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REKONSTRUKCJA TWARZY 
NA PODSTAWIE CZASZKI Z GROBU NR 18/92

Czaszkę znalezioną podczas prac prowadzonych na cm entarzysku w D ziekanow i
cach —  stanowisko 22 grób 18/92 —  przekazano celem  rekonstrukcji przypuszczal
nego —  przyżyciowego wyglądu twarzy osoby.

Rekonstrukcji dokonano przy wykorzystaniu systemu kom puterowego „POL-SIT 
REKONSTRUKCJA”, który je s t uniw ersalnym  system em  stosowanym  obecnie do iden
tyfikacji osób poprzez rekonstrukcję w yglądu twarzy w oparciu o obraz czaszki wpro
wadzony do pamięci kom putera za pom ocą kamery.

Szeroko opracow ana klasyfikacja zewnętrznych elem entów budow y twarzy pozw ala 
na opracowanie „portretu” twarzy m ężczyzny, kobiety (z uw zględnieniem  przedziałów 
wiekowych) oraz dziecka (począwszy od późnego infans II) w pozie en face.

B aza danych została w ykonana na podstaw ie elem entów twarzy w yselekcjonow a
nych z 15-tu tysięcy zdjęć różnych osób opracowanych w formie fotograficznej i gra- 
ficzno-fotograficznej, i składa się ona z 2583 elem entów. O program ow anie zostało 
w całości opracow ane jako niezależne aplikacje DO S-u współpracujące z  driverem  
myszy lub digitizera. W ym aga ono 600 kB wolnej pam ięci RAM , niezbędna jes t karta 
graficzna VESA z pam ięcią 1MB.

Integralną część, a jednocześnie punkt w yjścia do odtw orzenia przyżyciow ego w y
glądu twarzy na podstawie czaszki stanowi jej szczegółow a analiza antropologiczna. 
W yniki tych badań, a  przede wszystkim  ustalenie w ieku, płci oraz określenie chara
kterystyki zespołu przypuszczalnych —  przyżyciow ych cech rysopisow ych głow y w y
nikających z korelacji, jak ie w większym  lub m niejszym  stopniu zachodzą pom iędzy 
czaszką, a pokrywającym i ją  tkankam i miękkimi, stanowią zasadniczą część i jak  
wcześniej wspomniano punkt w yjścia do następnego etapu czynności prowadzących 
do rekonstrukcji twarzy m etodą kom puterową.

W yniki przeprowadzonej rekonstrukcji przedstaw ia się na ogół w kilku wariantach, 
co w pełni wydaje się uzasadnionym , ze w zględu na brak odpow iedników  w budowie 
czaszki co do takich elem entów jak  usta, oczy, uszy, a  tym  bardziej włosy, brw i, czy 
też ze względu na dużą zm ienność ukształtow ania pewnych elem entów  twarzy, np. 
nos, bródka (ryc. 5 -  10).



340 D O R O T A  L O R K IE W IC Z

Ryc. 3 i 4. Zdjęcia przedstaw iające stan uzębienia szczęki i żuchwy w/w czaszki

Rye. 1 i 2. Zdjęcia czaszki —  grób nr 18/92
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Ryc. 5 i 6. Przypuszczalny wygląd twarzy osobnika z grobu 18/92 
i superprojekcja czaszki i twarzy osobnika

Ryc. 7 i 8. Przypuszczalny wygląd twarzy osobnika z grobu 18/92
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Ryc. 9 i 10. Przypuszczalny wygląd twarzy osobnika z grobu 18/92

N ależy uzm ysłow ić sobie, iż efekt końcowy rekonstrukcji w iąże się z pewnym i 
niedokładnościam i, subiektyw nym  odtwarzaniem  pewnych elem entów twarzy i w 
związku z tym  nie stanowi on wiernego wizerunku niegdyś żyjącej osoby, a jes t jego 
przypuszczalnym , maksymalnym  w miarę istniejących m ożliwości przybliżeniem.

Przystępując więc do rekonstrukcji należy ustalić szereg podstawowych i jedno
cześnie niezbędnych informacji wynikających z budowy i cech czaszki stosując ogólnie 
przyjęte metody w antropologii. Jednocześnie zaznaczam , iż ograniczono się jedynie 
do tej części analizy, króra stanowi niezbędny zasób inform acji do dalszych „zabiegów” 
zm ierzających do odtworzenia wyglądu twarzy osoby, a także skorzystano z opracowań 
m ateriału kostnego załączonych do czaszki (patrz: A. W rzesińska, J. W rzesiński, Grób... 
w tym  tomie, s. 325 -  338).

A N A LIZA  AN TRO PO LO G IC ZN A  CZASZK I

Dostarczona do analizy i rekonstrukcji czaszka jest średnich rozm iarów i dość 
masywna.

Z zakresu cech płciow ych czaszki obserwuje się wyraźne w ykształcenie cech m ę
skich: oczodoły o zarysie lekko czw orokątnym  i krawędziach zaokrąglonych, kości 
jarzm ow e o trzonach wysokich, masywne, wyrostki sutkowate duże i masywne, gu
zowatość potyliczna zew nętrzna zaznaczona, rzeźba potylicy dobrze zaznaczona; żu
chwa średnich rozm iarów, o trzonach wysokich, gałęziach stosunkowo szerokich, sze
roko rozstawionych i wywiniętych kątach żuchwy, rzeźba gonionów zaznaczona, kąt 
żuchwy niemal prostopadły.
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W iek: obserwuje się pewne rozbieżności pom iędzy w iekiem  zarastania szwów cza
szkowych, a stanem  redukcji wyrostka zębodołowego.

Stan obliteracji szwów czaszkowych przedstaw ia się następująco —  zaaw ansow a
na obliteracja szwu strzałkowego, rozpoczęta obliteracja szwu wieńcow ego i otwarty 
szew węgłowy w skazują na wiek osobnika w chwili śmierci na około 3 5 - 4 0  łat. Tę 
granicę wyraźnie obniża stan redukcji wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy, który 
jes t bardzo słaby, do 30 -  35 lat. W  związku z pow yższym  należy przyjąć, iż wiek 
osobnika w chwili śmierci, od którego pochodzi czaszka, zaw ierał się w granicach od 
30 do 40 lat, z przychyleniem  się jednak  do dolnej granicy, a więc około 30 -  35 lat.

W  wyniku szczegółowej analizy czaszki, a przede wszystkim  jej części twarzowej, 
m ożliwym  było przeprowadzenie w następnej kolejności rekonstrukcji przypuszczal
nego wyglądu twarzy mężczyzny w wieku 30 -  35 lat, a następnie opracowanie jego 
rysopisu:

Rysopis

T w arz  była niewątpliw ie o zarysie pięciokątnym , o szeroko rozstaw ionych łukach 
jarzm ow ych, dobrze zaznaczonych okolicach kości jarzm ow ych, dobrze zaznaczonych 
kątach żuchwy (szeroko rozstawione i wywinięte kąty żuchwy), kanciastym  zarysie 
silnie wykształconej bródki przypłaszczonej u podstawy (stosunkow o silnie w ykształ
cona, przypłaszczona u podstawy guzowatość bródkowa żuchwy z silnie zaznaczonym i 
guzkami bródkowym i) oraz o wyraźnie zw ężającym  się, począw szy od okolicy łuków 
jarzm ow ych czole.

C zoło niemal prostopadłe, z prawdopodobnie lekko zarysowanym i guzam i czoło
wymi, rzeźba okolicy łuków nadoczodołowych i gładyszki była m iernie zaznaczona.

O czy mogły być średnio szeroko rozstawione, dość głęboko osadzone w szparze 
ocznej ustawionej skośnie ku dołowi. Biorąc pod uwagę typ osobnika (Alh) można 
spodziewać sie, iz były jasno pigm entowane, a  w oprawie oka w ystępow ała dobrze 
wykształcona fałda powiekowa.

N os ze względu na uszkodzenie nosa kostnego, zarówno obudwu kości nosow ych 
(zachowane są jedynie ich fragm enty w okolicy nasady) oraz przynosow ych partii 
kości szczękowych, jest w tej sytuacji trudny do wiernego zrekonstruowania i należy 
liczyć się, iż jego  odtw orzenie może być obarczone dość dużym błędem . Niemniej 
m ożna spodziew ać się, iż nos był o średnio szerokiej i zdecydow anie niskiej nasadzie, 
szerokawy, słabo wystający o najprawdopodobniej rozm ytych ścianach bocznych, koń
cu ustawionym  poziom o lub lekko uniesionym.

U sta mogły być długawe, a w związku z obserwowanym  prognatyzm em  zębo- 
dołowym i nieprawidłowym  zgryzem  (tyłozgryz) można spodziewać się, iż czerwień 
wargi górnej dom inow ała grubością nad czerw ienią wargi dolnej, która ponadto była 
najprawdopodobniej wywinięta, a bruzda wargowo-bródkowa dobrze zaznaczona. 
Ponadto warga górna (część skórna) była zdecydow anie wysoka i uwypuklona. Biorąc 
pod uwagę wszystkie pow yższe przypuszczenia m ożna spodziewać się, iż usta w ca
łościow ym  ujęciu mogły sprawiać wrażenie dość „grubych” .

B ró d k a  o silnie zaznaczonej wyniosłości bródkowej, o kanciastym  zarysie, przy
płaszczona u podstawy.
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REKONSTRUKTION DES GESICHTS AU F GRUND DES SCHÄDELS AUS DEM  GRAB NR. 18/92 

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der während der Ausgrabungen auf dem  Gräberfeld in Dziekanow ice Fst. 22, Grab 18/92 freigelegte 
Schädel wurde zur Rekonstruktion des verm utlichen G esichtsaussehens der Person während ihres Lebens 
übergeben. Die Rekonstruktion w urde unter Verwendung des Com putersystem s „POL-SIT REKON
STRUK CJA” ausgeführt, das heutzutage der Personenidentifizierung durch Rekonstruktion des G esichtsausse
hens auf Grund des in den Com puterspreicher m ittels einer Kam era eingetragenen Schädelbildes dient.

Die Datenbasis w urde auf Grund von G esichtselem enten erarbeitet, d ie aus 15.000 Stck. in photo
graphischer und graphisch-photographischer Form ausgeführten Bilder von verschiedenen Personen 
ausgew ählt wurden und besteht aus 2583 Elem enten. Die Softw are w urde im Ganzen als unabhängige DOS
Applikationen erarbeiteet, die mit M ausdriver oder D igitiser Zusammenarbeiten. Sie bedarf 600 kB RAM- 
Speicher und Grafikkarte VESA m it IM B-Speicher.

Den integralen Bestandteil und gleichzeitig den A usgangspunkt zur Nachbildung, auf Grund eines 
Schädels, des G esichtsaussehens während des Lebens bildet ausführliche anthropologische Schädelanalyse. 
W enn man also m it d er Rekonstruktion beginnt, soll man eine ganze Reihe von grundsätzlichen, notwendigen, 
aus dem Schädelaufbau und -eigenschaften erfolgenden Inform ationen finden, sich dabei den in der Anthro
pologie üblichen M ethoden zu bedienend. Infolge genauer A nalyse des Schädels, vor allem dessen Gesichts
teils, w ar die danach folgende Rekonstruktion des verm utlichen Gesichtaussehens eines 3 0 - 3 5  Jahre alten 
M annes und dann die Erarbeitung seiner Personenbeschreibung möglich:

Personenbeschreibung:
Das G esicht hatte zweifellos einen fünfeckigen Um riß mit w eitliegenden Jochbogen, sich gut abzeichnen

den Jochknochengegenden, gut abgezeichneten Unterkieferwinkeln (weitliegende und um gestülpte Un
terkieferw inkel), einen eckigen Um riß des stark entw ickelten, an der Basis abgeflachten Kinns (verhält
nism äßig stark entw ickelter, an der Basis abgeflachter Unterkifferkinnvorsprung m it sich stark abzeichnenden 
K innhöckem ) und sich deutlich verengender Stim , die bei den Jochbogengegenden begann.

Die S tim  war, wie früher bemerkt, schmal, fast senkrecht, m it wahrscheinlich leicht abgezeichneten 
Stim höchem ; die Stim bogengegenden waren wenig abgezeichnet.

Die Augen konnten m ittelw eit voneinander, ziem lich tie f in der schräg nach unten gerichteten Augen
spalte liegen. Den Typ des Toten (Alh) berücksichtigend kann man erw arten, daß die Augen hellpigm entiert 
waren und in der Augenfassung eine gut entw ickelte Augenlidfalte auftrat.

W egen Beschädigung der Knochennase, sowohl beider Nasenbeine (es sind nur ihre Fragm ente in der 
N asenwurzelnähe erhalten) wie auch der paranasalen Partien von Oberkieferknochen ist d ie treue Rekon
struktion der Nase sehr schwer und, w om it zu rechnen ist, m it ziem lich großem  Fehler belastet. Man kann 
jedoch erw arten, daß die N ase m ittelbreite und entschieden niedrige Nasenwurzel hatte, ziem lich breit war 
und nur leicht herausstand, wahrscheinlich die undeutlich gestalteten Seitenwände und horizontal oder leicht 
erhobene Spitze hatte.

Der M und konnte länglich sein. W egen der beobachteten Zahnfacherprognathie und D istalbiß kann man 
verm uten, daß das Oberlippenrot dicker als das Unterlippenrot war. Die Unterlippe war wahrscheinlich um
gestülpt. Die Kinn-Lippenfurche zeichnenden sich gut ab. Außerdem  w ar die Oberlippe (ihr Hautteil) ent
schieden hoch und hervorgehoben. Alle obigen Vermutungen berücksichtigend kann man erw arten, daß der 
M und, als Ganzes betrachtet, den „dicken” Eindruck erw ecken konnte.

Das Kinn hatte deutlich abgezeichnete Em inentia, m it eckigem  Um riß, abgeflacht an der Basis.

ABBILDUNGEN 

Abb. 1 und 2. Schädelbild  —  G rab Nr. 18/92
Abb. 3 und 4. B ilder des G ebißeszustands des Ober- und Unterkiefers vom  o.g. Schädel 
Abb. 5 und 6. V erm utliches G esichtsaussehen des Toten vom  Grab 18/92 und Superprojektion seines 

S chädels und Gesichts
Abb. 7 und 8. V erm utliches Gesichtsaussehen des Toten vom  Grab 18/92 
Abb. 9 und 10. V erm utliches G esichtsaussehen des Toten vom  Grab 18/92


