęcające wyniki przeprowadzonych analiz dają podstawę do szerszego 
stosowania omówionych metod w badaniu tekstyliów archeologicznych, a szczególnie tkanin 
znajdowanych w stanie zwęglonym. Zastosowane metody wykorzystać można także w bada
niu średniowiecznych niezwęglonych tlłanin płóciennych. Istotą badań byłoby zebranie da
nych mogących naświetlić zagadnienie jakości i rodzaju włókna łykowego używanego w tka
ninach oraz wpływu środowiska glebowego na zalegające w ziemi tekstylia. Do 
wnioskowania w tym kierunku konieczna jest jednak większa liczba przebadanych próbek, 
pozwalająca na ujęcia statystyczne. Mamy nadzieję, że jest to początek serii badań, mających 
na celu poszerzenie archeologicznej bazy źródłowej dla poznania dziejów średniowiecznego 
włókiennictwa. Jak zasygnalizowaliśmy na wstępie, ma to szczególne znaczenie dla studiów 
nad słabo dotąd poznanym, a bardzo silnie rozwiniętym w średniowieczu płóciennictwem . 

Jest to jednocześnie spełnienie wysuniętego przed laty postulatu współpracy z naukowcami 
różnych specjalności i zastosowania nowych metod badawczych przy opracowywaniu tkanin 
archeologicznych8. 
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Tabela 1. 
Zestawienie podstawowych cech technologicznych badanych tkanin zabytkowych 

Powierzchnia Gęstość Skręt Grubość przędzy 
Nr 

próbki Surowiec Splot [liczba nici/cm] przędzy (średnia) [mm] 
próbki [mm1] o w o w o w 

1. 50 Len 1/1 21 16 z z 0,38 0,45 

2. 130 Wełna 2/2 16 8 z z 0,48 0,87 
skośny 

Legenda: O-osnowa, W-wątek, Z-skręt prawy. 

8 J. Maik, \ł'.vroby ... , s. 182. 
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Ryc. 1. Tkanina zabytkowa nr 1. Obraz mikroskopowy silnie 
zanieczyszczonej powierzchni tkaniny 

Ryc. 2. Tkanina zabytkowa nr 1. Obraz mikroskopowy 
wypreparowanych nici (od góry: osnowa, wątek) 

75 
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Ryc. 3. Tkanina zabytkowa nr 1. Obraz mikroskopowy włókien 
z widocznymi kolankami 

Ryc. 4 . Tkanina zabytkowa nr 1. Obraz mikroskopowy przekroju 
poprzecznego włókien 



O METODACH BADANIA TKANIN WYKOPALISKOWYCH 

Ryc. 5. Tkanina zabytkowa nr 2. Obraz mikroskopowy powierzchni 
tkaniny 

Ryc. 6. Tkanina zabytkowa nr 2. Obraz mikroskopowy przekroju 
poprzecznego tkaniny 
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Ryc. 7. Tkanina zabytkowa nr 2. Obraz mikroskopowy powierzchni 
włókien 

Ryc. 8. Tkanina zabytkowa nr 2. Obraz mikroskopowy przekroju 
poprzecznego włókien 
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Ryc. 9. Tkanina odniesienia nr 3 (lniana). Obraz mikroskopowy 
powierzchni tkaniny 

Ryc. 10. Tkanina odniesienia nr 3 (lniana). Obraz mikroskopowy 
włókien z widocznymi kolankami 

79 



80 RADOSŁAW HERMAN, HENRYK WRZOSEK 

Ryc. 11 . Tkanina odniesienia nr 3 (lniana). Obraz mikroskopowy 
przekroju poprzecznego włókien 

Ryc. 12. Tkanina odniesienia nr 4 (wełniana) . Obraz mikroskopowy 
powierzchni tkaniny 
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Ryc. 13. Tkanina odniesienia nr 4 (wełniana). Obraz mikroskopowy 
przekroju poprzecznego tkaniny 

Ryc. 14. Tkanina odniesienia nr 4 (wełniana). Obraz mikroskopowy 
powierzchni włókien 

81 
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Ryc. 15. Tkanina odniesienia nr 4 (wełniana). Obraz mikroskopowy 
przekroju poprzecznego włókien 

350 300 250 200 175 150 125 100 75 50 

---tkanina odniesienia 3 
Liczba falowa (] /cm) 

·~~ tkanina zabytkowa l 

Ryc. 16. Widma absorpcyjne promieniowania podczerwonego tkaniny nr 1 i 3 
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300 250 200 175 150 125 100 75 50 

--- tkanina zabytkowa 2 tkanina odn iesienia 4 
Liczba falowa ( 1/crn) 

Ryc. 17. Widma absorpcyjne promieniowania podczerwonego tkaniny nr 2 i 4 






