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W toku dotychczasowych badań (1999-2003) na stanowisku 4 w Gieczu, które obej
muje wczesnośredniowieczne cmentarzysko i osadę funkcjonującą na tym terenie przed 
założeniem cmentarza, pozyskano bogaty zestaw źródeł dotyczących wielu przejawów 
życia miejscowej ludności, zarówno w aspekcie kultury materialnej jak  i duchowej. Ich 
dokładna chronologia, powiązania i charakter nie zostały jeszcze dokładnie wyjaśnione, 
liczne materiały z badań są opracowywane.

Szczególnie ważne dla szczegółowych badań nad lokalnym włókiennictwem, w kon
tekście badań porównawczych, było pozyskanie fragmentów tkanin, które są jedynym 
świadectwem tej dziedziny wytwórczości na tym terenie. Jak dotąd badania wykopali
skowe dostarczyły niewielu danych na temat wytwórczości włókienniczej, zaspokajają
cej przecież jedną z podstawowych ludzkich potrzeb. Dzięki badaniom przyrodniczym 
posiadamy informacje na temat uprawy roślin włóknistych (Klichowska 1953, Molden- 
hawer, Hulewicz, 1961) i chowu zwierząt dostarczających wełny (Sobociński 1985). 
Ponadto z badań wykopaliskowych (głównie milenijnych) pochodzi liczny zbiór przęśli- 
ków, ciężarki tkackie a także, powszechnie wiązane z włókiennictwem kościane szydełka 
i tzw. igły kościane. Badania nad pozostałościami tekstyliów ze stanowiska 4 w Gieczu 
w porównaniu podobnymi znaleziskami, pozwoli określić charakter miejscowej wytwór
czości tkackiej we wczesnym średniowieczu.

Tekstylia z cmentarzyska gieckiego zachowały się wyłącznie na nożach, będących 
wyposażeniem grobowym.

Fragmenty tkaniny zauważono na „bojowym nożu” z grobu nr 52/99 (ryc. 1 ). Usy
tuowany jest on w zachodniej części dotychczas zbadanego fragmentu cmentarzyska. 
W tej strefie cmentarzyska grupują się groby wyraźnie odznaczające się pośród pozosta
łych ilością i jakością wyposażenia. (Indycka w tym tomie).

Przy szkielecie nr 52/99 (Ryc. 1:1) zarysowała się słabo czytelna, nieregularna jama 
grobowa. Szkielet odsłonięto około 25 cm poniżej stropu wykopu na głębokości 99.07 
kręgi szyjne i 99.17 m n.p.m. -  dolna część kości podudzia. W granicach wykopu uchwy
cono większą część szkieletu o dobrze zachowanym kośćcu i praktycznie nienaruszonym
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anatomicznym ukiadzie. Zmarły ułożony był na grzbiecie, kończyny górne ułożone 
wzdłuż tułowia, kości lewego przedramienia spoczywały pod miednicą, kończyny dolne 
wyprostowane i ułożone blisko siebie. Szkielet in situ odsłonięto na długości 136 cm. 
Zorientowany po osi wschód -  zachód z czaszką na zachód.

W grobie zarejestrowano pięć zabytków -  wyposażenia. Przy lewej kości udowej odsło
nięto słabo zachowany nóż bojowy wraz z okuciem pochewki (Ryc. 1:2) i osełkę z fyllitu, 
złożone obok siebie, a także dwie monety. Nóż (nr inw. 152/99) reprezentuje noże bojowe 
typ II В (Rogosza), o prostym tylcu z charakterystycznym wycięciem przy końcu, od strony 
tylca. Trzpień wyraźnie wyodrębniony od góry, od dołu natomiast łagodnie, prostokątny
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w przekroju, zwężający się ku końcowi. Zachowana długość całkowita 20 cm, długość 
kolca 6,3 cm, szerokość ostrza 2,9 cm. W dobrym stanie zachowało się okucie pochewki 
do noża. Wykonane zostało z miedzianej blaszki o kształcie półksiężyca złożonej na pół, 
w najszerszym miejscu mierzącej 2,6 cm. Zewnętrzną krawędź spinały cztery nity. Na 
obu powierzchniach ornament, niezbyt staranny, o delikatnym rysunku, w postaci pasma 
składającego się z dwóch równoległych rytych linii, między którymi umieszczono nacięcia 
w kształcie litery x, oddzielone od siebie kreseczkami prostopadłymi do zewnętrznych linii. 
Z jednej strony okucia występuje tylko jedno takie pasmo, ukośne do linii zgięcia, drugiej 
zaś strony są dwa takie pasma prawie prostopadłe do krawędzi okucia.

Ryc. 2. G iecz, st. 4. 1 -  rzut poziom y grobu 7 7 /0 1 ; 2 -  nóż (rys. D. M ania)
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Ponadto w grobie znaleziono dwie monety. Jedna z monet (nr inw. 159/99), znale
ziona przy prawym przedramieniu, to denar krzyżowy z XI/XII w., druga zaś, denar 
Bolesława IV Kędzierzawego z lat 1166 -  1172 (nr inw. 164/99) znajdowała się z prawej 
strony szkieletu na wysokości kręgów lędźwiowych.

Kolejne fragmenty tkanin wystąpiły na nożu z grobu 71/01 (ryc. 2:1). Grób ten 
zlokalizowany jest we wschodniej, dotychczas zbadanej części cmentarzyska. W tym 
przypadku nie zarejestrowano zarysu jamy grobowej. Szkielet odsłonięto ok. 25 cm 
poniżej stropu wykopu. Spoczywał na głębokości 99.21 -  czaszka, 99.00 -  kość krzy
żowa i 98.99 m n.p.m. -  kość piętowa. Odsłonięto go w całości, stan kośćca dobry, 
zachowany prawie nienaruszony anatomiczny układ. Zmarły spoczywał na grzbiecie 
wyprostowany. Kończyny górne wyprostowane, ułożone blisko tułowia, kości lewego 
przedramienia spoczywały pod miednicą. Kończyny dolne wyprostowane i ułożone 
blisko siebie. Szkielet in situ mierzył 172 cm długości. Czaszka przechylona na prawą 
stronę, żuchwa odchylona.

Pochówek ten należy do wyjątkowych na cmentarzysku w Gieczu, jest bowiem 
jednym z trzech grobów, w których zmarłych pochowano zgodnie z orientacją wschód 
-  zachód z tym, że z głowami po wschodniej, a nie jak większość pochówków z tego 
cmentarzyska z głowami po zachodniej stronie.

W omawianym grobie, podobnie jak w grobie 52/99, znaleziono nóż bojowy (nr inw. 
136/99, Ryc. 2:2), który leżał wzdłuż lewej kości udowej. Zachowana długość (przed 
konserwacją) noża (ułamany koniec głowni) ok. 27 cm, szerokość głowni ok. 4,5 cm. 
W tym przypadku również zauważalne jest specyficzne wycięcie na głowni. Przy trzpie
niu noża, częściowo pod miednicą znajdował się nieokreślony przedmiot żelazny. W tym 
grobie nie stwierdzono innego wyposażenia.

R yc. 13. G ró b  7 7 /0 1 . F ra g m e n t n o ż a  z  z a c h o w a n y m  o d c isk ie m  tk a n in y  ( fo t. A . S ik o rsk i)
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Właśnie na cmentarzyskach rejestrowane są resztki tkanin i wyrobów pozatkackich, 
które -  w określony sposób -  poszerzają nasze wyobrażenie o okazjonalnym stroju po
grzebowym i niektórych elementach tekstylnych wyposażenia (Fijałkowski 2003, s. 363), 
Najwięcej danych posiadamy z nekropoli „rzymskich” i średniowiecznych (Maik 1977, 
1988; Tempeimann-Mączyńska 1985), choć oczywiście skrawki -  i odciski -  tkanin 
„wykopaliskowych” znamy z osad, grodów, miast, skarbów, badań podwodnych i odkryć 
przypadkowych (nawet po konserwacji zabytków brązowych i żelaznych! -  Samsonowi- 
czowa 1974; Grupa 2000, s. 141-162; Sikorski 2003a).

W niniejszym opracowaniu omówimy wyniki badań tekstyliów, odkrytych na cmen
tarzysku w Gieczu w latach 1999-2001 (Indycka 2000, s. 82-88). Po wstępnej mega- 
skopowej analizie wyposażeń grobowych, przeprowadzonej przez mgr E. Indycką, do 
badań laboratoryjnych wybrano 6 próbek (tab. 7). Niewielka powierzchnia i częściowo 
mineralizowane (zapiaszczone) fragmenty tekstyliów, stanowiły istotną przeszkodę 
w próbie określenia domniemanej funkcji skrawków (i negatywów), które -  z zastrze
żeniami -  zaliczyć można do następujących kategorii wyrobów: /1/ woreczek (na nóż 
w pochewce); /2/ fragmenty odzieży (na wysokości miednicy); /3/ „wykładzina” po
chwy noża bojowego. Wszystkie próbki zostały poddane rutynowym pomiarom przed 
oddaniem zabytków do konserwacji (bez naruszania struktury skóry pochew, brązowego 
okucia i skorodowanych noży).

W YN IK I AN A L IZ

Ekspertyzy i pomiary wykonano w Instytucie Biologii Środowiskowej UAM (pod kier. 
dr. hab. A. Głazaczowa) i w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu, Łącznie przeprowa
dzono ok. 240 pomiarów i ekspertyz (tab. 1-7). Ogólne właściwości techniczne gieckich 
tekstyliów opiszemy zgodnie ze schematem opracowań tej grupy znalezisk archeologicz
nych (z uwzględnieniem ich przypuszczalnej funkcji -  por. Maik 1988, 1991, 1994).

1. Woreczek (tab .l)
Nie określono surowca, lecz włókna osnowy (O) i wątku (W) -  w porównaniu z inny

mi analizami -  należą do grubszego sortu (0,039 [O] i 0,042 mm [W]), co gwarantowało 
uzyskanie „mocniejszej” przędzy (Maik 1988, s. 110-115). Przędza, z zastosowaniem 
wrzeciona obciążonego przęślikiem, została skręcona w prawo, w obydwóch systemach 
nici (ZZ). Woreczek utkano z grubej przędzy ([O] -  0,720 i [W] -  0,837 mm), w splo
cie płóciennym 1/1, jednak był to gatunkowo najgorszy wyrób (gatunku IV). Stosując 
ustalenia J. Maika (1988) fragment ten zaliczmy do tkaniny typu i, która raczej stanowi 
przykład wyrobu drugorzędnego, poświadczonego m.in. na Pomorzu, w Wielkopolsce 
i na Śląsku (Maik 1988, s. 62-65, 129, ryc. 80: 1991, s. 77, ryc. 100; 2002, wykres 1, 2; 
Sikorski, Wrzesiński, Wrzesiński 1998, s. 88).

2. Fragm enty odzieży (tab. 2-5)
Z dużymi wątpliwościami uznano, iż były to wyroby z wełny (por. próbka 2). Włók

na elementarne w przędzy lub w negatywach osiągały średnie wartości w przedziale: 
0,015-0,024 mm [O] i 0,015-0,032 mm [W], W każdej z próbek przędzę skręcano
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w prawo (ZZ), przy czym zaobserwowano dość regularne ułożenie włókien pod kątem 
34—48°. Różne były także średnice nici O (0,245-0,360 mm) i W (0,362-0,550 mm). 
Być może istnieje jakiś związek między grubościami nici a budową tkaniny. Okazuje się 
bowiem, że z najgrubszej przędzy utkano wyrób w splocie półciennym 1/1 (próbka 2), 
z cieńszych wykonano zaś tkaniny w splocie skośnym 2/2 (próbki 4, 5). Odstępstwem od 
rozpoznanych reguł są walory gatunkowe, jako że zarejestrowano stosunkowo delikatne 
tkaniny typu 1 i 7 (gatunek II) oraz nie najgorsze typu 7 (gat. III). Fragmenty skośne 
i płócienne zaliczane są do typowych tekstyliów, stanowiących wyposażenie zmarłych 
w XI-XIII w. (strój, woreczki-sakiewki, płaciła, zawijane obole -  por. Maik 1988, s. 126 
i n.; Dzieduszyccy 2002, s. 291, 294; Sikorski 2003a, s. 124 i n.)

Osobno omówimy krajkę (tab. 3). Wyraźnie pofałdowana, „przywarła” -  pod kątem 
ok. 60° -  do pochwy noża bojowego. Wąska taśma była -  jak  się zdaje -  „krańcewką” 
dolnej części koszuli (por. Kóćka-Krenz 2002, s. 8; Żołądź-Strzelczyk 2002, s. 17) lub 
-  w formie „paska” -  obwiązano nią pochwę (Kamińska, Nahlik 1958, s. 222). Przędzę 
przygotowano z cienkich włókien (O -  0,015, W -  0,019 mm) skręcono w prawo (ZZ), 
uzyskując ostatecznie nici o przekroju 0,350 [O] -  0,423 mm [W]. Taśma, o szerokości 
ok. 1 cm, została wykonana w splocie płóciennym 1/1 (gatunek III). Można założyć, iż 
był to wyrób raczej gładki (wełniany lub lniany) utkany chyba na krosienku (Tumau 
1999, s. 97). Fragmenty krajek odkryto np. w Gdańsku (IX-XII w. -  Maik 1988, s. 91).

3. „W ykładzina” pochwy (tab. 6)
W skórzanej pochwie noża bojowego zachowały się resztki grubej tkaniny, którą 

wykonano z włókien elementarnych o przekroju 0,015 mm (O i W). Również i w tym 
przypadku niczego nie można powiedzieć o surowcu. Przędzę nitkową skręcono 
w prawo, ZZ/2S (O i W przygotowane z 2. nici „lewych”). Tym samym uzyskano 
więc mocniejszą i grubszą przędzę (0,672 [O] i 0,708 mm [W], która -  przynajmniej 
teraz -  trochę się „rozsupłała” (skręt pod kątem 45^ł6°). Tkanina została wykonana 
w splocie skośnym 2/2 (typ 7). Pomimo stosunkowo grubej przędzy nitkowej, uzy
skano ostatecznie wyrób o wyraźnie zaakcentowanej fakturze -  gatunku III. Trudno 
rozstrzygnąć czy była to tkanina od razu przeznaczona „do wyłożenia” pochwy, czy 
wtórnie wykorzystana do tego celu szmata. Warto zaznaczyć, że znalezisko z grobu 
77/01 potwierdza wcześniejsze obserwacje, poczynione na cmentarzyskach rzymskich 
(Walkowice, stan. 22) i wczesnośredniowiecznych (Poznań Środka) gdzie zarejestro
wano przypadki stosowania pakuł i elementów tekstylnych w pochewkach noży i po
chwach mieczy (Sikorski 2003a, s. 135; 2003b). „Grubsza” tkanina, którą były wyłożo
ne pochwy -  w pewien sposób -  zabezpieczała ostrza (znane są przypadki „oklejania” 
z zewnątrz drewnianej pochwy miecza grubą tkaniną płócienną i obciąganie jej skórą 
-p o r . Kamińska, Nahlik 1958, s. 230).
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WNIOSKI

Tekstylia z Giecza stanowią poniekąd przykład „typowego” asortymentu wyrobów, 
jaki odkrywany jest na cmentarzyskach z XI-XII w. (Sikorski 2002, s. 138). Rozpo
znane fragmenty (i odciski) odzieży, utkano w splocie płóciennym 1/1 (grób 52/99) 
i skośnym 2/2 (grób 77/01 -  tab. 7). Generalnie, były to „cieńsze”, bardziej delikatne 
wyroby (gatunku III i II), wykonywane zapewne w warsztatach domowych lub coraz 
bardziej uzawodowionych pracowniach tkackich (Maik 2002, s. 460). Pojawienie się 
tkanin czteronitkowych, gładkich (niestety bez diagnostycznych brzegów początkowych 
lub bocznych), sygnalizuje duże umiejętności miejscowych tkaczy, którzy, jak można 
sądzić na podstawie znalezisk w Dziekanowicach, stan. 22 wykonywali tkaniny typu 
1, 7, 8. Krajka (z grobu 77/01), raczej nie barwiona, jest nowym elementem stroju „po
grzebowego” w najbliższym rejonie (Samsonowiczowa 1977, s. 26, 27; Sikorski 2000), 
szczególnie, gdyby traktować ją  jako pasek zabezpieczający pochwę noża bojowego. 
Ze zrozumiałych powodów nie można niczego powiedzieć o kroju i wyglądzie stroju. 
Według historyków sztuki i kostiumologów przypuszczalnie były to: Workowate szaty 
z rękawami lub otworami na ręce, krojone i zszywane z prostokątnych kawałków tkaniny. 
Nie były dopasowane, ale podążały za naturalnymi kształtami ciała. Efekt swobodnie 
falującej się tkaniny określał wyraz estetyczny ubiorów -  w przedstawieniach plastycz
nych i w życiu. Podstawowy ubiór męski stanowiła sięgająca kolan lub krótsza tunika 
w kształcie litery T, z  długimi rękawami krojonymi z jednego kawałka materiału, stopnio
wo zwężająca się ku dołowi i doszytymi na ramionach do prostego brzegu tkaniny. Tuni
kę, dołem rozszerzoną wstawionymi po bokach klinami, przepasywano barwnym sznurem 
albo krajką, a wówczas na bokach, poniżej bioder, tworzyły się dekoracyjne zgrupowania 
fałdów "  (Możdżyńska-Nawrotka 2003, s. 7).

Jako wyjątkowe znalezisko uznać należy fragmenty tkaniny, która zachowała się we
wnątrz pochwy (element wyściełający; ZZ/2S; typ 7, gat. III). Elastyczna „wykładzina” 
zabezpieczała bowiem ostrze przed uszkodzeniami mechanicznymi w drewnianej (lub 
skórzanej) pochwie.

Najbardziej masową kategorię wyposażeń stanowią woreczki-sakiewki i wtórnie 
wykorzystywane szmaty, w które np. owijano misy (Sikorski 2002, s. 136-138; Sikorski, 
Wrzesińska, Wrzesiński 2004). Zwykle były to pospolite, najgrubsze tkaniny typu 1, 4, 
8 (gatunku IV i III), które odwzorowują ogólne tendencje techno-eksploatacyjne w in
wentarzach -  nie tylko z cmentarzysk -  XI-XII/XIII (Kamińska 1977, s. 89; Maik 1988, 
s.129; 1991, s.77-78; 2002 wykres 1,2). Do płóciennych, grubych woreczków wkładano 
-  na przykład -  „cięższe” narzędzia (?), natomiast w delikatniejsze (skośne 2/2), zawija
no -  być może -  „cenniejsze” wyposażenia.

Obecnie trudno odpowiedzieć, na ile (i czy w ogóle) asortyment z nekropoli w Gieczu 
potwierdza obserwacje poczynione na innych obiektach z tego okresu, choć już teraz 
można zaryzykować stwierdzenie, iż pomimo „obiektywnych trudności”, zweryfikowano 
i uzupełniono pewne wyobrażenia o bardzo specyficznej kategorii tekstyliów, jakie za
chowały się w grobach z X I-XII w.
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Tabela 1.
Giecz, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, stan 4. Fragment tkaniny z grobu 52/99 -  próbka l.

Mały kawałek „grubej” tkaniny na pochewce skórzanej noża. Silnie mineralizowane i zapiaszczone resztki 
„przywarły” do górnej części pochewki. Wymiary próbki: 0,6x03 cm. Barwa: odcień rdzawy 

(czerwono-brunatny -  5YR 4/3 i 4/4 -  por. Munsell 1973), pierwotnie zapewne był inny.
Budowa tkaniny: splot płócienny 1/1, wyrób nie spilśniony, typ 1 (Maikl988, s. 62-65), gatunek IV. 

Lokalizacja w grobie: w okolicy kości miednicy.
Datowanie: XI-XI1 w.

Uwagi: niewielka powierzchnia próbki (ok. 0,2 cm2) i częściowe „wytarcie” próbki stanowi istotną 
przeszkodę dla wykonania pełnej serii pomiarów; nr inw. 156/99; woreczek.

Osnowa-wątek Gęstość Grubość przędzy Skręt surowiec

Osnowa: 10 ntci/lcm 0,650-0,780 mm 
śred. 0,720 mm Z

wełna?: grub. wł. 0,026-0,052 mm 
śred. 0,039 mm 
wł. rdz. -  brak

Wątek: 8 nici/l cm
0,780-0,880 mm 
śred. 0,837 mm Z

wełna?; grub. wł. 0,026-0,052 mm 
śred. 0,042 mm 
wł. rdz. -  brak

Tabela 2.
Giecz, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, stan. 4. Fragment tkaniny z grobu 52/99 -  próbka 2. 

Nieregularne, lekko pofałdowane fragmenty tkaniny na powierzchni skórzanej pochewki noża. Próbka silnie 
mineralizowana, względnie czytelna na jednej stronie pochewki, zakończonej okuciem brązowym. Resztki 
tkaniny pod skrawkiem próbki 1 (por. wyżej). Wymiary próbki: 1,8x1,1; 1,2x1; 0,7x0,6 cm. Barwa: odcień 
rdzawy (ciemnoczerwono-szary i czerwono-brunatny -  5YR 4/2 i 4/3), pierwotnie o innym zabarwieniu? 

Budowa tkaniny: splot płócienny 1/1, wyrób nie spilśniony, typ 1 (Maik 1988, s. 62-65), gatunek II. 
Lokalizacja w grobie: w okolicy kości miednicy.

Datowanie: XI-XII w.
Uwagi: niewielka powierzchnia próbki (ok. 3,5 cm2); nr inw. 156/99; resztki odzieży.

Osnowa-watek Gęstość Grubość przędzy Skręt surowiec

Osnowa: 20 nici/lcm
0,260-0,440 mm 
śred. 0,333 mm z

wełna?: grub. wł. 0,019-0,026 mm 
śred. 0,024 mm 
wł. rdz. ?

Wątek: 15-16 nici/l cm
0,490-0,570 mm 
śred. 0,550 mm Z

wełna?; grub. wł. 0,021-0,039 mm 
śred. 0,032 mm 
wł. rdz. ?
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Tabela 3.
Giecz, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, stan. 4. Fragment krajki z grobu 77/01 -  próbka 3.

Na powierzchni pochwy żelaznego noża bojowego (w dolnej części) zachowały się resztki wełnianej krajki, 
o szerokości 0,98-1,0 cm. Krajka „przykleiła się” pod kątem ok. 60° i była wyraźnie sfałdowana 

(„na zakładkę”) -  w dwóch miejscach. Próbka bardzo zapiaszczona, o wymiarach 1,2x0,9; 0,7x0,4 mm. 
Barwa? Budowa tkaniny: splot płócienny 1/1, nie spilśniony, typ 1, gatunek III.

Lokalizacja w grobie: na wysokości kości miednicy zmarłego.
Datowanie: 2 poł. XI w.

Uwagi: nr inw. 136/01 ; resztki odzieży (wykończenie dolnej części tuniki lub koszuli?).
Z oczywistych względów nie wiemy z jakiego surowca przygotowano osnowy (O) i wątek

Osnowa-wątek Gęstość Grubość przędzy Skręt surowiec

Osnowa: 15 nici/l cm
0,262-0,344 mm 
śred. 0,305 mm

Z
Kąt 35°

?: grub. wł. 0,013-0,016mm  
śred. 0,015 mm

Wątek: 12 nici/l cm
0,393-0,492 mm 
śred. 0,837 mm

Z
Kąt 35°

?; grub. wł. 0,016-0,024 mm 
Śred. 0,019 mm

Tabela 4.
Giecz, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, stan. 4. Odciski tkaniny z grobu 77/01 -  próbka 4.

Po drugiej stronie częściowo zachowanej pochwy (por. próbka 3) rozpoznano, w bardzo spiaszczonym 
„podłożu” płytkie negatywy wyrobu. Wymiary próbki 5x3 mm. Barwa?

Budowa tkaniny: splot skośny 2/2, nie spilśniony?, typ 7 (Maik 1988, s. 73-74), gatunek II. 
Lokalizacja: w grobie: jw.

Datowanie: jw.
Uwagi: nr inw. 136/01 ; resztki odzieży.

Osnowa-wątek Gęstość Grubość przędzy Skręt surowiec

Osnowa: 18-20 nici/l cm
0,213-0,328 mm 
śred. 0,254 mm

Z
Kąt 34°

?: grab. wł. 0,013-0,016 mm 
śred. 0,015 mm

Wątek: 16 nici/l с m
0,295-0,426 mm 
śred. 0,362 mm

Z
Kąt 34°

?; grab. wł.. 0,013-0,016 mm 
śred. 0,015 mm

Tabela 5.
Giecz, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, stan. 4. negatywy tkaniny z grobu 77/01 -  próbka 5.

W „tłustej”, spiaszczonej grudce, odłupanej od czubka ostrza, znaleziono odciski tkaniny.
Wyrób ten pozostawił ślady na zewnętrznej powierzchni pochwy. Wymiary próbki: 10,0x8 mm. 

Budowa tkaniny: splot skośny 2/2, nie spilśniony?, typ 7, gatunek III.
Lokalizacja w grobie: na wysokości miednicy zmarłego.

Datowanie: 2 poł. XI w.
Uwagi: nr inw. 136/01; resztki odzieży?

Osnowa-watek Gęstość Grubość przędzy Skręt surowiec

Osnowa: 16 nici/lcm
0,262-0,328 mm 
śred. 0,254 mm

Z
?

Wątek: 12 nici/l cm
0,361-0,492 mm 
śred. 0,430 mm

Z ?
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Tabela 6.
Giecz, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, stan. 4. Fragmenty i odciski tkaniny z grobu 77/01 -  próbka 6. 
Na ostrzu noża bojowego, pod resztkami organicznymi pochwy stwierdzono pozostałości mineralizowanej 

tkaniny. Próbka bardzo spiaszczona, o wymiarach 15x10 mm. Barwa „naturalna”, 
o odcieniu żółtawo-brązowym (10YR 5/4 i 5/6).

Budowa tkaniny: splot skośny 2/2, nie spilśniony?, typ 7, gatunek III.
Lokalizacja w grobie: jw.

Datowanie: jw.
Uwagi: nr inw. 136/01; „wykładzina” tekstylna pochwy (w środku).

Osnowa-watek Gęstość Grubość przędzy Skręt surowiec

Osnowa: 12 nici/l cm
0,623-0,738 mm 
śred. 0,672 mm 
1 nitka 0,336 mm

Z/2S 
Kąt 45°

?; grub. wł. 0,013-0,016 mm 
śred. 0,015 mm

Wątek: 10 nici/l cm
0,623-0,820 mm 
śred. 0,708 mm 
1 nitka 0,354 mm

Z/2S 
Kąt 46°

?; grub. wł. 0,013-0,016 mm 
śred. 0,015 mm

Tablica 7.
Giecz, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, stan. 4. Zestawienie wyników badań tekstyliów z cmentarzyska.

L p . funkcja ТУр tkaniny/ 
gatunek

Grubość przędzy 
[mm] Skręt Surowiec

[mm]
1. woreczek 1;IV 0,720-0,837 ZZ 0,039-0,042"
2. fr. odzieży i;ii 0,333-0,550 ZZ 0,024-0,032
3. fr. odzieży-krajka 1;III 0,305-0,423 ZZ 0,015-0,019
4. neg. odzieży 7;II 0,254-0362 0,015-0,015
5. neg. odzieży 7;III 0,360-0,430 ZZ ?
6. „wykładzina” pochwy 7;III 0,672-0,708 ZZ/2S 0,015-0,015

# -  średnie wartości pomiarów osnowy (O) i wątków (W)
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DIE GEWEBE AUS DEM SKELE7TGRÄBERFELD IN GIECZ, GEM. DOMINOWO,
WOJ. WIELKOPOLSKIE (FST. 4)

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

Auf den Gräberfeldern werden meistens die Überreste von Geweben und Nichtweberprodukten freigelegt, 
die unsere Vorstellungen über die Grabkleidung und manche Textilelemente der Beigaben erweitern. Die 
meisten Daten geben uns die „römischen“ und mittelalterlichen Gräberfelder, obwohl wir kleine Streifen und 
Abdrücke der „Ausgrabungsgewebe“ auch aus den Siedlungen, Burgen, Städten, Hortfunden, Unterwassern 
ntersuchungen und zufälligen Freilegungen (sogar nach der Konservation der Funde aus Bronze und Eisen) 
kennen.

In dieser Erarbeitung besprechen wir die Ergebnisse der Untersuchungen von Textilien, die auf 
dem Gräberfeld in Giecz, in den Jahren 1999-2001 freigelegt wurden. Nur in zwei Gräbern wurden die 
Gewebeüberreste (oder Abdrücke) auf einem Messer (Ob. 52/99) und auf einem Kampfmesser (77/01) 
gefunden. Nach einer Megaskopanalyse der Grabbeigaben wurden 6 Proben (Tab. 7) gewählt, die -  mit 
Vorbehalten -  zu folgenden Erzeugniskategorien gezählt wurden: /1/ Säckchen (für das Messer in der Scheide); 
/2/ Kleidungsfragmente (in der Hüftenhöhe); /3/ „Verkleidung“ der Kampfmesserscheide.

Die Expertisen und Messungen wurden im Institut für Umweltbiologie der Adam Mickiewicz-Universität 
(unter der Leitung von Dr. Hab. A. Głazaczow) und im Institut für Urgeschichte der Adam Mickiewicz- 
Universität durchgeführt. Insgesamt wurden ca. 2240 Messungen und Expertisen (Tab. 1-7) durchgefuhrt.

Die Textilien aus Giecz sind gewissermaßen ein Beispiel des „typischen“ Erzeugnissortiments, der 
auf den Gräberfeldern aus dem 11.-12. Jh. freigelegt wird. Die gefundenen Fragmente (und Abdrücke) 
der Kleidung wurden in Leinwandbindung 1/1 (Grab 52/99) und Köperbindung 2/2 (Grab 77/01 -  Tab. 7) 
gewebt. Generell waren es „dünnere“, mehr delikate Erzeugnisse (Gattung III und II), die wahrscheinlich in 
den Hauswerkstätten oder in Webwerkstätten ausgeführt waren, die immer mehr einen beruflichen Charakter 
hatten. Das Erscheinen von glatten Vierfadengeweben (leider ohne diagnostische Anfangs- oder Seitenränder) 
signalisiert hohe Geschicklichkeit der örtlichen Weber. Die, eher nicht gefärbte, Webkante (aus dem Grab 77/ 
01), ist ein neues Element der „Grabkleidung“, insbesondere, wenn wir sie als einen „Streifen“ betrachten, der 
die Kampfmesserscheide schützt. Aus leicht zu erklärenden Gründen kann man über die Fasson und Aussehen 
der Kleidung nichts sagen.

Als ein ungewöhnlicher Fund sind die Gewebefragmente zu anerkennen, die sich im Scheideninneren 
erhalten haben (Auslegungselement; ZZ/2S; Typ 7, Gatt. III). Elastische „Verkleidung“ sicherte die Schneide 
gegen die mechanischen Beschädigungen in der Scheide aus Holz (oder Leder).

Die größte Massenkategorie der Beigaben sind die Säckchen-Geldbeutel und die sekundär ausgenutzten 
Läppchen (in die z.B. die Schüsseln eingewickelt waren). Gewöhnlich waren es die gemeinen, dicksten Gewebe 
vom Typ 1,4, 8 (Gattung IV und III), die die allgemeinen technischen und Betriebstendenzen in den Beigaben 
nicht nur aus den Gräberfeldern -  11.-12./13. Jh. wiederspiegeln.

Jetzt ist es schwierig zu sagen, inwieweit das Sortiment aus dem Gräberfeld in Giecz die Beobachtungen 
aus anderen Objekten aus diesem Zeitraum bestätigt, obwohl man schon jetzt die Feststellung riskieren kann, 
dass gewisse Vorstellungen über sehr spezifische Kategorie der Textilien, die sich in den Gräbern aus dem 
11 .-12. Jh. erhalten haben, trotz der „objektiven Schwierigkeiten“, verifiziert und ergänzt wurden.

ABBILDUNGEN:

Abb. 1. Giecz, Fst. 4. 1 -  Grundriss des Grabes 52/99; 2 -  Messer mit Scheidenbeschlag 
Abb. 2. Giecz, Fst. 4. 1 -  Grundriss des Grabes 77/01 ; 2 -  Messer 
Abb. 3. Grab 77/01, Messerfragment mit erhaltenem Gewebeabdruck
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GRAVES 52/99 AND 77/01

Skeleton in the grave 52/99 is a male with an estimated age of 35^44 years. Sex 
was based on the non-metric traits o f  the skull and pelvis. Metrical data o f the femoral, 
radial, and humeral heads was also used. Age was based on the appearance of the pubic 
symphyses according to Todd (1921) and Brooks and Suchey (1990) and the appearance 
o f the auricular surface according to Lovejoy et al. (1985). Stature was estimated at 
157,38-163,92cm according to Trotter (1970).

This indivual has three supernumerary, extra, teeth. One is located between the right 
canine and first mandibular premolar, one between the left first and second mandibular 
premolars, and the third between the left manxillary canine and premolar. There is also 
evidence o f antemortem supernumerary tooth loss between the right maxillary canine 
and premolar and the left maxillary premolars. The supernumerary teeth, also known as 
hyperdontia, appear to be deciduous teeth retained in adulthood. It is not uncommon to 
find hyperdontia in archaeological specimans Ortner 2003). Pathological observations 
include dental disease, metobolic disease, and vertebral joint disease, as well as non
specific infections. Calculus is one of the first manifestations o f dental disease, followed 
by dental abscesses and alveolar bone resorption (Hillson 1986). This individual exhibited 
calculus build-up on the buccal and labial surfaces o f all mandibular teeth (only the 
mandible was present for analysis). No further signs o f dental disease were observed. All 
mandibular molars and incisors (aside from the left first central incisor which was lost 
post-mortem) exhibit dental attrition. Dental attrition is often attributed to natural wear 
with age, technological activities (Powell 1985), or coarse diet (Hillson 1986). Porotic 
hyperostosis, though not diffuse, has affected the frontal, parietal, and occipital bones. 
Porotic hyperostosis is a metabolic disease often associated with anaemia or scurvy (Ortner 
2003). Other lesions, such as cribra orbitalia (porosity in the eye orbits), associated with 
both anaemia (Stuart-Macadam 1992) and scurvy, and thickened long bones associated 
with scurvy (Wells 1964). were not observed in this skeleton. Fusion of the first and second 
lumbar vertebrae and the fifth lumbar to the saccrum appear to be manifestations of spinal 
osteoarthritis. Pathologies found on the left scapular body (anterior and posterior) and the 
right posterior glenoid fossa are unidentified infectious lesions. Periostitis observed on two 
right ribs and one left rib could be related to trauma rather than disease.
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Skeleton in the grave 77/01 is a male with an estimated age of 40-49 years. Sex was 
based on the non-metric traits o f the skull and pelvis and age was based on auricular 
surface according to Lovejoy et al. (1985). Stature was estimated at 173.14 -  179,68cm 
(Trotter 1970).

Calculus is present on all surfaces o f  all teeth except molars. The second right rib 
exhibits a possible enlarged muscle attachment on the superior surface o f the body. An 
enthesopathy such as this could be attributed to excessive use. Schmorl’s nodes are present 
on the superiour and inferior surfaces o f thoracic vertebrae 9-12 and lumbar 1-4 and the 
inferior surface of the fifth lumbar. Schmorl’s nodes are the result o f the degeneration of 
the intervertebral discs. Although the specific aetiology is unknown, it is associated with 
trauma, osteoporosis, and neoplastic disease (Resnick and Niwayama 1988).

BIBLIOGRAPHY

Brooks, S.T. and Suchey, J.M.
1990 Skeletal age determination based on the os pubis: a comparison o f the Acsadi-Nemeskeri and Suchey- 

Brooks methods. Human Evolution. 5, p. 227-238.

Hillson, S.
1986 Teeth. Cambridge University Press.

Lovejoy, C.O., Meindl, R.S., Pryzbeck, T.R., and Mensforth, R.P.
1985 Chronological metamorphosis o f  the auricular surface o f the ilium: a new method for the determination 

o f age at death. American Journal o f  Physical Anthropology. 68, p. 15-28.

Ortner, D.J.
2003 Identification o f  Pathological Conditions in Human SKeletal Remains, Second Edition. Amsterdam: 

Academic Press.

Powell, M.L.
1985 The analysis o f  dental wear and caries for dietary reconstruction, ln: R.I. Gilbert and J.H. Meiike 

(Editors), Analysis o f  prehistoric diets. London:Academic Press, p. 307-38.

Resnick, D. and Niwayama, G.
1988 Diagnosis o f bone and joint disorders, 2nd Edition. Philadelphhia: W.B. Saunders.

Stuart-Macadem, P.
1992 Anemia in past human populations. In: Stuart-Macadem, P. and Kent, S.K., Diet, Demography, and 

Disease. Changing perspectives on amemia. New York: Aldine De Gruyter.

Todd, T.W.
1921 Age changes in the pubic bone, I: the male white pubis. American Journal o f Physical Anthropology. 

3, p. 285-334.

Trotter, M.
1970 Estimation o f stature from intact long bones: In: T.D. Stewart (Ed.) Personal Identification in Mass 

Disasters. Washington, D.C.: Smithsonian Institutional Press, p. 71-83.

Weils, C.
1964 Bones, Bodies, and Disease. London: Thames and Hudson.



C R A V E S 52 /99  A N D  77/01 221

ANNEXE 

GROBY 52/99177/01

Grób 52/99 jest grobem mężczyzny w wieku około 35—44 lat. Płeć została ustalona 
na podstawie niewymiernych cech żuchwy i miednicy. Zostały tu także wykorzystane 
pomiary kości udowej i promieniowej oraz ustawienia główek kości ramieniowych. Wiek 
ustalono na podstawie spojenia łonowego wg Todd’a (1921), Brooks’a i Suchey’a (1990), 
zaś wygląd powierzchni starcia zębów wg Lovejoy’a i innych (1985). Wzrost oszacowa
no na 157,38-163,92 cm w gTrotter’a (1970).

Osobnik ten posiada dwa dodatkowe zęby w żuchwie, prawdopodobnie błoniaste 
(mleczne wrośnięte). Jeden jest położony pomiędzy prawym kłem i pierwszym przed- 
trzonowcem, drugi między pierwszym lewym i drugim przedtrzonowcami. Obecność 
zębów i zmian w kręgosłupie w połączeniach kręgów może być spowodowana niespe
cyficzną infekcją. Obserwacje patologiczne wskazują na chorobę zarówno zębów, jak 
i połączeń kręgowych a także na swoiste infekcje. Kamień nazębny jest jedną z pierw
szych oznak i przyczyn chorób zębów prowadzących do ropnia zębów i pęcherzykowatej 
resorpcji zębodołu (Hillson 1986).

Występujący u osobnika kamień nazębny odkłada się na policzkowych i wargowych 
powierzchniach wszystkich żuchwowych zębów (tylko żuchwę poddano analizie). In
nych zmian chorobowych nie zaobserwowano.

Wszystkie żuchwowe trzonowce i siekacze (oprócz lewego środkowego siekacza, 
który wypadł po śmierci) wykazują starcie zębów. Jest ono często zaliczane do cech 
naturalnych, związanych z wiekiem, zajęciami codziennymi (Powell 1985) lub złym 
odżywianiem (Hillson 1986).

Zrost pierwszego i drugiego kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa, a także piątego 
kręgu lędźwiowego z kością ogonową wskazuje na objawy osteoarthritis (rdzeniowego 
zapalenia kości stawów).

Zmiany obserwowane na lewym barku (przód i tył) oraz prawej tylnej powierzchni 
panewki są wywołane niezidentyfikowanymi infekcjami. Zaobserwowany odczyn zapal
ny okostnej na dwóch prawych żebrach i jednym lewym może być raczej wynikiem urazu 
niż choroby.

Grób 77/01 jest grobem mężczyzny w wieku 40-49 lat. Płeć została ustalona na 
podstawie niewymiernych cech czaszki i miednicy. Wiek ustalono na podstawie starcia 
zębów wg Lovejoy’a i innych (1985). Wzrost oszacowano na 173,14—179,68 cm (Rotter 
1970).

Kamień nazębny występuje na całych powierzchniach zębów.
Drugie praw żebro wskazuje prawdopodobnie na przyczep mocnego mięśnia w gór

nej powierzchni ciała. Entezopatia taka mogłaby wskazywać na nadmierne zużycie.
Guzki SchmorPa występująna górnej i dolnej powierzchni od 9 do 12 kręgu piersio

wego oraz od 1 do 4 lędźwiowego, a także na dolnej powierzchni piątego lędźwiowego. 
Guzki te są  rezultatem degeneracji krązków-dysków międzykręgowych kręgosłupa. Cho
ciaż specyficzna etiologia jest nieznana, jest to związane z urazem, osteoporoza i chorobą 
nowotworową (Resnick i Niwayama 1988).


