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ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Kontynuując moje naukowe podróże i prowadząc badania nad kulturą funeralną, tym razem
dotarłam do Krakowa, gdzie moje zainteresowanie wzbudziły krypty bazyliki św. Franciszka
z Asyżu. Ta wyjątkowa świątynia, znajdująca się na Starym Mieście na Placu Wszystkich Świętych i ulicy Franciszkańskiej, zachwyciła mnie swoim pięknem oraz ciekawą i tragiczną historią. Za pierwszego fundatora tej świątyni uznawany jest, przez niektórych badaczy, wojewoda
krakowski Teodor Gryfita zwany Czader. Inni jako fundatora wskazują piastowskiego księcia
Bolesława Wstydliwego, który wraz ze swoją siostrą, bł. Salomeą, znalazł w jej podziemiach
miejsce spoczynku. Pochowani w niej zostali także dwaj synowie Władysława Łokietka.
Przez wieki przestrzeń pod posadzką kościoła służyła do składania ciał wielu zmarłych.
Byli wśród nich dobrodzieje klasztoru, zakonnicy, siostry zakonne, mieszczanie o znacznym
statusie społecznym, a także znamienite rodziny szlacheckie, osoby świeckie i duchowne, dorośli i dzieci.
Przebadanie tej wyjątkowej nekropolii w tak szerokim zakresie było możliwe dzięki projektowi „Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych”, sfinansowanemu przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu
OPUS 12 (nr rejestracyjny: 2016/23/B/HS3/01910). W celu realizacji tego interdyscyplinarnego projektu stworzyłam duży zespół naukowców, w skład którego weszli przedstawiciele wielu
dyscyplin nauki: archeolodzy, historycy sztuki, konserwatorzy zabytków, chemicy, mikrobiolodzy, antropolodzy, paleogenetycy, palinolodzy, archeobotanicy, architekci, archiwiści, geofizycy i włókiennicy. Poza tym współpracowałam również z rzeźbiarzami i ze specjalistami z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie. Po raz pierwszy udało się tak
kompleksowo i wszechstronnie przebadać krypty grobowe i znajdujące się w nich pochówki.
W większośi podziemnych pomieszczeń służących do składania ciał nie była w żaden sposób oznaczona na posadzce krakowskiego kościoła, co z jednej strony stanowiło bardzo duże
utrudnienie, z drugiej zaś było wyjątkowym wyzwaniem dla archeologów i stwarzało możliwość dokonywania istotnych odkryć oraz przetestowania różnych nowoczesnych urządzeń
i metod poszukiwawczych. Na podstawie badań zarówno o charakterze eksploracyjnym, jak
i nieinwazyjnym wykazano, że krypty pod bazyliką franciszkańską i pod krużgankami klasztoru nie stanowiły spójnego, połączonego ze sobą zwartego układu przestrzennego podziemnych
pomieszczeń ani pod względem architektonicznym, ani chronologicznym. Nie były zaprojektowane jednocześnie. Ich rozmieszczenie w przestrzeni kościoła wydaje się dość przypadkowe. Stąd wniosek, że powstawały dopiero wtedy, gdy było na nie zapotrzebowanie, gdy za-
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możne rodziny wyrażały chęć pochowania w podziemnych pomieszczeniach swoich bliskich.
W tym celu wybierano lokalizacje bardziej lub mniej prestiżowe. Umiejscowienie grobu uzależnione było od rangi zmarłego − w przypadku osób duchownych była to funkcja, jaką pełnili
w zakonie, a w przypadku osób świeckich, oprócz zajmowanej pozycji społecznej, istotny był
status majątkowy rodziny, ponieważ eksponowane położenie krypty wymagało znacznie większych nakładów finansowych. Na miejsce pod posadzką bazyliki mogli także liczyć darczyńcy
kościoła i klasztoru. Przeprowadzone badania wykazały, że niejednokrotnie krypty budowano
w miejscach zajętych przez inne, wcześniejsze obiekty murowane, służące go grzebania zmarłych. Z tego wynika, że czasami miejsce dla nowych podziemnych pomieszczeń wyznaczane
było dość spontanicznie, bez analizy usytuowania wcześniejszych grobów.
Podczas badań zlokalizowaliśmy 18 krypt, otworzyliśmy 13, ale weszliśmy i kompleksowo przebadaliśmy 12 pomieszczeń o charakterze sepulkralnym: dziewięć w bazylice (B1–B9)
i trzy w krużgankach klasztoru (K1–K3)1 (ryc. 1). Pozostałe (9) podziemne wnętrza2 mogliśmy zbadać tylko metodami nieinwazyjnymi, dokonując ich analizy i oceny na podstawie obrazu z kamery inspekcyjnej, wprowadzonej przez odwierty o małej średnicy. Część z nich była
zagruzowana, ale we wszystkich przypadkach potwierdziliśmy ich funkcję sepulkralną. Dokonane przez nas istotne odkrycia są rezultatem przyjętej metodyki. W początkowym etapie badań nieinwazyjnych, ze względów poznawczych, zastosowaliśmy aż trzy różne zestawy aparatury georadarowej i trzy metody obróbki pozyskanych danych. Zależało nam na wypracowaniu
i udoskonaleniu metody jak najlepszego rozpoznawania i interpretacji rejestrowanych anomalii. Tak szczegółowe badanie nieinwazyjne umożliwiło nam wyznaczenie miejsc, w których
powinniśmy zdjąć posadzkę i przebić się do krypt. Za każdym razem musieliśmy precyzyjnie
je określić, ponieważ wolno nam było zdjąć tylko 5 płytek posadzkowych o wymiarach 30 na
30 cm. Poza tym na tej podstawie, oprócz lokalizacji krypt, udało się zarejestrować pozostałości murów fundamentowych dawnych budynków naziemnych, co jest bardzo istotne dla poznania przemian architektonicznych i funkcjonalnych franciszkańskiego kompleksu klasztornego. Używanie kamery inspekcyjnej natomiast było dla nas ważnym doświadczeniem, ponieważ
mogliśmy ocenić jej przydatność do analizy stanu zachowania krypt, szacowania ich wielkości, a także do określenia liczby znajdujących się w nich pochówków. Do szczególnie interesujących wniosków dochodziliśmy wówczas, gdy obraz z kamery mogliśmy konfrontować z rzeczywistością po otwarciu kolejnych krypt. Analizy nieinwazyjne były dla nas istotną alternatywą,
pozwoliły bowiem przebadać pomieszczenia, których z różnych powodów nie mogliśmy otworzyć. Kamera umożliwiła nam potwierdzenie istnienia kolejnych podziemnych pomieszczeń
i ich funkcji grobowej, ale niestety, na jej podstawie mogliśmy tylko w bardzo ogólnym zakresie dokonać ich oceny. Czyli tak popularne i ostatnio wysoko notowane metody nieinwazyjne
są bardzo przydatne w pierwszym etapie badań archeologicznych, właściwie są niezbędne, gdy
potrzebna jest bardzo dokładna lokalizacja miejsca pochówku. Niestety, nie są w stanie poszerzyć naszej wiedzy na temat szeroko pojętej kultury funeralnej.
Wyniki badań nieinwazyjnych porównywaliśmy z dwoma archiwalnymi planami (1908,
1922) kościoła i klasztoru, sporządzonymi przez ojca Alojzego Karwackiego, który zaznaczył
na nich lokalizację wszystkich znanych mu grobów, grobowców, krypt i epitafiów (Karwacki
1908, 1922). Prawdopodobnie większość płyt grobowych i wejść do pomieszczeń podziemnych
1
Krypty znajdujące się pod posadzką bazyliki, do których wchodziliśmy, oznaczaliśmy lierą B i cyframi od
1 do 9 według kolejności ich otwierania. Krypty zlokalizowane w krużgankach oznaczyliśmy literą K i cyframi od 1
do 4. Krypta K4, znajdująca się w krużgankach, w całości wypełniona była kośćmi, funkcjonowała jako ossuarium.
2
Na podstawie ustaleń z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.
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została usunięta po pożarze w 1850 roku i tym samym ślady po istnieniu krypt zostały zatarte podczas prac remontowych i po ułożeniu posadzki. Oba plany o. Alojzego Karwackiego miały dla nas dodatkowo szczególne znaczenie, ponieważ naniesione na nie groby przypisane były
konkretnym osobom lub rodzinom, co pozwoliło nam, w sytuacji gdy nie mieliśmy żadnych
innych przesłanek, dokonać na ich podstawie ogólnej, prawdopodobnej identyfikacji zmarłych (ryc. 1). Po otwarciu krypt mieliśmy wiele stałych czynności do wykonania, które dla poprawności i wiarygodności poszczególnych analiz musieliśmy przeprowadzać w odpowiedniej,
za każdym razem stałej kolejności. Dlatego wypracowaliśmy procedury postępowania, które
umożliwiły nam zachowanie tego porządku i pamiętanie o kolejnych zadaniach, które musimy
wykonać. Badania archeologów nie ograniczały się tylko do eksploracji krypt i inwentaryzacji
architektury i pochówków, lecz także w dużej mierze polegały na pobieraniu różnego rodzaju
prób do specjalistycznych badań dla innych naukowców. W pierwszej kolejności zabezpieczaliśmy materiał dla mikrobiologów.

Ryc. 1. Lokalizacja odnalezionych krypt
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Jeszcze przed dezynfekcją schodziłam do krypt z asystentem, który pomagał mi we właściwy sposób pobierać i oznaczać próbki. Materiał pobieraliśmy z różnych miejsc, między innymi z trumien, szkieletów, odzieży i ścian, za każdym razem z takiej samej powierzchni, żeby
wyniki były porównywalne. Następnie, po dezynfekcji, przygotowywaliśmy dokumentację rysunkową. Analizy architektoniczne przeprowadzali dla nas architekci. Podziemne pomieszczenia dodatkowo dokumentowano metodą skanowania 3D. Wykonywały je dwa zespoły pracujące na różnych urządzeniach. Zeskanowano również cały kościół i krużganki, co pozwoliło na
umiejscowienie wszystkich krypt w przestrzeni bazyliki i klasztoru. Efektem tej pracy było
przygotowanie dokumentacji w formie wirtualnego spaceru po kryptach, który daje możliwości wchodzenia do każdego otwartego przez nas podziemnego pomieszczenia oraz obserwacji architektury i pochówków. Następnie przystępowaliśmy do inwentaryzacji pochówków
i pobierania kolejnych prób: tkanin do badań barwników i analiz technicznych, roślin z poduszek, materacy, wianków, bukietów i z wnętrza szczątków, przy wybranych pochówkach pobieraliśmy zęby trzonowe do badań DNA oraz żebra do analiz, które miały pomóc w określeniu
diety. Na miejscu prowadzone były również analizy antropologiczne. Poza tym wartościowe
pod względem badawczym zabytki i obiekty o istotnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego, stanowiące elementy wyposażenia zmarłych, np. odzież i dewocjonalia, zabrane zostały do
konserwacji.
W ramach kierowanego przeze mnie projektu wszechstronnie przebadaliśmy krypty grobowe wraz z pochówkami. Przeprowadziliśmy analizę układu architektonicznego krypt i ich
pełną inwentaryzację przy użyciu najnowszych technik. Poza tym szczegółowymi badaniami
zostały objęte również zespoły archeologicznych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie grobowe. Wybrane obiekty poddaliśmy badaniom metalograficznym. Odzież grobową
poddano analizie kostiumologicznej, a tkaniny skatalogowano przy użyciu nowoczesnych metod analitycznych, identyfikując również barwniki.
Odnalezione szczątki ludzkie przebadano, odnotowując zmiany patologiczne. Scharakteryzowano także diety wybranych osób pochowanych w kryptach. Na podstawie trzech czaszek,
dwóch męskich i jednej kobiecej, dwa zespoły dwiema odmiennymi metodami przeprowadziły
rekonstrukcję twarzy. Analizom antropologicznym poddane zostały również szczątki znajdujące się w sarkofagu Bolesława Wstydliwego. Przebadano także materiał roślinny, który został
znaleziony w trumnach w poduszkach, materacach, bukietach, wiankach oraz wewnątrz zabalsamowanych ciał. Istotnym elementem były także badania mikrobiologiczne krypt, szczątków
ludzkich i elementów wyposażenia grobowego. Projekt prowadzony był na wielu płaszczyznach
i miał na celu wskazanie nowych kierunków badań w kryptach.
Prowadzone analizy zostaną zaprezentowane w artykułach i kilku większych pracach
o charakterze monograficznym. Niniejsza dwutomowa publikacja jest jedną z nich. Oba tomy
tworzą spójną całość, ale jednocześnie zostały tak przygotowane, aby mogły funkcjonować
również jako oddzielne książki, w których wyraźnie zaznaczony został zakres poruszanych tematów. Miało to ułatwić odbiorcom dotarcie do interesujących ich zagadnień.
Pierwszy tom stworzony przy współudziale wielu autorów ukazuje rezultaty prac zawarte w kolejnych rozdziałach: Zagadnienia wstępne, Archeologia, Historia, Kostiumologia i tkaniny.
W drugiej części zaprezentowane zostały badania antropologów, genetyków, palinologów, mikrobiologów, botaników, prace konserwatorów zabytków oraz badania metalograficzne.
Anna Drążkowska

ANTROPOLOGIA

Henryk Głąb

Opracowanie powstało przy wykorzystaniu standardowych metodologii stosowanych w opisie historycznego ludzkiego materiału szkieletowego. Jak należało się spodziewać, w kryptach
bazyliki pochowane zostały osoby o wysokim statusie społecznym, darczyńcy i zasłużeni dla
klasztoru, a także księża. Struktura wieku i płci badanej grupy nie odzwierciedla rzeczywistej
sytuacji panującej w ówczesnej populacji historycznej Krakowa. Zdecydowaną większość wśród
pochowanych stanowią mężczyźni, kobiet jest znacząco mniej, a liczba pochówków dziecięcych jest znikoma. Jest to zjawisko znane i powszechnie opisywane przy badaniach pochówków pochodzących z krypt i cmentarzy przykościelnych. Na tych ostatnich struktura płci i wieku zmarłych na ogół odpowiada stanowi rzeczywistemu w badanej populacji historycznej.
Problem zawsze dotyczył pochówków dziecięcych – zwłaszcza nieochrzczonych noworodków
(Duma 2010).

7K^O\SK© S WO^YNc
Przedmiotem badań anatomoantropologiczna były szczątki ludzkie pochodzące z pochówków
trumiennych krypt kościoła Ojców Franciszkanów w Krakowie. W sumie dokładnie przebadano 42 szkielety, mniej lub bardziej kompletne, w tym: 29 męskich, 7 żeńskich i 5 dziecięcych. W jednym przypadku (krypta B6/5) nie udało się ustalić płci, ze względu na zachowane
tylko dwa lewe żebra, niewątpliwe należące do osoby dorosłej. W badanej grupie zatem 88%
to osoby dorosłe, a jedynie 12% to dzieci zmarłe poniżej trzeciego roku życia. Wśród osób dorosłych 78,4% stanowili mężczyźni, 20% kobiety, a 1,6% osoby o nieoznaczonej płci. Za najbardziej interesujące należy uznać dwa pochówki dziecięce – siedmiomiesięcznego płodu, zachowanego w bardzo dobrym stanie (krypta B8/1, ryc. 2), oraz noworodka (krypta B8/2). We
wszystkich przypadkach starano się określić płeć osoby i oszacować jej wiek w chwili zgonu,
wykorzystując w tym celu standardowe metody stosowane w badaniach materiału szkieletowego (Al. Qahtani i in. 2010, s. 481‒490; Buikstra, Ubelaker 1994, s. 16–74; Meindl, Lovejoy 1985, s. 57‒66; Piontek 1999, s. 321‒344). W przypadku pochówków dziecięcych, ze
względu na bardzo wczesny wiek w chwili zgonu, płci nie udało się określić (Schutkowski 1999,
s. 199‒205; Loth, Henneberg 2001, s. 179‒186).
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Ryc. 2. Niemal kompletnie zachowany szkielet siedmiomiesięcznego płodu, krypta B8 pochówek 1, fot. M. Łyczak

Dla każdej z badanych czaszek obliczono wybrane wskaźniki według metodyki zaproponowanej przez Rudolfa Martina (Piontek 1999, s. 78–116; Malinowski i Bożiłow 1997; s. 181–
–345), zgodnie z którą:
WG – wskaźnik główny czaszki (szerokościowo-długościowy),
WWD – wskaźnik wysokościowo-długościowy czaszki,
WWSZ – wskaźnik wysokościowo-szerokościowy czaszki,
WCZC – wskaźnik czołowo-ciemieniowy czaszki,
WTC – wskaźnik twarzy morfologiczny (całkowity),
WTG – wskaźnik twarzy górnej (górnotwarzowy),
WO – wskaźnik oczodołowy czaszki,
WN – wskaźnik nosa czaszki.
Wzrost osób dorosłych szacowano na podstawie pomiarów kości długich, wykorzystując
standardowe metody stosowane w badaniach materiału szkieletowego (Trotter, Gleser 1952,
s. 463‒514; Vercellotti i in. 2009, s. 135–142; Manouvrier 1893, s. 63–82; Bach 1965, s. 12–
–21; Breitiger 1937, s. 249–274). Wiek dzieci w chwili zgonu określano na podstawie pomiarów kości długich oraz stanu uzębienia (Schaefer i in 2009, s. 139–306). Ze względu na strukturę wieku i płci badanej grupy, szczególną uwagę zwrócono na częstość występowania zmian

o charakterze patologicznym (Aufderheide, Rodriguez-Martin 1998, s. 58–59; Ortner 2003,
s. 458–460; Baxarias, Herrerin 2008)
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Szczegółowo przebadano tylko te szkielety, które były w dobrym stanie, co umożliwiło przeprowadzenie w miarę adekwatnej analizy anatomoantropologicznej, obliczenie wskaźników
czaszkowych i oszacowanie przyżyciowej wysokości ciała. Z danych zawartych w tabelach 1
i 2 wnioskujemy, że badana grupa osób była istotnie zróżnicowana pod względem wskaźników
czaszkowych, a zatem jej przedstawiciele, jak należy domniemywać, mieli prawdopodobnie całkiem inne pochodzenie etnogenetyczne. Różnice wartości wskaźnika szerokościowo-długościowego czaszek (WG) są znaczące i wykazują dużą zmienność − od długoczaszkowych (74,7)
do nadkrótkoczaszkowych 88,9 (tab. 2, 3). W zdecydowanej większości są to jednak czaszki pośrednio-, a zwłaszcza krótkogłowe, co jest typowe dla populacji Polski południowej tamtych
czasów (tab. 1). Wskaźnik wysokościowo-długościowy czaszki (WWD) mieści się w zakresie
od 68,6 do 79,4. Tylko jedna czaszka należy do grupy niskoczaszkowych, kilka jest w grupie
wysokoczaszkowych (6,20%), a zdecydowana większość to czaszki średnioczaszkowe (76,7%).
W badanej grupie najbardziej zróżnicowany jest wskaźnik wysokościowo-szerokościowy czaszki (WWSZ), jego wartości mieszczą się w granicach od 78,0 do 103,1. Z kolei wartości wskaźnika czołowo-ciemieniowego (WCZC) wynoszą od 60,7 do 73,6. Zdecydowanie przeważają czaszki średnio- i szerokoczołowe. Wskaźnik morfologiczny twarzy (WTC) jest, podobnie
jak WWSZ, dość mocno zróżnicowany i zawiera się w liczbach od 73,2 a 99,2. Mamy więc do
czynienia z osobami o twarzach skrajnie wąskich (nadwąskotwarzowych) i skrajnie szerokich
(nadszerokotwarzowych). Tym samym potwierdza się założenie, że osoby pochowane w kryptach były znacząco zróżnicowane pod względem etnogenetycznym. Z kolei wartości wskaźnika
twarzy górnej (WTG) w badanej grupie są nieco mniej skontrastowane niż wartości wskaźnika
twarzy całkowitej. Występują osoby o twarzy skrajnie szerokiej i skrajnie wąskiej. Większość
jednak ma średnio szeroką twarz. Wartości wskaźnika oczodołowego czaszki (WO) są także
dość rozbieżne − od 72,1 do 95,3. Mamy więc osoby zarówno o oczodołach niskich, jak i wysokich. Tych o niskich oczodołach jest zdecydowanie mniej, jest to bowiem rzadka cecha w populacjach historycznych Europy Środkowej.
Duże zróżnicowanie kształtu twarzy idzie w parze ze zmiennością wskaźnika nosa (WN).
Rozpiętość jego wartości jest wysoka i mieści się w granicach 40,3 do 68,1. Prawie jedna trzecia
zmarłych (31,3%) obdarzona była wąskimi nosami, a tylko jedna osoba miała nos skrajnie szeroki. Pozostali mieścili się w kategorii nosów wąskich i szerokich.
W świetle przedstawionych powyżej danych grupa zmarłych pochowanych w kryptach
bazyliki nie odróżnia się w sposób znaczący od mieszkańców Krakowa i jego okolic, żyjących
w zbliżonych historycznie czasach (tab. 1). Wartości średnie analizowanych wskaźników czaszki z różnych stanowisk są bardzo do siebie zbliżone.
Przyjrzyjmy się w takim razie oszacowaniom wysokości ciała. Ten parametr jest akurat
dobrym miernikiem kondycji biologicznej populacji zarówno w kontekście badań historycznych, jak i współczesnych (tab. 4, 5, 6). Osoby pochowane w kryptach bazyliki Franciszkanów
pod względem wysokości ciała mieszczą się w granicach zmienności dla badanych populacji
wczesnego i późnego średniowiecza oraz czasów nowożytnych Polski południowej i centralnej. Zwraca uwagę dość wysoka wartość wskaźnika dymorfizmu płciowego (WDP = 7,4%), co
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świadczy o relatywnie dobrej kondycji badanej grupy. Interpretacja tego wskaźnika może jednak budzić pewne wątpliwości, ze względu na niską reprezentację kobiet pochowanych w kryptach. W badanym materiale kraniologicznym zanotowano bardzo niską częstość występowania niespecyficznych wyznaczników stresu w postaci cribra orbitalia oraz hipoplazji szkliwa, co
może świadczyć o dobrej jakości życia i warunkach bytowych w okresie rozwojowym, a zwłaszcza we wczesnej fazie dzieciństwa. Możliwe też, że jest to efekt wysokiego statusu społeczno-ekonomicznego osób pochowanych badanych w kryptach. Zwraca uwagę niewielka procentowo częstość występowania zmian próchniczych (31%) oraz stosunkowo liczna grupa osób
z przyżyciowym brakiem M3 (17%).
Ogólnie w badanej grupie rzadko notowano przyżyciowy brak zębów, choć jeśli się zdarzył, to najczęściej w przypadku M1 (27%), co jest zjawiskiem typowym nawet dla populacji
współczesnych. U kilku osób stwierdzono obecność kamienia nazębnego (ryc. 3) (14%). Markery stresu zawodowego (MOS ang. markers of occupational stress), szkieletowego (SSM ang. skeletal stress markers) i stresu mięśniowo szkieletowego (MSS ang. musculoskeletal stress) pojawiały
się w badanej grupie bardzo rzadko i raczej należy je interpretować jako zmiany o charakterze
starczym, mające podłoże artretyczne. Świadczy to o tym, że zmarli za życia nie wykonywali
ciężkich i uciążliwych prac fizycznych. Część z nich była szlachetnie urodzona, ale w analizowanej grupie byli zapewne także mieszczanie (może kupcy, urzędnicy, przedstawiciele stanu duchownego).

Tabela 1. Porównanie średnich wartości wybranych wskaźników czaszki w populacjach historycznych Polski południowej
STANOWISKO

PŁEĆ

WG

WTG

WN

Rynek X–XI,
Kraków
Kościół
św. Wojciecha,
Kraków
Kościół NMP,
Kraków
Kościół
św. Marka,
Kraków

M
K

75,9
77,6

56,2
54,7

47,2
50,4

M
K

77,8
79,6

49,8
56,4

52,9
49,6

76,2
82,2

Wróbel (2001)

M
K

83.6
83.3

51,6
50,7

47,7
49,4

78.1
79.8

Kaczanowski (1965)

M
K

81.3
81.4

50,2
52,1

49,7
48,5

78.6
77.5

Kaczanowski (2001)
Łuczak (1971)

M
K
M
K

82.8
84.6
82,3
83,9

52,9
54,5
49,9
49,5

53,9
49,5
46,3
44,3

83.1
83.9
82,2
85,0

M
K

82,1
84,4

54,7
55,7

49,7
43,6

84,9
85,8

Gliwice
Cmentarz, Stradomska
12, Kraków
Bazylika
franciszkańska,
Kraków

WO

AUTOR OPRACOWANIA
Głąb i in. (2010)

Głąb, Szostek (2003)
Szczepanek (2018)
Głąb (2019)

Objaśnienia: WG – wskaźnik główny (szerokościowo-długościowy), WTG – wskaźnik twarzy górnej (górnotwarzowy), WO – wskaźnik oczodołowy, WN – wskaźnik nosa

Tabela 2. Zestawienie wartości wskaźników czaszki dla osób pochowanych w kryptach B7, B8 i B9
GRÓB
Krypta B7, pochówek 1
Krypta B7, pochówek 2
Krypta B7, pochówek 3
Krypta B7, pochówek 4
Krypta B8, pochówek 5
Krypta B8, pochówek 6
Krypta B9, pochówek 1
Krypta B9, pochówek 4
Krypta B9, pochówek 5
Krypta B9, pochówek 8
Krypta B9, pochówek 12
Krypta B9, pochówek 13

PŁEĆ WIEK
WG WWD WWSZ WCZC WTC WTG WO (P/L)
K
mat.
83,7 72,1 86,1
70,8 85,3 53,5 84,2/84,2
M mat.-sen. 79,5 72,4 91,2
69,4 86,6 51,3 73,2/73,2
M
mat.
−
−
95,5
70,7
−
48,7 77,8/77,8
M
mat.
−
−
−
−
−
−
92,1/----M
mat.
81,4 76,8 94,4
64,6 88,9 55,6 ----/97,6
M mat.-sen. 82,4 73,1 88,7
70,0 97,8 58,5 88,6/88,6
M
mat.
78,3 72,2 92,2
66,0 97,6 59,1 91,3/92,5
M
mat.
87,8 75,0 85,4
64,6 92,0 55,1 88,9/95,3
M
mat.
88,9 71,7 80,6
61,3 86,6 48,6 86.4/87.4
M
mat.
76,8 75,2 97,9
70,4 73,2 52,8 90,5/-----M
ad.
83,7 72,5 86,6
64,3 94,7 56,4 84,5/85,5
K mat.-sen. 86.6 72,6 83,8
66,2 90,9 59.5 90,0/94,9

WN
49,0
54,7
55,8
50,0
55,6
44,6
43,9
40,3
49,1
42,1
44,6
41,1

Objaśnienia: WG – wskaźnik główny (szerokościowo-długościowy), WWD – wskaźnik wysokościowo-długościowy,
WWSZ – wskaźnik wysokościowo szerokościowy, WCZC – wskaźnik czołowo-ciemieniowy, WTC – wskaźnik twarzy morfologiczny (całkowity), WTG – wskaźnik twarzy górnej (górnotwarzowy), WO – wskaźnik
oczodołowy, WN – wskaźnik nosa, ad. – adultus (wiek dorosły od 22 do 30−35 lat), mat. – maturus (wiek
dojrzały od 35 do 50−55 lat), sen. – senilis (wiek starczy powyżej 55 lat)

Tabela 3. Zestawienie wartości wskaźników czaszki dla osób pochowanych w pozostałych kryptach
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GRÓB
Krypta K2,
pochówek 5
Krypta B5,
pochówek 2
Krypta B5,
pochówek 12
Krypta B5,
pochówek 19
Krypta B5,
pochówek 11
Krypta B5,
pochówek 25
Krypta B5,
pochówek 14
Krypta B5,
pochówek 10
Krypta B5,
pochówek 5
Krypta B1,
pochówek 3
Krypta B3,
pochówek 2
Krypta B1 (Teofil
Nowakowski)

PŁEĆ

WIEK

WG

WWD WWSZ WCZC WTC WTG WO (P/L)

M

mat.

86,4

76,3

88,2

70,6

−

56,1

72,1/73,8 49,0

M

??

74,7

77,0

103,1

70,8

77,4

50,8

84,7/87,1 56,2

M

mat.-sen.

81,7

71,7

87,7

69,4

88,4

55,0

77,6/76,7 68,1

M

mat.

75,3

71,5

95,0

73,6

99,2

60,3

88,4/90,5 40,3

K

mat.-sen.

82,9

74,7

90,0

63,8

85,0

54,3

83,3/85,3 40,6

M

mat.

81,2

72,6

89,4

63,6

83,3

50,0

81,7/83,8 46,8

M

mat.-sen.

81,1

73,3

90,4

71,9

86,7

54,1

87,8/87,8 45,1

M

mat.

78,9

75,0

95,1

65,5

89,2

52,3

82,1/84,2 46,2

M

mat.

84,2

71,8

85,2

67,1

83,9

54,7

85,7/85,7 50,0

M

mat.

81,9

72,9

88,9

71,0

99,2

59,4

85,0/85,0 50,0

M

mat.

83,9

−

−

68,2

−

−

M

mat.

86,5

79,4

91,8

68,7

−

49,6

90,7

WN

−

80,5/79,3 52,1
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Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabela 3. Zestawienie wartości wskaźników czaszki dla osób pochowanych w pozostałych kryptach (ciąg dalszy)
Nr
13
14
15
16

22

17
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18
19
20

GRÓB
Krypta B2,
pochówek11
Krypta B2,
pochówek 2
Krypta B3,
pochówek 1
Krypta B3,
pochówek 5
Krypta B3,
pochówek 4
Krypta B3,
pochówek 3
Krypta B3,
pochówek 2
Krypta K2,
pochówek 3

PŁEĆ

WIEK

WG

WWD WWSZ WCZC WTC WTG WO (P/L)

M

ad.

87,9

68,6

78,0

60,7

92,2

51,1

M

mat.

−

−

91,6

65,6

−

−

M

mat.

83,9

74,9

89,2

69,4

86,2

51,0

K

ad.-mat.

−

−

−

−

−

−

M

mat.-sen.

84,9

77,7

91,5

70,4

96,3

58,8

M

mat.

−

−

−

−

−

−

M

mat.-sen.

78,6

71,9

91,6

72,8

86,7

53,0

D

inf. I

−

−

−

−

−

−

WN

95,3/95,3 49,1
−

−

79,5/81,8 57,6
−

−

75,6/78,0 44,1
−

−

84,5/84,2 58,2
−

−

Objaśnienia: WG – wskaźnik główny (szerokościowo-długościowy), WWD – wskaźnik wysokościowo-długościowy,
WWSZ – wskaźnik wysokościowo szerokościowy, WCZC – wskaźnik czołowo-ciemieniowy, WTC – wskaźnik twarzy morfologiczny (całkowity), WTG – wskaźnik twarzy górnej (górnotwarzowy), WO – wskaźnik
oczodołowy, WN – wskaźnik nosa czaszki, inf. I – infans I (dzieciństwo młodsze od 0 do około 6−7 lat),
ad. – adultus (wiek dorosły od 22 do 30−35 lat), mat. – maturus (wiek dojrzały od 35 do 50−55 lat), sen. –
senilis (wiek starczy powyżej 55 lat)

Krypta K2, pochówek 5
Krypta B5, pochówek 2

Krypta B5, pochówek 12

Krypta B5, pochówek 19

Krypta B5, pochówek 11

Krypta B5, pochówek 25

Krypta B5, pochówek 14

Krypta B5, pochówek 10
Krypta B5, pochówek 5
Krypta B1, pochówek 3
Krypta B3, pochówek 2
Krypta B1
(Teofil Nowakowski)
Krypta B2, pochówek 11
Krypta B3, pochówek 2
Krypta B3, pochówek 1
Krypta B3, pochówek 5

Krypta B3, pochówek 4

Krypta B3, pochówek 3

Krypta B3, pochówek 2

Krypta K2, pochówek 3

1
2

3

4

5

6

7

8
9
10
11

17

18

19

20

D
18m

M

M

M

M
M
M
K

M

M
M
M
M

M

M

K

M

M

M
M

PŁEĆ

inf. I

ad.
mat.
mat.
ad.-mat.
mat.sen.
mat.
mat.sen.

mat.

mat.
mat.
mat.sen.
mat.
mat.sen.
mat.
mat.sen.
mat.
mat.
dorosły
dorosły

WIEK

91,5

322

308

310

325

302

345
354

342

318
333
−

328

321

308

320

326

348
362
318
−

342

315
−
−

336

−

309

330

326

Humerus
(mm)
P
L
−
−
323
−

240

236
237

234

233
214

241
215
236

242

246

224
243
240

240

−

222

245

242

L
−
238

243

225
−
−

243

232

223

249

241

P
−
245

Radius
(mm)

253

259

259
235

270

234
−
−

264

256

242

266

−

P
−
261

251

253

250
232

268

234
261
262

260

−

239

261

255

L
−
255

Ulna
(mm)

426

423

461
496
438
427

446
462
−

447

465

412

446

465

P
−
440

433

452

434

460
496
440
425

486

450
465
462

473

465

413

448

464

L
448
440

Femur
(mm)

97,0

363

344

373
402
371
349

382

357
377
380

377

374

352

−

378

P
372
−

365

363?

353?

376
400
371
345

382

357
378
381

382

373

352

370

376

L
368
350

Tibia
(mm)

94,0

352

335

372
418
368
336

344
−
364

370

357

338

−

−

P
−
−
171
171
158
170
172
166
172
172
−

365
364
338
356
366
344
365
367

355

169

169

167

347

334

173
180
167
159

370
408

175

167
168

WC
(cm)

l
−
343

Fibula
(mm)
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Objaśnienia: inf. I – infans I (dzieciństwo młodsze od 0 do około 6−7 lat), ad. – adultus (wiek dorosły od 22 do 30−35 lat), mat. – maturus (wiek dojrzały od 35
do 50−55 lat), sen. – senilis (wiek starczy powyżej 55 lat)

13
14
15
16

12

GRÓB

Nr

Tabela 4. Pomiary kości długich poszczególnych osób pochowanych w kryptach B1, B2, B3 i K2 z oszacowaną wysokością ciała

23

Krypta B8, pochówek 1

Krypta B8, pochówek 2
Krypta B8, pochówek 4
Krypta B8, pochówek 5

Krypta B8, pochówek 6

Krypta B9, pochówek1
Krypta B9, pochówek 2
Krypta B9, pochówek 4
Krypta B9, pochówek 5
Krypta B9, pochówek 8
Krypta B9, pochówek 12

Krypta B9, pochówek 13

12
13
14

15

16
17
18
19
20
21

22

K

M
?
M
M
M
M

M

?
M
M

?

M

M

M

K?
K?
K?
?
?
M
K

PŁEĆ

mat.
płód,
32t
1 mies.
ad.-mat.
mat.
mat.sen.
mat.
inf. I
mat.
mat.
dorosły
ad.
mat.sen.

mat.

dorosła
dorosła
dorosła
dorosły
inf. I
dorosły
mat.
mat.sen.

WIEK

294

289

322
−
321
308
332
323

339

347
325
135
333
315
336
−

−
328
333

48,5

49
−
332
336

321

−

342

326

−

−

humerus
(mm)
P
L
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
325
319

202

−
103
244
240
247
249

256

54
252
241

39

236

−

264

P
−
−
−
−
−
−
236

202

232
−
238
238
241
239

248

−
−
242

39

233

−

258

L
−
−
−
−
−
−
233

radius
(mm)

214

248
113
263
240
264
−

278

−
275
259

45

251

−

281

P
−
−
−
−
−
−
252

411
163
461
448
476
442
402

214

477

85
457
467

53

430

−

487

P
416
403
−
−
−
465
466

410

408
−
464
448
473
438

480

83
−
470

52

432

−

479

L
−
−
−
−
−
−
461

femur
(mm)

245
−
257
240
256
261

269

−
−
260

45

249

−

278

L
−
−
−
−
−
−
248

ulna
(mm)

326

−
145
376
366
373
366

399

68
388
−

45

−

−

390

P
−
−
−
−
−
−
370

330

354
−
376
363
371
369

−

67
381
389

45

−

−

387

L
−
−
−
−
−
−
371

tibia
(mm)

321

−
−
−
−
361
359

395

61
381
−

45

−

−

380

P
−
−
−
−
−
−
359

320

339
−
−
353
−
364

−

61
−
382

45

−

−

377

L
−
−
−
−
−
−
360

fibula
(mm)

153

165
−
171
167
172
170

176

172
173

−

167

−

176

157
154
−
−
−
171
167

WC
(CM)

Objaśnienia: inf. I – infans I (dzieciństwo młodsze od 0 do około 6−7 lat), ad. – adultus (wiek dorosły od 22 do 30−35 lat), mat. – maturus (wiek dojrzały od 35 do 50−55 lat), sen. – senilis (wiek starczy powyżej 55 lat)

9

11

Krypta B7, pochówek 2

8

10

Krypta B6, pochówek 1
Krypta B6, pochówek 2
Krypta B6, pochówek 2
Krypta B6, pochówek 5
Krypta B6, pochówek 3
Krypta B6, pochówek 5
Krypta B7, pochówek 1

1
2
3
4
5
6
7

Krypta B7, pochówek 3,
czaszka
Krypta B7, pochówek 4

GRÓB

Nr

Tabela 5. Pomiary kości długich poszczególnych osób pochowanych w kryptach B6, B7, B8 i B9 z oszacowaną wysokością ciała

A NT RO P O L O G I A

24

Tabela 6. Porównanie oszacowanych wysokości ciała populacji historycznych z różnych stanowisk Polski południowej
STANOWISKO
Rynek X–XI,
Kraków
Kościół
św. Wojciecha
XI–XII, Kraków
Ostrów Lednicki
Lubsko
Gliwice
Franciszkanie

MĘŻCZYŹNI KOBIETY
WC (cm)
WC (cm)

WDP
(%)

AUTOR OPRACOWANIA

170,0

157,0

7,6

Głąb i in. (2010)

171,2

158,8

7,6

Wróbel (2001)

168,3
170,0
171,6
170,7

159,3
161,0
160,0
158,0

5,3
5,3
6,8
7,4

Kaźmierowska (1988)
Świątek (2001)
Głąb, Szostek (2003)
Głąb (2019)
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Kilka rozpoznanych patologii i anomalii rozwojowych zasługuje na szczególną uwagę.
W jednym przypadku zaobserwowano ślady aktywnych w chwili śmierci reakcji zapalnych
okostnej, które mogły być wynikiem silnego urazu w okolicy kończyny dolnej lub być może syfilisu (krypta B3/2, ryc. 4). Poza tym w badanym zespole zaobserwowano występowanie złamań:
obojczyka i żeber (krypta B3/1, ryc. 5), trzonu kości łokciowej (krypta B8/6, ryc. 6), górnej części trzonu prawej kości udowej (krypta B5/14, ryc. 7). U mężczyzny odnalezionego w krypcie
B5 w trumnie nr 5 rozpoznano trwały zrost w prawym stawie łokciowym (ryc. 8), co powodowało całkowitą nieruchomość w zakresie zginania, nawracania i odwracania przedramienia. Za
pierwotną przyczynę należy uznać młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów lub gruźlicę
kości, za mniej prawdopodobne złamanie bliższych nasad obu kości przedramienia, spowodowane upadkiem. U tej samej osoby stwierdzono również wyraźne zmiany przerostowe na trzonie (ryc. 9) i w okolicy rzepkowej lewej kości piszczelowej, co może świadczyć o przewlekłym
zapaleniu okostnej lub gruźlicy kości.
W innym przypadku (krypta B3/3) zauważono także występowanie na obu kościach ramiennych (ryc. 10) wyrostków nadkłykciowych (processus supracondylaris), nazywanych również ptasimi pazurami (ang. avian spur). Ich obecność może skutkować neuropatią nerwu
pośrodkowego i uciskiem na tętnicę ramienną; przeważnie jednak nie wywołuje powikłań.
W populacji generalnej występuje rzadko (około 1%). W analizownym materiale odnotowano kilka przykładów zwyrodnień mostka (krypta B5/11, ryc. 10; krypta B7/1, ryc. 12; krypta B8/6, ryc. 13; krypta B5/12, ryc. 14) oraz kręgów piersiowych (krypta B5/12, ryc. 15; krypta B8/6, ryc. 16) i lędźwiowych (krypta B3/3, ryc. 17). U mężczyzny złożonego w krypcie B5
w trumnie nr 14 (ryc. 18) rozpoznano na trzonie prawej kości udowej postępujące kostniejące
zapalenie mięśnia (Myositis ossificans traumatica). Urazy i anomalie stwierdzono także na kilku czaszkach: poważny przyżyciowy uraz nosa (krypta B9/4, ryc. 19), mocno wykształconą guzowatość potyliczną zewnętrzną w postaci „dziobu papuziego” (krypta B5/19, ryc. 20) i torus
palatinus. (kostny występ na podniebieniu, krypta B7/3, ryc. 21). Dorosły mężczyzna, którego
szczątki odnaleziono w krypcie B5 w trumnie nr 25 miał natomiast mocno wykształcony grzebień krzyżowy pośrodkowy (ryc. 22).
Na szczególną uwagę zasługuje pochówek księdza, którego częściowo zmumifikowane
szczątki o różowym przebarwieniu, znajdowały się w krypcie B9 (krypta B9/1, ryc. 23, 24, 25).

A n ali z a an at o m o ant r o pologi c z n a s z c z ąt kó w lu dz ki c h

Objaśnienia: WC – wysokość ciała, WDP – wskaźnik dymorfizmu płciowego.
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Podczas badania czaszki zaobserwowano domniemany rozszczep podniebienia (palato schisis).
Zmiana ta jest prawdopodobnie konsekwencją późniejszego pojawienia się torbieli linii środkowej (ang. midline cyst), która spowodowała regularny owalny ubytek podniebienia kostnego. Uzupełniono go wypełniającą protezą, która pozwalała w miarę swobodnie żuć i przełykać pokarm. Podstawa protezy wykonana jest z pozłacanej płytki miedzianej. Trzon protezy
wchodzącej w jamę nosową stanowił zwitki gazy osadzone na centralnie umieszczonym trzpieniu. Zmiany w obrębie podniebienia kostnego i szczegółowa analiza zastosowanej protezy oraz
ostateczne wyjaśnienie przyczyny różowego przebarwienia szkieletu będą przedmiotem odrębnej publikacji. Badania posiewowe i mikroskopii skaningowej nie rozstrzygnęły problemu różowego przebarwienia szkieletu. Konieczne jest wykonanie badań genetycznych, celem stwierdzenia, jaki rodzaj bądź gatunek bakterii spowodował wystąpienie przebarwienia.

Ryc. 3. Żuchwa z widocznym kamieniem na zębach, krypta B9 pochówek 1, fot. H. Głąb

Ryc. 4. Zmiany spowodowane zapaleniem okostnej (?). Być może syfilis, fot. H. Głąb
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Ryc. 6. Złamanie centralne trzonu kości łokciowej i prawidłowe zrośnięcie, krypta B8 pochówek 6, fot. H. Głąb

Ryc. 7. Prawdopodobne złamanie górnej części trzonu prawej kości udowej, krypta B5 pochówek 14, fot. H. Głąb

A n ali z a an at o m o ant r o pologi c z n a s z c z ąt kó w lu dz ki c h

Ryc. 5. Złamania na dwóch lewych żebrach, zrośnięte, krypta B3 pochówek 1, fot. H. Głąb
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Ryc. 8. Trwały zrost w stawie łokciowym prawym, krypta B5 pochówek 5, fot. H. Głąb

Ryc. 9. Wyraźne zmiany przerostowe na trzonie i w okolicy rzepkowej lewej kości piszczelowej, krypta B5 pochówek
5, fot. H. Głąb

Ryc. 10. Wyrostki nadkłykciowe na obu kościach ramiennych (processus supracondylaris), nazywane również ptasimi
pazurami (ang. avian spur), krypta B3 pochówek 3, fot. H. Głąb

Ryc. 11. Rękojeść mostka i wyrostek mieczykowaty zrośnięte z trzonem mostka, krypta B5 pochówek 11, fot.
H. Głąb

Ryc. 13. Przyrośnięcie pierwszych żeber do rękojeści mostka i nietypowo rozwidlony i wydłużony wyrostek mieczykowaty, krypta B8 pochówek 6, fot. H. Głąb

Ryc. 14. Skostnienie części chrzęstnych żeber, krypta B5 pochówek 12, fot. H. Głąb
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Ryc. 12. Zrośnięty trzon mostka z rękojeścią i wyrostkiem mieczykowatym, silnie wygięty do przodu. Prawdopodobne zmiany o podłożu krzywiczym lub gruźlicy odcinka piersiowego kręgosłupa, krypta B7 pochówek
1, fot. H. Głąb

Ryc. 15. Blok w obrębie czterech kręgów piersiowych (III, IV, V i VI). Zmiany o podłożu artretycznym, krypta B5
pochówek 12, fot. H. Głąb
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Ryc. 16. Wyraźne osteofity na kręgach piersiowych (podłoże artretyczne), krypta B8, pochówek 6, fot. H. Głąb

Ryc. 17. Zrośnięcie III i IV kręgu lędźwiowego w obrębie wyrostków stawowych górnych i dolnych, krypta B3 pochówek 3, fot. H. Głąb

Ryc. 18. Myositis ossificans traumatica (postępujące kostniejące zapalenie mięśnia) na trzonie prawej kości udowej),
krypta B5 pochówek 14, fot. H. Głąb

Ryc. 19. Czaszka męska z wyraźnym, poważnym przyżyciowym urazem nosa. Skrzywiony jest również kolec nosowy dolny, krypta B9 pochówek 4, fot. H. Głąb

Ryc. 20. Czaszka mężczyzny z mocno wykształconą guzowatością potyliczną zewnętrzną w postaci „dziobu papuziego”, krypta B5 pochówek 19, fot. H. Głąb
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Ryc. 21. Torus palatinus. Częstość występowania zdecydowanie większa w populacjach arktycznych, związana najprawdopodobniej z forsowaniem aparatu żucia, czynnikami genetycznymi oraz rodzajem diety, krypta B7
pochówek 3 (Capasso, Kennedy, Wilczak 1999, s. 16–18), fot. H. Głąb

Ryc. 22. Mocno wykształcony grzebień krzyżowy pośrodkowy (dorosły mężczyzna), krypta B5 pochówek 25, fot.
H. Głąb

Ryc. 23. Widok w projekcji bocznej czaszki męskiej o delikatnej budowie. Zwraca uwagę odchylony w prawo kolec
nosowy dolny, krypta B9 pochówek 1, fot. H. Głąb

Ryc. 24. Mumifikacja prawej stopy i części podudzia, krypta 9 pochówek 1, fot. H. Głąb
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Ryc. 25. Domniemany rozszczep podniebienia (palato schisis). Zmiana w obrębie podniebienia jest prawdopodobnie
konsekwencją późniejszego pojawienia się torbieli linii środkowej (ang. midline cyst), krypta B9 pochówek 1,
fot. H. Głąb

=K\UYPKQ dO ]dMd¢^UKWS ,YVO]©KaK @ A]^cNVSaOQY
W sarkofagu znajdowały się szczątki co najmniej trzech dorosłych osób (tab. 7, 8). Wszystkie
szkielety są w wysokim stopniu niekompletne, trudno zatem przyporządkować kości do określonych osobników. Sytuację komplikuje fakt, że szczątki zostały pokryte substancją o konsystencji żywicy lub gęstego lakieru bezbarwnego. Naturalną konsekwencją tego działania jest
zmiana barwy materiału kostnego.

-dK]dUK +
Czaszka jest symetryczna, lekko zdeformowana, trudno jednak rozstrzygnąć, czy przyżyciowo, czy post mortem. Zwraca uwagę zdecydowanie bardziej wydatny prawy łuk brwiowy, który
po swojej prawej stronie ma wcięcie nadoczodołowe, po lewej zaś otwór. Nie zaobserwowano

niespecyficznych wyznaczników stresu w postaci cribria orbitalia i hipoplazji szkliwa. Ukształtowanie elementów morfologicznych czaszki nie budzi wątpliwości w kontekście określenia płci.
Górne krawędzie oczodołów są obłe, wyrostki sutkowe kości skroniowych rozbudowane, a kresa
karkowa wyraźnie zaznaczona. Mężczyzna zmarł w wieku około 35 do 40 lat. W zachowanej niekompletnie prawej szczęce zagubione post mortem I1, I2, C, P1, P2 obecne M1 i M2. W żuchwie po
prawej stronie zachowany I1 zagubione post mortem I2, C, P1. Po stronie lewej zachowane I1 i I2.

Tabela. 7. Wymiary czaszek z sarkofagu Bolesława Wstydliwego
Nr

CZASZKI Z SARKOFAGU

PŁEĆ

WIEK

WG

WWD WWSZ WCZC WTC WTG WO (P/L)

WN

1

Czaszka A
Czaszka B
(domniemany Bolesław
Wstydliwy)
Czaszka C
(rozkruszona, niekompletna)

M

ad.-mat.

73,9

70,2

95,0

68,3

−

47,1

M

mat.-sen.

84,0

76,0

90,5

−

−

−

−

−

M

mat.-sen.

−

−

−

−

−

−

−

−

2
3

52,3 80,9/78,6

Objaśnienia: WG – wskaźnik główny (szerokościowo-długościowy), WWD – wskaźnik wysokościowo-długościowy,
WWSZ – wskaźnik wysokościowo- szerokościowy, WCZC – wskaźnik czołowo-ciemieniowy, WTC – wskaźnik twarzy morfologiczny (całkowity), WTG – wskaźnik twarzy górnej (górnotwarzowy), WO – wskaźnik
oczodołowy, WN – wskaźnik nosa, Objaśnienia: ad. – adultus (wiek dorosły od 22 do 30−35 lat),
mat. – maturus (wiek dojrzały od 35 do 50−55 lat), sen. – senilis (wiek starczy powyżej 55 lat)

Czaszka rozkruszona. Zachowana jest łuska kości potylicznej z wydatną kresą karkową,
tylne partie obu kości ciemieniowych oraz trzy ułamki dolnych partii kości ciemieniowych, prawa kość skroniowa z odłamanym częściowo wyrostkiem sutkowatym, z otworem słuchowym
zewnętrznym, wyrostkiem jarzmowym kości skroniowej i wyrostkiem skroniowym kości jarzmowej. Morfologia kości pokrywowych czaszki oraz ich masywność wskazuje na płeć męską
osoby i późny wiek w chwili zgonu – maturus/senilis. Na podstawie danych umieszczonych w tabeli 8 można zasugerować, że kości: prawa udowa (1) i prawa piszczelowa (3) należały do tej samej osoby, natomiast prawa piszczelowa (2) oraz lewa łokciowa (4) do drugiej osoby. Ze szkieletu pozaczaszkowego sarkofagu znajdowało się: kilkanaście fragmentów żeber z obu stron
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Domniemane szczątki Bolesława V Wstydliwego. Niekompletnie zachowana czaszka jest delikatnej budowy, krótka, choć łuki brwiowe są zdecydowanie zaznaczone. Górne krawędzie oczodołów mają ukształtowanie pośrednie. Na prawym sklepieniu oczodołu widoczne cribra orbitalia. W okolicach szwu wieńcowego, nad lewym skrzydłem większym kości klinowej, widoczny
kostniak (osteoma). Kresa karkowa miernie zaznaczona. Szwy czaszkowe całkowicie zobliterowane. Należy domniemywać, że osoba zmarła po osiągnięciu 50. roku życia. Z trzewioczaszki
zachowana jest niemal kompletna lewa kość jarzmowa z wyrostkiem czołowym, fragment lewej kości szczękowej z tkwiącym w zębodole M2. Prawa szczęka z zębami P1, P2, M1 i zagubionymi pośmiertnie I1, I2 i C, po stronie lewej obecny był również przyżyciowo I1. Lewe ramię
żuchwy z fragmentem trzonu i zębodołami M1, M2, M3. Ułamek prawej szczęki z kością podniebienną i zębodołem M3 nie przynależący do czaszki B.

ciała, jeden kręg lędźwiowy osoby dorosłej płci męskiej, górna nasada prawej kości ramiennej,
prawa kość miednicza o cechach zdecydowanie męskich, fragment lewej kości miedniczej bez
kości łonowej i części talerza kości biodrowej.

Tabela. 8. Wymiary kości długich z sarkofagu Bolesława Wstydliwego

1

Prawa udowa

Długość kości
(mm)
460

2

Prawa piszczelowa

389

3
4

Prawa piszczelowa
Lewa łokciowa

370
274

Kości długie
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WC
(cm)
170
176
170
174

Płeć i wiek
męska, dorosły
męska, dorosły
męska, dorosły
męska, dorosły

-dK]dUK Kości biodrowe można by powiązać z czaszką B. Ponadto w materiale szkieletowym wystąpiła
rozkruszona kość krzyżowa, którą należy wiązać z obu kośćmi miedniczymi. Stan zachowania
kości krzyżowej nie pozwala na dopasowanie jej do wyżej opisanych kości miedniczych. Z kości
stóp zachowana jest prawa piętowa i lewa skokowa.

Badania koncentracji wybranych pierwiastków u pochowanych
osób
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Szkielet jest naturalnym rezerwuarem pierwiastków dla organizmu. Skład chemiczny kości zależy od abiotycznych i biotycznych czynników środowiska, oddziałujących na każdy żywy organizm. Do części nieorganicznej środowiska zaliczamy skład chemiczny gleby, skał, wody
oraz − odgrywających podstawową rolę w procesach biologicznych − flory i fauny. W drugim
przypadku rozpatrujemy składniki pokarmowe pobierane z różnych poziomów troficznych. Na
koncentrację pierwiastków śladowych i makroelementów wpływ mają również: wiek, płeć, etap
rozwoju danego organizmu, środowisko życia, dieta, a także czynniki chorobotwórcze.
Kości zbudowane są z części organicznej, której głównym budulcem są włókna kolagenowe, oraz mineralne. Przeważającym komponentem części nieorganicznej, stanowiącym
ok. 70% całkowitej suchej masy kości, jest fosforan wapnia. Występuje on głównie w formie hydroksyapatytu – Ca10(PO4)6(OH)2 (Sawicki 2000, s. 138–153).
Podczas procesu przebudowy tkanki kostnej, trwającego przez niemal całe życie osobnika, do części mineralnej mogą być wbudowywane jony różnych pierwiastków, które zostały zaabsorbowane ze środowiska zewnętrznego, np. stront, bar, ołów, magnez czy sód, charakteryzujące się dużym powinowactwem do wapnia. Mogą to być również metale ciężkie, takie jak
rtęć czy kadm. Analiza wymiany chemicznej w obrębie kryształów fosforanu wapnia pozwala
na stworzenie zbioru pierwiastków, dzięki którym możliwe jest badanie biologii populacji historycznych pod kątem diety, kondycji biologicznej, zanieczyszczenia środowiska czy migracji
(Ezzo i in. 1995, s. 471–481; Szostek 2006, s. 10–16).
W chwili śmierci osobnika kości nadal podlegają dynamicznym procesom. Zachodzące zmiany tłumaczy się procesem diagenezy, definiowanej jako suma powiązanych ze sobą fizycznych, chemicznych i biologicznych procesów, które zmieniają cały materiał archeologiczny
w środowisku pochówku; procesy te będą modyfikować oryginalne chemiczne i/bądź strukturalne właściwości części mineralnej obiektu i będą decydować o jego ostatecznym losie w zakresie zachowania bądź zniszczenia (Wilson i Pollard 2002, s. 644–651).
Otoczenie pośmiertne, w jakim znajduje się szkielet, może zmniejszać lub zwiększać ilość,
a także rodzaj pierwiastków zmagazynowanych w kościach. Diageneza działa bowiem przez
proces podstawienia jonowego. Różne jony rozpuszczalne w glebie mogą zatem zastępować kationy i aniony normalnie występujące w biogennym apatycie (Pucéat in. 2004, s. 83–97; Szo-
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stek i in. 2011, s. 93–112). Niezwykle ważna staje się zatem ocena stopnia przebiegu tego
procesu w momencie przeprowadzania analiz biochemicznych. Podstawową rolę w przebiegu
procesów diagenetycznych odgrywa gleba: jej pH, struktura czy skład, jak również obecność
mikroorganizmów. W przypadku materiału pochodzącego z krypt brak bezpośredniego kontaktu ciała z glebą wyklucza jej wpływ na proces diagenezy. Istotnymi czynnikami mogącymi
warunkować ten proces i zmianę składu pierwiastków w materiale kostnym pozostają jednak
nadal bakterie, grzyby oraz woda (Kendall i in. 2018, s. 21–37).
Zmiany post mortem zależą także od czynników wewnętrznych, takich jak gęstość i struktura kości. Same pierwiastki również różnią się podatnością na ten proces. Do najbardziej stabilnych pierwiastków zaliczamy: wapń, kadm, cynk, stront, sód, fosfor oraz ołów. Pierwiastki
te nie są podatne na procesy diagenetyczne i nie wchodzą w reakcje ze środowiskiem pośmiertnym. Dodatkowo fosfor uznawany jest za wskaźnik chemicznego stanu zachowania szkieletu, a stosunek Ca:P pozwala na ocenę przydatności materiału kostnego do dalszych analiz chemicznych. Wskaźnik ten musi się znajdować w przedziale przyżyciowych wartości, które dla
kości mieszczą się w zakresie 2,12–2,18 (Ezzo i in. 1995, s. 471–481; Szostek 2006, s. 10–16).
W celu oceny zawartości wapnia, fosforu, żelaza, ołowiu i rtęci od 29 osobników (5 kobiet,
20 mężczyzn, dla 4 brak możliwości oceny), pochodzących z pochówków z krypt kościoła św.
Franciszka z Asyżu w Krakowie, pobrano po jednym żebrze. Po oczyszczeniu materiał kostny
został zmielony, a otrzymany pył kostny przekazany do Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, celem wykonania oznaczeń ilościowych wybranych pierwiastków.
Zawartość rtęci oznaczono, wykorzystując metodę bezpłomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej z generowaniem zimnych par rtęci (CV-AAS), na analizatorze MA-300
(Nippon Instruments Co.) przy długości fali 253,3 nm. Pomiar wykonano dwukrotnie i wyliczono średnią arytmetyczną.
Ocena poziomu wapnia, fosforu, żelaza, rtęci i ołowiu została poprzedzona mineralizacją prób w stężonym kwasie azotowym, którą przeprowadzono z wykorzystaniem systemu
mikrofalowego Ultra Wave (Milestone). Przygotowane próby pozwoliły ocenić zawartość fosforu metodą atomowej spektrometrii emisyjnej, ze wzbudzeniem indukcyjnym sprężonym
(ICP-OES) (spektrometr firmy Thermo Jarell Ash), oraz pozostałych pierwiastków metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (spektrometr SOOLAR M6). Pomiaru stężenia wapnia dokonano z atomizacją w płomieniu acetylen/podtlenek azotu przy długości fali 422,7 nm, natomiast żelaza i ołowiu przy długościach fali odpowiednio: 248,3 nm oraz 217 nm z atomizacją
w płomieniu acetylen/powietrze. Wszystkie pomiary wykonano dwukrotnie, a następnie wyliczono wartości średnie.
W tabeli nr 9 przedstawiono wartości dla poszczególnych pierwiastków. W przypadku
wapnia i fosforu otrzymane wyniki są zbliżone dla wszystkich analizowanych prób i mieszczą się w następujących przedziałach: 128 130–159 530 mg/kg [ppm] dla wapnia oraz 90 810–
–124 700 mg/kg [ppm] dla fosforu. Dla żelaza minimalna odnotowana wartość wyniosła
311,6 mg/kg [ppm], maksymalna zaś 3255 mg/kg [ppm]. Dla ołowiu wykazano odpowiednio
27,9 i 594 mg/kg [ppm], a dla rtęci 0,77 i 1615 μg/kg [ppb].

Tabela 9. Wartości stężenia dla poszczególnych pierwiastków

2
11
4
2
7
14
11
25
2
9
23
12
5
19
18
10

PŁEĆ/WIEK
mężczyzna/
mat.
mężczyzna/ ad.
mężczyzna/
mat.-sen.
mężczyzna/
mat.-sen.
?
mężczyzna/
mat.-sen.
kobieta/
mat.-sen.
mężczyzna/
mat.
mężczyzna/
?
kobieta/
mat.
kobieta/
ad.-mat.
mężczyzna/
mat.-sen.
mężczyzna/
mat.
mężczyzna/
mat.
mężczyzna/
mat.-sen.
mężczyzna/
mat.

Ca
(mg/kg)

Fe
Hg
(mg/kg)
(mg/kg)
KRYPTA B2

P
(mg/kg)

Pb
(mg/kg)

Ca/P

159 530

410,4

57,35

104240

66,57

1,530411

152 430

472,2
KRYPTA B3

24,6

114100

98,02

1,335933

145 840

499,9

12,5

108 310

27,9

1,346505

141 710

797,6

1108

102 290

100,8

1,385375

155 370

828,6
11,55
KRYPTA B5

117 290

49,77

1,324665

152 360

605,1

13,55

104 150

188,4

1,46289

156 950

437,7

2,85

115 170

217,8

1,362768

152 540

989,2

59,6

115 850

40,53

1,316703

152 670

679,5

15,6

37,65

1,297883

151 520

324,3

10,2

106 000

166,4

1,429434

157 300

311,6

76,6

110 860

87,88

1418907

152 410

2016

169,3

108 300

273,7

1,407295

148 370

482,2

61,3

110 300

147,6

1,34515

149 890

635

12,95

108 470

146,4

1,381857

147 660

679,5

69,3

104 830

594

1,408566

140 480

603,3

8,85

102 500

184,3

1,370537

117 630

KRYPTA B7
1
3
4
2

kobieta/
ad.

143 150

639,8

3,25

100 000

214,5

1,4315

?

139 640

816,2

6,35

94 750

169,2

1,473773

155 520

385,8

28,15

119 700

75,62

1,299148

158 540

349,5

16,65

118 470

135,3

1,338229

mężczyzna/
ad.-mat.
mężczyzna/
ma.-sen.

KRYPTA B8
6
4
5

mężczyzna/
?
mężczyzna/
?
?

154 890

738,7

7,85

111 060

159,9

1,394652

141 790

1 334

15,15

104 240

165,2

1,360226

137 030

1 186

892,9

90 810

242,3

1,508975
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POCHÓWEK

Tabela 9. Wartości stężenia dla poszczególnych pierwiastków (ciąg dalszy)
POCHÓWEK

13
4
12

40

1
5
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8

PŁEĆ/WIEK
kobieta/
ad.
mężczyzna/
mat.
kobieta/
mat.
mężczyzna/
mat.-sen.
mężczyzna/
?
?

Ca
(mg/kg)

Fe
Hg
(mg/kg)
(mg/kg)
KRYPTA B9

P
(mg/kg)

Pb
(mg/kg)

92 840
139

Ca/P

148 660

1 201

35,05

1,601249

150 470

525,9

38,85

118 220

57,58

1,272796

156 680

400,4

0,77

124 700

36,23

1,256455

132 490

3 255

1 615

100 130

62,6

1,32318

128 130

766,5

160,1

112 880

39,12

1,135099

150 090

1 044

18,8

112 420

41,83

1,335083

Objaśnienia: ad. – adultus (wiek dorosły od 22 do 30−35 lat), mat. – maturus (wiek dojrzały od 35 do
50−55 lat), sen. – senilis (wiek starczy powyżej 55 lat).

Ocena wskaźnika Ca/P wykazała, że u większości zmarłych nie przekroczył on wartości
1,5, tylko w trzech przypadkach wynik był nieznaczenie wyższy. Otrzymane wartości znajdują się zatem poniżej przedziału charakterystycznego dla wyników przyżyciowych, co może
wskazywać na postępowanie procesu diagenezy. Z analiz należało więc wykluczyć żelazo, gdyż
w świetle uzyskanych wartości wskaźnika Ca/P jego poziom może nie odzwierciedlać życiowej
koncentracji tego pierwiastka.
Zgodnie z danymi literaturowymi ołów jest pierwiastkiem opornym na proces diagenezy, dlatego wyniki powyższego badania mogą odzwierciedlać jego zawartość w kości u żywego człowieka (Rasmussen i in. 2015, s. 358–370; Szostek 2006, s. 10–16). Ołów akumuluje się
w kościach oraz zębach i nie podlega naturalnym procesom usuwania go z organizmu. Jego stężenie w organizmie wzrasta wraz z wiekiem osobnika (Ericson i in. 1991, s. 217–224; Hwa-Yen
i in. 2013, s. 71–77; Rasmussen iin.2015, s. 358–370). Pierwiastek ten wykazuje również większą koncentrację u mężczyzn niż u kobiet (Ericson i in. 1991, s. 217–224; Hwa-Yen i in. 2013,
s. 71–77; Rasmussen i in.2015, s. 358–370). W przypadku osobników z krypt kościoła krakowskiego duża dysproporcja między liczbą kobiet (5) i mężczyzn (20) oraz niemożność określenia
płci czworga zmarłych udaremniła badanie poziomu stężenia ołowiu (a także pozostałych pierwiastków) w zależności od płci. Niemożliwe okazało się ustalenie wieku 8 osób, a 9 było na granicy grup wiekowych adultus-maturus i maturus-senilis, co również ogranicza ocenę koncentracji pierwiastka z uwzględnieniem tej zmiennej.
Ołów nie pełni żadnych funkcji w organizmie, dlatego jego poziom w materiale kostnym wydaje się proporcjonalny do jego zawartości w środowisku. Najczęściej pochodzi on ze
źródeł antropogenicznych – ołowianych monet, rur i pokryć dachowych, farb (Burton 2008,
s. 443–460). Jednym z głównych źródeł ołowiu dla populacji historycznych mogły być szkliwione naczynia zawierające tlenek ołowiu, który w połączeniu z kwaśnym bądź słonym pożywieniem uwalniał do niego jony ołowiu. Wysokie koszty takich naczyń pozwalają przypuszczać,
że na jego oddziaływanie bardziej narażone były osoby z wyższych warstw społecznych i z ob-
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szarów zurbanizowanych. Potwierdzeniem są wyniki otrzymane przez Rasmussen i in. (2015,
s. 358–370), wskazujące, że poziom ołowiu w materiale kostnym wyższy niż w środowisku dotyczył prawie wszystkich osób żyjących w mieście, a na wsi tak dużą ilość stwierdzono tylko
u 1/3 mieszkańów. Podobnie wysokie poziomy ołowiu uzyskano w bieżącym badaniu. Grattan i in. (2002, s. 297–307), analizując poziom ołowiu u mieszkańców Wadi Faynan – obszaru obejmującego kopalnię miedzi i innych metali oraz tereny silnie zurbanizowane w okresie
rzymskim – stwierdził, że jego zawartość w materiale kostnym zawiera się w liczbach pomiędzy
1,0 do 289,2 ppm. Takie wyniki mogą świadczyć o stosunkowo częstym kontakcie badanych
z tym pierwiastkiem.
W badaniach przeprowadzonych przez Charlier (2006, s. 255–263), Fornaciari in. (2011,
s. 109–115) oraz Rasmussen i in. (2008, s. 2295–2306; 2013, s. 1–10) nie odnotowano wpływu procesu diagenezy na zawartość rtęci w materiale kostnym. Dodatkowo pierwiastek ten
w większości występuje jako siarczek rtęci (II) (HgS), charakteryzujący się dużą stabilnością,
co w połączeniu z niewielką koncentracją rtęci w środowisku zewnętrznym w istotny sposób
może ograniczać wymianę jonową między kością a środowiskiem pochówku. Rtęć jest metalem, który w przeszłości wykorzystywany był w medycynie jako barwnik (cynober) oraz w procesie złocenia. Stąd, w przeciwieństwie do ołowiu, kontakt z tym pierwiastkiem był ograniczony do wąskiej grupy społecznej. Rtęć najczęściej wykorzystywana była do leczenia wszelkiego
rodzaju zmian skórnych. Dlatego, gdy w XV wieku w Europie pojawiła się kiła, uważana za chorobę skóry, rtęć zaczęto stosować pod różnymi postaciami. Aplikowana była jako maść, którą chory był nacierany, a następnie owijany materiałem i ogrzewany, aby zwiększyć efektywność wchłaniania. Stosowane były również opary rtęci, powstałe w wyniku spalania cynobru.
W XVIII i XIX wieku spopularyzowało się przyjmowanie tabletek rtęciowych. Rtęć może wpływać na procesy mitotyczne bakterii wywołujących syfilis, co w połączeniu z działaniem przeciwzapalnym powoduje zanik krost oraz owrzodzeń charakterystycznych dla tej choroby (Tucker 2007, s. 220–224). Maść rtęciową aplikowano nie tylko chorym na kiłę, ale też osobom ze
zmianami skórnymi o podobnym do syfilisu obrazie.
W badanych pochówkach zawartość rtęci była niska (tab. 9). Tucker (2007, s. 220–224),
analizując zawartość rtęci w układzie kostnym osób z typowymi dla kiły zmianami, uzyskała
wartości pomiędzy 6 a 17 ppm. Także Rasmussen i in. (2008, s. 2295–2306), analizując szczątki osób z trądem i kiłą, stwierdzili, że większość wyników mieści się w zakresie wartości tła,
oszacowanym na 50–100 ppb. Może to oznaczać, że zmarli z krypt kościoła św. Franciszka nie
mieli kontaktu z rtęcią wcale albo jedynie krótko przed śmiercią, dlatego nie zdążyła wniknąć
w strukturę mineralną kości. Tylko w przypadku trzech osób z kościoła krakowskiego mamy do
czynienia z wyższymi wartościami. W znacznym stopniu odbiegają one od pozostałych pomiarów, co może wskazywać na kontakt z omawianym pierwiastkiem. W przypadku pochówku 2
z krypty B3 wysoki poziom rtęci pokrywa się ze zmianami na materiale kostnym, które mogą
świadczyć, że osobnik ten cierpiał na syfilis.
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Już od wczesnych lat 80. ubiegłego wieku archeolodzy dostrzegali potencjał genetyki molekularnej w odtwarzaniu przeszłości populacji i genealogii pojedynczych osób, których szczątki ujawniano w toku wykopalisk prowadzonych w różnych częściach świata. Połączenie warsztatu archeologii i genetyki stało się podstawą dla zdefiniowania wyspecjalizowanej dziedziny
badań zwanej archeogenetyką, w której dokonuje się rekonstrukcji przeszłości człowieka metodami genetyki molekularnej (Renfrew 2000, s. 3–11). Badania archeogenetyczne mogą dotyczyć próbek współczesnych populacji, których przeszłość odtwarza się za pomocą różnych
modeli powstawania zmienności DNA w czasie i przestrzeni (Soares i in. 2010, s. 174–183);
można je jednak prowadzone bezpośrednio na próbkach kopalnego materiału biologicznego, pochodzącego z różnych stanowisk archeologicznych, obiektów muzealnych, relikwii itd.
(Hagelberg i in. 2015). W zależności od celu badań, przedmiotem analizy są fragmenty DNA
dziedziczone od obojga rodziców (tzw. jądrowe markery autosomalne) bądź tylko od ojca lub
matki (tzw. markery haploidalne). W ostatnim czasie, dzięki postępowi w zakresie laboratoryjnych technik analizy DNA, stały się możliwe również badania całego DNA, czyli pełnych
genomów kopalnych próbek (Allentoft i in. 2015, s. 167–172). Do markerów autosomalnych
zaliczane są m.in. mikrosatelity (STRs, ang. short tandem repeats) oraz polimorfizmy jednonukleotydowe (SNPs, ang. single nucleotidepolymorphisms), zlokalizowane poza chromosomami płci; markerami haploidalnymi są natomiast mitochondrialny DNA (mtDNA) oraz nierekombinująca część chromosomu Y (NRY). MtDNA dziedziczy się u człowieka wyłącznie w linii
żeńskiej, natomiast NRY przekazywany jest z ojca na syna. Ze względu na taki sposób dziedziczenia wynik badania mtDNA i NRY określa się mianem haplotypu. Badania mtDNA mogą
dotyczyć całych cząsteczek lub ich wybranych części, np. wykazującego dużą zmienność w populacji niekodującego regionu kontrolnego. MtDNA jest szczególnie użytecznym markerem
w przypadku próbek kopalnych, gdyż występuje w dużej przewadze ilościowej nad DNA jądrowym, a także z racji swej organizacji fizycznej jest mniej od DNA jądrowego podatny na degradację. Badania NRY z kolei dotyczą najczęściej zlokalizowanych w tej części męskiego chromosomu markerów Y-STR lub Y-SNP. Zarówno cząsteczki mtDNA, jak i chromosomy Y można
podzielić na tzw. haplogrupy (klady), czyli grupy haplotypów wywodzących się od wspólnego
przodka. Haplogrupy charakteryzują się różnymi rozkładami częstości w różnych regionach
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geograficznych, dlatego określenie przynależności badanej próbki do określonej haplogrupy
może stanowić istotną informację o pochodzeniu biogeograficznym, reprezentowanej przez tę
próbkę linii męskiej lub żeńskiej. Dzięki tzw. datowaniu molekularnemu można z kolei określić
wiek ewolucyjny danej haplogrupy, czyli ocenić, kiedy żył ostatni wspólny przodek – założyciel
haplogrupy, oraz jak długo poszczególne haplotypy różnicowały się, począwszy od wspólnego
przodka. Datowanie molekularne haplogrup jest bardzo pomocne w odtwarzaniu różnych epizodów z historii populacji.
Przedmiotem niniejszego opracowania była analiza fragmentów mtDNA oraz loci Y-STR
z próbek materiału kostnego zabezpieczonego w kościele pw. św. Franciszka w Krakowie. Oznaczono haplotypem tDNA badanych osób (w przypadku jednej próbki również haplotyp Y-STR)
oraz określono ich przynależność haplogrupową, co pozwoliło na ocenę ich pokrewieństwa
w linii żeńskiej oraz pochodzenia biogeograficznego w linii żeńskiej i męskiej. Izolację DNA
z materiału kostnego prowadzono z zachowaniem najwyższej ostrożności, w celu uniknięcia
zanieczyszczenia obcym materiałem genetycznym. Podczas wykonywania procedur używano
jednorazowej odzieży ochronnej i rękawiczek, jednorazowych elementów zużywalnych, takich
jak probówki, tipsy i skalpele. Niezużywalne elementy wyposażenia, np. pojemniki i trzpienie stosowane do mielenia kości oraz blaty robocze, były dekontaminowane po badaniu każdej próbki. Warstwę powierzchniową fragmentów kości i zębów usuwano mechanicznie, a następnie materiał kostny inkubowano przez 5 minut w 10% roztworze wybielacza i trzykrotnie
płukano naprzemiennie w alkoholu i wodzie dejonizowanej. Ostatnim etapem dekontaminacji było poddanie fragmentów kostnych promieniowaniu UV przez 20 minut po obu stronach.
Materiał kostny sproszkowano, wykorzystując młynek kriogeniczny Spex ® Sample Prep, model 6875. Dla każdej próbki, w zależności od dostępności materiału, przeprowadzano minimum dwie izolacje DNA. Jedna z metod była oparta na ekstrakcji z użyciem komercyjnego
zestawu Prep Filer™ BTA Forensic DNA Extraction Kit (Applied Biosystems). Izolację przeprowadzano z 0,05 g proszku, zgodnie z instrukcją producenta. Druga wykorzystywana metoda,
nieznacznie zmodyfikowana dla potrzeb niniejszego eksperymentu, została opisana w publikacji Yang i in. (2004) – protokół B. W skrócie proszek kostny (od 0,26g do 1 g) inkubowano
w buforze lizującym (0,5 M EDTA pH 8,0, 0,5% SDS i 100 μg/ml proteinaza K) przez 48 godzin
w 56°C. Ekstrakcję DNA przeprowadzono metodą organiczną. Po redukcji objętości roztworów z wykorzystaniem Amicon® Ultra-4 (Millipore) ekstrakty DNA oczyszczono na kolumnach
QIAquick™ (Qiagen), zgodnie z instrukcją producenta. Ocenę stężenia DNA przeprowadzono metodą ilościowego PCR w czasie rzeczywistym (Real Time PCR) z wykorzystaniem zestawu QuantiFiler™ Duo DNA Quantification Kit i aparatu ViiA 7 (Applied Biosystems). Analizę
mtDNA przeprowadzono według aktualnych wytycznych Międzynarodowego Towarzystwa
Genetyki Sądowej (Parson i in. 2014, s. 134–142; Grzybowski i in. 2018, s. 242–258). Polimorfizm mitochondrialnego DNA (mtDNA) oznaczono poprzez analizę sekwencji polimorficznych
segmentów HVS I oraz HVS II położonych w obrębie regionu kontrolnego mtDNA. Amplifikację
segmentów HVS I oraz HVS II mtDNA przeprowadzono metodą PCR na sprzęcie firmy Applied
Biosystems (model 9700). Do reakcji wykorzystano sekwencje starterów przedstawione przez
Sullivana i jego zespół (Sullivan i in. 1992, s. 83–86) oraz Gabriel ze współpracownikami (Gabriel i in. 2001, s. 247–253). Sekwencjonowanie mtDNA przeprowadzono przy użyciu zestawu
BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems), w zakresie 15999–16400 pz
(region HVS I) oraz 30–407 pz (region HVS II), zgodnie z zaleceniami producenta. Produkty sekwencjonowania rozdzielano na automatycznym analizatorze DNA ABI 3130xl i analizowano przy użyciu oprogramowania SeqScape v. 2.5 (Applied Biosystems) względem sekwencji
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referencyjnej rCRS (Andrews i wsp., 1999). Częstość uzyskanych haplotypów mtDNA oszacowano, przeszukując populacyjną bazę danych EMPOP v. 4/R12 (empop.org) obejmującą haplotypy z Europy (12745), oraz własną bazę danych Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej
Katedry Medycyny Sądowej CM UMK (1037 haplotypów z populacji polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, czeskiej i słowackiej). Klasyfikację haplogrupową przeprowadzono z wykorzystaniem
globalnego drzewa filogenetycznego mtDNA człowieka PhyloTree (build 17), zrekonstruowanego na podstawie sekwencji pełnych genomów (van Oven, Kayser 2009, s. 386–394). Polimorfizm układów mikrosatelitarnych chromosomu Y (Y-STR) w zakresie tzw. haplotypu minimalnego: DYS385, DYS19, DYS389I/II, DYS390, DYS391, DYS392 i DYS393 oraz układów:
DYS437, DYS438, DYS439, DYS448, DYS456, DYS458, DYS481, DYS533, DYS549, DYS570,
DYS576, DYS635, DYS643 i Y GATA H4 oznaczono z wykorzystaniem zestawu PowerPlex®
Y23 System (Promega), zgodnie z zaleceniami producenta. Amplifikację przeprowadzono na
termocyklerze 9700 (Applied Biosystems). Produkty reakcji multipleksowej rozdzielano na automatycznym sekwenatorze DNA ABI 3130 i analizowano, używając oprogramowania GeneMapper ID
wersja 3.2 (Applied Biosystems), umożliwiającego ocenę położenia i wielkości fragmentów badanego DNA oraz określenie alleli występujących w badanych układach. Częstość występowania
oznaczonych haplotypów Y-STR oszacowano z wykorzystaniem bazy YHRD, R61 (yhrd.org).
Zgodnie z przewidywaniami, DNA uzyskany z badanego materiału kostnego występował
w minimalnych ilościach i nosił znamiona bardzo silnej degradacji. Świadczy o tym ujemny wynik testu Quantifiler Duo, wykorzystującego reakcję ilościowego PCR w czasie rzeczywistym
dla pięciu z sześciu badanych próbek, a także bardzo słabą wydajność amplifikacji mtDNA. Jedynie dla próbki oznaczonej numerem 6 uzyskano w teście Quantifiler Duo wynik świadczący
o obecności ludzkiego i męskiego jądrowego DNA w stężeniu powyżej 20 pg/l, co następnie pozwoliło uzyskać haplotyp Y-STR. Z kolei fragmenty regionu kontrolnego mtDNA udało się uzyskać w znakomitej większości przypadków jedynie dzięki powielaniu amplikonów o wielkości
od 125 do 170 p.z. (Gabrieli in. 2001, s. 247–53); przy próbach amplifikacji dłuższych fragmentów reakcje dawały wyniki ujemne. Warto podkreślić, że spadek wydajności reakcji PCR wraz ze
wzrostem długości amplikonów jest typowym zjawiskiem obserwowanym podczas analizy kopalnego DNA i jako taki stanowi jedno z tzw. kryteriów autentyczności wyników badania kopalnego DNA (Cooperi, Poinar 2000, s. 1139). O autentyczności wyników niniejszego opracowania świadczy również spełnienie szeregu kryteriów jakościowych, dotyczących analizy mtDNA
dla celów sądowych, opisanych w ostatnich rekomendacjach ISFG (Parson i in. 2014; Grzybowski i in. 2018, s. 242–258). Haplotypy dla regionu kontrolnego mtDNA udało się uzyskać dla
wszystkich badanych próbek (tab. 10), choć w większości przypadków, ze względu na konieczność wielu powtórzeń i wyczerpanie ekstraktów DNA, nie odtworzono fragmentów sekwencji
HVS II znajdujących się poniżej pozycji 302. Zawarte pomiędzy pozycjami 302 i 310 warianty długości (w tym heteroplazmie) nie mają jednak znaczenia identyfikacyjnego (Parsoni in.
2014, s. 134–142), a warianty sekwencji, które mogą się znajdować poniżej pozycji 310 w przypadku uzyskanych haplotypów nie są przesądzające dla prawidłowej klasyfikacji haplogrupowej (van Oven, Kayser 2009, s. 386–394). Ponieważ w porównywalnych zakresach sekwencji
mtDNA haplotypy uzyskane dla próbek materiału kostnego oznaczonych jako 1–6 są odmienne (tab. 10), można przyjąć, że próbki te pochodzą od osób niespokrewnionych w linii żeńskiej.
Wszystkie próbki wykazały przynależność do haplogrup mitochondrialnych charakterystycznych dla zachodniej części Eurazji (H, T1, U5a1 oraz I). Spośród oznaczonych kladów,
trzy próbki (oznaczone w 10 jako 1, 3 i 4) reprezentowały haplogrupę H, najczęściej występującą haplogrupę mitochondrialną w populacjach zachodniej Eurazji. W populacjach Słowian za-
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chodnich i wschodnich klad ten występuje z częstościami w granicach 37–45% (Grzybowski
i in. 2007, s. 141–147; Mielnik-Sikorska i in. 2013; Malyarchuk i in. 2017, s. 51–56). We współczesnej populacji polskiej średnia częstość haplogrupy H wynosi 43–42% (Jarczak i in. 2019),
podczas gdy w Europie obserwuje się ją ze średnią częstością 45%. Powstała ona najprawdopodobniej na Bliskim Wschodzie ok. 18 tys. lat temu, w Europie natomiast pojawiła się już po
szczycie ostatniego zlodowacenia, bo ok. 15 tys. lat temu (Soares i in. 2010, s. 174–183). Dziś
haplogrupa H wyróżnia się ogromnym wewnętrznym zróżnicowaniem, obejmuje bowiem ponad 100 mniejszych podkladów (van Oven i Kayser 2009, s. 386–394). Haplotyp regionu kontrolnego należący do haplogrupy H, ustalony dla próbki nr 3 (tab. 10), ma bardzo szeroki zasięg
występowania w populacji europejskiej, bez dodatkowych badań sekwencji regionu kodującego nie jest więc możliwe ustalenie jego głębszego pochodzenia podhaplogrupowego oraz charakterystycznego obrazu filogeograficznego. Dokładniejszej prawdopodobnej klasyfikacji podhaplogrupowej w obrębie H udało się natomiast dokonać w przypadku próbek nr 1 (H1f) oraz
nr 4 (H11), na podstawie obecności odpowiednio tranzycji T16093C oraz T16311C. Należy
jednak podkreślić, że ta głębsza klasyfikacja jest obarczona niepewnością, gdyż obie tranzycie
nie są jedynymi diagnostycznymi markerami przynależności podhaplogrupowej, a badania nie
obejmowały sekwencji regionu kodującego, gdzie znajdują się pozostałe mutacje haplogrupowo-specyficzne (van Oven i Kayser 2009, s. 386–394). Warto podkreślić, że podhaplogrupa H1
stosunkowo często występuje we współczesnej populacji Polski (15,42%), będąc również najliczniejszą spośród podkladów w obrębie haplogrupy H (Jarczak i in. 2019). Wiek ewolucyjny
H1 ocenia się na ok. 11 tys. lat, a więc na koniec fazy młodszego dryasu, ostatniego zimnego
okresu ostatniego zlodowacenia. Po tym epizodzie temperatury ustabilizowały się na poziomie
zbliżonym do obecnego, czego następstwem była rekolonizacja większej części obszarów zachodniej i środkowej Europy, w głównej mierze z terenów tzw. refugium franko-kantabryjskiego, gdzie współcześnie H1 występuje z najwyższymi częstościami (Soares i in., 2010, s. 174–83;
Alvares-Iglesias i in. 2009, s. 5112).
Haplotyp oznaczony dla próbki nr 1, reprezentujący haplogrupę H1f, zanotowano w bazach danych dla populacji Polski (1), Finlandii (1) oraz Szwecji (2). Warto podkreślić, że podklad H1f wystąpił z wysokimi częstościami w niektórych badaniach populacji Finlandii, gdzie
stanowił blisko 25% wszystkich haplotypów zaliczonych do haplogrupy H. Jest to najprawdopodobniej wynik tzw. efektu założyciela w historii populacji fińskiej (Finnilä i in. 2001,
s. 1475–1484; Loogväli i in. 2004, s. 2012–2021).

Tabela 10. Haplotypy regionu kontrolnego mtDNA oznaczone dla badanych próbek materiału kostnego wraz z ich
przynależnością haplogrupową oraz częstością występowania w populacyjnych bazach danych
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NR
PRÓBKI

ZAKRES ODCZYTU
SEKWENCJI (REGION
HVS I; HVS II)

1

16 000–16 360; 30–377

2

15 999–16 353; 34–290

3

15 999–16 320; 110–290

4

16 115–16 380; 34–290

5

15 999–16 365; 178–278

6

15 999–16 400; 40–280

ZAKRES
HAPLO- CZĘSTOŚĆ
PRZESZUKIWANIA
GRUPA HAPLOTYPU
BAZ DANYCH
16 024−16 365;
16093C 16183C 16189C 263G 315.1C
H1f
3,63e–04
73−290
16126C 16163G 16186T 16189C
16 024−16 365;
T1a1
2,18e–03
16294T 73G 195C 263G
73−290
16 024−16 365;
146C 195C 263G
H
1,02e–03
73−290
16 115−16 365;
16311C 195C 263G
H11
1,09e–03
73−290
16 024−16 365;
16256T 16270T 263G
U5a
7,11e–03
178−278
16129A 16223T 16391A 73G 199C
16 024−16 400;
I
1,78e–04
250C 263G
73−290
HAPLOTYP

Haplotypy opisano przez wskazanie różnic względem sekwencji referencyjnej rCRS (Andrews i in. 1999, s. 147).
Próbki od 1 do 5 – liczność bazy 13782; próbka 6 – liczność bazy 11 243 haplotypów.
Częstości haplotypów obliczano ze wzoru (x+1)/n+1), gdzie: x – liczba obserwacji haplotypu w bazie danych;
n – liczność bazy.

Haplogrupa H11, reprezentowana przez próbkę nr 4 (tab. 10), współcześnie charakteryzuje się dystrybucją typowo centralnoeuropejską, lecz z nominalnie dość niskimi częstościami,
nieprzekraczającymi 5% (Alvares-Iglesias i in. 2009, s. 5112). Średnia częstość H11 w populacji Polski wynosi ok. 0,5%, a jej najwyższą częstość (1,71%) zanotowano w Małopolsce (Jarczak
i in. 2019). Haplotyp regionu kontrolnego właściwy dla próbki nr 4 zanotowano w bazach danych dla populacji Polski (3), Niemiec (2), Łotwy (1), Macedonii (2), Rumunii (2), Słowenii (1),
Chorwacji (1) oraz Serbii (1).
Próbka nr 2 pochodzi od osoby należącej najprawdopodobniej do podhaplogrupy T1a1
(tab. 10), a oznaczony dla niej haplotyp ma szeroki zasięg występowania w Europie. Ostatecznym dowodem przynależności podhaplogrupowej byłoby w tym przypadku potwierdzenie
obecności tranzycji T9899C, położonej poza regionem kontrolnym, a więc poza zasięgiem sekwencjonowania przeprowadzonego w ramach niniejszej pracy (van Oven i Kayser 2009). Wiek
ewolucyjny haplogrupy T1a1 oceniano na ok. 15,5 tys. lat, a dostała się ona do Europy środkowej i północnej najprawdopodobniej z obszarów Anatolii po szczycie ostatniego zlodowacenia
(Pala i in. 2012).
Próbka nr 5 reprezentuje podhaplogrupę U5a, a jej haplotyp HVS I z motywem 16256–
–16270 stanowi haplotyp założycielski dla tego podkladu, o szerokim zasięgu występowania
w populacjach europejskich. W populacjach słowiańskojęzycznych Europy środkowej i wschodniej występuje on jednak stosunkowo rzadko; znacznie częstszy jest pochodny względem niego haplotyp z dodatkową tranzycją w pozycji 16192 (Grzybowski i in. 2007, s. 141–147). U5a
jest jedną z dwóch głównych podhaplogrup w obrębie haplogrupy U5, występującej w Europie
ze średnią częstością 7% (Malyarchuk i in. 2010). Przedstawiciele U5 dostali się na Stary Kontynent w przedziale od 30 do 55 tys. lat temu (Soares i in. 2010, s. 174–83). U5a jest haplogrupą nieco młodszą ewolucyjnie od U5b, datowaną bowiem na ok. 16–20 tys. lat, a zatem mu-

siała ona powstać w okresie szczytu ostatniego zlodowacenia (U5b datowana na 20–24 tys. lat
wyodrębniła się prawdopodobnie jeszcze przed szczytem). Filogeografia oraz wiek ewolucyjny
wielu mniejszych podgrup w obrębie U5a wskazują, że przedstawiciele tej podhaplogrupy rozprzestrzenili się w Europie na skutek rekolonizacji kontynentu z refugiów lodowcowych, zlokalizowanych pomiędzy Pirenejami, Bałkanami i Ukrainą (Malyarchuk i in. 2010).

Tabela 11A. Haplotyp Y-STR ustalony dla próbki materiału kostnego oznaczonego numerem 6
PRÓBKA NR 6

UKŁAD Y-STR

PRÓBKA NR 6

DYS576

19

DYS570

18

DYS389I

13

DYS635

22

DYS448

20

DYS390

24

DYS389II

32

DYS439

12

DYS19

N.O.

DYS392

11

DYS391

11

DYS643

11

DYS481

31

DYS393

13

DYS549

11

DYS458

17

DYS533

13

DYS385

N.O.

DYS438

N.O.

DYS456

15

DYS437

15

YGATAH4

N.O.

haplogrupa

I

N.O. – układ nieoznaczalny.
Kursywą zaznaczono markery właściwe zarówno dla zestawu PPY23, jak i Y-Filer (YF).

Tabela 11B. Wynik przeszukania bazy danych YHRD w pełnym zakresie (PPY23) oraz w węższym zakresie markerów właściwym dla zestawu Y-Filer (YF)
CZĘSTOŚĆ (ZAKRES PPY23)
Liczba obserwowanych haplotypów w bazie

0/62737

n+1/N+1

1/62738

Kappa

1/498668

CZĘSTOŚĆ (ZAKRES YF)
Liczba obserwowanych haplotypów w bazie

7/225098

n+1/N+1

1/28137

Kappa

1/64552
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Do ciekawych obserwacji należy oznaczenie haplotypumt DNA dla próbki nr 6, zaobserwowanego w bazach danych, jak dotąd tylko w populacji Polski (tab. 10). Haplotyp ten reprezentuje haplogrupę I (podgrupę w obrębie N1a1b), geograficznie szeroko, lecz stosunkowo
rzadko występującą w populacji europejskiej. Jej średnia częstość we współczesnej populacji
polskiej wynosi ok. 1,76% (Jarczak i in. 2019). Najwyższe częstości haplogrupy I w Europie (do
11%) zanotowano w populacjach karpackich Łemków (Nikitin i in. 2009, s. 43–58). Obecność
w populacjach europejskich haplogrupy I, datowanej na ok. 20 tys. lat i powstałej najprawdopodobniej na Bliskim Wschodzie, może być spuścizną migracji człowieka współczesnego do
Europy, które rozpoczęły się w późnym okresie lodowcowym, ok. 18–12 tys. lat temu (Olivieri i in. 2013). Z kolei linia męska próbki nr 6, jedynej, dla której udało się oznaczyć haplotyp
Y-STR (tab. 11A), należy według algorytmu predykcyjnego bazy YHRD do haplogrupy I chromosomu Y, której przypisuje się pochodzenie europejskie. Niektóre z podgrup w obrębie tej
haplogrupy rozprzestrzeniły się w Europie przypuszczalnie na skutek późnolodowcowych lub
polodowcowych migracji z refugiów położonych w regionie franko-kantabryjskim i na Bałkanach (Soares i in. 2010). Haplotyp Y-STR oznaczony dla próbki nr 6 w zakresie 18 z 23 markerów (PPY23) nie został dotychczas zanotowany w bazie YHRD. W węższym natomiast zakresie, właściwym dla stosowanego w środowisku genetyków sądowych zestawu multipleksowego
Y-Filer (12 z 16 markerów), haplotyp ten został zaobserwowany sześć razy w populacjach europejskich, tj. w populacjach Polski, Węgier, Rumunii, Chorwacji, Ukrainy oraz Rosji i raz w populacji Australii (tab. 11B). Wskazuje to ogólnie na jego środkowo-wschodnioeuropejski zasięg
występowania.
Podsumowując, analiza ujawnionych próbek materiału kostnego wskazuje na bardzo silny stopień degradacji DNA, brak pokrewieństwa badanych osób w linii żeńskiej oraz ich pochodzenie europejskie. W istocie większość zidentyfikowanych haplogrup mitochondrialnych charakteryzuje się szerokim zasięgiem występowania w obrębie Europy, a jedną z nich ujawniono
wcześniej z najwyższymi częstościami we współczesnej populacji Małopolski (H11). Europejskie pochodzenie należy również przypisać linii męskiej właściwej dla jednej z próbek, ze wskazaniem na rodowód w Europie środkowo-wschodniej na podstawie współczesnego zasięgu występowania. Biorąc pod uwagę wszystkie uzyskane wyniki, należy stwierdzić, że polimorfizm
DNA zbadanych próbek dobrze wpisuje się w ogólny obraz zróżnicowania markerów haploidalnych we współczesnych populacjach europejskich.

Izotopy węgla i azotu w badaniu diety elit XVII–XVIII wieku na
podstawie wydobytych szczątków

49

Zaprezentowane w niniejszym artykule badania służą odtworzeniu diety XVII- i XVIII-wiecznej populacji, na podstawie analiz stabilnych izotopów węgla i azotu w szczątkach osób pochowanych w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie. Bazylika stanowi interesujący przyczynek badawczy w całej złożoności historycznego społeczeństwa polskiego, ponieważ pozwala
na określenie diety społeczno-ekonomicznych elit miasta Krakowa w czasach, kiedy zamożność
i pozycja społeczna określały jednoznacznie preferencje i sposób żywienia.
Różnice stanowe miały niewątpliwy wpływ na życie poszczególnych grup społecznych. Zamożność, dostęp do dóbr dzięki handlowi lub wytwórczości własnej, a także oczekiwania i normy regulujące pozycję społeczną kształtowały w sposób zasadniczy nawyki i jakość odżywiania
się poszczególnych warstw ludności.
Zróżnicowanie poziomu życia, nawet w ramach poszczególnych warstw, było znaczne. Patrycjat dużych miast żył inaczej niż mieszczanie ze średnich lub małych miasteczek. Duchowieństwo też nie stanowiło jednej homogenicznej grupy, jako że obejmowało zarówno bogatych prałatów osiadłych w majątkach ziemskich, bogatych i biednych księży, jak i zakonników
i ubogich braciszków pochodzących z chłopstwa (Kloczowski 2000).
Powstało już wiele opracowań opartych na materiale historycznym odnoszącym się do polskiej historii jedzenia. Andrzej Wyczański (1966) przeprowadził szczegółowe analizy i badania rejestrów gospodarstw domowych, dotyczących dziennych rozchodów żywności i spożycia,
dotyczących zarówno elit, jak i warstw niższych (np. gospodarstw chłopskich, ale także dworów i zamków). Oprócz podania list spożywanych produktów i ich szacunkowych ilości, praca
Wyczańskiego prezentuje również różnice diety, wynikające z pozycji społecznej, a dotyczy to
zwłaszcza ilości mięsa i ryb, a także przypraw, których elity spożywały zdecydowanie więcej.
Rozpiętość czasowa list gospodarskich badanych przez Wyczańskiego (1966) pozwala niekiedy szczegółowo zrekonstruować polską dietę historyczną. Przykładowo jedno z zamówień
dotyczy produktów spożywczych na obiad dla dworu królowej Jadwigi w Korczynie w XIV wieku. Zamówiono potrawy mięsne, 2–4 bochenków białego chleba, 3 małe bochenki chleba żytniego (prawdopodobnie dodatku do trzydaniowego obiadu) i 1,5–2 litrów piwa. Jeśli chodzi
o mięso – inna lista podaje, że dwórki królowej Jadwigi zjadały średnio jednego całego kurczaka każda, a jeszcze inny spis podaje, że dworacy króla Władysława Jagiełły II konsumowali 2 kg
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mięsa i jedną sztukę drobiu każdy (Wyczański 1966, s. 133–135). Nawet jeśli oba raporty przeszacowują nieco ilość mięsa przypadającego na osobę (jako że resztki przekazywane były na
niższe stoły, a następnie wędrowały do kuchni dla służby), to i tak ilość mięsa spożywana przez
możnych jest niespotykanie wielka.
Z kolei Zbigniew Kuchowicz (1966) badał zwyczaje żywieniowe Polski XVIII-wiecznej, studiując oryginalne źródła historyczne i zwracając szczególną uwagę na stan zdrowotności tych
populacji. Kuchowicz (1966) doszedł do wniosku, że XVIII-wieczne elity polskie jadały raczej
obficie, nadużywając napojów alkoholowych, co powodowało zapadanie na takie schorzenia,
jak: podagra, kamienie nerkowe, nadwaga, zaburzenia metaboliczne i arterioskleroza. Dla kontrastu, dieta chłopstwa była umiarkowana, znacznie uboższa w mięso, ryby, tłuszcze i alkohol.
Przeciętnie 60–80% całkowitej dziennej liczby kalorii spożywanych w Polsce pochodziło z ziaren zbóż w postaci chleba i piwa (Wyczański 1966, s. 127–136). Chleb żytni był najbardziej rozpowszechniony, ponieważ był tani, a biały, 4–5-krotnie droższy, kupowano rzadko. (Wyczański 1966, s. 18–19). Dodatkowymi produktami były kasze, owsianka i proso (Wyczański 1966,
s. 136). To zbożowe menu uzupełniało piwo, stanowiąc ok. 15–20% całodziennej liczby kalorii zarówno na dworach, jak i na wsiach w XVI i XVII wieku (Wyczański 1966, s. 22). Najlepsze
piwo warzono z pszenicy, ale pojawiały się też różne kombinacje z żyta, jęczmienia, owsa i prosa (Dembińska 1999, s. 78; Wyczański 1966, s. 23). W obu omawianych okresach pojawiały się
okazjonalnie zboża egzotyczne, jak importowany ryż i dzika manna (Digitarium sanguinalis),
które były jednak niezwykle kosztowne, dlatego jadały je tylko warstwy zamożne i to rzadko
(Dembińska,1999; Łuczaj i in. 2012; Wyczański 1966, s. 46). Najpopularniejszymi warzywami
w powszechnej diecie były: groch, kapusta (często w formie kiszonek), rzepa i cebula. Do tego
jako składniki odżywcze dochodziły: rzodkiew, ogórki, marchew, pietruszka, pasternak i jarmuż (Wyczański 1966, s. 20). W sadach i przydomowych ogrodach uprawiano owoce: jabłka,
gruszki, śliwki i wiśnie. Surowe owoce jadali ich wytwócy, a przetworzone – suszone lub jako
konfitury, ci, których było stać na ich zakup.
Najczęściej spożywanym mięsem była wołowina, nastepnie wieprzowina, a jako uzupełnienie drób (szczególnie kurczęta) (Grezak, Kurach 1996, s. 139–167; Wyczański 1966, s. 42).
Należy przyjąć, że mięso, mleko i ser były zasadniczym pożywieniem większości ludzi tych
czasów i chociaż mięso stanowiło prawdopodobnie podstawę posiłków, to jego ilość zależała
od zamożności konsumenta (Dembińska 1999; Klonder 2002, s. 89–127; Makowiecki 2008,
s. 57–77; Wyczański 1966, s. 52). Od pozycji i stanu posiadania zależało też, jakie rodzaje mięsa jadano. Dziczyzna bowiem, np. zające i jelenie, była trofeum polowań właścicieli ziemskich
i stanowiła ozdobę stołu i wykwintne danie, podczas gdy inni ograniczali się jedynie do jej
ochrony przed kłusownikami.
Ryby sprzedawano w postaci produktów marynowanych, solonych lub wędzonych. Najbardziej rozpowszechnione i ogólnie dostępne były śledzie, chociaż niektóre gatunki, jak: jesiotr, sterlet czy sum, były niezwykle drogie, przez co osiągalne tylko dla najzamożniejszych
(Dembińska 1999, s. 71–90; Makowiecki 2001, s. 236–241). W rejestrach gospodarskich z XVI–
–XVII wieku, bez względu na to, czyje to były gospodarstwa, ryby pojawiają się dość często, ale
w ilościach pokrywających zaledwie 1−5% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dorosłego
człowieka (oprócz doniesień dotyczących dni postnych) (Wyczański 1966, s. 19). W dni postne
bowiem, które można liczyć na około 200 dni rocznie, włączając w to Wielki Post, środy, piątki i inne okazje, spożywanie mięsa było zakazane przez Kościół (opr. Bynum 1987, s. 31–47).
Reguły postu nie były przekazywane i interpretowane jednakowo przez wszystkich chrześcijan, lecz różniły się w zależności od obrządku, regionu czy okresu liturgicznego (Bynum 1987,
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s. 37–48; Woolgar 2006 s. 194–196). Przykładowo reguła benedyktyńska w czasie postu dopuszczała picie wina w umiarkowanych ilościach, a zakazywała jedynie spożywania mięsa zwierząt czworonożnych. Mnisi z klasztorów św. Pachomiusza powstrzymywali się od spożywania
mięsa, wina i ryb (Bynum 1987, s. 38). Franciszkanie zakonu żebraczego nie przestrzegali postu, argumentując swoją postawę faktem, że jadło z definicji jest przeznaczone do spożycia,
a ci, którzy muszą o nie żebrać, nie mogą grymasić (Grummett, Muers 2010). Nie jest pewne, do jakiego stopnia i kto w rzeczyswistości przestrzegał postu, zastępując mięso rybami lub
dietą warzywną. Nakazy postne słabły w okresie późnego średniowiecza i nawet mnichom dozwolono spożywać mięso pod koniec XIII wieku, pod warunkiem, że będzie podawane w specjalnym pomieszczeniu klasztornym zwanym misericord (a później także w cawagium) (Grummett, Muers 2010). Mnichom pozwalano podroby i flaki (carnea) jadać w refektarzu, podczas
gdy mięso w kawałkach (carne) lub ścinki mięsne nadal spożywano w misericord lub cawagium
(Grummett, Muers 2010). Chociaż istnieją poważne wątpliwości, czy post odgrywał rzeczywiście tak istotną rolę w diecie ludzi XVII i XVIII wieku, to jednak na podstawie spisów zakupów
i zapotrzebowań pochodzących ze stuleci XVI i XVII, należy stwierdzić, że w okresie badanym
w niniejszym artykule konsumpcja ryb wyraźnie wzrastała w dniach postu w porównaniu z innymi dniami (Wyczański 1966, s. 55). Uzupełniając postne menu tych wieków, należy dodać do
ryb raki, jaja, owoce oraz świeże i suszone grzyby (Wyczański 1966, s. 137).
Jak już wspomniano, status społeczny oddziaływał przemożnie na rodzaj diety obywateli
Rzeczypospolitej. Rycina 26 ukazuje zróżnicowanie trzech stanów społecznych w Sieradzu,
w latach 1541–1543 i w roku 1545, na podstawie analizy spisów zakupów, wykonanej przez
Wyczańskiego (1966). We wszystkich przypadkach produkty zbożowe stanowią bazę żywieniową, chociaż dieta posiadaczy ziemskich zawiera więcej białka zwierzęcego (mięso, ser, mleko), ryb, żytniego chleba i piwa (zamienione z litrów na 1 kg: 1 L), niż strawa przeznaczona dla
chłopstwa czy służby dworskiej. Pozostałe produkty zbożowe, groch i tłuszcze występują w podobnych proporcjach dla wszystkich grup. Zapisy nie dokumentują, niestety, spożycia owoców,
warzyw, przypraw korzennych czy soli, chociaż musiały być przecież także używane. Poniższe
studium dotyczy diety zamożnych kobiet i mężczyzn pogrzebanych w bazylice św. Franciszka
z Asyżu, w tym jednego duchownego i trzech członków Arcybractwa Męki Pańskiej (zwanego
także Bractwem Dobrej Śmierci). Arcybractwo jest szczególną prestiżową wspólnotą wiernych
świeckich, założoną w roku 1595, której zadaniem była działalność charytatywna na rzecz ubogich, chorych i konających. Osoby pochowane w bazylice umożliwiają dokonanie oceny zwyczajów żywieniowych elit krakowskich na tle przedstawicieli elit i innych warstw z różnych polskich stanowisk omawianych wcześniej. Studium może wykazać również potencjalne różnice
w diecie osobników złożonych w różnych kryptach, różnice w diecie mężczyzn i kobiet, a także
możliwe warianty indywidualne poszczególnych przedstawicieli elity krakowskiej.
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Ryc. 26. Dzienne spożycie poszczególnych produktów przez przedstawicieli gospodarstw rolnych, mieszkańców
posiadłości ziemskich i zamku w Sieradzu w XVI wieku

+XKVSdc SdY^YZ÷a ]^KLSVXcMR
Analiza stabilnego izotopu jest wiarygodną techniką wykorzystywaną przez antropologów
przy rekonstrukcji diety populacji historycznych ze szczątków kostnych. Zasadność zastosowania analiz izotopowych w badaniach nad paleodietą wynika z faktu, że żywieniowe wskaźniki izotopowe przechowywane są w chemii tkanek konsumentów diety (van der Merwe, Vogel 1978, s. 238–242; Vogel, van der Merwe 1977, s. 815–816). Wskaźnik stabilnego izotopu
węgla (į13C) dostarcza informacji rozróżniających komponenty zwierząt lądowych, słodkowodnych i morskich (Chisholm i in. 1982, s. 1131–1132; Katzenberg, Weber 1999, s. 651–659), jak
również różnice pomiędzy roślinami korzystającymi z różnych szlaków fotosyntezy: rośliny C3,
które różnią się w mniejszym stopniu od roślin 13C i C4, które różnią się bardziej od 13C, w wy-

7K^O\SK©c S WO^YNc
Kolagen z żeber 25 dorosłych osób, wydobytych w kościele św. Franciszka z Asyżu, został przeanalizowany w celu ustalenia wskaźników izotopów węgla i azotu. Osoby te zostały pochowane w sześciu różnych lokalizacjach wewnątrz kościoła (tab. 12). Osteologiczne oszacowanie
płci uzyskano dla 21 osobników, z czego 16 szczątków należało do mężczyzn, a pięć do kobiet.

Tabela 12. Lokalizacja badanych pochówków wewnątrz kościoła
LOKALIZACJA POCHÓWKÓW W KRYPTACH
KRYPTA B2
KRYPTA B3
KRYPTA B5
KRYPTA B7
KRYPTA B8
KRYPTA B9
RAZEM

LICZBA PRÓB
2
3
10
3
1
6
25
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niku czego prezentują wyższe wartości į13C (Hoefs, 2004). Przykładami roślin C3 są: pszenica,
jęczmień, warzywa i owoce. Przykładami roślin C4 są np. proso i trzcina cukrowa. Wskaźnik stałego izotopu azotu (į15N) odzwierciedla troficzną pozycję organizmu w miejscowej sieci żywieniowej i jest w stanie rozróżnić mięsożerne, wszystkożerne i roślinożerne, przy czym mięsożerne osiągają najwyższe wartości (Schoeninger, DeNiro 1984, s. 625–639). Organizmy morskie
i słodkowodne wykazują częściej wyższe wartości į 15N niż zwierzęta lądowe, z uwagi na większą długość wodnej siatki żywieniowej. Wartości į13C i į15N w tkankach konsumentów podlegają również zróżnicowaniu w przypadku oddziaływania czynników pozażywieniowych, takich
jak techniki wzbogacania gleby, wpływające na jakość roślin u podstawy łańcucha pokarmowego, kondycja fizjologiczna i adaptacyjna, wpływająca na złożoność interpretacyjną (Ambrose
1991, s. 293–317; Szpak 2014; van Klinken i in. 2000, s. 39 –63). Stałe izotopy węgla i azotu
w kolagenie kostnym pochodzą głównie z białka diety, a nie w równym stopniu ze wszystkich makroskładników żywieniowych (Ambrose, Norr 1993, s. 1–37; Fernandes in. 2012,
s. 291–301). Dlatego też wskaźniki izotopowe mierzone w kolagenie mają tendencje do nadinterpretowania zawartości białka w składnikach diety, takich jak: mięso, ryby i wysokobiałkowe rośliny i niedoszacowywania ich obecności w składnikach diety ubogiej w białko. Wskaźniki
izotopowe w kolagenie kostnym odzwierciedlają okresy wieloletnie, jako że kość przemodelowuje się powoli i długo przyswaja składniki diety (Hedges i in. 2007). Stąd dane izotopowe są
istotnym uzupełnieniem wielu innych historycznych informacji dokumentujących, np. wydarzenia epizodyczne, takie jak wizyty królewskie, odzwierciedlone w zapisach zamówień kuchni dworskich, opracowanych przez Wyczańskiego (1966), lub obiady szesnastowiecznych profesorów Akademii Krakowskiej, cytowanych przez Karbowiaka (1900). Dostarczając informacji
dotyczących diety poszczególnych osobników przy znanej i zidentyfikowanej płci, wieku i statusie społecznym, analizy stałych izotopów wzbogacają wydatnie naszą wiedzę historyczną,
paleobotaniczną i archeozoologiczne rejestry, prezentujące społeczne znaczenie pokarmu dla
populacji historycznych.
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Kość jest materiałem złożonym, zawierającym kolagen i składniki mineralne, strukturą
nadającą kości elastyczność i wytrzymałość. Analizy izotopowe węgla i azotu przy rekonstrukcji diety przeprowadzane są najczęściej na kolagenie, który jest w stanie przetrwać tysiące lat
w środowisku grzebalnym i który zawiera oba interesujące nas elementy (w przeciwieństwie do
kostnych składników mineralnych nieprzenoszących azotu). Przed analizą kolagen musi być
wypreparowany z kości przy użyciu jednej z wielu dostępnych dzisiaj metod (Ambrose 1990,
s 431–451; Richards, Hedges 1999, s. 717–722). W niniejszych badaniach żebra zostały podzielone na 1–2-calowe fragmenty i oczyszczone mechanicznie w Bioarchaeology and Biochemistry Laboratory of the Department of Anthropology Uniwersytetu w Georgii. Zewnętrzna
powierzchnia kości i cała istota gąbczasta zostały usunięte za pomocą ręcznej szlifierki z diamentowym wiertłem. Kolagen wyekstrahowano chemicznie w University of Georgia Center
for Applied Isotope Studies, przy użyciu formuły podobnej do metody Ambrose’a (1990). Odcinki kości zostały połamane na 5-milimetrowe kawałki i odmineralizowane w 1,0 M HCl przy
temperaturze 0–10°C przez 24 godziny. Po trzykrotnym przepłukaniu w ultraczystej wodzie,
fragmenty kości moczono przez 5 min w 0,1 M NaOH, w celu usunięcia próchnicowych zabrudzeń, a następnie ponownie wypłukano trzykrotnie w ultraczystej wodzie. Próbki były płukane w 1,0 M HCl, ponownie dwukrotnie zanurzone w ultraczystej wodzie, zżelowane w kolbie
na podgrzewaczu w temperaturze 70–90°C przez 12–24 godzin i przefiltrowane przez bibułę
filtracyjną. Przefiltrowane próbki zostały skondensowane do wielkości ~10 ml, umieszczone
we fiolce i poddane procesowi freeze-drying. Sproszkowany preparat o wadze 0,800–1,100 mg
poddano analizie w Center for Applied Isotope Studies in Athens, Georgia USA, wykorzystując
analizator elementarny Carlo Erba NA1500 CN, podłączony do spektrometru wskaźnika masy
izotopowej. Wskaźniki izotopów stabilnych wyrażone są we wskaźnikach promilowych (‰)
od izotopu cięższego do lżejszego w danej próbce, w stosunku do wskaźnika cięższego izotopu do lżejszego w substancji standardowej (Vienna Pee Dee Belemnite dla į13C i AIR dla į15N).
Wskaźniki izotopów stabilnych, zarówno węgla (į13C), jak i azotu (į15N) są podawane w równaniu [į= (Rpróbka – Rstandard)/Rstandard ×1000].
Kolagen pochodzący z archeologicznych szczątków ludzkich może być zanieczyszczony
osadami, mikroorganizmami i inną materią organiczną lub zdegradowany do białek bezkolagenowych w wyniku upływu czasu. Jakość przechowanego kolagenu została oszacowana według
kryteriów opracowanych przez Ambrose’a (1990, s. 431–451) i DeNiro (1985, s. 807–808) i dotyczą one wskaźników C/A zawartości węgla w kolagenie (%C) i azotu (%N).
Analizy statystyczne przeprowadzono, wykorzystując nieparametryczne testy Mann-Whitney-U (pary próbek) lub testy Kruskal-Wallis (więcej niż dwie próbki) i uzyskano wartość-p ustaloną na ≤0,05.
Do badań porównawczych wykorzystano wcześniej opublikowane dane kontekstów
szczątków ludzkich polskich elit i innych stanów, pozyskanych z pochówków pochodzących
z Giecza z XI–XII wieku (Reitsema i in. 2010, s. 1413–1423), z XII–XIV-wiecznych pochówków z Kałdusa (stanowisko 1) i Gruczna (stanowiska 1 i 2) (Reitsema i in. 2017, s. 38–52), jak
również z pochówków elit, zlokalizowanych w kościołach i katedrach w różnych miejscach Polski, m.in. w Warszawie (archikatedra), Przemyślu (katedra), Końskowoli (kościół parafialny)
i Wschowej (kościół pw. Żłobka Pana Jezusa) (Reitsema i in. 2016) (ryc. 27). Ponadto wcześniej
publikowane zwierzęce wartości izotopów zostały również przywołane jako baza interpretacyjna dla wartości ludzkich, w tym fauna z Kałdusa (średniowiecze) i znajdującego się nieopodal
Torunia (okres nowożytny) z północno-środkowej Polski. Taksony zwierzęce obejmują: jelenia,
zająca, tura, krowę, świnię, konia, psa, kury, owce/kozy, suma, bolenia, karpia/leszcza, lina,

szczupaka, sandacza i jesiotra, jak również ośmioro innych przedstawicieli drobiu, ryb i ssaków
nieustalonych gatunków.

AcXSUS

Ryc. 27. Dane izotopowe z bazyliki w porównaniu z innymi polskimi danymi izotopów stabilnych, opr. Laurie J.
Reitsema

Nie odnotowano znaczących różnic we wskaźnikach izotopowych osobników z różnych
krypt wewnątrz kościoła (į13C p=0,09107; į15N p=0,8565; ryc. 28). Ponieważ niektóre z podziemnych pomieszczeń dostarczyły niewielkich próbek, przeprowadzono inny test, porównu-
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Uważa się, że kolagen jest dobrze zachowany, na podstawie wyników zawartości w nim węgla
i azotu (%C i %N) i wskaźnikach pierwiastkowych węgla i azotu (CN) (tab. 13). Średni wskaźnik %C wynosi 42,9±0,8%, średni wskaźnik %N równy jest 15,7±0,3%, a średni wskaźnik
CN wynosi 3,2±0,02. Średnie wartości dla fauny archeologicznej, publikowane już wcześniej
i pomocne w tym badaniu, wynoszą į13C= –20,9±1,1‰ i į15N=7,2±2,2‰ dla zwierząt lądowych (n=21), i į13C= –22,6±5,3‰ oraz į15N=9,5±2,3‰ dla ryb (n=20) (Reitsema i in. 2010,
s. 1413–1423; Reitsema i in. 2017, s. 38–52).
Dane pozyskane ze szczątków ludzkich z bazyliki św. Franciszka z Asyżu zaprezentowano na rycinie 27 wraz z wynikami z innych stanowisk. Wartości ludzkiego izotopu stabilnego
oscylują od –20,1 do –18,8‰ (średnia: 19,3±0,3‰); wartości į15N wynoszą od 12,8 do 14,9‰
(średnia: 13,7±0,6‰).

jąc dwie kolejne krypty z największą liczbą pochówków (krypty B5 i B9). Wskaźniki izotopowe nie różniły się znacznie w ramach tych dwóch lokalizacji (į13C p=0,08888; į15N p=0,3003),
chociaż ludzkie wartości į13C z krypty B9 są średnio niższe niż te odnotowane dla krypty B5
(ryc. 28). Wskaźniki izotopów węgla i azotu z bazyliki (ryc. 28, 29) nie różnią się znacząco od
przebadanych próbek z innych lokalizacji w polskich świątyniach, do których odwołuje się Reitsema i in. (2016) (į13C p=0,09449; į15N p=0,6390). Dla kontrastu − wskaźniki izotopowe į15N
pochówków kościelnych są odmienne od wartości otrzymanych z wiejskich cmentarzy w Polsce
(p<0,001) (Reitsema i in. 2010, s. 1413–1423; Reitsema i in. 2017, s. 38–52), chociaż wskaźniki į13C nie odbiegają zasadniczo od tych z bazyliki (p=0,2887).
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Ryc. 28. Wskaźniki izotopowe zróżnicowane w zależności od lokalizacji pochówku w bazylice, opr. Laurie J. Reitsema

Ryc. 29. Wskaźniki izotopowe właściwe dla obu płci, pochówki z bazyliki, opr. Laurie J. Reitsema

Tabela 13. Wyniki badań
POCHÓWEK

PŁEĆ

K1
K2

2
11

M
M

K3
K4
K5

1
2
4

M
M
M

K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15

2
5
10
11
12
14
18
19
25
9

M
M
M
K
M
M

K16

5

M

K17
K18
K19

1
2
4

M
M
M

K20
K21
K22
K23
K24
K25

1
2
8
12
13
5

M

M
M
K

K
K

%C

%N

KRYPT B2
43,3
15,9
43,2
15,8
KRYPTA B3
42,8
15,7
43,4
16,0
43,4
15,8
KRYPTA B5
43,1
15,8
43,2
15,9
42,0
15,3
42,0
15,4
42,6
15,6
43,8
15,7
42,0
15,3
42,0
15,4
43,2
15,8
43,8
15,9
KRYPTA B8
41.1
15,0
KRYPTA B7
43,9
16,0
43,1
15,8
45,2
16,4
KRYPTA B9
42,6
15,5
42,3
15,6
42,6
15,6
43,5
15,9
42,4
15,6
42,9
15,6

į13CVPDB(‰)

į15NAIR(‰)

CN

−19,3
−19,0

13,1
14,6

3,2
3,2

−19,0
−18,8
−19,0

14,4
13,9
13,3

3,2
3,2
3,2

−19,4
−18,8
−19,0
−19,0
−19,1
−19,5
−19,4
−19,2
−19,1
−19,8

12,8
14,0
13,9
13,7
13,0
13,4
13,4
13,5
13,8
13.9

3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,3
3,2
3,2
3,2
3,2

−19,2

14,3

3,2

−19,6
−19,3
−19,8

13,5
13,5
13,7

3,2
3,2
3,2

−19,4
−20,1
−19,4
−19,5
−19,1
−19,6

14,9
13,5
13,6
13,2
13,9
14,9

3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

.c]U_]TK
Dieta elit pochowanych w bazylice św. Franciszka z Asyżu oparta była na roślinach C3 ze znacznym udziałem zwierząt lądowych i ryb, co pozwala wnioskować, że ludzkie wartości į15N osiągają poziom średnio o 6,5‰ wyższy niż podstawa zwierzęca, co stanowi więcej niż jedną pozycję troficzną (Minawaga, Wada 1984, s. 1135–1140). Ryby spożywane przez elity objęte tym
badaniem były prawdopodobnie gatunkami anadromicznymi z wartościami į13C podobnymi
do wartości zwierząt lądowych, jeśli przyjmiemy za fakt, że ludzkie wartości į13C są raczej równe, podczas gdy wskaźniki dla ryb morskich i słodkowodnych są rozbieżne (Fuller i in. 2012,
s. 807–820; Grupe i in. 1999, s. 2125–2144; Schoeninger, Moore 1992, s. 247–296).
Spożycie białka zwierzęcego przez elity krakowskie i elity z innych miejsc Polski było
w tamtym czasie podobne (Reitsema i in. 2016), przy czym było znacznie wyższe niż w pozostałych grupach społecznych (Reitsema i in. 2010, s. 1413–1423; Reitsema i in. 2017, s. 38–
–52). Pokrywa się to z badaniami Wyczańskiego, które wykazały, że ludzie stanów niższych jadali 0,020 kg mięsa i 0,004 kg ryby, a przedstawiciele klas wyższych 0,169 kg mięsa i 0,030 kg
ryby dziennie (Wyczański 1966, s. 216–218), choć węglowodanowa podstawa diety (głównie
chleb) mogła być u jednych i drugich zbliżona.
Zgodnie z XVI-wiecznymi rejestrami zakupów (Wyczański 1966, s. 137), dwór królewski i środowiska magnacko-szlacheckie nie tylko jadały mięso wołowe, cielęce, baraninę, jag-
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nięcinę, kapłony, gęsi, gołębie, kurczęta, zające, przepiórki, kuropatwy, cietrzewie i jelenie, ale
rutynowo były one przyrządzane na smalcu, słoninie czy maśle. Elity nie tylko było stać na
zasobniejsze menu zawierające mięso i ryby; rozkoszowały się również tradycją kulinarną, różnorodnością i wykwintnością stołu. Chociaż ich przedstawiciele żyjący w XVII i XVIII wieku
mieli stały i wystarczający dostęp do mikro- i makroskładników z pożywienia, zapewniających
dobre zdrowie, to jednak wielu z nich cierpiało na przewlekłe schorzenia, takie jak: podagra,
kamienie nerkowe, arterioskleroza i inne gastryczne niedomagania z powodu przejadania się.
Jak już wspominano, duże spożycie białka zwierzęcego dotyczyło świeckich i duchownych
reprezentantów ówczesnych elit, co potwierdziły nasze badania pochówków, czyli księdza,
trzech przedstawicieli Arcybractwa Męki Pańskiej i pozostałych zamożnych osobników świeckich. W istocie wartość į15N w próbce była najwyższa w przypadku księdza (14,9‰). Możliwe,
że wysokie wartości į15N dla elit wynikają nie tylko ze spożycia białka zwierzęcego, ale też dlatego, że podczas postów zastępowali mięso rybami, np.: karpiami, szczupakami, pstrągami, łososiami, płociami, sumami i jesiotrami (Wyczański 1966, s. 137). Prawdopodobne jest również,
że polskie elity jadały zwierzęta z wyższego poziomu troficznego, np. ptactwo wodne, takie jak
żurawie lub nurzyki (Grupe i in. 1999, s. 2125–2144; Waluszewska-Bubien 1979, s. 243–255),
lub zwierzęta domowe – świnie i kurczaki (Reitsema i in. 2013, s. 3636–3646).
Spożycie białka zwierzęcego przez badanych jest zadziwiająco podobne, chociaż u mężczyzn białko okazało się bardziej zróżnicowane. Za niezupełnie wiarygodne tłumaczenie tego
odkrycia można przyjąć, że mężczyźni, z powodu ich mobilności, mieli więcej okazji do stykania się z rozmaitym pożywieniem, a co za tym idzie do bardziej różnorodnych posiłków niż kobiety (Reitsema and Vercellotti, 2012), chociaż i kobiety, i mężczyźni mieli bogatą ofertę żywności dostępnej w Rzeczpospolitej. Na podstawie źródeł historycznych można wnioskować, że
dieta mężczyzn i kobiet z wyższych warstw społecznych czasami różniła się. Za przykład niech
posłuży dieta królowej Jadwigi, która obejmowała tylko mięso białe, i dieta króla Władysława
Jagiełły, złożona i z mięsa białego, i czerwonego (Wyczański, 1966). Kiedy jadano wspólnie, kobietom podawano potrawy dopiero po obsłużeniu mężczyzn.

AXSY]US
Badanie wykonane za pomocą wskaźników izotopów węgla i azotu w kolagenie kostnym pozwoliło zrekonstruować dietę 25 osób pochowanych pomiędzy XVII a XVIII stuleciem w kościele św. Franciszka z Asyżu w Krakowie. Wyniki wskazują, że przedstawiciele zamożnych elit
świeckich i duchowieństwa odżywiali się produktami bogatymi w białko zwierzęce (prawdopodobnie gatunki anadromiczne i słodkowodne). Nie ma dowodów na konsumpcję prosa C4 ani
ryb morskich. Osoby pochowane w różnych kryptach miały podobne diety, z przewagą białka
zwierzęcego u mężczyzn.
Żródła historyczne potwierdzają, że przedstawiciele elit społecznych spożywali duże ilości białka zwierzęcego, ale raczej przy specjalnych okazjach. Natomiast dane uzyzkane z analizy stabilnych izotopów odzwierciedlają powszechną dietę codzienną i na ich podstawie stwierdzono, że obfite posiłki jadano każdego dnia1.

1

Autorzy kierują podziękowanie do Pani Natalii Muchy za udostępnienie do badań porównawczych
danych dotyczących toruńskiej fauny lądowej.

Rekonstrukcja wyglądu przyżyciowego trzech osób pochowanych
w kryptach
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Antropologiczna rekonstrukcja twarzy jest techniką służącą przybliżeniu prawdopodobnego
wyglądu danej osoby za życia, na podstawie wyznaczników tkankowych, opartych na morfologii kości czaszki. Metoda ta, łącząca w sobie zarówno wiedzę naukową, jak i aspekt artystyczny (Gupta i in. 2015, s. 26–28), wspiera współcześnie wiele dziedzin o charakterze praktycznym (jak np. kryminalistyka) i poznawczym (muzealnictwo, archeologia, antropogeneza
i inne). W ogólnym zarysie jest ona anatomicznym modelowaniem tkanek miękkich głowy na
podstawie budowy czaszki i danych dotyczących ich średnich grubości w określonych punktach
antropometrycznych.
Za ojca antropologicznych rekonstrukcji twarzy uważa się radzieckiego anatoma
M. Gierasimowa, który w roku 1924 zapoczątkował „rosyjską szkołę rekonstrukcji” (Gierasimow 1955; Stavrianos i in. 2007, s. 76–83). Pierwsze próby odtwarzania ludzkich wizerunków
podejmowano jednak znacznie wcześniej, bo jeszcze w starożytności, np. datowane na 7500–
–5500 lat p.n.e. głowy z Jerycho, wykonane z masy zbliżonej do gipsu, którą pokryto czaszki
(Prag, Neave 1997).
Uważa się, że pierwszą rekonstrukcją głowy, opartą na wiedzy anatomicznej, było odtworzenie przyżyciowego wyglądu kompozytora Jana Sebastiana Bacha, wykonane przez Wilhelma Hisa we współpracy z rzeźbiarzem Carlem Seffnerem w 1895 roku (Zegers i in. 2009, s. 213–
–216). Aby zwiększyć wiarygodność modelu, His przeprowadził badania na zwłokach ludzkich,
ustalając grubości tkanek miękkich w różnych punktach twarzy. Podobnie postępowali inni badacze, m.in. Kollman, który wykonał rekonstrukcję twarzy kobiety z Auvenier (Verze 2009,
s. 5–12), a także wspomniany wcześniej Gierasimow. Założenia Gierasimowa opierały się głównie na anatomicznej budowie muskulatury głowy i szyi. Wydzielił on obszary twarzy o najcieńszej pokrywie tkankowej, a zatem również najmniejszej zmienności populacyjnej oraz zaproponował wyznaczniki dotyczące morfologii części twarzy, takich jak: okolica oczu (na podstawie
oczodołu i kanału łzowego), okolica ust (na podstawie zębów i szczęki) oraz nos (na podstawie kości nosowych, kształtu otworu gruszkowatego i kolca nosowego) (Verze 2009, s. 5–12).
Metoda Gierasimowa była później wielokrotnie uzupełniana i weryfikowana przez różnych badaczy, w tym m.in. antropologów polskich: Czekanowskiego (1967), Goździewskiego (1969,
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s. 283–293) i Rajchela (1988, s. 1–91). Grubość tkanek miękkich mierzono najczęściej bezpośrednio na materiałach prosektoryjnych. Standardy Gierasimowa zweryfikowano i poszerzono
o nowe dane kraniometryczne oraz kranioskopijne, wpływające na odtworzenie części miękkich głowy. Metodologia ta, wielokrotnie modyfikowana i udoskonalana, jest nadal wykorzystywana w programach komputerowych do odtwarzania wyglądu przyżyciowego osobnika,
również do celów identyfikacyjnych w kryminalistyce i medycynie sądowej.
Badania nad metodą rekonstrukcji części miękkich rozwijano także w Stanach Zjednoczonych, gdzie Krogmann w 1946 roku zaproponował pięć głównych założeń rekonstruktorskich
dotyczących odtwarzania tych elementów twarzy, których morfologii nie można bezpośrednio
oszacować na podstawie struktur kostnych. Nawiązywały one do korelacji wielkości gałki ocznej w zależności od kształtu i wielkości oczodołu, kształtu czubka nosa, wielkości i umiejscowienia małżowin usznych oraz szerokości ust. Na podstawie prac Krogmanna, który porównywał fotografie denatów z ich odtworzonymi głowami, zasugerowano, że rekonstrukcja wyglądu
przyżyciowego może mieć zastosowanie w procesie identyfikacji osób w kryminalistyce (Verze
2009, s. 5–12).
Rozwój metod komputerowych ułatwił wykonywanie rekonstrukcji w formie zarówno
tradycyjnej (na podstawie odlewu gipsowego lub trójwymiarowego wydruku czaszki), jak i cyfrowej (na podstawie skanu czaszki). Dobór metod jest jednak ograniczony stanem zachowania materiału kostnego, kosztami oraz możliwościami technicznymi (jak np. wymagania systemowe oprogramowania). Wiarygodność odtworzonego wizerunku zależy także od możliwości
określenia wielu innych elementów, jak np. danych antropologicznych, takich jak płeć, wiek,
stan zdrowia, a także historycznych, jak np. przynależność do grupy społecznej. W doborze
metody odtwarzania istotne znaczenie mają także zasoby bazy danych dotyczących grubości
tkanek miękkich twarzy.
Współcześnie techniką najbardziej rozpowszechnioną jest opracowana przez R. Neave
metoda kombinowana Manchester (Prag, Neave 1997), za pomogą której przybliżono wiele
wizerunków dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Jedną z najsłynniejszych prac była rekonstrukcja wyglądu przyżyciowego „Małej Panny Nikt”, 15-letniej Walijki, zidentyfikowanej jako
Karen Price. Należy podkreślić, że współczesna rekonstrukcja z użyciem tej metody znajduje zastosowanie nie tylko w procesie karnym, gdyż stosuje się ją także w odtwarzaniu wizerunków postaci historycznych, jak np. Filip II Macedoński, król Midas, Dziewczynka z Yde czy
Człowiek z Lindow (Prag, Neave 1997), koreański bohater Gyeongsun Choi (Lee i in. 2014,
s. 228–236), generał Władysław Sikorski (Czubak 2009, s. 27–32) czy Dante Alighieri (Benazzi i in. 2009, s. 278–283). Zastosowanie nowoczesnych technik obrazowania (np. tomografia
komputerowa) pozwala także na odtwarzanie wyglądu przyżyciowego w przypadku szczątków
zmumifikowanych. Przeprowadzono tą metodą badania mumii egipskich, jak np. z Marina El-Alamein (Wilkinson 2003, s. 66–71), czy też tzw. mumii wrocławskiej, znajdującej się w Muzeum Człowieka przy Uniwersytecie Wrocławskim (Tomaszewska i in. 2012, s. 58–61). Dla
celów edukacyjnych oraz poznawczych istotne są próby przybliżenia wyglądu form przedludzkich, m.in. rekonstrukcja czaszki H. neanderthalensis, znalezionej w La Chapelle-aux-Saint (Verze 2009, s. 5–12), jak również zwykłych przedstawicieli społeczeństw zamieszkujących dane
tereny w okresach historycznych.
Czaszki z krypt kościoła św. Franciszka z Asyżu w Krakowie zostały przekazane do rekonstrukcji zespołowi Wrocławskiej Szkoły Rekonstrukcji, istniejącej od lat 50. ubiegłego wieku,
działającej najpierw przy Katedrze Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie (od
ponad 10 lat) przy Katedrze Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zespół

Ryc. 30. Czaszki mieszkańców Krakowa wybrane do rekonstrukcji – nr 1 i 2, fot. D. Mirko

Płeć i wiek osobników określono metodami standardowymi na podstawie morfologii części
mózgowej i twarzowej, zgodnie z systemem kwalifikacji zalecanej przez Data Collection Codebook (2005). Czaszkę nr 1 określono jako męską w wieku maturus (ok. 50 lat), czaszkę nr 2 jako żeńską w wieku adultus (ok. 30–40 lat), czaszkę nr 3 jako męską w wieku maturus (ok. 40–50 lat).
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ten ma na swoim koncie liczne rekonstrukcje czaszek i głów przodków człowieka oraz postaci
historycznych, m.in. w ostatnich latach głowy Patrona Wrocławia – Błogosławionego Czesława (Krupiński i in. 2006, s. 54–69), głów mieszczan gdańskich do skansenu archeologicznego
(Krupiński i in. 2005, s. 30–43), a wcześniej także głowy św. Jadwigi Śląskiej (Krupiński i in.
1995, s. 125–135).
Podstawę do wykonania antropologicznej rekonstrukcji wyglądu przyżyciowego dawnych
mieszkańców Krakowa stanowiły trzy czaszki ludzkie pochodzące z krypt kościoła św. Franciszka z Asyżu. Dwie z nich należały do mężczyzn, jedna do kobiety (ryc. 30, 31). Jak wiadomo z informacji historycznych, mężczyźni żyli w XVIII stuleciu, byli członkami Bractwa Dobrej
Śmierci, a ich szczątki zostały pochowane w krypcie B3 znajdującej się w kaplicy Męki Pańskiej. Jedna z dwóch czaszek męskich, jak wynika z inskrypcji na trumnie, należała do wojewody poznańskiego Jana Bentkowskiego. Z kolei wybrana do rekonstrukcji wyglądu przyżyciowego czaszka kobiety należała do osoby szlachetnie urodzonej, żyjącej w XVII wieku i pochowanej
w krypcie B5. Dla zachowania porządku w czasie trwania prac antropologicznych i artystycznych, czaszkom nadano numery: nr 1 to pierwsza czaszka męska, czaszka nr 2 należy do kobiety, a numerem 3 oznaczono męską czaszkę pochodzącą z trumny z inskrypcją, czyli określoną
jako należącą do wojewody poznańskiego Jana Bentkowskiego (ryc. 30). Czaszki po oczyszczeniu poddano analizom antropologicznym, określając: płeć, wiek w chwili śmierci, typ rasowy
określany dla potrzeb rekonstrukcji, stan uzębienia oraz cechy charakterystyczne niezbędne do
zachowania indywidualnego charakteru odtwarzanego osobnika.
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Ryc. 31. Czaszka mężczyzny wybrana do rekonstrukcji – nr 3, fot. D. Mirko

Na czaszkach wykonano pomiary (tab. 14) zgodnie z techniką Martina (Martin, Saller
1957), niezbędne do opisu morfologicznego głowy, do ustalania grubości tkanek miękkich oraz
do oceny typu rasowego metodą punktów odniesienia (Wanke 1953, s. 968–990), która jest
stosowana w przypadku pełnoplastycznego odtworzenia wyglądu przyżyciowego, przy czym
jest jedynie przybliżeniem niektórych cech morfologicznych rekonstruowanego osobnika.

Tabela 14. Wartości bezwzględnych cech pomiarowych czaszek z krypty kościoła św. Franciszka z Asyżu w Krakowie
LP.

POMIAR (mm)

CZASZKA 1

CZASZKA 2

CZASZKA 3

1

Największa długość czaszki mózgowej (g-op)

176

164

173

2

Cięciwa środk. strzałkowa k. czołowej (n-b)

104

103

113

3

Cięciwa środk. strzałowa k. ciemieniowej (b-l)

113

95

106

4

Cięciwa środk. strzałkowa k. potylicznej (l-o)

92

82

83

5

Cięciwa środk. strzałkowa łuski k. potyl. (l-i)

61

60,5

59

6

Cięciwa środk. strzałkowa części kark. (i-o)

45

40

44

3

Długość podstawy czaszki (n-ba)

103

91

104

8

Długość otworu potylicznego (ba-o)

31

36

31

9

Wysokość czaszki mózgowej (ba-b)

126

117

134

10

Szerokość czaszki mózgowej (eu-eu)

137

138

144

11

Szerokość łuski kości potylicznej (ast-ast)

104

110

105

12

Najmniejsza szerokość czoła (ft-ft)

99

97

102

13

Największa szerokość czoła (co-co)

123

125

130

Tabela 14. Wartości bezwzględnych cech pomiarowych czaszek z krypty kościoła św. Franciszka z Asyżu w Krakowie (ciąg
dalszy)
POMIAR (mm)
Szerokość podstawy czaszki (au-au)
Szerokość sutkowa podstawy czaszki (mst-mst)

CZASZKA 1
114
−

CZASZKA 2
114
93

CZASZKA 3
111
85

16

Szerokość foramen magnum

29

26

25

17

Obwód poziomy

525

502

510

18

Łuk podłużny czaszki (łuk n-o)

357

348

366

19

Łuk środkowo strzałkowy k. czołowej (łuk n-b)

128

124

138

20

Łuk środkowo strzałkowy k. ciem. (łuk b-l)

130

118

227

21

Łuk środkowo strzałkowy k. potyl. (łuk l-o)

118

116

102

22

Całkowita wysokość twarzy (n-gn)

113

105

127

23

Wysokość twarzy górna (n-pr)

70

65

78

24

Wysokość nosa (n-ns)

55

51

58

25

Długość części twarzowej czaszki górna (pr-ba)

102

92

99

26

Długość podniebienia (ol-sta)

58

51

54

27

Największa szerokość twarzy (zy-zy)

131

123

128

30

Szerokość oczodołu (mf-ek)

41

44

43

31

Wysokość oczodołu

35

36

33

32

Szerokość otworu gruszkowatego (apt-apt)

30

25

24

33

Szerokość kątowa żuchwy (go-go)

98

84

95

34

Wysokość żuchwy (id-gn)

30

21

35

Na podstawie wybranych pomiarów czaszki wyliczono wskaźniki proporcji wg wzorów (za
Malinowski, Bożiłow 1997):
1) T[FSPLPƽDJPXPEVHPƽDJPXZD[BT[LJ<FVFV><HPQ>t
2) HØSOPUXBS[PXZ,PMNBOOB<OQS><[Z[Z>t
3) OPTB<BQUBQU><OOT>t
4) PD[PEPV<TCLTCB><NGFL>t
5) XZTPLPƽDJPXPT[FSPLPƽDJPXZ)SEMJƦLJ,PƦLJ<CBC> <HPQ> <FVFV> t
Dla każdego z pięciu wyróżnianych typów rasowych: A – nordyczny, E – śródziemnomorski, H – armenoidalny, L – laponoidalny, P – paleoeuropeidalny, wyliczono sumę różnic pomiędzy wartością wskaźnika a stałą Kočki wg wzoru:
Ȉd2= (X1 – wsk. 1)2 + (X2 – wsk. 2)2 + (X3 – wsk. 3)2 + (X4 – wsk. 4)2 + (X5 – wsk. 5)2,
gdzie X1, X2... oznaczają stałe zaproponowane przez Kočkę (tab. 15).
Następnie dla każdej sumy wyznaczono odwrotność według formuły: 1⁄(Ȉd2) i odwrotności te zsumowano (Ȉ1⁄(Ȉd2). Procentowy udział każdego z typów rasowych w morfologii osobnika określono, dzieląc jego odwrotność sum różnic przez sumę odwrotności według następującego równania:
%X = (1⁄(Ȉd2)/(Ȉ 1⁄(Ȉd2 t

63

Re k ons t ruk c ja wygl ądu pr z y ż y c io w ego t r z ec h o s ó b po c h o w any c h w kr y pt ac h

LP.
14
15

Tabela 15. Stałe wartości wskaźników dla poszczególnych typów rasowych
WSKAŹNIKI
Szerokościowo-długościowy

A
76

E
69

H
86

L
84

P
73

Górnotwarzowy

55

56

53

46

44

Nosa

46

44

43

56

58

Oczodołu

87

77

85

75

70

Wysokościowo-szerokościowy

75

87

85

80

88

Objaśnienia: A – nordyczny, E – śródziemnomorski, H – armenoidalny, L – alpejski, P – paleoeuropeidalny.
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Okazało się, że żadna z odtwarzanych czaszek nie reprezentowała typu czystego (powyżej
60% udziału jednego z elementów w ogólnej morfologii), zdecydowano się zatem na odtworzenie cech jakościowych charakterystycznych dla jednego lub dwóch typów spośród najsilniej reprezentowanych (tab. 14).

Tabela 16. Udział procentowy typów rasowych (najsilniejszy udział zaznaczono pogrubieniem)
TYP RASOWY

CZASZKA 1

CZASZKA 2

CZASZKA 3

A

3,99

11,84

5,88

E

20,62

14,16

28,20

H

28,83

31,47

42,08

L

31,29

27,57

14,39

P

15,25

14,93

9,41

We wszystkich przypadkach określone typy rasowe miały charakter mieszany. Dla czaszki
nr 1 stwierdzono przewagę typu laponoidalnego z niemal równorzędną domieszką typu armenoidalnego (LH), co określa się typem alpejskim. Cechy charakterystyczne dla tego typu rasowego to: jasna skóra, włosy ciemne, oczy piwne, twarz średnio długa, nos wąski, głowa okrągła i średnia wysokość ciała. Podobny typ rasowy reprezentuje czaszka żeńska (nr 2), z tym
że w największym odsetku występują w niej cechy typu armenoidalnego. Z kolei w przypadku czaszki nr 3 stwierdzono przewagę typu armenoidalnego (owalny lub trójkątny zarys twarzy o wyrazistych rysach, wydatnym nosie i wysokiej szczęce, podbródek lekko zaokrąglony lub
wypukły, oprawa oka bez silnie zaznaczonej fałdy powiekowej) z domieszką typu śródziemnomorskiego (HE), czyli mieszanego typu litoralnego, który cechuje ciemna pigmentacja, głowa
średnio długa, szeroka twarz i dość szeroki nos oraz masywna budowa i średnia wysokość ciała.
Cechami tymi wspomagano się przy obróbce artystycznej rekonstrukcji, które miały na
celu zwiększenie realizmu wykonanych modeli.
Rekonstrukcję części miękkich przeprowadza się na odlewach z oryginalnych czaszek. Nieuszkodzony materiał szkieletowy stanowi eksponat naukowy lub muzealny, często także zostaje wtórnie pochowany w miejscu, z którego był pobrany, tak jak w tym przypadku. Standardowe wykonanie odlewu z użyciem gipsowej formy może spowodować uszkodzenie materiału
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kostnego, w związku z tym zdecydowano się na wykonanie wydruku 3D, bazując na wykonanych skanach czaszek. Przed skanowaniem, oczyszczone czaszki napylono za pomocą aerografu wodnym roztworem białej farby plakatowej, która zastygła cienką, jednolitą warstwą, nieszkodliwą dla struktury blaszki zewnętrznej kości czaszki. Zabieg ten miał na celu zwiększenie
powierzchni odbijania światła, a zatem podniesienie jakości skanu.
Skany czaszek wykonano za pomocą skanera optycznego marki SMARTTECH 3D Scan 3D
surface, sprzężonego z automatycznym stolikiem obrotowym i oprogramowaniem SMARTTECH 3D Measure. Jest to skaner wykorzystujący światło strukturalne LED białe, o rozdzielczości detektora 5 Mpix i objętości pomiarowej 500×350×250 mm, odległości pomiędzy zbieranymi punktami 0,01 mm oraz dokładności 30 μm. Skanowanie przeprowadzono w możliwie
jednolitym środowisku pomieszczenia o białych ścianach, pokrywając stanowisko skanowania
czarnym matowym materiałem. Czaszki umiejscowiono na obrotowym stoliku w taki sposób,
aby linie wytyczone przez laser przechodziły przez punkty maxillofrontale (lub możliwie blisko), a ich skrzyżowanie przechodziło przez oś strzałkową czaszek. Warunki te zachowano dla
wszystkich trzech digitalizowanych obiektów. Czaszki i żuchwy, dla uzyskania pełnego obrazu,
skanowano w dwóch pozycjach: w pozycji anatomicznej oraz odwrócone częścią dolną ku górze. W każdej z pozycji wykonano po sześć ujęć w pełnym obrocie (co 60°). Uzyskane w ten sposób chmury punktów, po wzajemnym dopasowaniu, zostały poddane redukcji i oczyszczeniu
celem opracowania pojedynczej powłoki. Na tak przygotowane chmury nałożono siatki trójkątów, które w procesie dalszej obróbki zamknięto w miejscu braków w ciągłości skanowania
oraz w pozycjach naturalnie występujących otworów anatomicznych. Następnie dokładność
tak przygotowanych wydruków (ryc. 32), zweryfikowano przez porównanie wykonanych na
nich pomiarów z wartościami pomiarowymi czaszek oryginalnych, co jest niezbędnym zabiegiem, ze względu na konieczność zweryfikowania ewentualnych błędów. Czaszki drukowano za
pomocą drukarki filamentowej Prusa i3 przy użyciu filamentu polilaktydowego (PLA), temperaturze pracy głowicy 210°C i temperaturze stołu 60°C. Zastosowano wypełnienie 30% i grubość warstwy 0,3 mm. Czas druku wyniósł odpowiednio 22 godz. – czaszka i 4 godz. – żuchwa.
Druk czaszek wymagał użycia podpór. Następnie na uzyskanych kopiach czaszek manualnie
wykonano rekonstrukcję części miękkich, korzystając z metody kombinowanej Manchester,
która polega na odwzorowaniu przebiegu mięśni przy jednoczesnym uwzględnieniu spodziewanej grubości tkanek miękkich w poszczególnych punktach na twarzy. Średnią miąższość tkanek miękkich oszacowano odrębnie dla każdej głowy, z uwzględnieniem określonej wcześniej
płci oraz wieku osobnika w chwili śmierci, posługując się wartościami zaproponowanymi przez
de Greefa i współautorów (2006, s. 126–146). Wartości te uwzględniają dodatkowo masę ciała
wyrażoną wskaźnikiem BMI, jednak w związku z brakiem danych dotyczących odtwarzanych
osób, przyjęto, że miały przeciętną masę ciała. Jakościowe cechy budowy głowy zaprojektowano na podstawie oszacowanego udziału typów rasowych w ogólnej morfologii, wybierając najpowszechniej występujące warianty dla najsilniej reprezentowanego typu. Odtwarzane czaszki
osadzono na wykonanych wcześniej z pianki poliuretanowej i masy plastycznej modelach popiersi. Następnie dla każdej z nich odtwarzano mięśnie najpierw na jednej, a następnie drugiej
połowie twarzy. Rekonstrukcję części miękkich twarzy standardowo wykonuje się najpierw na
jej jednej połowie, tak aby uwzględnić naturalną asymetrię twarzy.
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Ryc. 32. Wydruki 3D czaszek nr 1, 2 i 3, fot. D. Mirko

Ryc. 33. Etapy prac rekonstruktorskich: nakładanie poszczególnych mięśni twarzy, fot. D. Mirko

Z reguły twarze o ostrym profilu cechuje nieco większy stopień asymetrii. Mięśnie odtwarza się kolejno, zaczynając od dużych, związanych z aparatem żucia, które w największym
stopniu wpływają na ogólny zarys twarzy, są to mięsień skroniowy (musculus temporalis) i mięsień żwacz (musculus masseter), a także dodatkowo mięsień policzkowy (musculus buccinator).
Odtworzono także przypuszczalny przebieg mięśni szyi i karku, aby połączyć głowę z przygotowanym wcześniej popiersiem. Przy pracach nad umięśnieniem zwraca się uwagę na rozbudowanie przyczepów mięśniowych na kościach czaszki. Następnie odtwarza się drobne mięśnie mimiczne okolic oka, ust i nosa (m.in. mięśnie okrężne oczu, mięsień okrężny ust, mięsień
marszczący brwi, mięśnie żwacze, mięsień podłużny) (ryc. 33). Kolejnym krokiem, po ustale-

niu zarysu twarzy, jest uzupełnienie warstwy odpowiadającej grubości tkanek miękkich z użyciem znaczników, których wysokość jest opracowana na podstawie średnich wartości grubości
tkanek wg de Greefa i współautorów (2006, s. 126–146) (ryc. 34). Następnie przestrzenie pomiędzy znacznikami wypełnia się materiałem plastycznym, uzyskując w ten sposób właściwy
morfologicznie kształt głowy. Tak przygotowanym rekonstrukcjom nadaje się cechy indywidualne wynikające z płci, wieku oraz osobniczego ukształtowania czaszki twarzowej, korzystając z reguł zaproponowanych przez Taylor (2001). Wymienione etapy prac rekonstruktorskich
prowadzą antropolodzy, a uzyskany surowy model (ryc. 35–37) przekazują do opracowania artyście plastykowi, który nadaje twarzy indywidualne cechy i charakter.

Ryc. 34. Etapy prac rekonstruktorskich: nakładanie markerów grubości tkanek, fot. D. Mirko

Ryc. 35. Rekonstrukcja antropologiczna na podstawie czaszki nr 1 – ujęcie frontalne i prawy półprofil, fot. D. Mirko
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Ryc. 36. Rekonstrukcja antropologiczna na podstawie czaszki nr 2 – ujęcie frontalne i prawy półprofil, fot. D. Mirko

Ryc. 37. Rekonstrukcja antropologiczna na podstawie czaszki nr 3 – ujęcie frontalne i prawy półprofil, fot. D. Mirko

Nadanie twarzy cech indywidualnych związanych z płcią i wiekiem, a także przypuszczalnym (wynikającym z danych pochodzących ze źródeł historycznych) trybem życia, ma istotne znaczenie w procesie rekonstrukcji. Należy wziąć pod uwagę, że z wiekiem maleje napięcie
mięśniowe, a sam zarys mięśni pod skórą staje się mniej widoczny. Pozostałe tkanki miękkie
wraz ze skórą stopniowo wiotczeją, co powoduje powstawanie zmarszczek, których przebiegu nie można precyzyjnie określić w trakcie rekonstrukcji. Stosuje się tu jedynie metodę opartą na obserwacji osób w podobnym wieku żyjących współcześnie lub dostępną ikonografię, co
w jednym i drugim przypadku daje jedynie obraz przybliżony. Również, o czym wspomniano
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wcześniej, nie jest możliwa prawidłowa ocena otłuszczenia twarzy, które zależy od warunków
życia i stopnia odżywienia. W przypadku rekonstrukcji wyglądu przyżyciowego postaci historycznych istotnych informacji może dostarczyć ikonografia, jednak w tym przypadku nie była
ona dostępna.
Rekonstrukcje głów osób pochowanych w krypcie kościoła św. Franciszka wykonano na
podłożu ze styroduru, uwzględniając płeć przy modelowaniu popiersia. Następnie odtworzono struktury niewynikające bezpośrednio z ukształtowania elementów kostnych (np.: kształt
i wielkość małżowiny usznej, kształt skrzydełek nosa, oprawa szpary oka, kształt czerwieni
wargowej) oraz atrybutów związanych z ustalonym wiekiem, np. zaburzenie owalu twarzy,
zmarszczki czy pogłębienie bruzdy nosowo-wargowej. Na koniec artysta plastyk nadał modelom z masy plastycznej indywidualny rys, zgodnie z ich płcią, wiekiem i statusem społecznym.
Określone w ekspertyzie dane dotyczące typów rasowych pozwalają przypisać właściwe elementy charakterystyczne dla konkretnego osobnika. Artysta skupia się na poszukiwaniach odpowiednich form, harmonijnie współgrających z ogólną kompozycją odtwarzanego wizerunku. W przypadku braku szczególnych, nietypowych fragmentów twarzoczaszki, poszukuje się
uśrednionych wielkości metrycznych, linii i odtwarzanych kształtów. Modelowane fragmenty
twarzy, uszy, nos, czerwień wargowa, oprawa oczu – powieka górna i dolna, są wypadkową licznych przykładów analizowanych w trakcie prowadzonych prac rekonstruktorskich. Ze względu
na modelowanie twarzy w materiale plastycznym, można wypróbować kilka wariantów, poszukując najbardziej odpowiedniego.
Na podstawie istniejących informacji o odtwarzanej postaci, danych historycznych, dostępnej ikonografii, powstaje właściwy dla określonego okresu historycznego profil sylwetki.
Odtwarzane wizerunki postaci na podstawie zachowanych XVII-wiecznych czaszek, a także informacje o miejscu pozyskania materiału badawczego pozwoliły opracować hipotetyczny wizerunek, dzięki odpowiedniemu uczesaniu, czy też stylowi ubioru. W tym przypadku obie postacie męskie zostały odtworzone, na podstawie dostępnej wiedzy dotyczącej strojów szlacheckich
i fryzur z tego okresu historycznego. Obie głowy męskie mają wysoko podgoloną linię włosów,
„na okrągło” na czubku głowy, dodatkowo przedstawiono okazałe, sumiaste wąsy. W części widocznej wierzchniego ubrania wymodelowane zostały fragmenty żupanów z wysokimi stójkami i rzędami guzików wzdłuż rozcięć ubrań. Delikatnie zasugerowany został wzór tkaniny
adamaszkowej. Wizerunek kobiety przygotowano na podstawie dostępnych opracowań ikonograficznych z epoki. Opisane w ekspertyzie żeńskie cechy osobnicze pozwoliły nadać właściwy
charakter postaci: falowane włosy upięte wysoko w kok, a ponadto odkryty dekolt. Widoczny
fragment sukni zakończony jest drapowaną koronką zebraną okrągłą taśmą. Stanik sukni pozoruje aplikację koronkową nałożoną na spodnią warstwę. Na zakończenie prac rekonstruktorskich wykonywany jest odlew w trwałym materiale, w tym przypadku w dwukomponentowym gipsie polimerowym Acrylic One, w skład którego wchodzi mineralny proszek i żywica
akrylowa na bazie wody. Takie połączenie daje w rezultacie bardzo wytrzymały, łatwy w użyciu,
przyjazny dla środowiska, trudno zapalny materiał. Po nałożeniu substancji separującej, model
zostaje zaformowany. Formę do odlewu wykonano z silikonu i usztywniono stabilniejszą materią w postaci płaszcza. Ostateczne wizerunki zostały przedstawione jako monochromatyczne odlewy popiersi odtwarzanych postaci (ryc. 38−40).
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Ryc. 38. Ostateczny wizerunek odtwarzanej postaci (mężczyzna w wieku maturus) w ujęciu artystycznym, fot.
R. Bonter-Jędrzejewska

Ryc. 39. Ostateczny wizerunek odtwarzanej postaci (kobieta w wieku adultus) w ujęciu artystycznym, fot. R. Bonter-Jędrzejewska

Ryc. 40. Ostateczny wizerunek odtwarzanej postaci (mężczyzna w wieku maturus) w ujęciu artystycznym, fot.
R. Bonter-Jędrzejewska

:YN]_WYaKXSO
Bazując na wiedzy anatomiczno-antropologicznej oraz ustalonych relacjach pomiędzy ukształtowaniem twarzoczaszki a miąższością pokrywających ją tkanek, można przybliżyć prawdopodobny wizerunek przyżyciowy osobnika. W kontekście badań antropologicznych i historycznych odtwarzanie podobizn osób jest przydatną techniką, która pozwala pogłębić wiedzę na
temat zarówno znanych postaci historycznych, jak i zwykłych ludzi należących do określonej
warstwy społecznej. Z perspektywy kształtowania wrażliwości oraz świadomości estetycznej
odbiorcy rekonstruowanie twarzy osób dawniej żyjących, których szczątki pozyskane są w wyniku prac antropologiczno-archeologicznych, pozwala na ich humanizację i umożliwia działającą na wyobraźnię prezentację w zbiorach muzealnych. Tego typu działania są możliwe w zespołach specjalistów antropologów, a także przedstawicieli sztuk pięknych, którzy na bazie
opracowania naukowego nadają odtwarzanym postaciom indywidualny charakter, a także wpisują je w realia historyczne przez odpowiednie dopasowanie elementów stroju czy też uczesania. Tak wykonane rekonstrukcje prezentują zarówno warsztat naukowy, jak i artystyczny, pokazując możliwie najbardziej zbliżone do prawdziwych oblicza dawnych mieszkańców
Krakowa.
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Rekonstrukcja prawdopodobnego przyżyciowego wyglądu głów
Dariusz Zajdel

W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji wykonano rekonstrukcję prawdopodobnego przyżyciowego wyglądu głów, na podstawie trzech dostarczonych czaszek (dwóch męskich i jednej żeńskiej), pochodzących z krypty kościoła św. Franciszka z Asyżu w Krakowie.
Dla potrzeb przeprowadzanych czynności czaszkom przyporządkowano numery P2, P4
i P9, odpowiadające numeracji pochówków. Dodatkowo do materiału kostnego dołączono trzy
krótkie opisy stanowisk archeologicznych z wykazem pozyskanego w nich materiału kostnego. Kości czaszki nie zostały oczyszczone z pozostałości tkanki miękkiej, nie były też poddane
procesowi maceracji. Na ich powierzchni zauważalny był szczątkowy depozyt w postaci strupieszałych tkanek miękkich. Stan zachowania kości twarzoczaszek był bardzo dobry, bez istotnych dla procesu rekonstrukcji uszkodzeń lub ubytków. W dalszej kolejności, wykonano cyfrową, poglądową dokumentację fotograficzną nadesłanego materiału kostnego, korzystając
w tym celu z bezcieniowego stołu reprodukcyjnego. Zdjęcia zrobiono z wykorzystaniem metody skalowej. Zarejestrowano też szereg fotografii szczegółowych, ilustrujących cechy charakterystyczne materiału kostnego. Dodatkowo wykonano również zdjęcia skompletowanej czaszki z uwzględnieniem światłocienia, co pozwoliło lepiej uwidocznić formę i perspektywę bryły
oraz wyraźniej pokazać analizowane cechy indywidualne materiału kostnego. Od archeologów
uzyskano informacje na na temat żupanów i ubiorów zbliżonych krojem do habitów noszonych w XVIII wieku, ponieważ − sądząc po zachowanych szczątkach odzieży − dwaj mężczyźni, których czaszki poddano badaniom, żyli właśnie w tym stuleciu. Kobieta natomiast została
złożona do grobu w połowie XVII wieku, w jedwabnej sukni uszytej według mody zachodniej.
Wszystkie powyższe informacje oraz postawiona diagnoza typologiczna pozwoliły na przeprowadzenie antroposkopijnych badań związanych z odtworzeniem prawdopodobnego przyżyciowego wyglądu głów dwóch mężczyzn oraz kobiety.
W pierwszej kolejności przystąpiono do dopasowania nietrwałych połączeń czaszek z zębami oraz żuchwami. Zabieg ten był niezbędny do przeprowadzenia fotograficznych czynności dokumentacyjnych z wykorzystaniem metody skalowej, która w badaniach rekonstrukcyjnych pozwoliła na odwzorowanie właściwej skali obiektu badawczego na ekranie komputera,
wchodzącego w skład stanowiska do badań antroposkopijnych. W tym celu w fotograficznym
atelier, na stanowisku reprodukcyjnym wyposażonym w statyw z umocowaną na nim skalówką
kryminalistyczną, umieszczano kolejne skompletowane czaszki i ustalano niezbędne dla pro-

:\dOLSOQ LKNKġ
Porównanie szkieletu elementu nosa z obrazem grzebieni w ujęciu en face pozwoliło ustalić proporcje i formy skrzydełek nosa, a ich stopień zaokrąglenia i uwypuklenia oceniono dzięki analizie wyglądu brzegów kostnych otworu gruszkowatego (ryc. 41–43). Następnie opracowano
siatkę rozmieszczenia gałek ocznych w oczodołach oraz grubości wargi górnej, części skórnej.
Przypuszczalną długość i położenie szpary ust ustalono na podstawie rozstawienia obu kłów
szczęki oraz wysokości zębów siecznych. Na zdjęcia czaszki naniesiono również markery związane z małżowinami usznymi i otworami słuchowymi, natomiast kąt ustawienia małżowin
ustalono na podstawie formy wyrostków sutkowatych. Następnie scalono poszczególne fragmenty konturów (obrysów) i poddano je częściowym modyfikacjom związanym z ich przypuszczalnym wyprofilowaniem. Do wykonania „powłoki” skórnej głów posłużono się fragmentami
elementów budowy zewnętrznej twarzy, pobranymi z autorskich zbiorów elementów zdjęciowych. Elementy twarzy bądź kompilacje fragmentów różnych elementów zespolono w całość
odpowiadającą wskazanym w opisach typom.
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cesu rekonstrukcyjnego pozy rejestracji: czołową oraz lewą boczną. Po wykonaniu dokumentacji zdjęciowej całość opracowanego materiału fotograficznego przeniesiono z karty pamięci
aparatu cyfrowego na dysk roboczy komputera. Od tej chwili wszelkie czynności rekonstrukcyjne prowadzono na materiale cyfrowym, w razie potrzeby konfrontowanym z materiałem
rzeczywistym (kostnym). Wyselekcjonowane zdjęcia poddano obróbce graficznej, usuwając
z nich tło wraz z elementami statywu, a pozostawiając jedynie czaszkę oraz skalówkę kryminalistyczną. Tak opracowane i przeskalowane zdjęcia w kolejnych etapach badań umożliwiły
precyzyjne wykonanie siatki-szkieletu rekonstrukcji z naniesionymi grubościami powłok tkanki miękkiej oraz rozmieszczenie w odpowiednich miejscach podstawowych elementów budowy zewnętrznej głowy. W pierwszej kolejności badań rekonstrukcyjnych na cyfrowe rejestracje
czaszki w pozie en face i z lewego profilu naniesione zostały poszczególne, istotne dla określonej pozy punkty kraniometryczne. Punkty te stanowiły podstawę dla wektorów obrazujących grubość pokrywy tkanki miękkiej. Ich wierzchołki połączone odcinkami krzywych dały
przybliżony obrys głowy, jednak tylko w stosunku do elementów kostnych. Następnie w ujęciu z profilu, opierając się na wyglądzie otworu gruszkowatego nosa, kształtu kolca nosowego
i lemiesza wykreślono wektory związane z kierunkiem, stopniem wystawania i kątem nachylenia grzbietu nosa. Markery pozy z profilu stanowiły punkty kontrolne odtworzenia w pozie
en face. Zdjęcie czaszki w pozie en face poddano procesowi graficznemu, wzmacniającemu krawędzie istotnych rekonstrukcyjnie obszarów kości. Zabieg ten pozwoli na precyzyjną i czytelną kontrolę korelacji obrazu rekonstrukcji z wyglądem czaszki (obraz kontrolny w prześwicie).
Średnie grubości pokrywy tkanki miękkiej opracowano na podstawie skal przygotowanych przez
M. M. Gierasimowa. W 1965 roku na zlecenie ówczesnego Zakładu Kryminalistyki KGMO
doc. dr Krystyna Sztachetko przeprowadziła tego rodzaju badania na telerentgenogramach
głów mężczyzn w wieku od 20 do 25 lat, o prawidłowym zgryzie i możliwie pełnym uzębieniu
stałym (telerentgenogramy ukazywały profil czaszki).
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Ryc. 41. Przygotowany do badań rekonstrukcyjnych, wyseparowany obraz czaszki osobnika płci męskiej, oznaczonego jako P2, fot. D. Zajdel

Ryc. 42. Przygotowany do badań rekonstrukcyjnych, wyseparowany obraz czaszki osobnika płci męskiej, oznaczonego jako P4, fot. D. Zajdel

Ryc. 43. Przygotowany do badań rekonstrukcyjnych, wyseparowany obraz czaszki osobnika płci żeńskiej, oznaczonego jako P9, fot. D. Zajdel

Ryc. 44. Obraz kontrolny rekonstrukcji osobnika oznaczonego jako P2 z naniesionymi siatkami markerów i rekonstrukcja , opr. i fot. D. Zajdel
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Ryc. 45. Obraz kontrolny rekonstrukcji osobnika oznaczonego jako P4 z naniesionymi siatkami markerów i rekonstrukcja, opr. i fot. D. Zajdel

Ryc. 46. Obraz kontrolny rekonstrukcji osobnika oznaczonego jako P9 z naniesionymi siatkami markerów i rekonstrukcja, opr. i fot. D. Zajdel
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Tak przygotowane elementy graficzne naniesiono na szkielet-siatkę markerów, rozmieszczając je w odpowiednich miejscach czaszki. Podczas rekonstrukcji poszczególnych elementów twarzy kierowano się również ich wyglądem, sugerującym określony w opisach antropologicznych przyżyciowy wiek osobników, tj. przedział wiekowy przynależny osobom dorosłym
(adultus). Zawierał się on pomiędzy 20 (22) a 30 (35) rokiem życia. W przedmiotowych rekonstrukcjach przyjęto wiek pośredni, oscylujący w okolicach 30 roku życia. Końcowe etapy zasadniczych rekonstrukcji głów dwóch mężczyzn i kobiety wiązały się z czynnościami graficznymi,
związanymi ze scaleniem zestawionych, zrekonstruowanych fragmentów twarzy i głowy, nadaniu rekonstrukcjom cech związanych z przyjętym przedziałem wiekowym oraz uzupełnieniem
obrazów rekonstrukcji akcesoriami dodatkowymi w postaci fragmentarycznie widocznych
form ubrania. Dla wszystkich rekonstrukcji opracowano również przypuszczalne formy fryzur, częściowo wzorowane na dostarczonych przykładach zdjęciowych. Do celów kontrolnych
rekonstrukcji, na bieżąco, z wykorzystaniem opcji prześwitu obrazu zestawiane były odtworzenia wizerunku twarzy ze zdjęciem czaszki (ryc. 44–46). Czynności rekonstrukcyjno-graficzne
wykonano z wykorzystaniem opcji komputerowego programu graficznego Adobe Photoshop
CS6. Program ten wykorzystano również do opracowania lic poglądowych i dodatkowych zdjęć
samej rekonstrukcji.

ARCHEOBOTANIKA

Katarzyna Pińska, Anna Drążkowska

Archeobotanika jest dziedziną nauki z pogranicza botaniki i archeologii. Bada szczątki roślinne, które zachowały się w odkrywanych dziś obiektach archeologicznych. Archeobotanika dostarcza szerokiej wiedzy na temat obecności roślin oraz ich wykorzystywania przez człowieka na przestrzeni wieków. Do klasycznych obszarów badawczych zalicza się przede wszystkim:
rolę roślin i poszczególnych gatunków w gospodarce człowieka, historię upraw i roślin uprawnych, ukształtowanie warunków środowiska przyrodniczego wokół stanowisk archeologicznych (Latałowa 1998, s. 97–107; Lityńska-Zając, Wasylikowa 2005, s. 23–36; Lityńska-Zając
2005, s. 9–11). Szczególnym kierunkiem badań, coraz częściej podejmowanym, jest znaczenie roślin w kulturze człowieka. Jednym z najbardziej interesujących aspektów jest ich obecność na miejscach pochówków (Baczyńska 2005, s. 93–101; Galera i in. 2005, s. 181–224; Pińska i in. 2015, s. 269–324; Karg 2012/2013, s. 403–410). Należy jednak pamiętać, że badając
dziś pozostałości roślin w kryptach, mamy do czynienia jedynie z fragmentem obrazu tych obrzędów. Możemy stwierdzić obecność niektórych, z pewnością nie wszystkich, użytych wówczas roślin. Do dziś przetrwały niektóre szczątki, zwłaszcza nasiona i owoce, czasem kwiaty lub
ich fragmenty, niekiedy również inne części pędów roślinnych. Warunki panujące w kryptach
grobowych sprzyjają wysuszeniu materiału roślinnego. W związku z tym stał się on delikatny
i łamliwy, dlatego nawet ostrożne pobieranie naraża go na uszkodzenie mechaniczne, pokruszenie, i tylko najtwardsze i najbardziej odporne części roślin mogą stanowić materiał umożliwiający identyfikację taksonomiczną.
Materiał do analizy pobrany został przez archeologów podczas badań prowadzonych
w kryptach. Próby botaniczne pozyskano z różnych miejsc: z materaców, poduszek, z wnętrza
zwłok, ze skupisk roślin ułożonych na zwłokach lub wokół głowy (tab. 17). Łącznie do szczegółowej analizy botanicznej przeznaczono 38 prób2. Objętość prób wahała się od 3 do 1000 ml.
Pomiar objętości tego typu materiału ma charakter orientacyjny, ze względu na jego delikatność. Szczątki roślinne zachowały się w dobrym, wysuszonym stanie. Większość prób charakteryzowała się wysokim nasyceniem szczątkami roślinnymi.

2

Pierwszym badaniom, których wyniki prezentujemy podano tylko część materiału pobranego z pochówków. Pozostały jest nadal analizowany.
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Szczątki roślin odnalezione w kryptach

Tabela 17. Wykaz prób archeobotanicznych, informacje dotyczące obiektów, lokalizacji prób
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NR
PRÓBY

NR
METRYCZKI

MIEJSCE
POBRANIA

1

1/10/2017

okolice czaszki
spod szkieletu –
dno trumny
spod czaszki

2

2/10/2017

3

3/10/2017

4

4/10/2017

5

5/10/2017

TRUMNA/
POCHÓWEK
KRYPTA B2
1
3

6

6/10/2017

7

7/10/2017

8

8/10/2017

9

9/10/2017

10

10/10/2017

11

11/10/2017

okolice czaszki
spod szkieletu –
dno trumny
spod czaszki
okolice klatki
piersiowej
spod czaszki
okolice klatki
piersiowej
wnętrze klatki
piersiowej
spod czaszki

12

12/10/2017

spod czaszki

7

13

13/10/2017

okolice głowy

8

14

14/10/2017

okolice głowy

15

15/10/2017

spod głowy

16

16/10/2017

17

17/10/2017

spod głowy
wnętrze klatki
piersiowej

4

5

6

9
10
11

18

18/10/2017

okolice głowy

19

19/10/2017

spod szkieletu

20

1/04/2018

okolice głowy

21

2/04/2018

okolice głowy

22

3/04/2018

okolice głowy

2
3

12

RODZAJ PRÓBKI

OBJĘTOŚĆ
(ML)

rośliny ułożone dookoła głowy

10

rośliny z wyłożenia dna lub wypełnienia materaca

20

rośliny z wypełnienia poszewki poduszki

3

rośliny ułożone dookoła głowy

4

rośliny z wyłożenia dna lub wypełnienia materaca

3

rośliny z wypełnienia poszewki poduszki

20

rośliny ułożone na ciele

4

rośliny z wypełnienia poszewki poduszki

20

rośliny ułożone na ciele (na odzieży)

5

rośliny wypełniające klatkę piersiową
balsamowania ciała
rośliny z wypełnienia poszewki poduszki

25
10

rośliny z wypełnienia poszewki poduszki
rośliny z wypełnienia poszewki poduszki lub
wypełnienia materaca
rośliny ułożone dookoła głowy (?)

40

rośliny z wypełnienia poszewki poduszki

10

rośliny z wypełnienia poszewki poduszki
rośliny wypełniające klatkę piersiową
balsamowanie ciała
rośliny ułożone dookoła głowy lub z wypełnienia
poszewki poduszki
rośliny z dna trumny lub wypełnienia materaca

50

40
30

100
120
5

KRYPTA B3

23

4/04/2018

okolice głowy

24

5/04/2018

25

6/04/2018

26

7/04/2018

okolice głowy
okolice głowy –
poniżej poduszki
okolice głowy

27

8/04/2018

okolice głowy

30

11/04/2018

n.d.

1

12/04/2018

n.d.

100

rośliny z wypełniska poduszki

10

rośliny z wypełniska poduszki

40

rośliny z wypełniska poduszki

80

rośliny z wypełniska poduszki

80

rośliny z wypełniska materaca

120

5

rośliny z wypełniska poduszki

60

6

rośliny z wypełnienia poduszki/materaca
rośliny z wypełniska materaca (zebrane ze
zniszczonego i przesypanego ziemią pochówku)
rośliny z wypełniska poduszki (zebrane ze
zniszczonego pochówku)

15

4

7
31

rośliny z wypełniska poduszki

15
80

Tabela 17. Wykaz prób archeobotanicznych, informacje dotyczące obiektów, lokalizacji prób (ciąg dalszy)
NR
PRÓBY

NR
METRYCZKI

28

9/04/2018

29

10/04/2018

MIEJSCE
POBRANIA
pokrywające
szczątki ludzkie
okolice głowy

TRUMNA/
POCHÓWEK
KRYPTA B4

RODZAJ PRÓBKI

OBJĘTOŚĆ
(ML)

rośliny zdobiące ciało zmarłego

50

rośliny z wypełniska poduszki

50

rośliny z wypełniska poduszki

500

rośliny wypełniające klatkę piersiową

70

1
KRYPTA B5

45

14/06/2018

okolice czaszki

46

15/06/2018

wnętrze ciała

10

KRYPTA B7
68

11/10/2018

rośliny z ciała

1

rośliny z ciała

1000

wianek z głowy, osoba dorosła

30

kwiatki bukietu przywiązanego do krzyża

35

wianek z głowy

30

bukiet w rękach

30

83

102

17/12/2018

103

18/12/2018

106

21/12/2018

wianek z głowy,
osoba dorosła
kwiatki bukietu
przywiązanego
do krzyża
wianek z głowy

107

22/12/2018

bukiet w rękach

4

6

Próby przesiano na sucho na trzech sitach o wielkości oczek: 0,2, 0,5 i 2 mm, w celu rozdzielenia na trzy frakcje. Do szczegółowej analizy przeznaczono średnią i dużą frakcję (w szczególnych przypadkach część średniej frakcji). Materiał segregowano pod mikroskopem stereoskopowym przy powiększeniu ok. 16×, wybierając wszystkie oznaczalne szczątki roślinne:
głównie nasiona i owoce, ale również kwiaty, liście lub pędy roślinne. Wyselekcjonowany materiał przechowywano w stanie suchym. Szczątki identyfikowano na podstawie atlasów i kluczy
(Cappers i in. 2006; Rothmaler, Jäger 2009) za pomocą mikroskopu stereoskopowego, stosując
powiększenie do 80×. Wyniki oznaczeń konfrontowano ze współczesnym materiałem karpologicznym. Nomenklaturę botaniczną przyjęto za Flowering plants and Pteridophytes of Poland.
A checklist (Mirek i in. 2002).
Niektóre próby o wyjątkowo dużym nagromadzeniu szczątków roślinnych przesegregowano częściowo. W przypadku próby 24 szczegółowej analizie poddano połowę średniej frakcji.
Z próby 45 przesegregowano 1/4 średniej frakcji, z prób 46 i 68 – po 1/3. Pozostałą część średniej frakcji wymienionych prób przeskanowano pod mikroskopem stereoskopowym pod kątem
obecności szczątków dotychczas niestwierdzonych w materiale. Ze względu na dużą objętość
próby 68 (1000 ml) do analizy wydzielono ok. 300 ml. Wiek prób ustalono na XVII i XVIII wiek.

:\÷Lc K\MROYLY^KXSMdXO d WK^O\KM÷a
Spośród analizowanych prób wiele pobrano z materaców (7 prób) oraz poduszek (22). Analiza archeobotaniczna wykazała w niektórych z nich obecność bardzo licznych taksonów roślin-
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nych, reprezentowanych niekiedy przez ogromną liczbę szczątków, w innych natomiast stwierdzono brak tego typu pozostałości (tab. 17).
Najwięcej szczątków roślinnych znaleziono w materiale z materaca z pochówku nr 1
z krypty B2 pod kaplicą bł. Salomei (889 okazów), a następnie materacach z trumien: nr 7
w krypcie B3 w kaplicy Męki Pańskiej (120 okazów) i nr 4 w krypcie B2 (65 okazów). W niektórych próbach stwierdzono brak oznaczalnych szczątków roślinnych (krypty B2/12 oraz B3/4).
Najliczniej reprezentowane są rośliny z rodziny złożonych Asteraceae indet., wśród których dominują kwiatostany (ponad 700 okazów), poza tym wystąpiło kilka owoców nieokreślonego gatunku. Rozpoznano również dużą liczbę fragmentów krwawnika pospolitego Achillea milefolium: łącznie 127 okazów (łuski kwiatostanu, całe kwiatostany, łuski z owocami oraz
pojedyncze owoce).
W próbach z materaców dość licznie wystąpiły ślady drzew i krzewów iglastych. Ich obecność potwierdziliśmy w krypcie B3: w pochówku nr 6 – 41 igieł jodły Abies sp., w pochówku
nr 7 – 98 igieł i 9 pączków szczytowych roślin iglastych o niezidentyfikowanej przynależności
taksonomicznej. Gałązki jodły wyłożono także na dnie trumny nr 3 z krypty B8 (ryc. 47). Interesującym taksonem omawianych prób jest rozmaryn lekarski Rosmarinus officinalis, którego
listki, w dość dużej liczbie, znaleziono w krypcie B2 w dwóch pochówkach − nr 4 i 8. Na uwagę
zasługuje również kilka gatunków roślin o niezbyt dużym nagromadzeniu szczątków: lawenda
wąskolistna (ryc. 48) Lavandula angustifolia (7 kwiatów) i mikołajek polny Eryngium cfr campetre (4 owoce), odnaleziony w krypcie 3B w materacu z pochówku nr 7, oraz gorysz Peucedanum
sp. (3 owoce), starzec Jakubek Senecio jacobaea (7 owoców) i wrotycz pospolity (ryc. 49) Tanacetum vulgare (2 owoce) z pochówku nr 1 w krypcie B2.

Ryc. 47. Dno dziecięcej trumny wyściełane gałązkami jodły, krypta B8 pochówek 3, fot. M. Łuczak
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Ryc. 48. Lawenda wąskolistna Lavandula
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Ryc. 49. Wrotycz pospolity Tanacetum vulgare: A) koszyczek

AcXSUS LKNKġ K\MROYLY^KXSMdXcMR dKaK\^YćMS ZYN_]dOU
Wyraźnie większe zróżnicowanie taksonomiczne oraz wyższą koncentrację szczątków roślinnych stwierdzono w próbach pochodzących z poduszek trumiennych (ryc. 50, tab. 18). Najwięcej, niemal 8 tys. okazów, odnotowano w poduszce z krypty nr B5 z pochówku nr 10 (próba nr 45). Następnie ponad 2 tys. szczątków odnaleziono krypcie B3 w pochówku nr 4 (próba
nr 24), a ponad tysiąc w poduszkach z pochówków: 9 w krypcie B2 oraz 1, 3 i 7 z krypty B3.
W poduszkach z pozostałych pochówków szczątków jest wyraźnie mniej, a ich liczba waha się
od 22 do 418 okazów. Najliczniejszym taksonem jest macierzanka Thymus sp., (ryc. 51) repre-

Ryc. 50. Rośliny, którymi została wypchana poduszka, fot. M. Łyczak

Ryc. 51. Macierzanka Thymus sp.
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zentowana przez prawie 5 tys. owocków i kwiatów. Ich szczególnie dużą koncentrację zaobserwowano w poduszce z pochówku nr 10 z krypty B5 (próba 45) oraz w pochówku 4 z krypty B3
(próba nr 24). W liczbie niemal 2 tys. okazów występują także kwiatostany roślin z rodziny złożonych Asteraceae indet. (dodatkowo są też owoce, łuskowate listki oraz większe kwiatostany charakterystyczne dla tej grupy taksonomicznej), a także hyzop lekarski Hyssopus officinalis
(ryc. 52), którego owocki i kielichy (ponad 1400 okazów) zaobserwowano w wielu pochówkach, ponadto kwiaty lawendy wąskolistnej Lavandula angustifolia (1308 okazów w krypcie
B2 w trumnie nr 9) oraz pozostałości bylicy pospolitej Artemisia vulgaris w pochówkach nr 3
(902 owoce) i nr 4 (492 kwiatostany) w krypcie B3 (próby nr 23 i 24).
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Ryc. 52. Hyzop lekarski Hyssopus officinalis
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Ryc. 53. Len zwyczajny Linum usitatissimum: A) nasiono, B) owoc otwarty, C) owoc zamknięty

W poduszce z krypty B5 z trumny nr 10 (próba nr 45) w dużej liczbie występują fragmenty owoców (683) i nasion lnu (ryc. 53) (100) zwyczajnego Linum usitatissimum. Poza tym,
w mniejszym nagromadzeniu, rozpoznano takie rośliny jak: dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum (ryc. 54), zachowały się głównie nasiona, ale również kwiaty lub owoce – łącznie 347 i 278 okazów), cykorię podróżnik Cichorium intybus (260 owoców i 28 fragmentów
owocu), pyleniec pospolity Berteroa incana (114 nasion i 4 owoce), rumian psi Anthemis cotu-

la (468 owoców), żmijowiec zwyczajny (ryc. 55) Echium vulgare (239 owoców), farbownik lekarski/polny (ryc. 56) Anchusa officinalis/arvensis (92 owoce), starzec Jakubek Senecio jacobaea
(227 owoców), nagietek lekarski (ryc. 57) Calendula officinalis (188 owoców), wrotycz pospolity Tanacetum vulgare (80 owoców, 60 owocostanów i 14 koszyków kwiatowych), lnica pospolita
(ryc. 58) Linaria vulgaris (190 nasion i 12 owoców), ślaz zaniedbany Malva neglecta (21 owoców, 15 owocostanów) oraz ślaz kędzierzawy (ryc. 59) Malva crispa (34 owoce), a także przedstawicieli koniczyn: koniczynę pogiętą Trifolium cfr medium (13 kielichów), koniczynę łąkową T. pratense (25 kwiatów), koniczynę białą T. repens (2 kwiaty), werbenę lekarską Verbena
officinalis (84 owoce).
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Ryc. 54. Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum; A) owoc
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Ryc. 55. Żmijowiec Echium vulgare: A) owoc
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Ryc. 56. Farbownik, lekarski/polny Anchusa officinalis/arvensis: A) owoc
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Ryc. 57. Nagietek lekarski Calendula officinalis: A) owoc
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Ryc. 58. Lnica pospolita Linaria vulgaris
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Ryc. 59. Ślaz kędzierzawy Malva Crispi: A) owoc

Tabela 18. Lista taksonów oraz opis i liczba szczątków w próbach archeobotanicznych z materaców i poduszek
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TAKSON

OPIS
SZCZĄTKÓW

Abies sp.
jodła

igła

owoc
łuska
Achilleamill efolium L. kwiatostanu
S. Str.
kwiatostan
krawnik pospolity
(koszyki)
łuska z owcami
Agrimonia eupatoria L.
owoc
rzepik pospolity
Anchusa officinalis/
/arvensis L./(L.)
M.Bieb.
owoc
farbownik lekarski/
/polny
Anethum graveolens L.
owoc
koper ogrodowy
Anthemis arvensis L.
owoc
rumian polny
Anthemis cotula L.
owoc
rumian psi
owoc
Artemisia vulgaris L.
bylica pospolita
kwiatostan

Asteraceae indet.
złożone

2

5

6

8 11 12 13

41
19

1

66
23

26

19
3

92

2
5

4

902
492
58 60 14

10

6

36 64

13

1464 196

2
22

25
1

9

24

owoc z puchem
Berteroaincana (L.)
DC.
pyleniec pospolity
Betonicaofficinalis L.
bukwica zwyczajna
Brassicaceae indet.
kapustowate
Calendula officinalis L.
nagietek lekarski

16
468

kwiatostan mały 717
kwiatostan
1
średni
łuskowate listki
nasiono/owoc

3

nasiono
owoc

xxx
110 4
4

owoc

48
24

owoc
owoc

Objaśnienie: xxx – niepoliczalna ilość szczątków.
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Numery prób
TAKSON
Calendula cfr officinalis
L.
nagietek lekarski
Camelina sativa (L.)
Crantz
lnicznik siewny
Campanula cfrg
lomerarta L.
dzwonek skupiony
Cannabis sativa L.
konopie siewne
Capsellabursa-pastoris
(L.) Medik.
tasznik pospolity
Carex sp.
turzyca

OPIS
SZCZĄTKÓW

2

3

5

6

8 11 12 13

owoc

5

owoc poł.

2

nasiono

6

owoc pół

3

owoc pół
owoc
w pęcherzyku
owoc w kłosie (l.
nasion)

97

1

40

51

Centaurea cyanus L.
owoc
chaber bławatek
Cerastium cfr
holosteoides Fr. Emend
nasiono
Hyl.
rogownica pospolita
Acinos arvensis (Lam.)
owoc
Dandy
czyścica
owoc w kielichu
drobnokwiatowa
owoc
Cichorium intybus L.
owoce
z łuskami
cykoria podróżnik
(fragm.)
Consolida sp.
nasiono
ostróżeczka
Daucus carota L.
owoc
marchew zwyczajna
Echium vulgare L.
owoc
żmijowiec zwyczajny
Echium sp.
owoce
żmijowiec
niedojrzałe

Objaśnienie: xxx – niepoliczalna ilość szczątków.
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TAKSON

OPIS
SZCZĄTKÓW
owoc

2

Eleocharis palustris/
uniglumis (L.)
Roem.&Schult./(Link)
Schult.
kłos (l. owoców)
ponikło błotne/
jednoprzysadkowe
Eupatorium
cannabinunm L.
owoc
sadziec konopiasty
nasiono
Fabaceae indet.
bobowate
strąk

Lavandula angustifolia
Mill.
lawenda wąskolistna

owoc
owoc z 2
nasionami
kwiatek mały

5

6

8 11 12 13
8

1

10

197
9
2

Fagopyrum esculentum
Moench
owoc
gryka zwyczajna
Fallopiacon volvulus
(L.) A.Love
owoc
rdestówka
powojowata
Fumaria sp.
owoc
dymnica
Galium sp.
owoc
przytulia
Hypericum perforatum
nasiono
L.
dziurawiec zwyczajny kwiaty/owoce
Hypericum crf
nasiono
perforatum L.
dziurawiec crf
kwiat/owoc
zwyczajny
owoc
Hyssopus officinalis L.
hyzop lekarski
kielich
Lamiaceae indet.
wargowe

3

1

1

28
1
1

36
42

1

1

2
304
4

119 4

624 24

5

180 4

420 13

3

1

3

270
2

4
2

4

12

1

kwiat
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Leontodon autumnalis/
hispidus L.
brodawnik jesienny/
zwyczajny
Leucanthemum vulgare
Lam. S.Str. jastrun
(złocień) właściwy

OPIS
SZCZĄTKÓW

3

5

6

8 11 12 13

owoc

99

1

owoc

nasiono
owoc
z nasionami
nasiono
Linum usitatissimum L.
len zwyczajny
owoc fr.
Lycopus europaeus L.
owoc
karbieniec pospolity
Lychnisflos-cuculi L.
nasiono
firletka poszarpana
Malus sp.
nasiono
jabłoń
owoc
Malvaneglecta Wallr.
owocostan,
ślaz zaniedbany
fragment
owocostan, cały
Malvacrispa L.
owoc
ślaz kędzierzawy
owocostan,
Malva sp.
fragment
ślaz
owoc
Medicago lupulina L. owoc z jednym
lucerna nerkowata
nasionem
Mentha sp.
owoc
mięta
Myosotis sp.
owoc
niezapominajka
Eryngium cfr
campestre L.
owoc
mikołajek polny
owocek
Origanum vulgare L.
lebiodka pospolita
kielich
Linaria vulgaris Mill.
lnica pospolita

2

1
110

1
7

2

24
54

4

1

12
12
100
683

20
6

4
2

14

7

10
5
34
1
12
24
7
1
8
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100

TAKSON

OPIS
SZCZĄTKÓW

Papaver cfr
somniferum L.
nasiono
mak lekarski
Pastinacastaiva L.
S.Str.
owoc
pasternak zwyczajny
Peucedanum sp.
owoc
gorysz
Plantago major L.
czapeczka
S.Str.
owocu
babka zwyczajna
Plantago sp.
czapeczka
babka
owocu
Poaceae indet.
Ziarniak
trawy
Polygonum hydropiper L.
owoc
rdest ostrogorzki
Polygonum
lapathifolium L.
owoc
rdest szczawiolistny
Potentilla sp.
owoc
pięciornik
Prunella vulgaris L.
owoc
głowienka pospolita
Prunus domestica L.
owoc (pestka)
śliwa domowa
Pteridium aquilinum
listek
(L.) Kuhn
(fragment)
orlica pospolita
Quercus cfr robur L.
owoc (żołądź)
dąb szypułkowy
Ranunculus repens L.
jaskier rozłogowy
owoc
(rozesłany)
sardous Crantz
jaskier Ranunculus cfr
owoc
sardyński
Ranunculus sp.
owoc
jaskier

2

3

5

6

8 11 12 13

1

2

2
3
12
2
2
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Raphanus
raphanistrum L.
rzodkiew świrzepa
Rhinanthus sp.
szelężnik
Roripa palustris (L.)
Besser
rzepicha błotna
Rosmarinus officinalis
L.
rozmaryn lekarski
Rubus cfr ideus L.
malina właściwa
Rumex acetosella L.
szczaw polny
Rumex sp.
szczaw

OPIS
SZCZĄTKÓW

2

3

5

6

8 11 12 13

owoc

3

nasiono

1

nasiono

16

listek

7

32

owoc

4

owoc

64

okwiat
owoc
z okwiatem
owoc

Salvia sp.
owoc
szałwia
Satureia hortensis L.
owoc
cząber ogrodowy
Scleranthus annuus L.
owoc
czerwiec roczny
Senecio jacobaea L.
owoc
5
starzec Jakubek
Senecio cfr jacobaea L.
owoc
2
starzec cfr Jakubek
Setaria pumila (Pior.)
ziarniak
Roem.&Schult.
oplewione
włośnica sina
Setaria sp.
ziarniak i plewa
włośnica
Solanum cfr nigrum
L.Emend.Mill.
nasiono
psianka czarna
Sonchus asper (L.) Hiil.
owoc
mlecz kolczasty
Spergula arvensis L.
nasiono
sporek polny

101

2
4
4
3
11
4
1

206

20

8
1
4
1
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Tabela 18. Lista taksonów oraz opis i liczba szczątków w próbach archeobotanicznych z materaców i poduszek (ciąg
dalszy)

NUMERY
1
POCHÓWKÓW
Materac/
M
/Poduszka
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102

3

4

KRYPTA B3

4

5

6

7

8

P M P

P

P

P P/M

9

10 1

1

2

3

4

5

7

7

10

P

P

P

P

P

P

P P/M P M

P

P

15 16 20 21 22 23 24 26 27 29 30 31

45

P

6

1

KRYPTA
B3

KRYPTA B5

KRYPTA B2

KRYPTA B4

LOKALIZACJA

Numery prób
TAKSON
Spergulas p.
sporek
StellariagramineaL.
gwiazdnica trawiasta
Stellaria media (L.) Vill.
gwiazdnica pospolita
Stellaria sp.
gwiazdnica

OPIS
SZCZĄTKÓW

Tanacetum sp.
wrotycz

Thlaspiar vense L.
tobołki polne

3

5

6

8 11 12 13

nasiono

20

nasiono

4

nasiono

4

nasiono

2

owoc
Tanacetum vulgare L.
wrotycz pospolity

2

2

koszyk
owocostan
przepełniony
nasionami
owoc
pęczki owoc
koszyczki
fragm. (niektóre
z owocami)

14
60
181

36

35
87

owoc
owocek

Thymus sp.
macierzanka

42 38

1
17

kwiat

198

1760

996

1986

gałązka
Trifolium cfr medium
L.
koniczyna pogięta
Trifolium pratense L.
koniczyna łąkowa
Trifolium repens L.
koniczyna biała
Trifolium sp.
koniczyna
Urtica dioica L.
pokrzywa zwyczajna
Verbena officinalis L.
werbena lekarska
Viola sp.
fiołek

1

kielich

13

kwiat

4 21

kwiat

2

płatek korony

19

16

kwiat

14

32

36

owoc

4

owoc

84

łuska owocu
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4

4

5

6

7

8
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P

P

P P/M

9

10 1

1

2

3

4

5

7

7

10

P

P

P

P

P

P

P P/M P M

P

P

15 16 20 21 22 23 24 26 27 29 30 31

45

P

6

1

KRYPTA
B3

Numery prób
TAKSON

OPIS
SZCZĄTKÓW

Varia

3

5

6

19 1

Polypodiopsida
paprocie

listek
(fragment)
z zarodniami

Briophyta
mech

gałązka

drzewo/krzew iglasty

2

8 11 12 13
13

17 4

2

4

12

1

xxx

379
xxx

1

1

11

21

12

igły

98

pączki

9

103

Objaśnienie: xxx – niepoliczalna ilość szczątkow.

Podczas badań archeologicznych prowadzonych w kryptach grobowych dość często stwierdza się obecność materaców czy poduszek trumiennych. Są one najczęściej wypełniane materiałem roślinnym: trocinami, sianem lub mieszanką specjalnie dobranych gatunków. Niekiedy
do wyścielenia dna trumny używano tylko roślin, bez umieszczania ich w specjalnych poszewkach. Dobór wypełnienia materaców lub poduszek był uwarunkowany wieloma czynnikami, ale
przede wszystkim porą roku i dostępnością roślin. Kompozycja aromatycznych ziół najprawdopodobniej miała maskować zapach rozkładających się zwłok, a także pochłaniać wilgoć. Niewykluczone również, że niektóre gatunki dodawano, aby spowolnić procesy rozkładu. Być może
poszczególne rośliny znalazły się w trumnach ze względu na ich symboliczne znaczenie w kulturze tradycyjnej. Miały chronić duszę zmarłego, ułatwiać dostanie się do raju czy zabezpieczać żyjących przed ewentualnym powrotem ducha. W badanym materiale mamy do czynienia
z wieloma gatunkami spełniającymi tego typu kryteria. Znalazły się tu cenione rośliny aromatyczne, przyprawowe, konserwujące oraz takie, które funkcjonowały w kulturze symbolicznej.
Lista gatunków stwierdzonych w badanych materacach jest znacznie krótsza od tych, które wypełniały poduszki i obejmuje 12 pozycji, podczas gdy w materiałach z poduszek odnotowano
ich aż 87. W materacach potwierdzono obecność śladów drzew i krzewów iglastych w postaci
igieł jodły oraz igieł i pączków szczytowych gałązek roślin iglastych o nieokreślonej przynależności taksonomicznej.
Wśród roślin wypełniających w poduszkach interesującym taksonem jest Malva sp. – rośliny z rodzaju ślazów, reprezentowane przez owoce i owocostany ślazu zaniedbanego oraz kędzierzawego. Od czasów starożytnych ślaz uważany jest za roślinę świętą. W symbolice chrześcijańskiej malwa oznacza przebaczenie grzechów. Ze względu na bogatą zawartość śluzów,
rośliny te od wieków wykorzystywano w fitoterapii i lecznictwie ludowym. Według Hildegar-
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dy z Bingen malwa leczy chory żołądek (Kobielus 2006, 200). Liczne owoce i owocostany ślazu
dzikiego Malva silvestris zostały odnalezione w Danii w pochówku Hansa Andreasa Nordborga,
datowanym na koniec XVII wieku (Karg 2012/2013, s. 405, 408).
Bardzo duże nagromadzenie nasion i owoców lnu zwyczajnego odkryto w wypełnieniu poduszki z pochówku nr 10 w krypcie B5 (próba nr 45). Od początku chrześcijaństwa len ma głębokie znaczenie symboliczne. Mnich i biskup Cezary z Arles (V–VI w.) uważał, że len symbolizuje czystość i delikatność. Porównywał go do ciała ludzkiego, wymagającego, podobnie jak len,
skomplikowanych zabiegów, podczas których wystawiane jest na liczne próby i uciążliwości, ale
tylko przy użyciu dyscypliny może dojść do doskonałości. Dla Hildegardy z Bingen (XI–XII w.)
len był symbolem bogobojności. Ze Starego Testamentu dowiadujemy się, że w starożytnym
Egipcie używano lnianych taśm do mumifikowania zmarłych lub owijano ich ciała lnianym całunem. Lnem dekorowano również świątynie (Kobielus 2006, s. 118–120). Rośliną tą posługiwano się, aby zapewnić ochronę przed zarazą. Symbolizowała także czystość i wierność dziewczęcą (Szcześniak 2008, s. 210).
W analizowanym zespole jednym z ważniejszych taksonów jest macierzanka Thymus sp.,
której liczne kwiaty i owoce były głównym komponentem mieszanki ziołowej w poduszce
z krypty B3 z pochówku nr 4 (próba 24) i z krypty B5 z trumny nr 10 (próba 45). Do rodzaju
Thymus należą rośliny bardzo aromatyczne, wytwarzające dużo olejków lotnych. Poszczególne
gatunki znane i wykorzystywane były już od starożytności. Znalazły one szerokie zastosowanie zarówno w kuchni, jak i w lecznictwie ludowym, ale były też ważnymi roślinami w kulturze symbolicznej. Silny zapach macierzanki utożsamiano z tchnieniem, duchem – nazywano ją
„macierzą duszką” (Moszyński 1967, s. 83, 222; Nowiński 1983, s. 50–51). Macierzankę wplatano w wianki i dodawano do wiązanek ziołowych święconych w święto Matki Boskiej Zielnej.
Uważano, że ma moc przywracania ludziom sił, zdrowia, a nawet życia. Umieszczana w poduszce miała chronić śpiącego przed mocami nieczystymi (Szcześniak 2008, s. 150). Szczątki tej rośliny znaleziono w pochówkach, m.in. na Jasnej Górze (Galera i in. 2013, s. 195–196)
oraz jako składnik mieszanki ziołowej wypełniającej jamę brzuszną zmarłego w pochówku nr 3
w archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie (Pińska i in. 2015, s. 280, 308).
Ważnym składnikiem zawartości poduszek jest w badanych próbach żmijowiec zwyczajny
Echium vulgare. Jest to roślina trująca, choć dawniej stosowano ją w ziołolecznictwie ludowym,
a jej świeżych liści używano do wypędzania szczurów (Nowiński 1983, s. 127–128). Tę pospolitą ruderalną roślinę używano do uśmierzania bólu, przeciw reumatyzmowi oraz przy leczeniu
padaczki (Szcześniak 2008, s. 322). Fragmenty łodyg z zachowanymi owocami oraz pojedyncze
owoce znaleziono w wypełnieniu poduszki trumiennej w pochówku biskupa sufragana diecezji
przemyskiej Stanisława Wykowskiego (2 poł. XVIII wieku) w archikatedrze pw. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w Przemyślu (Pińska i in. 2015, s. 275, 303).
Dość często odnajdowano w pochówkach szczątki dziurawca zwyczajnego. Znalazł się on
w kilku poduszkach trumiennych oraz wśród ziół wyścielających dno trumny (Pińska i in. 2015,
s. 275, 303–304). Dziurawiec miał ogromne znaczenie w kulturze słowiańskiej, nazywano go
zielem świętojańskim i dzwonkami Panny Marii (Strzelecka, Kowalski 2000, s. 124–125; Kluk
1788, s. 257). Wiązano z nim rozmaite przesądy, np. przypisywano mu moc ochrony przed złymi duchami, chorobami i uderzeniami pioruna, dodawano do sienników dziecięcych, by zapewnić spokojny, dobry sen (Szcześniak 2008, s. 291). Dziurawiec, zwany zielem św. Jana, był jednym z najważniejszych ziół wplatanych do wianków świętojańskich (Szcześniak 2008, s. 307).
Z kolei w medycynie wykorzystywano go w formie soku, olejku lub naparu (Kluk 1808, s. 48),
a według Alberta Wielkiego czyścił wątrobę i nerki oraz wzmacniał serce (Kobielus 2006, s. 66).
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Ryc. 60. Mak lekarski Papaver somniferum L.: A) nasiono

W dwóch poduszkach odnaleziono pojedyncze nasiona maku lekarskiego (krypta 3 pochówek 1, 3, ryc. 60). Jest to szczególne znalezisko w badanym kontekście. Mak jest ważną rośliną
rytualną u Słowian oraz w kulturze chrześcijańskiej. Wiązano go ze śmiercią, snem i cichością
(Ogrodowska 2001, s. 109; Kowalski 1998, s. 303; Kobielus 2006, s. 131). Stosowano go jako
środek nasenny oraz uspokajający (Ogrodowska 2001, s. 109, 119–120; Kowalski 1998, s. 305;
Szcześniak 2008, s. 221). Mak miał znaczenie apotropeiczne – przypisywano mu właściwości
ochronne przeciwko demonom i złym mocom (Kowalski 1998, s. 304). W literaturze bardzo
często wspomina się o ochronnej roli maku przed powracaniem dusz zmarłych do świata żywych. Święcono go również podczas święta Matki Boskiej Zielnej, dzięki czemu nabierał mocy
ochronnej. Poświęcone nasiona maku umieszczano w trumnach i posypywano nimi zwłoki (Fischer 1921, s. 348–352; Moszyński 1967, s. 330; Kurasiński i in. 2018, s. 181–185). Być może
mak umieszczono w poduszkach pochówków w celu zapewnienia spokojnego odpoczynku. Interesującym znaleziskiem były pestki z jabłek i śliwek w poduszce z krypty B5 z pochówku 10.
Najprawdopodobniej są one pozostałością włożonych do trumny całych owoców. Według
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A. Fishera jednym z powszechnych zwyczajów praktykowanych na naszych terenach było wyposażanie zmarłych w pożywienie, które według wierzeń ludowych nawet po śmierci jest człowiekowi potrzebne, aby mógł się posilić w drodze do wieczności (Fischer 1921, s. 195). W ikonografii Kościoła zachodniego jabłko symbolizowało owoc poznania dobra i zła. Jednocześnie
było symbolem grzechu pierworodnego i jego odkupienia. Powszechnie uznawano je za symbol
miłości, płodnych sił natury, pełni dóbr ziemskich oraz mocy odrodzenia i wiecznej młodości
(Kobielus 2006, s. 90–92). Wierzenia i zwyczaje bałkańskie nakazują włożenie do trumny jabłka, traktowanego jako łącznik między światem żywych i umarłych. Matki, które straciły dzieci,
dawały w ofierze jabłka, wierząc, że są pożywieniem zmarłych (Szcześniak 2008, s. 180–181).
W mieszance ziół z kilku prób pozyskanych z wypełnienia poduszek odnaleziono owoc nagietka lekarskiego Calendula officinalis. Jest to roślina znana już w starożytności, kiedy to przypisywano jej właściwości odmładzające. W Rzymie nagietek był kwiatem radości, często dodawano
go do wianków. W czasach średniowiecza był cenioną rośliną leczniczą, którą stosowano na dolegliwości żołądkowe oraz zatrucia, a także owrzodzenia na głowie. Mnisi używali go do walki
z insektami i przeciwko skutkom ukąszenia węża. Nagietek był symbolem zwrócenia się duszy
do Boga, łączono go też z Maryją (Kobielus 2006, s. 143).

<YćVSXc d aSKXU÷a L_USO^÷a S _©YĦYXO XK MSK©KMR
Typowe wianki i bukiety3, które zostały poddane analizie, odnaleziono w dwóch pochówkach
(nr 4 i 6) w krypcie B9 kościoła św. Franciszka z Asyżu (są to próby nr 102, 103, 106, 107). Dodatkowo do tej grupy zaliczono rośliny zdobiące zmarłego – ułożone dookoła głowy lub na ciele (ryc. 61). Większość prób tego typu została pozyskana w krypcie B2 (są to próby z pochówków nr 1, 4, 6, 9, 11).

Ryc. 61. Duże wiązki roślin ułożone przy głowie i wzdłuż ciała zmarłego, częściowo osłaniały zwłoki, krypta B5
pochówek 12, fot. M. Łyczak
3

Prezentujemy tylko część odnalezionych wianków, pozostałe nadal są badane i zostaną opublikowane później.

Ryc. 62. Rozmaryn Rosmarinus officinalis
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Jedną próbę wydobyto z pochówku nr 1 w krypcie B4 w kaplicy Męki Pańskiej. W tej kategorii prób obserwuje się wyraźnie mniejsze zróżnicowanie gatunkowe materiału roślinnego. Liczba odnotowanych szczątków w poszczególnych próbach waha się od 1 do niemal 1300,
przy czym we wszystkich wyraźnie dominuje tylko jeden takson, rozmaryn lekarski, pozostałe stanowią domieszkę. Listki lub gałązki tej rośliny pojawiały się niemal we wszystkich próbach, a w wielu był on jedynym taksonem (tab. 18). Pozostałe gatunki odnotowano zwykle tylko w jednej lub rzadko w dwóch próbach. W tej grupie rozmaryn lekarski (ryc. 62) wystąpił
w dużych ilościach (1826 listków oraz 190 fragmentów gałązek). Obie próby zostały pobrane z okolic czaszki i najprawdopodobniej ułożone były dookoła głowy zmarłego. Kolejnymi gatunkami pod względem liczby szczątków są: dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum (789
nasion i 380 kwiatów/owoców), mięta (ryc. 63) Mentha sp. (69 owoców i 2 fragmenty łodygi), rośliny z rodziny złożonych Asteraceae indet. (82 kwiatostany lub ich elementy, 4 łuskowate listki oraz 3 owoce z puchem), rumian żółty Anthemis tinctoria (36 kwiatostanów), komosa
Chenopodium sp. (7 owoców), wrotycz cfr pospolity Tanacetum cfr vulgare (jeden owoc), wrotycz
Tanacetum sp. (6 fragmentów koszyczków kwiatowych), lebiodka pospolita Origanum vulgare
(5 fragmentów pędów z licznymi kwiatami), starzec zwyczajny Senecio vulgaris (2 owoce i pęczek niedojrzałych owoców), starzec Senecio sp. (5 owoców).
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Ryc. 63. Mięta Mentha L.

Tabela 19. Lista taksonów oraz opis i liczba szczątków w próbach archeobotanicznych z wianków, bukietów, ułożonych dookoła głowy i na ciele

NUMERY
POCHÓWKÓW
DODATKOWA
LOKALIZACJA

KRYPTA B4

LOKALIZACJA

KRYPA B2

1

4

4

DG DG/C C

6

9

11

1

C DG DG/P C

KRYPTA B9

4

4

6

6

W BK W BR

NUMERY PRÓB

Asteraceae indet.
złożone
Chenopodiumsp.
komosa
Hieraciumsp.
jastrzębiec
Hypericum perforatum L.
dziurawiec zwyczajny
Hypericum cfr perforatum L.
dziurawiec cfr zwyczajny
Lamiaceae indet.
wargowe
Mentha sp.
mięta
Origanum vulgare L.
lebiodka pospolita
Poaceae indet.
trawy
Polygonuma viculare L.
rdest ptasi
Potentilla sp.
pięciornik
Rosmarinus officinalis L.
rozmaryn lekarski
Senecio vulgaris L.
starzec zwyczajny
Senecio sp.
starzec
Sonchus asper (L.) Hiil.
mlecz kolczasty
Tanacetum cfr vulgare
wrotycz pospolity
Tanacetum sp.
wrotycz
Varia (różne)

OPIS SZCZĄTKÓW

1

4

7

9

14

kwiatostan
kwiatostan mały
kwiatostan średni
łuskowate listki
owoc z puchem

34
4
3

1
7
1

nasiono
kwiaty/owoce

789
380
1

kwiatek mały

3

owoc
gałązka
pęd (z licznymi
kwiatami)
ziarniak
plewa

69
2
5
1
1

owoc

1

owoc

1
67
14

11
2

14 8

570 225 805 126
168
6
2
1

owoc

5

owoc
owoc

109

48

owoc

listek
gałązka
owoc
pęczek dojrzewających
owoców

28 102 103 106 107

36

owoc

nasiono

18
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TAKSON
Anthemis tinctoria L.
rumian żółty

1
1

koszyki fragm. (niektóre
z owocami)

6
139

56

Objaśnienia: DG – dookoła głowy, DG/C – dookoła głowy lub na ciele, C – na ciele, DG/P – dookoła głowy lub wypełnienie poduszki, W – wianek, BK– bukiet przywiązany do krzyża, BR – bukiet w rękach.

Odnotowano pojedyncze okazy jastrzębca Hieracium sp., rdestu ptasiego Polygonum aviculare, mlecza kolczastego Sonchus asper, pięciornika Potentilla sp. i traw Poaceae indet. W dwóch
próbach z krypty B2 pod kaplicą bł. Salomei (pochówki 1 i 4) stwierdzono dość podobny skład
gatunkowy. Głównym elementem był tutaj rozmaryn. W trumnie nr 1 znajdował się szkielet
kobiety, a rośliny poddane analizie leżały w pęczkach po obu stronach jej głowy. W trumnie
nr 4 spoczywały natomiast szczątki małego dziecka (infans I), dlatego można przypuszczać, że
odnalezione rośliny były częścią wianka zdobiącego jego głowę. Może o tym świadczyć również
układ roślin, przesłaniający częściowo czaszkę.
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Ryc. 64. Wiązki ziół ułożono bezpośrednio na ciele pod koszulą i żupanem, w celu spowolnienia rozkładu zwłok,
fot. M. Łyczak
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Kolejnym ciekawym materiałem, zebranym również z okolic głowy, jest próba 14 z pochówku 9 w krypcie B2. Niestety, nie można precyzyjnie ustalić, czy rośliny leżały przy głowie
zmarłej, czy stanowiły wypełnienie jej poduszki, ponieważ trumna wraz ze szczątkami była
w złym stanie i uległa zmiażdżeniu. Głównym składnikiem był tutaj dziurawiec zwyczajny, który reprezentują bardzo liczne kwiaty i owoce, a także ogromna ilość drobnych nasion. Towarzyszą im owoce oraz gałązki mięty. Pozostałe taksony wystąpiły w postaci domieszki. Istnieje
wiele gatunków mięty, ale niestety, nie udało się precyzyjnie określić, który gatunek wystąpił
w badanym materiale. Wszystkie wydzielają charakterystyczny zapach. Według B. Szczepanowicz (2003, s. 172) mięta ma związek ze światem podziemi (Starożytna Grecja i Rzym), a jej pozostałości znaleziono w grobowcach egipskich (Nowiński 1983, s. 148). Jest także jedną z roślin biblijnych, związaną ściśle z tradycją chrześcijańską. Od wieków szeroko wykorzystywana
w sztuce kulinarnej, w kosmetyce, ale również w medycynie. Ma właściwości przeciwskurczowe
i tonizujące, zawdzięczano jej też lepszą pamięć (Szczepanowicz 2003, s. 173; Klaudel 2006, s.
8–10). Dobrze znane jest jej łagodne działanie wspomagające układ trawienny, ponadto wykazano jej działanie przeciwbakteryjne. Zawiera cenny olejek eteryczny o bardzo silnym odświeżającym zapachu. Jest także używana do odstraszania owadów oraz do poprawiania zapachu
w pomieszczeniach (Jadczak, Grzeszczuk 2004, s. 16–18).
Próba 28 to materiał roślinny, który pokrywał szczątki ludzkie w krypcie B4. Badania wykazały obecność jednego okazu pięciornika. Pozostałe materiały to wyłącznie listki i gałązki
rozmarynu. W dwóch przypadkach (krypta B9 pochówki 4 i 6) mamy do czynienia z roślinami
ułożonymi na ciele w okolicy klatki piersiowej. Z trumny nr 6 (dziecko infans I) wydobyto wianek, który znajdował się na głowie dziecka oraz dużą ilość roślin, którymi prawie całkowicie zakryto szczątki. Natomiast z pochówku nr 4 pochodzi mała wiązanka przytwierdzona do krzyża
i zioła tworzące bukiet umieszczony przy głowie. Rozmaryn to aromatyczna roślina o wiecznie zielonych, grubych podłużnych liściach i bladoniebieskich kwiatach. W starożytności uważano, że przynosi szczęście i radość. W Grecji uchodził za roślinę poprawiającą pamięć, dlatego
wplatano jego gałązki we włosy. W chrześcijańskiej tradycji łączony był z Matką Bożą. Roślinę
sadzono na grobach lub gałązki umieszczano na mogiłach – oznaczało to zachowanie pamięci
o zmarłych oraz nadzieję na zmartwychwstanie. Pędy tej rośliny noszone w woreczkach na szyi
chroniły przed zarazą i chorobami, natomiast umieszczane pod poduszką odstraszały duchy
nieczyste i zapewniały dobry sen. Dzięki intensywnemu aromatowi i kamforowo-korzennemu,
gorzkawemu smakowi znalazł zastosowanie w kuchni (Rejewski 1992, s. 154–156). Ksiądz K.
Kluk (1788, s. 250; 1811, s. 30–31) polecał go jako przyprawę do marynowania oraz do walki
ze „zgnilizną”. Listki rozmarynu odnaleziono w pochówkach w Danii (Karg 2012/2013, s. 404,
406) oraz we wnętrzu zwłok i materaca w archikatedrze w Przemyślu (Pińska i in. 2015, s. 278,
305).
Wśród ziół znalezionych na klatce piersiowej odnotowano dwie połówki owoców konopi
siewnych Cannabis sativa. Konopie dostarczają włókien, oleju − zarówno jadalnego, jak i technicznego (Nowiński 1983, s. 58). Wykorzystywano je w medycynie do uśmierzania bólu, łagodzenia stanów nerwowych oraz jako lek nasenny (Grieve 1971).
Badania archeobotaniczne przeprowadzone dotąd w kryptach grobowych dostarczyły bardzo bogatego materiału źródłowego na temat znalezionych tam roślin. Ich różnorodność pozwala wnioskować, że towarzyszyły one grzebaniu zmarłych. Dziś nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić powodów wkładania konkretnych gatunków do trumien, przypuszcza się
jednak, że ich obecność nie jest przypadkowa. Pogrzeb osoby bliskiej to ważne wydarzenie,
które przebiega według obowiązujących obyczajów związanych z tradycją. Dlatego należy przy-
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jąć, że odnalezione w badanych trumnach rośliny miały spełniać rozmaite funkcje, m.in.: praktyczne, estetyczne i symboliczne. Wypełniano nimi dna trumien lub umieszczone je w materacach wkładanych do trumien. Mogły służyć odpowiedniemu ułożeniu ciała zmarłej osoby
i przygotowaniu w ten sposób do ceremonii, mogły pełnić również funkcję materiału pochłaniającego wilgoć. Obecność silnie aromatycznych ziół miała z pewnością zamaskować nieprzyjemny zapach zwłok oraz odstraszyć owady i powstrzymać rozwój drobnoustrojów, a w ten sposób zatrzymać lub spowolnić procesy dekompozycji ciała. Podobną rolę mogły odgrywać zioła
wkładane do poduszek trumiennych. Długa lista roślin z poduszek w omawianych pochówkach
zawiera wiele roślin o silnym aromacie, których użyto prawdopodobnie w celu otoczenia głowy zmarłego pięknym zapachem. Zmarły z głową ułożoną na poduszce miał sprawiać wrażenie,
że zapadł w sen. Być może właśnie dlatego wkładano do nich rośliny o działaniu nasennym lub
symbolizujące spokojny sen, takie jak mak, dziurawiec lub rozmaryn.
Wiele z odnotowanych w materiale gatunków to rośliny o ozdobnych, barwnych kwiatach
i dekoracyjnych liściach. Najprawdopodobniej umieszczono je w trumnach w celu upiększenia
ceremonii. Zwyczaj ozdabiania grobów sięga tysięcy lat (Nadel i in. 2013, s. 1). Rośliny miały
zapewne oddać hołd zmarłemu, nadać uroczystości podniosły charakter oraz podkreślić wagę
wydarzenia. Rośliny towarzyszące ceremoniom pogrzebowym spełniały także ważną funkcję
symboliczną. Kwiaty – naturalnie szybko więdnące i usychające – mogły symbolizować ludzkie
życie i ciało, podkreślając przemijalność ziemskiego piękna (Kobielus 2006, s. 236).

Katarzyna Pińska, Anna Drążkowska

Wśród przebadanych prób cztery (ryc. 65, 66) wydobyto z wnętrza zwłok (próby nr: 10, 17,
46, 68), trzy z nich wydobyto z klatki piersiowej. Dwie próby pobrano w krypcie B2 pod kaplicą bł. Salomei, z pochówków nr 6 (pochówek dziecka) i 11 (dorosły mężczyzna). Po jednej próbie pobrano (nr 46) w krypcie B5, z pochówku nr 10 i (nr 68) w krypcie B7 z pochówku nr 1.
Analiza botaniczna materiału wykazała wyjątkowo długą listę taksonów, o znacznej koncentracji szczątków (tab. 20). Wiele z nich wystąpiło w niemal we wszystkich omawianych próbach,
niektóre natomiast są charakterystyczne tylko dla pojedynczych pochówków. We wszystkich
szczątkach znaleziono kwiatostany roślin z rodziny złożonych Asteraceae indet. Również dość
powszechnie pojawiły się pozostałości dziurawca zwyczajnego Hypericum perforatum (łącznie
138 nasion i 116 kwiatów lub owoców) i ziarniaki traw Poaceae indet. (436 ziarniaków, jeden
kłos, jedna plewa). Na uwagę zasługuje to, że w niemal we wszystkich badanych próbach była
macierzanka Thymus sp. (łącznie 556 owoców, 2284 kwiaty i 149 fragmentów rozgałęzionych
łodyg).
Do mniej powszechnych gatunków, aczkolwiek obecnych w znacznym nagromadzeniu we
wnętrzach szkieletów należą: hyzop lekarski (286 owoców, 5 kielichów kwiatowych i 19 fragmentów pędów z licznymi kwiatami) i lnica pospolita Linaria vulgaris, która wystąpiła w dwóch
próbach, jednak niezbyt licznie (3 nasiona oraz 5 owoców). Interesującym gatunkiem jest lulek czarny Hyoscyamus niger, który znaleziono w dwóch próbach (14 nasion). Na uwagę zasługuje obecność szczątków koniczyn Trifolium sp. (18 płatków korony), koniczyny pogiętej Trifolium cfr medium (7 kielichów kwiatowych) oraz koniczyny białej Trifolium repens (3 kwiaty).
Ważnym składnikiem użytym do balsamowania zwłok jest werbena lekarska Verbena officinalis
(162 owoców). Niezbyt licznie, ale w dwóch próbach, pojawiły się także łuski owocu fiołka Viola sp. (3 i 2 okazy).
Dodatkowo na szczególną uwagę zasługuje kilka taksonów, które znaleziono tylko w jednej próbie, ale w bardzo dużej koncentracji szczątków. W próbie nr 68 z pochówku nr 1 w krypcie B7 wystąpiły: ślaz kędzierzawy Malva Crispi (2342 owoców), krwawnik pospolity Achillea
millefolium (78 kwiatostanów, większość z licznymi owocami, jedna łuska z owocem), starzec
Jakubek Senecio jacobaea (9 owoców i 3 fragmenty koszyka z wieloma owocami).
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Ryc. 65. Rośliny użyte do balsamacji zwłok, krypta B2 pochówek 11, fot. M. Łyczak

Ryc. 66. Rośliny użyte do balsamacji zwłok, krypta B5 pochówek 10, fot. M. Łyczak

Tabela. 20. Lista taksonów oraz opis i liczba szczątków w próbach archeobotanicznych z wnętrza ciał

TAKSON
Achillea millefolium L. S. Str.
krwawnik pospolity
Agrimonia eupatoria L.
rzepik pospolity
Agrostemma githago L.
kąkol polny
Anchusa officinalis/arvensis L./(L.)
M.Bieb.
farbownik lekarski/polny
Anethum graveolens L.
koper ogrodowy
Anthemis arvensis L.
rumian polny
Anthemis cotula L.
rumian psi
Asteraceae indet.
złożone
Betonica officinalis L.
bukwica zwyczajna
Brassicaceae indet.
kapustowate
Cannabis sativa L.
konopie siewne
Capsellabursa-pastoris (L.) Medik.
tasznik pospolity
Cichorium intybus L.
cykoria podróżnik
Daucus carota L.
marchew zwyczajna
Echium vulgare L.
żmijowiec zwyczajny
Fumaria sp.
dymnica
Geranium pusillum Burm. F. Ex L.
bodziszek drobny
Hieracium sp.
jastrzębiec

OPIS SZCZĄTKÓW

KRYPTA B2
6

11

KRYPTA B5 KRYPTA B7
10

klatka
klatka
klatka
piersiowa piersiowa piersiowa
NUMERY PRÓB
10

17

46

1
z ciała

68

kwiatostan z nasionami

77

kwiatostan (koszyki)

1

łuska z nasionami

1

nasiono

3

nasiono

1

nasiono

25

nasiono

4

nasiono

6

nasiono

222

kwiatostan mały

197

878

79

pączki
48

nasiono

9

nasiono pół

2

owoc cały

3

owoc pół

128

nasiona

21

65

nasiono

109

owoce (fragm.)

2

nasiono

9

nasiono

172

nasiono

48

nasiono

23
90

nasiono

nasiono

115

7
3

3
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TAKSON
Hyoscyamus niger L.
lulek czarny
Hypericum perforatum L.
dziurawiec zwyczajny
Hypericum cfr perforatum L.
dziurawiec cfr zwyczajny

Hyssopus officinalis L.
hyzop lekarski
Humulus lupulus L.
chmiel zwyczajny
Knautia arvensis (L.) J.M. Coult.
świerzbnica polna
Lamiaceae indet.
wargowe
Lavandula angustifolia Mill.
lawenda wąskolistna
Leontodon autumnalis/hispidus L.
brodawnik jesienny/zwyczajny
Leucanthemum vulgare Lam.S.Str.
jastrun (złocień) właściwy
Linaria vulgaris Mill.
lnica pospolita
Linum usitatissimum L.
len zwyczajny
Lycopus europaeus L.
karbieniec pospolity
Malvacrispa L.
ślaz kędzierzawy
Malvasp.
ślaz
Medicago lupulina L.
lucerna nerkowata
Panicum miliaceum L.
proso zwyczajne
Plantago major L.S.Str.
babka zwyczajna
Plantago media/major L./L.S.Str.
babka średnia/zwyczajna
Plantago sp.
babka

OPIS SZCZĄTKÓW

KRYPTA B2
6

11

KRYPTA B5 KRYPTA B7
10

klatka
klatka
klatka
piersiowa piersiowa piersiowa
NUMERY PRÓB
10

17

46

8

6

nasiono
1

nasiono

9

kielich
pęd (z licznymi
kwiatami)

5

114

68

1

277

19

nasiono

1

nasiono

3

nasiono
kwiatek mały

297

kwiat

815

1

nasiono

1

nasiono

39

nasiono

3

owoc z nasionami
nasiono
owoc fr.

3
29
165

2

1

nasiono

2 342

nasiono

3

owoc z jednym nasionem

27

plewa

3

czapeczka owocu

12

czapeczka owocu

12

czapeczka

z ciała

138

kwiat/owoc

nasiono

1

3

Tabela. 20. Lista taksonów oraz opis i liczba szczątków w próbach archeobotanicznych z wnętrza ciał (cig dalszy)

TAKSON
Poaceae indet.
trawy

KRYPTA B2
6

Potentilla sp.
pięciornik
Prunella vulgaris L.
głowienka pospolita
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
orlica pospolita
Ranunculus flrammula L.
jaskier płomiennik
Ranunculus Sardou Crantz
jaskier sardyński
Ranunculus cfr sardous Crantz
jaskier cfr sardyński
Raphanus raphanistrum L.
rzodkiew świrzepa
Rosaceae indet.
różowate
Rumex acetosella L.
szczaw polny
Rumex sp.
szczaw
Senecio jacobaea L.
starzec Jakubek
Setaria pumila (Pior.)
Roem.&Schult.
włośnica sina
Sonchus asper (L.) Hiil.
mlecz kolczasty
Sonchus cfr oleraceus L.
mlecz zwyczajny
Spergula arvensis L.
sporek polny

10

klatka
klatka
klatka
piersiowa piersiowa piersiowa
NUMERY PRÓB

OPIS SZCZĄTKÓW

10

ziarniak

314

kłos

1

plewa
Polygonum aviculare L.
rdest ptasi
Polygonum hydropiper
rdest ostrogorzki
Polygonum lapathifolium L.
rdest szczawiolistny

11

KRYPTA B5 KRYPTA B7

17

68

117

5

117

1
3

nasiono z okwiatem

61

owocostan

1

4

1

1

nasiono

15

nasiono

6

listek (fragment)

7

nasiono

3

nasiono

3

nasiono

3

owoc

1

nasiona
nasiono

z ciała

46

nasiono

nasiono

1

206
1

27

nasiono z okwiatem

2

nasiono

3

nasiono

9

fragment koszyka (wiele
nasion)

3

nasiono oplewione

15

nasiono
nasiono
nasiono

1
2
45
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TAKSON
Spergula sp.
sporek
Stellaria media (L.) Vill.
gwiazdnica pospolita
Tanacetum cfr vulgare
wrotycz cfr pospolity
Tanacetum sp.
wrotycz
Thymus sp.
macierzanka
Trifolium cfr medium L.
koniczyna pogięta
Trifolium repens L.
koniczyna biała
Trifolium sp.
koniczyna
Valeriana officinalis L.
kozłek lekarski
Verbena officinalis L.
werbena lekarska
Viola sp.
fiołek
Varia

OPIS SZCZĄTKÓW

KRYPTA B2
6

11

KRYPTA B5 KRYPTA B7
10

klatka
klatka
klatka
piersiowa piersiowa piersiowa
NUMERY PRÓB
10

17

46

nasiono

3

nasiono

3

nasiono

24

koszyczki fragm.
(niektóre z nasionami)
nasiono

1
z ciała

68

48
106

372

88

kwiat

1 737

547

gałązka

3

146

kielich

7

kwiat

3

płatek korony

12

nasiono

3

nasiono

54

łuska owocu

3

2

352

208

6

108

W próbie nr 46, pozyskanej z klatki piersiowej w pochówku nr 10 w krypcie B5, odnotowano: rumian psi Anthemis cotula (222 owoce), żmijowiec zwyczajny Echium vulgare (172 owoce), len zwyczajny Linum usitatissimum (29 nasion i 165 fragmentów owoców), cykoria podróżnik (ryc. 67) Cichorium intybus (109 owoców i 2 fragmenty owocostanów), kozłek lekarski (ryc. 68)
Valeriana officinalis (3 owoce), bukwica zwyczajna (ryc. 69) Betonica officinalis (48 owoców), jastrun właściwy Leucanthemum vulgare (39 owoców, farbownik lekarski/polny Anchusa officinalis/arvensis (25 owoców), chmiel zwyczajny (ryc. 70) Humulus lup ulus (jeden owoc), marchew
zwyczajna (ryc. 71) Daucus carota (9 owoców), wrotycz Tanacetum cfr vulgare (24 owoce), rumian polny (ryc. 72) Anthemis arvensis (6 owoców). Dla próby nr 17, wydobytej z klatki piersiowej szkieletu nr 11 w krypcie B2, gatunkami charakterystycznymi były: lawenda wąskolistna
Lavandula angustifolia (815 kwiatów), koper ogrodowy Anethum graveolens (4 owoce), konopie
siewne Cannabis sativa (2 połówki owocu). W próbie nr 10, wypełniającej przestrzeń między żebrami zmarłego dziecka z pochówku nr 6 z krypty B2, odnaleziono 7 owoców bodziszka drobnego Geranium pusillum.

Wśród materiału pochodzącego z wnętrza zwłok próba nr 10 wyróżnia się najmniejszą
liczbą oznaczonych szczątków roślinnych, z czego najwięcej jest ziarniaków traw Powaceae indet., pozostałości roślin z rodziny złożonych Asteraceae indet. oraz tasznika pospolitego Capsella bursa-pastoris (całe owoce, fragmenty oraz nasiona). Poza niezbyt licznymi szczątkami hyzopu lekarskiego, skład gatunkowy tej próby nie wyróżnia się obecnością jakichś wyjątkowych,
szczególnych taksonów. Tworzą go przede wszystkim rośliny dość pospolicie występujące – zachwaszczające uprawy (np. tasznik lub bodziszek drobny) lub charakterystyczne dla siedlisk ruderalnych i w upraw okopowych (np. rdest szczawiolistny) (Sudnik-Wójcikowska 2011, s. 58,
68, 246).
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Ryc. 67. Cykoria podróżnik Cichorium intybus
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Ryc. 68. Kozłek lekarski Valeriana officinalis: A) owoc
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Ryc. 69. Bukwica zwyczajna Stachys officinalis L.
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Ryc. 70. Chmiel Humulus L.
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Ryc. 71. Marchew zwyczajna Daucuscarota L.: A) owoc

A R C H EO BO TA NI KA

124

Ryc. 72. Rumian psi Anthemiscotula L.: A) nasiono

Rośliny użyte do zabiegów balsamacyjnych ciał zmarłych miały różne właściwości i nie pojawiły się w nich przypadkowo. Dobrano je w sposób przemyślany, zwracając uwagę na ich znaczenie praktyczne, medyczne i symboliczne.
Bukwicę Betonica officinalis uważano za uniwersalną roślinę skuteczną w leczeniu wielu
dolegliwości, była nazywana „boskim czyśćcem”. Według Hildegardy z Bingen zmiażdżona i położona na noc na klatce piersiowej, miała przynieść mądrość i wiedzę. Święty Albert Wielki, biskup i doktor Kościoła, twierdził, że roślina ta mogła służyć do wywoływania duchów. Ksiądz
Benedykt Chmielowski przypisywał jej skuteczną moc przeciw wężom. Pomagała na paraliż,
suchoty, poprawiała wzrok. Stanowiła zabezpieczenie domu, w którym ją przechowywano,

przed szkodliwymi czarami. Medyk Augusta Cesarza Musa Attonius nazywał bukwicę „stróżem ludzkich dusz i ciał” (Kobielus 2006, s. 31–32). Bukwica zasadzona w pobliżu domu miała
chronić go przed czarami. Zalecano trzymać przy sobie ziele, a włożone pod poduszkę nie dopuszczało złych snów. Miały się jej obawiać „żmije i inne jadowite węże”. Stosowano ją jako środek przeciwbiegunkowy, ściągający i przeciwzapalny, w nieżycie górnych dróg oddechowych,
na trudno gojące się rany i stany zapalne skóry. Wspomagała układ nerwowy i uspokajała (Szcześniak 2008, s. 270).
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Ryc. 73. Lulek czarny Hyoscyamus niger L.

Kolejnym niezwykłym gatunkiem jest lulek czarny (ryc. 73). To roślina dość pospolicie
występująca na niżu. Spotykany jest w miejscach ruderalnych, na nieużytkach, przydrożach,
przychaciach, a nawet niekiedy jako chwast w uprawach. Roślina jest silnie trująca i ma nieprzyjemny zapach (Sudnik-Wójcikowska 2011, s. 94). Lulek w historii lecznictwa miał ogromne znaczenie, był powszechnie znany już od starożytności – stosowano go do zwalczania bólu
i jako środek uspokajający. W średniowieczu uważany był za roślinę magiczną o niezwykłym
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działaniu. W niektórych krajach lulka używano do walki ze szczurami i myszami w spichrzach
oraz przeciw pasożytniczym owadom (Nowiński 1983, s. 133). Roślina miała związek z czarami, oznaczała śmierć, zapomnienie, siły nieczyste i „ciemną stronę życia”. W romańskiej Szwajcarii zwany był „rośliną cmentarną” (Galera i in. 2005: Zerling 2007, s. 34–35). Szczątki tej rośliny odnaleziono w trumnie nr 5 w krypcie 2 bazyliki Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny
Jasnogórskiej (Galera i in. 2005, s. 29). W dwóch próbach z wypełnienia klatki piersiowej lulek
wystąpił w postaci nasion.
Następną rośliną o szczególnych właściwościach jest hyzop lekarski, który był w mieszankach ziół użytych do balsamacji ciał zmarłych, złożonych w krypcie B2. Szczątki hyzopu odnaleziono również w grobach z końca XVII wieku w Danii (Karg 2012/2013, s. 405) oraz w pochówkach biskupów przemyskich z końca XVIII wieku, odnalezionych w archikatedrze pw. św. Jana
Chrzciciela i WNMP w Przemyślu (m.in. w jamie brzusznej i poduszce).
Owocki tej rośliny stanowiły element mieszanki ziół w poduszkach w pochówkach nr 38
i 39 w jednej z krypt kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie (zakonnice)
(Pińska i in. 2015, s. 276, 303–305, 315–316). Roślinę tę znano i uprawiono już w starożytności, w literaturze opisywano jako przyprawową i leczniczą. Od XVI wieku hyzop został rozpowszechniony w Europie (Nowiński 1983, s. 48). Od wieków jest silnie zakorzeniony w wierze i tradycji chrześcijańskiej, wymieniany w Starym i Nowym Testamencie, m.in. jako symbol
oczyszczenia, pobożności i pokory. W Psalmie 51 padają często cytowane słowa: „Pokrop mnie
hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję” (Ps 51, 9). Posługiwano się nim
jak kropidłem (Szczepanowicz 2003, s. 164–165). Wierzono, że hyzop ma moc oczyszczenia ludzi z grzechów. W średniowieczu był rośliną poświęconą Maryi. Najprawdopodobniej pod biblijnym określeniem „hizop” nie kryje się hyzop lekarski Hyssopus officinalis, wg Zohary jest to
majeranek (Szczepanowicz 2003, s. 165). Hyzop to wiecznie zielony półkrzew z rodziny jasnowatych. Ceniony jako źródło aromatycznego miodu. Pędów tej rośliny używano jak kropidła w rytuale oczyszczania z grzechów, oczyszczano nim również ołtarze i ofiary dla zmarłych
(Forstner 2001, s. 195; Wańczowski, Lenart 2009, s. 166). W średniowieczu zalecano hyzop
jako lek przeciw nowotworom skóry, wątroby, śledziony i macicy oraz przy bólach gardła, głowy, puchlinach wodnych i chorobach wenerycznych. Ksiądz K. Kluk (1808, s. 54) polecał hyzop
„przeciw zgniliźnie”.
W omawianym materiale chmiel zwyczajny reprezentowany jest przez jedno nasiono, które odnaleziono w jednej z prób z wnętrza klatki piersiowej, w pochówku nr 10 z krypty B5.
Chmiel jest starą rośliną użytkową. Ze względu na bogaty aromat znalazł szerokie zastosowanie w kuchni jako cenna przyprawa oraz składnik konserwujący (na przykład przy wyrobie
piwa). Odgrywał on szczególną rolę w obrzędowości weselnej (Paluch 1984, s. 114; Galera i in.
2005, s. 29). Powszechnie stosowano go w medycynie ludowej, m.in. przy chorobach układu
moczowego i serca, bólach głowy, zranieniach i bezsenności (Paluch 1984, s. 114; Paluch 1989,
s. 63) oraz przeciw gorączce (Rostafiński 1895, s. 13). W ogromnych ilościach szczątki tej rośliny znaleziono w duńskich pochówkach z XVII i XVIII wieku. Był on tutaj głównym składnikiem
wypełnienia dna trumien oraz poduszek (odnaleziono zarówno gałązki, jak i owoce tej rośliny).
Szyszki chmielowe odnaleziono również w jednej z trumien w pochówkach w krypcie bazyliki
NMP Jasnogórskiej (Galera i in. 2005). Żeńskie kwiatostany chmielu mają przyjemny, żywiczny zapach i smak. Chmiel ma działanie uspokajające, łagodzące dolegliwości żołądkowe, działa
również antyseptycznie. Jego zapach odstrasza owady (Karg 2012/2013, s. 404–407). W średniowieczu chmiel uważano za lek szczególnie przydatny dla mnichów, uważano, że zmniejsza
popęd płciowy i głównie z tego powodu zaczęto dodawać go do piwa dla duchownych (Nowiński
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1983, s. 59). Chmiel był znany ludom słowiańskim jeszcze w czasach pogańskich. W obrzędach
miłosnych symbolizował odwagę, a podczas rytuałów weselnych był symbolem pana młodego.
Uważano, że przez związek z ogniem nabierał wartości apotropaicznych. W przypadku śmierci
domownika szyszkami chmielowymi sypano w drzwi, niekiedy także dodawano do wody przy
obmywaniu rytualnym. U Słowian wschodnich uważano go za środek doprowadzający każdego
człowieka do zniszczenia i śmierci (Szcześniak 2008, s. 139–140).
W krypcie B2 w klatce piersiowej szkieletu nr 11 odnaleziono dość dużą ilość kwiatów lawendy, która jest piękną rośliną ozdobną o wiecznie zielonych pędach, niebieskich lub fioletowych kwiatach i intensywnym zapachu. Jest powszechnie uprawiana w ogrodach. Ze względu
na właściwości konserwujące dawniej dodawano ją do wina lub chleba (Kluk 1788, s. 233). Do
dziś olejek lawendowy stosuje się w lecznictwie oficjalnym i ludowym, a także wykorzystuje się
go do walki z molami i innymi owadami (Nowiński 1983, s. 48).
Rośliną o cennych właściwościach, którą odnotowano w analizowanym zespole, jest lnica
pospolita – jedno z ważniejszych ziół święconych podczas dorocznych obchodów świąt chrześcijańskich, m.in. w dzień Matki Boskiej Zielnej. W kulturze tradycyjnej nazywana też Pantofelkami Matki Boskiej lub Lnem Matki Bożej. Lnicy przypisywano moc ochrony domu i odstraszania złych myśli i duchów (Moszyński 1967, s. 329; Strzelecka, Kowalski 2000, s. 302;
Szcześniak 2008, s. 227–228). Znalazła ona również zastosowanie w medycynie ludowej. Ziele wkładano pod poduszkę lub przyrządzano z niego napar – w takich postaciach działał jako
środek nasenny (Paluch 1989, s. 89; Galera i in. 2013). Jej szczątki odnaleziono w pochówkach
trumiennych w krypcie bazyliki NMP Jasnogórskiej (Galera i in. 2013, s. 194) oraz w mieszance roślin wyścielających dno trumny z XVII/XVIII wieku w archikatedrze św. Jana w Warszawie
Chrzciciela (Pińska i in. 2015, s. 276, 310).
W badanym materiale pojawił się także koper ogrodowy Anethum graveolens będący rośliną o intensywnym aromacie, zwłaszcza w owocach zawiera duże ilości olejku eterycznego
o intensywnym zapachu i gorzkim smaku. W Polsce koper jest uprawiany, ale niekiedy występuje jako chwast segetalny i ruderalny (Nowiński 1983, s. 109). W średniowieczu uprawiano go w przydomowych i przyklasztornych ogrodach (Szczepanowicz 2003, s. 191). Jego młode pędy znane są powszechnie jako koperek, dodawany jako smaczny dodatek do potraw. Całe
pędy wraz z kwiatami i owocami tej rośliny stosuje się do przygotowywania kiszonek, natomiast same nasiona jako przyprawę. Używano go w ziołolecznictwie, ponieważ ma silne właściwości antyseptyczne, dlatego wykorzystywano go w procesie balsamowania zwłok (Galera i in.
2013, s. 6). Szczątki tej rośliny odnaleziono w grobowcu faraona Amenchotepa II (Galera i in.
2013, s. 6; Zohary, Hopf 2004, s. 206). Przypisywano mu właściwości magiczne. Według ludowych przesądów używano go do ochrony przed czarami, do odpędzania jędz i demonów, a wraz
z dziurawcem stanowił ochronę przed piorunami (Nowiński 1983, s. 109). Według Hildegardy
z Bingen spożywanie kopru powodowało smutek (Kobielus 2006, s. 112). Ślady kopru odnaleziono w pochówkach (zakonnice) nr 38 i 39 (datowanym na drugą połowę XIX wieku) w jednej
z krypt kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie jako składnik mieszanki ziół
wypełniającej poduszki trumienne (Pińska i in. 2015, s. 315). Dodatkowo szczątki tej rośliny
w kryptach w sanktuarium NMP Jasnogórskiej (Galera i in. 2013, s. 6).
W materiale użytym podczas zabiegów balsamacyjnych na uwagę zasługuje niewielkie nagromadzenie ziarniaków prosa Panicum miliaceum we wnętrzu klatki piersiowej w jednym z badanych pochówków. Używanie ziaren zbóż podczas rytuałów pogrzebowych ma symboliczne
znaczenie. Wrzucanie ziarna na lub pod trumnę, kiedy zmarły był wynoszony z domu, miało na celu uniemożliwienie duszy powrotu do domu, a przez to ochronę bliskich żyjących (Fis-
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cher 1921, s. 252–253). Zwyczaj posypywania grobów prosem znano m.in. z terenów wschodnich Słowian, interpretowano to jako jeden z rytuałów antywampirycznych (Kurasiński i in.
2018, s. 189). Podobne właściwości przypisywano innym gatunkom zbóż, np. żytu, pszenicy,
jęczmieniowi czy owsu. Obecność ziaren zbóż odnotowano też w duńskich pochówkach (Karg
2012/2013, s. 404) oraz w pochówkach duńskiej rodziny królewskiej w kościele w miejscowości Breda (Holandia), datowanych na XV i XVI wiek (Vermeeren, van Haaster 2002, s. 122,
124–125). Umieszczanie ziaren zbóż przy zmarłym może być także wyrazem wiary w zmartwychwstanie. Dodatkowo może być interpretowane jako ofiara w celu zapewnienia dobrobytu
i urodzaju plonów dla żyjących (Kurasiński i in. 2018, s. 176). W Nowym Testamencie śmierć
porównano ze złożeniem ziarna do ziemi i jego obumarciu po to, aby mogło przynieść „plon obfity”, aby dać początek nowemu życiu.
W jednej z omawianych prób wystąpiły fragmenty liści paproci – Pteridium aquilinum.
W starożytności paproć była atrybutem wszystkich bogiń świata podziemnego. Ponadto symbolizowała cnoty szczerości, otwartości oraz pokory; wiązała się z długowiecznością, uważano,
że jest pośrednikiem między tym i tamtym światem i chroni przed demonami. Według Hildegardy paproci używano podczas egzorcyzmów. Noszenie przy sobie paproci strzegło człowieka
przed czarami i zjawami. Miała chronić przed diabłem nowo narodzone dzieci. Paproć jest symbolem dobroci i świętości (Kobielus 2006, s. 170–171). Korzeń orlicy ma gorzki, nieprzyjemny smak i silny aromat, dlatego zalecany był do walki z pasożytami wewnętrznymi i pluskwami (Kluk 1808, s. 240–241). Paprocie zajmują szczególne miejsce wśród słowiańskich wierzeń
i symboli. Umieszczanie pędów paproci nad drzwiami chroniło domowników przed siłami demonicznymi. Liczne fragmenty liści orlicy odnaleziono w poduszce jednego z pochówków w bazylice Świętej Trójcy w Strzelnie (Latałowa, Święta 2004, s. 2) oraz jednej z trumien jako wyściółka jej dna, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie (Pińska i in. 2015, s. 310).
Ważnym składnikiem mieszanek ziołowych odnalezionych w ciałach zmarłych była werbena lekarska Verbena officinalis (tab. 21). Od starożytności była szeroko znana i ceniona jako
roślina lecznicza oraz ważny element obrzędów świątecznych. W Grecji uważano ją za roślinę
przynoszącą szczęście. W średniowieczu przypisywano jej magiczne właściwości, wraz z dziurawcem miała chronić przed burzami (Nowiński 1983, s. 155–156).
W analizowanym zespole odnotowano również koniczyny, będące roślinami dość pospolicie występującymi na łąkach i pastwiskach. Koniczynę białą używano w lecznictwie ludowym,
zwłaszcza na dolegliwości górnych dróg oddechowych. W dawnych wierzeniach stosowano
ją jako środek neutralizujący trucizny. Powszechnie uważano, że koniczyna przynosi szczęście, a palenie suszonej koniczyny polnej miało chronić przed piorunami. W niektórych rejonach Słowiańszczyzny wchodziła w skład wiązanki święconej w święto Matki Boskiej Zielnej,
a w ikonografii chrześcijańskiej stanowiła symbol Trójcy Świętej (Szcześniak 2008, s. 320; Forstner 2001, s. 196).
Rośliny z wnętrza zwłok pozyskiwane są do badań rzadko, ponieważ szczątki ludzkie po
zabiegach balsamacyjnych odnajdowane są sporadycznie, a poza tym przy eksploracji pochówków należy zachować wyjątkową ostrożność, żeby ślady po preparowaniu ciał nie uległy zniszczeniu. Przeważnie takie zagadnienia nie znajdują się w zakresie zainteresowań badawczych archeologów prowadzących badania w kryptach, a materiał botaniczny użyty do tak wyjątkowych
czynności powinien zasługiwać na szczególną uwagę.
Podstawowym celem analizy botanicznej tego materiału była interpretacja listy gatunków
pod kątem właściwości konserwujących. Odnaleziono tu liczne rośliny o działaniu odkażającym i hamującym rozwój bakterii przyczyniających się do rozkładu gnilnego (np. kozłek, ko-
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nopie, lulek). Zabiegi, które można obserwować na wydobywanych z krypt szczątkach, wskazują, że osoby zajmujace się preparowaniem zwłok miały dużą wiedzę i doświadczenie w tym
zakresie. Znały także przebieg rozkładu gnilnego, a kolejne wykonywane przez nie czynności
miały go zahamować albo chociaż spowolnić. Dobierając mieszanki roślin, którymi wypełniano ciała po wyjęciu z nich organów wewnętrznych, starano się stworzyć kompozycje, które nie
tylko zahamują gnicie, ale także powstrzymają żerowanie chrząszczy i owadów oraz złagodzą
nieprzyjemny fetor (Drążkowska 2014, s. 67). W powłokach brzusznych zaszywano duże ilości roślin, dzięki temu ciało nie zapadało się i utrzymywało swój naturalny kształt. Wnętrzności pozbywano się zaraz po śmierci, gdyż od nich zaczyna się rozkład. Wkładano je do urn i zanoszono do krypty lub grzebano w ziemi. Od XV wieku balsamowanie miało utrwalić zwłoki
tylko do pogrzebu, tak aby w jak najlepszym stanie przetrwały do uroczystości. Było to szczególnie trudne zadanie zwłaszcza w okresie letnim, gdy wysokie temperatury przyspieszały rozkład. Należy zaznaczyć, że preparowano tylko ciała osób zamożnych, ponieważ zabiegi te były
kosztowne, a poza tym ubodzy mieli obowiązek chować swoich zmarłych w ciągu kilku dni od
ich śmierci. Przedstawicieli elit te przepisy nie obowiązywały, dlatego czasami przygotowanie
wystawnego pogrzebu trwało bardzo długo. Dla przykładu biskupi przemyscy na pogrzeb czekali około miesiąca od dnia zgonu (Drążkowska 2014, s. 66). Często zdarzało się jednak, że czas
oczekiwania na pogrzeb przesadnie wydłużał się do kilku miesięcy, a niektórzy monarchowie
czekali ponad rok i dłużej. Dlatego bez balsamacji zmarły nie mógłby być wystawiany na widok
publiczny podczas ostatniego pożegnania (Ariès 1992, s. 354). Rodzinie zależało, aby ich bliski
wyglądał jak najlepiej, jak osoba śpiąca. Z tego powodu starano się ukrywać doczesne symptomy śmierci, rany lub oznaki choroby (Drążkowska 2014, s. 68; Kizik 1998, s. 83; 2001, s. 193–
–197). Balsamowanie zwłok stało się nieodzowną procedurą przy królewskich pogrzebach (Weiss-Krejci 2010, s. 119), ponieważ ich ciała wystawiane były na widok publiczny i starano się,
aby „trupi fetor nie przyprawił o mdłości” ludzi zgromadzonych wokół śmiertelnego łoża (Czuma, Mazan 2005, s. 13). Na ziemiach polskich balsamacji poddawano ciała przedstawicieli zamożnej szlachty, magnaterii, biskupów, ale przede wszystkim królów i członków rodziny królewskiej. Opis przygotowania ciała króla Zygmunta Starego, zmarłego 1 kwietnia 1548 roku,
do pogrzebu jest najstarszym tej treści przekazem znanym w Polsce. „Po obiedzie w niedzielę
obmywano go naprzód wodą, potem winem, za się octem i solą, a potem ciało balsamem i inszymi drogimi maściami mazano. Następnie króla przyodziawszy w strój koronacyjny. Dokonał
tego biskup krakowski Samuel Maciejowski. Tak ubrane ciało wystawiono na widok publiczny.
I tak […] przez noc i nazajutrz przedpołudnie, aż ku wieczorowi leżało. Dopiero wieczorem dnia
drugiego złożono je do trumny” (Czuma, Mazan 2005, s. 13). Dodatkowym zabezpieczeniem
ciała króla miał być wsypany do trumny popiół, który wypełnił ją całą. Ze źródeł wiemy, że ciałem króla Stefana Batorego, zmarłego w Grodnie 12 grudnia 1586 roku, zajmowali się balwierze: „[…] wyjmowali wnętrzności z niego, i Bukcella im pomagał. Wszystkie viscera zdrowiutkie,
wątroba, także żołądek, śledziona, płuca, jedno, że były przy sercu, zdrowe, nerki także, tylko
lewa naciekła, bo się był bardzo potłukł” (Czuma, Mazan 2005, s. 13). Zabezpieczanie ciał ograniczało się „do otwarcia jamy brzusznej i klatki piersiowej, wyciągnięcia serca, wnętrzności, kąpieli solnej, nasycenia i zasypywania ciała chmielem lub popiołem, ziołami lub bawełną, czasem
nasączanie dodatkowo maściami” (Czuma, Mazan 2005, s. 14). Zdarzało się, że wydobywano
mózg, a następnie w czaszkę wkładano włosie, wapno lub zioła (Fabiani 1988, s. 141). W ten
sposób wypreparowano ciało królów Władysława IV i Jana Kazimierza oraz jego córki. „Chirurdzy otworzyli jej również czaszkę, wyjęli mózg, po czym wypełnili głowę ziołami, zszyli ją. Tak
spreparowaną moczyli w specjalnym wywarze” (Fabiani 1988, s. 141). Niestety, niejednokrot-
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nie zdarzało się, że balsamacja nie powstrzymywała procesów gnilnych (Drążkowska 2014,
s. 69). „Zwłoki [królowej] Cecylii Renaty już po czterech dniach wydzielały tak odrażającą woń,
że trzeba je było czym prędzej zamykać w szczelnej trumnie. Podobnie zwłoki Ludwiki Marii podlegały procesowi rozkładu: twarz zmarłej nabrzmiała i posiniała, ciało się psuło. Otwartą trumnę na katafalku trzeba było okadzać. W samą porę zdjęto z oblicza zmarłej maskę
pośmiertną” (Fabiani 1988, s. 141). Zabiegi zapobiegające rozkładowi zwłok były konieczne, zwłaszcza gdy śmierć zabierała ludzi będących w podróży, daleko od domu, kiedy zmarły
musiał przebyć długą drogę do miejsca wiecznego spoczynku. Radzono sobie w różny sposób,
w średniowieczu, gdy rycerze ginęli w Ziemi Świętej, nie można było transportować ich ciał do
ojczyzny, dlatego zwłoki gotowano (Weiss-Krejci 2010, s. 119). W ten sposób łatwiej było pozbyć się tkanek miękkich z kości (Czuma, Mazan 2005, s. 10), które jako trwalsze uznawano za
szlachetniejszą część człowieka i zabierano do domu, aby je tam pogrzebać (Drążkowska 2014,
s. 68). W okresie nowożytnym czasami ciała chowano w podwójnych trumnach (więcej informacji w rozdziale o trumnach). Częściej zdarzało się, że zwłoki zasypywano ziołami, popiołem
lub zanurzano w zaprawie wapiennej. Tak do podróży do Wilna zabezpieczono ciało Barbary
Radziwiłłówny (Gryglewski 2005, s. 201; Drążkowska 2014, s. 69).
„Ludzie obawiają się zmarłych, odsuwają ich od siebie, izolują, jakby bali się, że mogą
się od nich zarazić śmiercią” (Drążkowska 2014, s. 69). Wszyscy panicznie się jej bali, jej bezwzględności i nieuchronności, a jej przerażającym i odrażającym obrazem było gnijące, cuchnące ciało. Pokazywało ono marność ziemskiej egzystencji i „zwycięstwo śmierci, która wtargnęła
przemocą w świat żywych. Ta niepożądana obecność manifestuje się odpychającą barwą i odrażającym zapachem, stanowiącymi czytelne i groźne przesłanie dla całej społeczności” (Gryglewski 2005, s. 60). Dlatego przez tysiąclecia czyniono liczne zabiegi, aby martwe ciało jak
najdłużej zachować (Baumann 1960, s. 84), miały w tym pomóc wykorzystywane w różny sposób rośliny (Vermeeren, Haaster 2002, s. 121, 125; L. V. Thomas 1991, s. 131).

Badania palinologiczne na przykładzie czterech wybranych
pochówków
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W prezentowanym opracowaniu skupiono się na zidentyfikowaniu roślin, które wykorzystano w obrządku pogrzebowym, w świetle wyników analizy palinologicznej. Metoda ta polega na
rozpoznawaniu roślin na podstawie pyłku i zarodników spotykanych poza rośliną macierzystą.
Można ją zastosować, gdy materiał do badań zdeponowany był w warunkach beztlenowych,
sprzyjających przetrwaniu sporomorf (pyłek i zarodniki). Na podstawie uzyskanych wyników
rozpoznano rośliny obecne w czasie pochówków i podjęto próbę ich interpretacji.
W trakcie badań prowadzonych przez profesor A. Drążkowską z IA WNH UMK, w kościele
św. Franciszka z Asyżu w Krakowie, z wytypowanych przez archeologa krypt pobrano materiał
do badań palinologicznych (tab. 21). Analizie pyłkowej poddano pięć próbek z dwóch krypt:
nr B8, zlokalizowanej w północnej części transeptu przed kaplicą błogosławionej Salomei (próbka nr 1, tab. 21) i cztery próbki z krypty nr B9 w nawie głównej przed wejściem do kaplicy Męki
Pańskiej (próbki 2–5, tab. 21). Próbka nr 1 pobrana została z pochówku niemowlęcego, z wnętrza materaca, na którym złożone było ciało. Dwie następne pozyskano z jednej trumny: z wnętrza poduszki i z powierzchni szczątków, w miejscu, gdzie leżał wianek grobowy (odpowiednio
próbka nr 2 i 3, tab. 21). Dwie kolejne próby również stanowiły wypełnienie poduszek (tab. 21).

+XKVSdK ZKVSXYVYQSMdXK
Poddany badaniom materiał został przygotowany wg standardowej dla analizy pyłkowej obróbki chemicznej (Berglund, Ralska-Jasiewiczowa 1986, s. 455–484). W celu pozbawienia węglanów próby każdorazowo traktowano 10-procentowym kwasem solnym (10% HCl). Następnie, aby usunąć kwasy humusowe, użyto 10-procentowego roztworu wodorotlenku potasu
(10% KOH), a w celu pozbycia się celulozy wykorzystano acetolizę Erdtmana (mieszanina stężonego kwasu siarkowego i bezwodnika kwasu octowego). Ze względu na domieszkę materiału
mineralnego, przez 48 godzin próbę traktowano 40-procentowym kwasem fluorowodorowym
(40% HF). Pozostałość po maceracji zatopiono w glicerynie zabarwionej fuksyną i przystąpiono do analizy mikroskopowej. Tak przygotowany materiał jest przechowywany w Pracowni Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego Instytutu Archeologii WNH UMK w Toruniu.
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Agnieszka M. Noryśkiewicz

Próby analizowano pod mikroskopem Axioskop 2, a dokumentację fotograficzną wykonano kamerą Axiocam ICC3, przy użyciu programu AxioVision Rel. 4.8 firmy Zeiss (ryc. 75, 77,
79, 81). Identyfikację sporomorf przeprowadzono na podstawie kolekcji porównawczej Pracowni Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego Instytutu Archeologii WNH UMK w Toruniu
oraz literatury: Beug (2004) i The Northwest European Pollen Flora I−VIII (Punt i in. 1976–
–2003).
Do zliczania i prezentacji wyników analizy pyłkowej został wykorzystany program komputerowy POLPAL (Walanus, Nalepka 1994, 1999, s. 659–661; Walanus 1995, s. 41–46).
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Tabela 21. Wykaz próbek poddanych analizie palinologicznej
LP.

PALINOLOGIA

POCHÓWEK

1

12/1

2

13/2

12

3
4

14/3
15/4

12
7

5

16/5

9

OPIS

KRYPTA 8
1
materac
KRYPTA 9
wianek na klatce
piersiowej
poduszka
poduszka
poduszka

HCL

DATOWANIE

PŁEĆ /WIEK
dziecko/
wcześniak

−

−

1753

kobieta/ad.

−
−

1753

−

1747

kobieta/ad.
kobieta/ad.
ad., szkielet
zniszczony

Objaśnienie: ad. – adultus (wiek dorosły od 22 do 30−35 lat).

Poniżej zamieszczono szczegółowe opisy dotyczące kolejnych pozycji w tabeli.

KRYPTA B8 (bazylika)

POCHÓWEK 1
PRÓBA 1 – MATERAC NOWORODKA
Próba charakteryzuje się dobrą frekwencją i dużą różnorodnością taksonomiczną pyłku roślinnego. Najliczniej reprezentowane są rośliny zielne, a z drzew, których udział wynosi zaledwie
1,0% wszystkich policzonych ziaren (ryc. 74) występowały: Betula (brzoza), Tilia (lipa), Alnus
(olsza) i Pinus (sosna). Ze wszystkich taksonów najczęściej pojawiał się typ Mentha (ziarna w typie pyłkowym mięta 43,2%) i kolejno Asteroideae undiff. (podrodzina w rodzinie astrowatych,
rurkowate; 12,3%), Apiaceae (selerowate 8,8%), Poaceae (trawy 8,6%), Epilobium (wierzbownica 8,4%), Artemisia (bylica 4,1%), Verbena officinalis (werbena pospolita 1,4%) i Cerealia type
(typ zboża 1,3%). Z udziałem poniżej jednego procenta obecne były: Calluna vulgaris (wrzos

pospolity), Centaurea cyanus (chaber bławatek), Cichorioideae (podrodzina w astrowatych, języczkowate), Brassicaceae (kapustowate), Humulus (chmiel), Malva (malwa/ślaz), Polantago lanceolata (babka lancetowata), Rubiaceae (marzanowate), Rumex acetosa/acetosella (szczaw zwyczajny/polny, Secale cereale (żyto), Solanaceae (psiankowate), Symphytum (żywokost), Veratrum
(ciemiężyca) i spory Filicales monolete (paprocie). Ziarna nieoznaczone stanowiły 5,1% ogólnej
sumy. Na tę stosunkowo dużą wartość złożyły się ziarna nierozpoznawalne ze względu na zły
stan zachowania oraz pyłek nieznany.

Ryc. 74. Udział procentowy roślin stanowiących wypełnienie materaca – próbka nr 1, krypta B8 pochówek nr 1:
1) drzewa (Alnus – olsza, Betula – brzoza i Tilia – lipa); 2) Mentha type (typ mięta); 3) Asteroideae undiff.
(astrowate-rurkowate); 4) Apiaceae (selerowate); 5) Poaceae (trawy); 6) Epilobium (wierzbownica); 7) Artemisia (bylica); 8) Rosaceae (różowate); 9) Cerealia type (typ zboża); 10) Verbena officinalis (werbena pospolita); 11) pozostałe rośliny zielne

Obok sporomorf w dużej ilości pojawiły się palinomorfy pozapyłkowe (NPP – non pollen
palynomorphs). Były to głównie drobne zarodniki grzybów, kilka ascospor pasożyta drzew liściastych Kretzchmaria deusta (zgliszczak pospolity, ryc. 75R) i licznie pojawiające się taksony,
których nie udało się przyporządkować do żadnego typu (NPP – nieoznaczone, ryc. 75P–Q).
Materac noworodka z pochówku nr 1 wypełniono roślinnością porastającą łąki, pola
uprawne, a także skraj lasu. Zestaw rozpoznanego pyłku reprezentuje roślinność synantropijną o wyraźnych cechach mających swoje znaczenie w kulturze i lecznictwie ludowym. Przeważający jest udział pyłku mięty i w mniejszym stopniu również szałwi czy tymianku, roślin, których zapewne ważną cechą były wartości lecznicze i zapachowe. Wysoki jest również udział
wierzbownicy (Epilobium). Jest to bylina kwitnąca od lipca do sierpnia, miododajna o bardzo
przyjemnym zapachu. Wierzbownica jest rośliną synantropijną, a rośnie na skaju lasu, w przydrożach i na łąkach. Jej liście są często siedliskiem dla grzybów, więc jest możliwe, że zarodni-
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Ryc. 75. Sporomorfy i palinomorfy wybranych taksonów, krypta B8 pochówek nr 1: A) Pinus sylvestris (sosna zwyczajna); B) Rumex acetosa/acetosella (szczaw zwyczajny/polny); C) Tilia (lipa); D) Betula (brzoza); E) Centaurea cyanus (chaber bławatek); F) Artemisia (bylica); H) Poaceae (trawy); I) Apiaceae (selerowate); J) Mentha
type (typ mięta); K) Mentha type; L) Asteroideae (astrowate-rurkowate); Ł) Cerealia type (typ zboża); M, N)
tetrada Epilobium (wierzbownica); O) Epilobium (wierzbownica); P) palinomorfa pozapyłkowa (NPP – non
pollen palinomorphs); Q) palinomorfa pozapyłkowa; R) ascospora Kretzchmariadeusta (zgliszczak pospolity); S) Filicales monolete (zarodnik paproci), fot. A. Noryśkiewicz

KRYPTA B9 (bazylika)

POCHÓWEK 12
PRÓBA 2 – WIANEK NA KLATCE PIERSIOWEJ
Próbka ta, w porównaniu z pozostałymi, charakteryzuje się bardzo niską frekwencją pyłku, co
w celu uzyskania miarodajnych wyników wymagało przeliczenia aż trzech preparatów (3×2 na
2 cm2). Na przebadanej próbce z drzew obecny był tylko pyłek sosny (14 ziaren) obok 164 taksonów roślin zielnych. Dominującym gatunkiem był mak polny (Papaver rhoes type), którego
pyłek stanowił aż 65,2% (ryc. 76). Powyżej 1% reprezentowane były rodziny takie jak: Caryophyllaceae (goździkowate 6,7%), Chenopodiaceae (komosowate 4,5%), Apiaceae (3,4%), Asteroideae undiff. (2,8%), Brassicaceae (1,1%), Poaceae (1,1%) oraz takie taksony, jak: Artemisia (2,8%),
Cerealia type (1,1%) i Ranunculus type acris (typ jaskier ostry 1,1%). Pojedynczo pojawiły się
Centaurea cyanys (0,6%), Cirsium type (typ ostrożeń 0,6%) oraz Malva (0,6%). Do grupy Varia
(5,4%) zaliczono pyłek zniszczony oraz ziarna nierozpoznawalne i nieznane.
Z przedstawionego zestawu pyłku wynika, że głównym składnikiem wianka złożonego na
piersi osoby zmarłej były maki i być może goździki.
Nieprzypadkowy był zapewne wybór kwiatów maku do wianka złożonego na piersi zmarłej dorosłej kobiety (tab. 21). Ze względu na czerwony kolor płatków mak symbolizuje Krew
Chrystusa, a z uwagi na właściwości usypiające wiąże się go z symbolem śmierci (Kobielus
2014). Przeszło sześcioprocentowy udział pyłku z rodziny goździkowatych również wskazuje
na wplecenie kwiatów goździka do konstrukcji tego wianka. Wymowna jest już sama łacińska
nazwa goździka – Dianthus. Została ona nadana przez greckiego botanika Theophrastusa i pochodzi od greckich słów dios (Bóg) oraz anthos (kwiat). Swoje znaczenie mają goździki również
w symbolice chrześcijańskiej, gdzie są symbolem Męki Pańskiej.
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ki grzybów obecne w preparacie zostały wprowadzone razem z wierzbownicą. Pyłek tej rośliny, o wyjątkowo dużych rozmiarach (około 80 μm, ryc. 75), często znajdowano nierozdzielny
w formie tetrad (ryc. 75M–N). Z tego wynika, że złożone do trumny okazy tej rośliny były na
różnym etapie dojrzałości kwiatów, zarówno we wczesny stadium (stąd nierozłączne jeszcze
tetrady), jak i w pełnym rozkwicie. Same kwiaty Epilobium musiały więc odgrywać ważną rolę
i celowo umieszczono je w pochówku niemowlęcia. Na południu Polski kwiaty wierzbownicy
wąskolistnej nazywane były zielem Matki Boskiej (Rośliny 2016). Również obecność kwiatów
werbeny pospolitej, której udział pyłkowy stanowił niespełna 1,5% (ryc. 74), nie był zapewne
przypadkowy. Roślina ta miała duże znaczenie w medycynie ludowej i jest często wymieniana
w dawnych źródłach staropolskich, m.in. jako środek przeciw czarom (Rośliny 2016). Wierzono, że odpędza ona złe moce, a napary stosowano w leczeniu wielu chorób. Podobnie jak wierzbownica, werbena jest ziołem, które świecono 15 sierpnia w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, potocznie w tradycji ludowej nazywane Matki Boskiej Zielnej.
Biorąc pod uwagę okres kwitnienia obecnych w materacu roślin, ich zbiór nastąpił w pełni sezonu letniego.
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Ryc. 76. Udział procentowy roślin stanowiących wianek grobowy, próbka nr 2, krypta B9 pochówek 12: 1) Pinus
sylvestris (sosna pospolita); 2) Papaver rhoeas type (typ mak polny); 3) Caryophyllaceae (goździkowate);
4) Chenopodiaceae (komosowate); 5) Apiaceae (selerowate); 6) Artemisia (bylica); 7) Asteroideae (astrowate-rurkowate); 8) Ceralia type (typ zboża); 9) Brassicaceae (kapustowate); 10) Poaceae (trawy); 11) Ranunculus
acris type (typ jaskier ostry); 12) pozostałe rośliny zielne

Na obrazach Maryja przedstawiana z goździkiem w dłoni symbolizuje zapowiedź Męki
Krzyżowej Chrystusa. Kwiaty te wchodzą również w skład wiązanek święconych 15 sierpnia
z okazji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Rośliny 2016). Pyłek pozostałych roślin,
manifestujący się niższym udziałem procentowym, odzwierciedla zapewne obecność sporadyczną, jednak ich udział nie musiał być przypadkowy, bo często rośliny te są składnikami bukietów święconych w dniu Matki Boskiej Zielnej (Rośliny 2017).
Podobny zestaw roślin, składający się z maków i goździków, był również palinologicznie
rozpoznany w wiązance grobowej wyeksplorowanej podczas badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych przy kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu, kierowanych przez
prof. G. Sulkowską-Tuszyńską z IA WNH UMK w Toruniu (Noryśkiewicz, Sulkowska-Tuszyńska 2017, s. 66–67). Być może była to pewna tradycja wykorzystująca w sezonie letnim kwitnące maki i goździki, jednak przypuszczenie to wymaga dalszych badań. Analizowany wianek
zapewne uzupełniały również inne, niekwitnące rośliny, których liście i gałązki stanowiły jego
ozdobę. Świadczy o tym obecność fragmentów tkanek roślinnych nierozpoznawalnych w analizie pyłkowej, a systematycznie pojawiających się w obrazie mikroskopowym. Poprawność tej
sugestii mogłaby potwierdzić analiza szczątków makroskopowych. Nie można wykluczyć, że
elementami wianka były również rośliny sztuczne, wykonane np. z jedwabiu lub wełny, jakie
znajdowane były w innych pochówkach w kryptach (Grupa, Nowak 2017, s. 159–172). Pośrednio mogłaby o tym świadczyć stosunkowo niska frekwencja pyłku w próbie 2, co przemawia za
niskim udziałem kwiatów żywych.

Obok małej liczby sporomorf licznie pojawiały się palinomorfy niepyłkowe (NPP), w tym
grzyby i nieoznaczone organizmy przedstawione na fotografii (ryc. 77 E–Ł) . W preparacie pojawiały się również mikroelementy drewna sosny z charakterystycznymi jamkami, które mogą
być fragmentami trumny. Przypuszczenie to mogłaby potwierdzić analiza ksylologiczna trumny.
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Ryc. 77. Sporomorfy i palinomorfy wybranych taksonów: A) Papaver rhoes type (mak polny); B) Cerealia type (typ
zboża); C) Caryophyllaceae – typ Dianthus (goździkowate – typ goździk); D) Caryophyllaceae – typ Dianthus
(goździkowate – typ goździk), E–Ł – NPP, fot. A. Noryśkiewicz

PRÓBA 3 – WYPEŁNIENIE PODUSZKI
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Analiza palinologiczna materiału pochodzącego z wypełnienia poduszki, z tego samego pochówku, z którego pochodziła próba nr 2, wykazała bardzo dużą frekwencję dobrze zachowanego pyłku. Przeliczono 1010 ziaren pyłku (sumy AP+NAP), z czego aż 87,5% pochodziło od
kwiatów z rodzaju Artemisia (ryc. 78, 79D). Obok dojrzałych ziaren pyłku bylicy spotykane
były grupy niedojrzałych jej ziaren zachowanych we fragmentach pylników (ryc. 79I). Te niewykształcone w pełni sporomorfy nie były doliczane do ogólnej sumy, a zatem nieuwzględnione również w statystycznym rozważaniach udziału poszczególnych roślin. Obok Artemisia tylko pyłek z rodziny Apiaceae (selerowate) przekraczał wartość 1%, osiągając przeszło 7%
(ryc. 78). Do tej rodziny należy szereg roślin wykorzystywanych w dawnej medycynie ludowej, charakteryzującej się dużym znaczeniem leczniczo-kulturowym. Do takich roślin należy m.in. koper (Rośliny 2016), którego szczątki znajdowane były w innych pochówkach z krypt
(Galera i in. 2013, s. 181–224).

Ryc. 78. Udział procentowy roślin stanowiących wypełnienie poduszki – próbka nr 3, krypta 9 pochówek 12:
1) Pinus sylvestris (sosna zwyczajna); 2) pozostałe drzewa (Betula – brzoza, Fagus sylvatica – buk zwyczajny,
Quercus – dąb); 3) – Artemisia (bylica); 4) Apiaceae (selerowate); 5) pozostałe rośliny zielne

Stosunkowo niewielka zmienność cech morofologicznych pyłku w obrębie tej rodziny nie
pozwala jednak na przypisanie do gatunku, zatem tylko analiza szczątków makroskopowych
mogłaby pomóc w bardziej szczegółowym oznaczeniu tej grupy roślin. Inne typy pyłkowe, takie
jak: Asteroideae undiff. (0,7%), Borago (ogórecznik 0,1%), Caryophyllaceae (0,9%), Cerealia typ
(0,1%), Convolvulus (powój 0,1%), Fagopyrum (gryka 0,2%), Poaceae (0,1%), Lythrum (krwawnica 0,1%), Malva (0,2%), Mentha (0,2%), Rosaceae (różowate 0,1%), Symphytum (żywokost 0,2%)
zaznaczały swoją obecność i dały podstawę do określenia zbiorowiska roślinnego (antropogenicznego), z którego została zebrana Artemisia. Przy zdecydowanie dominującym udziale pyłku Artemisia rośliny te stanowiły jednak nikły procent, przy czym warto zwrócić uwagę na pyłek Malva. Wyróżnia się on charakterystycznym, dużym ziarnem (przeszło 50 μ) z licznymi

kolcami na całej powierzchni (ryc. 79H). W typ pyłkowy Malva włączone zostały rośliny z rodzajów rodziny ślazowate (Malvaceae): malwa (Alcea), ślaz (Malva) i prawoślaz (Althaea). Są to
rośliny o stosunkowo dużych kwiatach, owadopylne i produkujące relatywnie małą ilość pyłku
i dlatego obecność kilku ziaren w jednym spektrum pyłkowym wydaje się wskazywać na celowe
umieszczenie ich kwiatów w poduszce, a nie przypadkowe dostanie się tam pyłku.
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Ryc. 79. Sporomorfy i palinomorfy wybranych taksonów, krypta B9 pochówek 12: A) Mentha type; B, C) Gentiana (goryczka); D) Artemisia (bylica); E) Apiaceae (selerowate); F) tetrada Caryophyllaceae (goździkowate);
G) Caryophyllaceae (goździkowate); H) Malva type (typ malwa/ślaz); I) zlep Artemisia (bylica); J) NPP, fot.
A. Noryśkiewicz

Zarówno malwa, jak i ślaz zajmują ważne miejsce w medycynie oraz obrzędach i wierzeniach ludowych (Rośliny 2016). Na południu Polski różne gatunki z rodziny ślazowatych (Malvaceae) stanowiły element wiązanek święconych w dniu Matki Boskiej Zielnej (ślaz dziki – Malva
sylvestris, prawoślaz ogrodowy/malwa różowa – Alcea rosea, ślaz okółkowy – Malva verticillata;
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Rośliny 2016). Ogólnie otrzymany w spektrum pyłkowym zestaw taksonów wskazuje na synantropijne środowisko pobranych roślin do wypełnienia poduszki dorosłej kobiety.
Wypełnienie poduszki zielem Atremisia spotykane było również w innych, wcześniej badanych palinologicznie pochówkach (Badura i in. 2019, s. 135–136). Bylica wykazuje właściwości bakteriobójcze, ale też ma ważne miejsce w wierzeniach ludowych (Rośliny 2016; Jarosińska
i. in. 2019). Trudno na tym etapie badań jednoznacznie wytypować jej użyteczność i wyjaśnić zastosowanie w obrządku pogrzebowym. Jej obecność jednak, na pewno nie jest przypadkowa. Biorąc pod uwagę obfitość pyłku, możemy przyjąć, że zbiór bylicy nastąpił w sezonie jej
maksymalnego kwitnienia, który przypada na czerwiec i lipiec. Bylice występują powszechnie,
mają niepozorne żółte kwiaty zebrane w koszyczki, skupione w dużą, rozgałęzioną wiechę, ale
trudno je nazwać kwiatami ozdobnymi, jednak miały one szerokie zastosowanie w lecznictwie
i symbolice chrześcijańskiej. W różnych rejonach Polski roślina ta mogła mieć różną symbolikę, z jednej strony podaje się, że może odzwierciedlać heretyków, a nawet samego szatana (Kobielus 2014; Rośliny 2017), z drugiej zaś ma działać przeciwko czarownicom i urokom (Rośliny 2017). W tym drugim przypadku stanowiła składnik ziół święconych w dniu Matki Boskiej
Zielnej.

POCHÓWEK 7
PRÓBA 4 – WYPEŁNIENIE PODUSZKI
Frekwencja ziaren pyłku jest bardzo dobra, wśród nich dominujący jest pyłek traw (Poaceae
80,6%). Stosunkowo liczna jest też Artemisia (9,5%), a jeszcze tylko Cerealia type, Plantago lanceolata (babka lancetowata) i Rosaceae (różowate) reprezentowane są wartościami powyżej 1%,
odpowiednio: 2,1, 1,5 i 1,2% (ryc. 80). Pojedynczo pojawiały się Caryophyllaceae, Centaurea cyanus, Asteroideae undiff., a z drzew jedynie Picea abies (świerk pospolity) i Pinus sylvestris (sosna zwyczajna).
Z analizy palinologicznej wynika, że podstawową rośliną wykorzystaną do wypełnienia poduszki w pochówku nr 7 były trawy. Różne rozmiary pyłku pozwalają przypuszczać, że
użyto w tym celu różnych gatunków traw rosnących na terenach otwartych. Domieszkę wypełnienia stanowiła bylica. Rośnie ona często wzdłuż dróg, w rowach, przy rzekach oraz na
terenach, które porastają chwasty, często towarzysząc trawom. W czasach starożytnych wierzono w magiczne siły rośliny, między innymi w to, że odpędza ona złe moce i chroni przed
czarami. Być może także w tym celu stanowiła wypełnienie poduszki. Pozostałe ziarna pyłku
rozpoznane w badanej próbie pochodzą od roślin uprawnych (Cerealia type – zboże 2,1%; Secale cereale – żyto 0,1%; Fagopyrum – gryka 0,1%), chwastów i roślin łąkowych (Asteroideae undiff. 0,7%, Caryophyllaceae 0,6%, Cichorioideae 0,1%, Cirsium/Carduus – ostrożeń/oset 0,4%,
Barssicaceae 0,4%, Papaver rhoeas type 0,1%, Polygonum aviculare – rdest ptasi 0,1%, Rannunculus – jaskier 0,2%, Centaurea cyanus – chaber bławatek 0,1% i Rubiaceae – marzanowate 0,6%).
W wypełnieniu poduszki znalazły się one zapewne przypadkowo jako pyłek osiadły w czasie
kwitnienia na roślinach dominujących. Jest on dowodem środowiska i jego otoczenia, z którego zerwano kwiaty do wypełnienia. Znamienny i świadczący o antropogenicznym środowisku
otaczającym zespoły roślinne, z których pochodzą zebrane rośliny, jest minimalny udział pyłku drzew.

Ryc. 80. Udział procentowy roślin stanowiących wypełnienie poduszki – próbka nr 4, krypta B9 pochówek 7:
1) drzewa (Fagus sylvatica – buk zwyczajny, Pinus sylvestris – sosna zwyczajna, Salix – wierzba); 2) Poaceae (trawy); 3) Artemisia (bylica); 4) Cerealia type (typ zboża); 5) Plantago lanceolata (babka lancetowata);
6) Rosaceae (różowate); 7) pozostałe rośliny zielne

POCHÓWEK 9
PRÓBA 5 – WYPEŁNIENIE PODUSZKI
Próba bardzo skomplikowana i trudna do interpretacji. Analiza mikroskopowa wykazała dominację dużej liczby niezidentyfikowanych, w różnym stopniu rozwoju spor grzybów. Przeciętnie
w mikroskopowym polu widzenia było kilkanaście spor (ryc. 81M). Tak duża ich liczba miała
prawdopodobnie wpływ na zły stan zachowania przeważającej części ziaren pyłku, zwłaszcza
tych z cienką, mało odporną na złe warunki, eksyną.
Również sam szkielet był w znacznym stopniu zniszczony, co może wskazywać na niekorzystne warunki postdepozycyjne. Przebadano jeden preparat o powierzchni 2/2 cm2. Stwierdzono dużą ilość nieoznaczalnego, trójbruzdowo-porowego pyłku. Były to ziarna wielkości
około 15 μ, przezroczyste z niedostrzegalną skulpturą. Wiele z nich znaleziono w postaci dużych zlepów niedojrzałych ziaren (ryc. 81G–I). Sugeruje to, że pochodziły one z niedojrzałych
kwiatów. Pyłek o lepiej zachowanej skulpturze został oznaczony i policzony. Ponieważ pomijano ziarna nieoznaczalne, nie można podać wyników w wartościach procentowych. Oznaczony na powierzchni jednego preparatu zestaw taksonów to: Pinus sylvestris, Picea abies, Tilia, Artemisia, Apiaceae, Asteroideae undiff., Brassicaceae, Caryophyllaceae, Centaurea cyanus, Cerealia
type, Fagopyrum, Lathyrus, Mentha type, Plantago lanceolata, Poaceae, Polygonum aviculare, Ranunculus acris type, Rosaceae, Stachys type i Taraxacum type. Wśród nich najczęstsze były trawy,
zboża i mięta. Obraz pyłkowy może wskazywać, że również do wypełnienia tej poduszki wyselekcjonowano jakieś konkretne rośliny, jednak ze względu na niedojrzały stan rozwoju kwiato-
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stanów i prawdopodobnie niekorzystne warunki wpływające na stan ich zachowania, pyłku nie
udało się oznaczyć.
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Ryc. 81. Sporomorfy i palinomorfy wybranych taksonów, krypta 9 pochówek 9; A) Poaceae (trawy); B) Cerealia type
(typ zboża); C) Poaceae (trawy); D) NPP-Fungi; G–I) zlep pyłkowy niedojrzałych ziaren pyłku; J) NPP; K–L)
NPP-Fungi: Ł) NPP-Fungi; M) ogólny obraz spod mikroskopu w polu widzenia sześć NPP; N) Mentha type
(typ mięta), fot. A. Noryśkiewicz

AXSY]US
Badania palinologiczne wykazały dużą różnorodność roślin wykorzystanych w obrządku pogrzebowym. Zmienność ta widoczna jest w pojedynczych pochówkach, gdzie stwierdzono inny
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typ roślinności wybieranej do wianków, a inny do wypełnienia poduszki (próbki 2 i 3 krypta B9
pochówek 12). Dodatkowo w poduszkach znaleziono różny zestaw roślin. Dla trzech przebadanych palinologicznie wypełnień poduszek uzyskano różne wyniki. W pochówku nr 12 zanotowano wyraźną dominację bylicy (ryc. 78), a w pochówku nr 7 z tej samej krypty przewagę traw
(ryc. 80). W obu przypadkach były to pochówki dorosłych kobiet (tab. 21), zatem ani płeć, ani
wiek nie były tu czynnikiem różnicującym. Natomiast pochówek 9 (krypta B9) nie dał jednoznacznej odpowiedzi, co do zastosowanych roślin.
Na tym etapie badań (stosunkowo niewielka liczba prób) trudno stwierdzić, czy istnieją jakieś powiązania i zależności pomiędzy wyborem konkretnych gatunków roślin jako wypełnień
poduszek a wiekiem, płcią czy statusem osoby chowanej. Uzyskanie pełniejszej bazy danych
wymaga dalszych archeobotanicznych badań.
Do najważniejszych roślin, jakie udało się palinologicznie rozpoznać w trakcie badań
w kościele św. Franciszka z Asyżu w Krakowie, należą: bylica, goździki, mak mięta/szałwia/tymianek, wierzbownica, werbena, malwa/ślaz i trawy. Rośliny te często powtarzają się w poszczególnych pochówkach, ale występują w różnym zestawie i ilościach. Ich główną cechą
wspólną wydaje się to, że były one składnikami bukietów święconych w trakcie uroczystości
kościelnych (np. Matki Boskiej Zielnej i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny). Jak podaje Halina Galera i in. (Galera, Jurkiewicz, Sudnik-Wójcikowska 2013 za: Ogrodowska 2000),
do trumien wkładano poświęcone w trakcie uroczystości kościelnych rośliny. Miały one ważne
znaczenie kulturowe i miały strzec zmarłego, zapewniać mu spokój, sen wieczny oraz umożliwić uzyskanie wiekuistego zbawienia.
Podsumowując, należy podkreślić istotę badań archeobotanicznych w kryptach. Ich wyniki pomogą zrozumieć kulturę naszych przodków. Ważne jest również, aby badania prowadzone były wielotorowo i równolegle przeprowadzano analizę palinologiczną, szczątków
makroskopowych i ksylologiczną, bo tylko w takim przypadku dostaniemy pełny obraz wykorzystywania przez naszych przodków roślin w obrządku pogrzebowym. Trzeba pamiętać,
że analiza pyłkowa wskazuje na udział roślin, które były złożone w fazie kwitnienia, a wartości ilościowe często są zależne od ilości produkowanego przez roślinę pyłku. Zdarza się uzyskać zadziwiający w pierwszym wrażeniu wynik, odmienny dla obu analiz. Przykładem takiej sytuacji są badania przeprowadzone w kościele Trójcy Świętej w Byszewie. W pochówku
dziecięcym nr 37 (Jarosińska i in. 2019) analiza szczątków makroskopowych wykazała dominację owocków chmielu przy braku obecności szczątków bylicy, natomiast analiza palinologiczna pokazała znaczącą przewagę pyłku bylicy i niemal brak chmielu. Sytuację tę należy wytłumaczyć z jednej strony dwupiennością chmielu i eliminowaniem okazów męskich
w procesie jego hodowli, stąd brak jego pyłku (Jarosińska i in. 2009). Z drugiej strony trzeba
również wziąć pod uwagę, że spektrum pyłkowe wykazało duży udział ziaren pyłku bylicy na
wczesnym etapie rozwoju, w tym liczne zlepy. Ten poziom rozwoju rośliny mógł spowodować
niezachowanie się żadnych rozpoznawalnych w analizie szczątków makroskopowych części
bylicy. Nie można również wykluczyć, że pyłek bylicy osypał się z kwiatów złożonych np. na
głowie pochowanego niemowlęcia w grobie 37, co również mogłoby spowodować dominację jej pyłku. Rozpatrywanie tylko jednej z analiz może nie dostarczyć precyzyjnego obrazu złożonej do pochówku roślinności, jednak jest dowodem obecności rozpoznanych roślin.
Każda z analiz przedstawia swoisty i ważny obraz wykorzystywania roślin w obrządku pogrzebowym. Ujęcie kompleksowe pozwala jednak przedstawić pełen ich obraz w kulturze funeralnej.
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Analiza mikrobiologiczna szczątków ludzkich i elementów trumien
z krypt grobowych
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Drobnoustroje są organizmami ubikwistycznymi, czyli mogą występować w bardzo różnorodnych środowiskach. Również krypty są licznie zasiedlone przez mikroorganizmy, które pochodzą z elementów w nich zdeponowanych (trumien, szczątków ludzkich, odzieży grobowej
i przedmiotów umieszczanych w trumnach), mogą zasiedlać ściany i podłoże krypty, a także
przemieszczać się do wnętrza oraz migrować na zewnątrz krypty w postaci bioaerozolu unoszącego się w powietrzu. Mikroorganizmy, ze względu na bardzo szerokie spektrum wytwarzanych
enzymów, przyczyniają się do degradacji różnorodnych związków organicznych i nieorganicznych, a tym samym powodują niszczenie (korozję mikrobiologiczną, biodetoriację) zgromadzonych w kryptach zabytków, a także ścian krypt. Szczególnie w warunkach sprzyjających rozwojowi drobnoustrojów (obecność związków organicznych, wysoka wilgotność) może dochodzić
do intensywnego namnażania mikroorganizmów i przyspieszonego niszczenia zabytkowych
obiektów. Korozja mikrobiologiczna dotyczy zarówno budynków, w tym krypt, jak i zgromadzonych w nich przedmiotów. Mikroorganizmy szczególnie intensywnie rozwijają się na materiałach, które w swoim składzie zawierają białko, tłuszcz, cukry, w tym celulozę (drewno,
papier, tkaniny lniane, bawełniane, skórę, pergamin), ale również materiały pochodzenia mineralnego, np. kamienie, zaprawa murarska, cegły czy metal, mogą ulec zniszczeniu na skutek
wydzielania przez drobnoustroje kwasów i innych metabolitów. W wyniku rozkładu lub korozji
mikrobiologicznej dochodzi do osłabienia struktury i spadku wytrzymałości materiałów, przebarwień, a nawet do całkowitego zniszczenia obiektów zabytkowych (Gutarowska i in. 2010,
s. 15−19). Szczególnie aktywne w tych procesach mikrobiologicznej korozji materiałów są
grzyby pleśniowe (w tym grzyby kserofilne) i promieniowce, a w warunkach wyższej wilgotności także bakterie. Dlatego ważnym elementem badań prowadzonych w kryptach grobowych
w kontekście ich ochrony przed procesami korozji biologicznej jest ocena stopnia zanieczyszczenia bakteriami i grzybami zarówno samych pomieszczeń, jak i poszczególnych obiektów
znajdujących się w kryptach. Oczywiście oprócz drobnoustrojów odpowiedzialnych za niszczenie obiektów zabytkowych, na ich powierzchni znajdują się zawsze również pewne ilości zarodników grzybów lub przetrwalników bakterii, które osiadły z powietrza wraz z pyłem i kurzem,
co niestety często utrudnia wyizolowanie i zidentyfikowanie mikroorganizmów faktycznie odpowiedzialnych za biodetoriację (Karbowska-Berent 2014, s. 441–458).
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Dodatkowo archeolodzy pracujący w kryptach, często nie mając pełnej świadomości tego
faktu, są narażeni na kontakt z mikroorganizmami zasiedlającymi badane obiekty. Przetrwanie najgroźniejszych mikroorganizmów chorobotwórczych (np. pałeczek dżumy czy wirusów
ospy prawdziwej) na ludzkich szczątkach czy elementach trumien jest mało prawdopodobne,
ale niektóre niebezpieczne mikroorganizmy przetrwalnikujące (np. Bacillus anthracis – laseczka wąglika) mogą w warunkach panujących w kryptach zachować żywotność nawet kilkaset lat.
Również emitowany podczas prac archeologicznych pył zawierający niepatogenne bioaerozole
może być niebezpieczny, gdyż narażenie na wdychanie licznych mikroorganizmów, nawet tych
niechorobotwórczych, może powodować podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego,
alergię, a nawet astmę.
Grzyby pleśniowe to duża grupa organizmów heterotroficznych (25 tys. gatunków) powszechnie występujących na Ziemi: są spotykane w glebie, wodzie i powietrzu, a także na różnego rodzaju powierzchniach biotycznych i abiotycznych. Dzięki wytwarzanym zarodnikom
bardzo łatwo się rozprzestrzeniają drogą powietrzną, ponieważ ilość wytwarzanych przez pleśnie zarodników jest ogromna, a ich niewielkie rozmiary (rzędu kilkunastu mikrometrów) i nieznaczny ciężar sprawiają, że mogą przez długi okres unosić się w powietrzu. Formy przetrwalne
grzybów (sklerocja, chlamydospory, zarodniki przetrwalnikowe) są bardzo odporne na wysychanie oraz działanie innych czynników środowiska. Nawet w skrajnych warunkach mogą przetrwać bardzo długo. Zarodniki występujące w kurzu, po opadnięciu na podłoże, zaczynają kiełkować pod wpływem nawet niewielkiej ilości wilgoci. Z zarodników rozwija się grzybnia, która
jest zbudowana z nitkowatych komórek zwanych strzępkami. Grzyby pleśniowe są mało wymagające pod względem potrzeb żywieniowych i mogą wykorzystywać różnorodne substancje jako źródło pożywienia. Obok łatwo przyswajalnych białek, cukrów i tłuszczy grzyby zdolne
są do rozkładu również złożonych i trudno rozkładalnych związków organicznych, m.in. lignin, celulozy, hemicelulozy, węglowodorów alifatycznych i związków aromatycznych. W związku z tym to właśnie grzyby są drobnoustrojami, które rozwijają się na obiektach zabytkowych
najliczniej w największej liczbie gatunków i jednocześnie powodują największe szkody (Piontek 1999; Janińska 2000, s. 339–348; Zyska 1999). Ważnym czynnikiem determinującym rozwój grzybów pleśniowych jest obecność wody w środowisku. Mogą one pobierać wodę zarówno
z atmosfery, jak i z podłoża, niemniej jednak większość pleśni może się rozwijać tylko wtedy,
gdy wilgotność w ich otoczeniu jest wysoka. Wymagania mikroorganizmów dotyczące dostępności wody w środowisku są zwykle opisywane za pomocą wskaźnika aktywności wody, aw. Na
przykład Aspergillus flavus dobrze rozwija się, gdy aw> 0,9. Problem zanieczyszczenia krypt grobowych grzybami pleśniowymi wiąże się nie tylko z możliwością niszczenia znajdujących się
tam obiektów, a także elementów konstrukcyjnych samej krypty. Równie ważne jest potencjalne zagrożenie zdrowotne archeologów i konserwatorów pracujących w kryptach. Ekspozycja na
grzyby może być przyczyną alergii, najczęściej występującej pod postacią nieżytu błony śluzowej nosa i spojówek oraz astmy oskrzelowej, a także zewnątrzpochodnego alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych (Pałczyński 2013, s. 41–45). Ponadto w ostatnich latach wykazano,
że liczne gatunki grzybów pleśniowych wytwarzają przez cały czas lub tylko w określonych warunkach mikotoksyny, czyli toksyczne wtórne metabolity (m.in. aflatoksyny, ochratoksyny, patuliny). Jednym z czynników mobilizujących grzyby do produkcji toksyn jest na przykład przechłodzenie (Janińska i in. 2000, s. 339–348; Sassenberg i in. 2000).
Grzyby kserofilne to specyficzne grzyby pleśniowe, preferujące środowiska o obniżonej
aktywności wody (aw< 0,85) (Janda, Markowska-Szczupak 2014). Zdolności adaptacyjne systemów enzymatycznych umożliwiają tym grzybom zasiedlanie różnych środowisk oraz efek-
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tywne współzawodniczenie z innymi organizmami o substancje odżywcze. Grzyby kserofilne są szeroko rozpowszechnione w glebach, niektórych produktach spożywczych, szczególnie
przyprawach, żywności suszonej, pieczywie, na ziarnach zbóż, orzechach, w suszonych ziołach
oraz w powietrzu i kurzu (Janda, Markowska-Szczupak 2014, s. 43–53). Wykazano, że grzyby kserofilne hodowane na podłożach agarowych są zdolne do biosyntezy licznych enzymów,
m.in. katalazy, ureazy, DNA-zy, ponadto hydrolizują kazeinę mleka, żelatynę, skrobię, tłuszcze (Janda i in. 2009, s. 391–397). W środowiskach pozbawionych wody białka enzymatyczne podlegają znacznie mniejszym zmianom konformacyjnym niż lipidy błonowe, co powoduje,
że aktywność wody nie wpływa znacząco na aktywność enzymatyczną grzybów kserofilnych.
Wskazuje to, że również grzyby kserofilne mają duży potencjał do powodowania korozji mikrobiologicznej szczątków oraz zabytkowych obiektów zgromadzonych w kryptach grobowych.
Dowiedziono również, że niektóre szczepy kserofilnych pleśni (E. herbariorum) syntetyzują mikotoksyny: sterygmatocystynę, echinulinę, kladosporynę, neoechinulinę A, B, C i D, flawoglaucynę, auroglaucynę, fyscion, izotetrahydroglaucynę, epiheweadryd (Al-Julaifi i in. 1996, s. 19–
–24; Samson i in. 2000; Krikštaponis i in. 2001, s. 10–12; Butinar i in. 2005, Kokič-Tanakov
i in. 2007, Slack i in. 2009).
Na obiektach znajdujących się w kryptach grobowych mogą znajdować się bakterie należące do klasy bakterii właściwych – Eubacteriales (m.in.: Streptococcus sp., Micrococcus sp., Bacillus sp., Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacterium sp.) oraz Actinomycetales, czyli promieniowców. Eubakterie (bakterie właściwe) to jednokomórkowe, bezjądrowe
mikroorganizmy, których rozmiary zwykle mieszczą się w granicach 1−5 μm. Zasiedlają one
wszystkie środowiska na Ziemi – nawet te o ekstremalnych warunkach temperaturowych, silnie
zasolone, zakwaszone lub zalkalizowane. W związku z tym krypty grobowe, w których panują
korzystne warunki termiczne, wilgotnościowe, a także obecne są liczne substancje organiczne,
zwykle są bardzo obficie zasiedlone przez bakterie. Bakterie heterotroficzne, pozyskujące energię z rozkładu związków organicznych, są aktywne w procesach niszczenia szczątków ludzkich,
tkanin oraz przedmiotów z drewna. W destrukcji obiektów kamiennych ważną rolę odgrywają autotroficzne bakterie siarkowe (np. Desulfovibrio desulfuricans, Thiobacillus thiooxidans) i nitryfikacyjne (Nitrobacter sp.). W niesprzyjających warunkach środowiskowych (np. mała zawartość wody, wysoka temperatura, brak pożywienia) niektóre bakterie, m.in. tlenowe laseczki
z rodzaju Bacillus, wytwarzają przetrwalniki umożliwiające „przeczekanie” niekorzystnych warunków. W kryptach obecność przetrwalników bakterii tlenowych jest powszechna, szczególnie w obiektach suchych, w których panują warunki tlenowe. Pochodzą one przede wszystkim
ze szczątków ludzkich i innych materiałów organicznych, w których drobnoustroje, po początkowym intensywnym rozwoju i następnie wyczerpaniu zasobów pokarmowych, przekształciły się w formy przetrwalne. Jednocześnie przetrwalniki bakterii tlenowych będą też stanowiły
główne mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza obecnego w kryptach oraz wprowadzanego do nich po ich otwarciu, ponieważ bakterie z rodzaju Bacillus i ich przetrwalniki stanową
główny składnik bioaerozoli i łatwo przemieszczają się drogą powietrzną. Podobnie jak grzyby,
bakterie obecne w kryptach powodują nie tylko biologiczną korozję, ale mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób tam pracujących. Bakterie mogą powodować choroby infekcyjne lub wywoływać reakcje toksyczne, np. za pośrednictwem endotoksyn. Zarówno bakterie Gram-ujemne, jak i Gram-dodatnie podczas wzrostu lub rozpadu komórki wydzielają aktywne czynniki
białkowe – egzotoksyny (cytotoksyny, neurotoksyny i enterotoksyny). Większość z nich jest
związana z występowaniem chorób zakaźnych, a niektóre wykazują właściwości zapalne i immunomodulujące.

Promieniowce (Actinomycetales) to drobnoustroje prokariotyczne należące do bakterii
Gram-dodatnich, zbudowane z nitkowatych pseudostrzępek, tworzących tzw. grzybnię rzekomą. Drobnoustroje te niszczą m.in. malowidła ścienne, pergamin, skórę, warstwy malarskie
(Streptomyces sp., Nocardia sp.). Przejawiają one zdolność wytwarzania kolorowych pigmentów
lub antybiotyków. Promieniowce, obok grzybów, są jednym z głównych czynników wywołujących alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (Pałczyński i in. 2013, s. 41–45).

7O^YNc LKNKġ

M I KRO BI O L O G I A

150

Próby do badań pochodziły z krypt kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie. Materiałem do badań były: szczątki ludzkie, tkaniny, materiał pobrany z den i wiek trumien, materiał
roślinny (drewno) oraz ze ściany i podłoża krypty. Pobrane próby umieszczano w sterylnych
plastikowych pojemnikach i przechowywano w temperaturze 10–15°C do czasu wykonania badań mikrobiologicznych, które obejmowały oznaczenie liczebności następujących grup mikroorganizmów:
a) bakterii mezofilnych – na podłożu Plate Count Agar;
b) przetrwalników bakterii tlenowych – na podłożu Columbia;
c) promieniowców – na pożywce Actinomycetes Isolation Agar;
d) grzybów pleśniowych – na podłożu Czapek-Dox;
e) grzybów kserofilnych – na podłożu Dichloran Glycerol DG 18.
W przypadku oznaczania liczebności przetrwalników zawiesiny przed wysiewem poddano 30-minutowej pasteryzacji w 80°C w celu eliminacji wegetatywnych form mikroorganizmów
oraz pobudzenia przetrwalników do wzrostu.

AcXSUS LKNKġ
W krypcie B2 analizowano zanieczyszczenia mikrobiologiczne szczątków ludzkich i tkanin,
a także próbek pobranych z wiek i den trumien. Zbadano również obecność drobnoustrojów
w próbce pobranej spod trumien, ze ściany krypty przy wyjściu oraz w próbce podłoża krypty (tab. 22). Na szczątkach ludzkich zdecydowanie dominowały bakterie mezofile (średnio
581 × 103 jtk/g) oraz przetrwalniki bakterii tlenowych (średnio 583 × 103 jtk/g). Liczebności grzybów niekserofilnych i kserofilnych były podobne (odpowiednio: 59,3 × 103 jt/g i 60,4 × 103 jtk/g).
Próbki pobrane z wiek trumien najliczniej zasiedlały bakterie mezofilne (średnio 14,4 × 103 jtk/g).
Natomiast liczebność pozostałych drobnoustrojów była zbliżona, rzędu 103jtk/g.

Tabela 22. Liczebności mikroorganizmów w krypcie B2

50−233 × 103
59,3 × 103
50−680 × 103
84,3 × 103
500−346 × 103
84,5 × 103
50−249 × 103
39,8 × 103
500−46,7 × 103
17,4 × 103

50−344 × 103
60,4 × 103
50−499 × 103
52,2 × 103
50−129 × 103
27,7 × 103
50−56,3 × 103
13,9 × 103
50−118 × 103
19 × 103

50−165 × 103
29,9 × 103
50−358 − 103
60,2 × 103
50−78,3 × 103
9,9 × 103
50−144 × 103
23,1 × 103
50−1,6 × 106
573 × 103

4,5 × 103−5, x 106
581 × 103
225−335 × 103
14,4 × 104
1,5 × 103-1,8 × 106
307 × 103
625−10 × 106
1,5 × 106
1,9 × 103-1,5 x 106
523 × 103

1

<102

<102

<102

9,2 × 103

7,8 × 103

1

6,5 × 103

200

22 × 103

2,6 × 106

24 × 103

Szczątki
pochówku

10

Wieko trumny

10

Z dna trumny

10

Tkanina –
trumna

8

Spod trumny

8

Ściana przy
wyjściu
Podłoże na
wprost schodów

BAKTERIE
MEZOFILNE
[jtk/g]

Tabela 23. Liczebności mikroorganizmów w krypcie K2

MATERIAŁ
Szczątki
pochówku
Wieko
trumny
Z dna trumny
Tkanina –
trumna
Rośliny
z trumny

LICZBA
PRÓBEK
7
3
6
2
2

GRZYBY
NIEKSEROFILNE
[jtk/g]

GRZYBY
KSEROFILNE
[jtk/g]

BAKTERIE
PROMIENIOWCE
MEZOFILNE
[JTK/G]
[jtk/g]

50−350 × 103
50−1,2 × 103
50−350 × 103
3
3
106 × 10
88 × 10
214
50−500
50−250
50−2,4 × 103
983
350
266
100−300 × 103
300−320 × 103
50−67 × 103
171 × 103
85 × 103
14,5 × 103
166 × 103-320 × 103 19 × 102-90 × 103 1,4 × 103-2,4 × 103
243 × 103
46 x 103
1,9 × 103
50−3,8 × 103
221 − 103-340 − 103 80 × 102-208 × 103
280 × 103
108 × 103
1,9 × 103

50−1,1 × 103
280
50−7,7 × 103
2,7 × 103
50−291 × 103
49,2 × 103
550−950
750
370−4,4 × 103
2,4 × 103

PRZETRWALNIKI
BAKTERII
TLENOWYCH
[jtk/g]
50−350
164
50−4 × 103
1,3 × 103
50−18,5 × 103
3,4 × 103
90−450
270
260−1,9 × 103
1,1 × 103

Tabela 24. Liczebności mikroorganizmów w krypcie B3

MATERIAŁ

GRZYBY
GRZYBY
LICZBA
PROMIENIOWCE
NIEKSEROFILNE KSEROFILNE
PRÓBEK
[jtk/g]
[jtk/g]
[jtk/g]

Szczątki
pochówku

5

500−28 × 103
9,6 × 103

50−16 × 103
3,4 × 103

50−16 × 103
3,4 × 103

Wieko trumny

5

50−150 × 103
44,5 × 103

100−51 × 103
11,3 × 103

50−27 × 103
5,7 × 103

BAKTERIE
MEZOFILNE
[jtk/g]
2,9 ×103-50 × 103
14 ×103
1,3 × 103-170 ×
103
36 × 103

PRZETRWALNIKI
BAKTERII
TLENOWYCH
[jtk/g]
140 ×−38 × 103
8,6 × 103
100−3 × 103
1,8 × 103
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MATERIAŁ

PRZETRWALNIKI
BAKTERII
TLENOWYCH
[jtk/g]
200−5,2 × 106
583 × 103
50−245 × 103
51,4 × 103
5−120 × 103
62 × 103
5−2,7 × 106
345 × 103
700−220 × 103
65,1 × 103

GRZYBY
GRZYBY
LICZBA
PROMIENIOWCE
NIEKSEROFILNE KSEROFILNE
PRÓBEK
[jtk/g]
[jtk/g]
[jtk/g]

Tabela 24. Liczebności mikroorganizmów w krypcie B3 (ciąg dalszy)

MATERIAŁ

Z dna trumny

152

Tkanina –
trumna
Ściana przy
wyjściu

500−500 × 103
130 × 103
50−160 × 103
40,3 × 103

50−220 × 103
39,2 × 103
50−260 × 103
65,3 × 103

50−100
58,3
50−500
162,5

50−500 × 103
86,3 × 103
5 × 103–330 × 103
160 × 103

PRZETRWALNIKI
BAKTERII
TLENOWYCH
[jtk/g]
200−5 × 103
3,5 × 103
3,9×103–500×103
129 × 103

<102

<102

<102

1,4 × 103

7,5 × 103

GRZYBY
GRZYBY
LICZBA
PROMIENIOWCE
NIEKSEROFILNE KSEROFILNE
PRÓBEK
[jtk/g]
[jtk/g]
[jtk/g]
6
4
1

BAKTERIE
MEZOFILNE
[jtk/g]
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Tabela 25. Liczebności mikroorganizmów w krypcie B5

MATERIAŁ

GRZYBY
GRZYBY
LICZBA
PROMIENIOWCE
NIEKSEROFILNE KSEROFILNE
PRÓBEK
[jtk/g]
[jtk/g]
[jtk/g]

Szczątki
pochówku

4

Tkanina

3

Trumna

2

Element
konstrukcyjny
(drewno)
Sufit

50−120 × 103
50−160 × 103
39,6 × 103
30 × 103
100−800
20−50
466
37
3
3
11 × 10 –12,5 × 10 500−29 × 103
11,8 × 103
14,7 × 103

50−600
88
25−60
41
500−4 x 103
2,2 × 103

PRZETRWALNIKI
BAKTERII
TLENOWYCH
[jtk/g]
3
550−18,9 × 10
1,5 × 103-15,5 × 103
6,5 × 103
4,9 × 103
3
3
800−8 × 103
1,5 × 10 -5 × 10
2,8 × 103
3,4 × 103
3
3
4,7 × 10 –12,4 × 10 5,5 × 103–10,1 × 103
8,5 × 103
7,8 × 103
BAKTERIE
MEZOFILNE
[jtk/g]

1

<102

<102

<102

19,3 × 103

5,7 × 103

1

<102

<102

<102

1,6 × 103

3,7 × 103

Tabela 26. Liczebności mikroorganizmów w krypta B6

MATERIAŁ

GRZYBY
LICZBA
NIEKSEROFILNE
PRÓBEK
[jtk/g]

GRZYBY
KSEROFILNE
[jtk/g]
50−250
100
50−600
300
50−95 × 103
24 × 103
700−30 × 103
8 × 103
<102

50−350
110
50−118 × 103
29,7 × 103
50−200
87,5
500−19 × 103
6,6 × 103
1,4 × 103

90−900
474
200−27 × 103
7,5 × 103
300−4 − 103
1,8 × 103
750−33 × 103
9,5 × 103
400

PRZETRWALNIKI
BAKTERII
TLENOWYCH
[jtk/g]
45−1000
406
150−570
330
100−300
250
100−6,6 × 103
2,5 × 103
150

BAKTERIE
PROMIENIOWCE
MEZOFILNE
[jtk/g]
[jtk/g]

Szczątki
pochówku

5

Wieko trumny

4

Z dna trumny

4

Tkanina –
trumna

5

Spod trumny

1

50−800
310
50−225 × 103
56,4 × 103
50−176 × 103
44 × 103
4,7 × 103–4 × 103
39,8 × 103
<102

Ściana krypty
Drewno
z konstrukcji
sklepienia

1

<102

<102

45

230

45

1

200

<102

200

1,9 × 103

200

Tabela 27. Liczebności mikroorganizmów w krypcie B7

MATERIAŁ

GRZYBY
GRZYBY
BAKTERIE
LICZBA
PROMIENIOWCE
NIEKSEROFILNE KSEROFILNE
MEZOFILNE
PRÓBEK
[jtk/g]
[jtk/g]
[jtk/g]
[jtk/g]

Szczątki pochówku

2

Wieko trumny
Z dna trumny

1
1

Tkanina – trumna

6

50−200
125
50
200 × 103
50−260 × 103
50 × 103

50−50
50
50
200 × 103
50−200 × 103
21 × 103

50−50
50
1,5 × 103
500
50−45 × 103
7,6 × 103

850−1,1 × 103
990
1,3 × 103
100
50−890 × 103
23 × 104

PRZETRWALNIKI
BAKTERII
TLENOWYCH
[jtk/g]
450−1,7 × 103
1,1 × 103
320
200
2−160 × 103
28,6 × 103
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MATERIAŁ

GRZYBY
LICZBA
NIEKSEROFILNE
PRÓBEK
[jtk/g]

Szczątki pochówku

3

Wieko trumny

1

Z dna trumny

3

Tkanina – trumna

4

Rośliny z trumny

1

2−6,7 × 103
2,6 × 103
5,9 × 103
50−17 × 103
650
500−2,6 × 103
7,2 × 104
50

GRZYBY
KSEROFILNE
[jtk/g]
74,6−600
400
600
50−1,3 × 103
620
500−8,3 × 103
2,4 × 103
50

BAKTERIE
PROMIENIOWCE
MEZOFILNE
[jtk/g]
[jtk/g]
50−1,4 × 103
700
50
3−840
380
500−17 × 103
5,3 × 103
50

50−1,3 × 103
500
2,6 × 103
33−590
330
7,5−12 × 103
8,6 × 103
7,5 × 103

PRZETRWALNIKI
BAKTERII
TLENOWYCH
[jtk/g]
50−830
300
2,8 × 103
33−13 × 103
4,5 × 103
6,6−13 × 103
8,7 × 103
6,6 × 103

Tabela 29. Liczebności mikroorganizmów w krypcie B9

MATERIAŁ

GRZYBY
LICZBA
NIEKSEROFILNE
PRÓBEK
[jtk/g]

Szczątki pochówku

11

Wieko trumny

1

Z dna trumny

1

Tkanina – trumna

4

Drewno
Sklepienie krypty

1
1

50−400 × 103
56,3 × 103
ޓ750 × 103

GRZYBY
KSEROFILNE
[jtk/g]
20−400 × 103
38,7 × 103
ޓ750 × 103

4 × 103
<102
3
3
3
7 × 10 –200 × 10 7 × 10 –200 × 103
60,2 × 103
58,2 × 103
3
76,2 × 10
10 × 103
3
14,3 × 103
10,8 × 10

50−1 × 103
86,4
ޓ750 × 103

50−72 × 103
7,1 × 103
380

PRZETRWALNIKI
BAKTERII
TLENOWYCH
[jtk/g]
40−13 × 103
1,4 × 103
1 × 103

<102
50−6,3 × 103
1,6 × 103
1,3 × 103
16 × 103

1 × 103
500−300 × 103
81,3 × 103
6,3 × 103
22,5 × 103

900
50−4,4 × 103
1,3 × 103
130
37,5 × 103

BAKTERIE
PROMIENIOWCE
MEZOFILNE
[jtk/g]
[jtk/g]
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Tabela 28. Liczebności mikroorganizmów w krypcie B8
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Dna trumien najliczniej zasiedlały bakterie mezofilne (średnio 307 × 103jtk/g), chociaż
odnotowano również liczne grzyby niekserofilne (średnio 84,5 × 103jtk/g) oraz przetrwalniki
bakterii tlenowych (62 × 103 jtk/g). Tkaniny pochodzące z krypty B2 również były silnie zanieczyszczone mikroorganizmami.
W tych próbkach dominowały przetrwalniki bakterii tlenowych (średnio 345 × 103 jtk/g)
oraz grzyby niekserofilne (maksymalnie 249 × 103 jtk/g). W próbce spod trumny zdecydowanie najwięcej stwierdzono promieniowców i bakterii mezofilnych (odpowiednio: 573 × 103 jtk/g
i 523 × 103 jtk/g). W tej próbce notowano najmniej grzybów. W porównaniu z próbkami pochodzącymi z trumien, ściana przy wyjściu krypty była w niewielkim stopniu zasiedlona przez
mikroorganizmy, ale dominowały bakterie mezofilne (9,3 × 103jtk/g) i przetrwalniki bakterii
tlenowych (7,8 × 103jtk/g). Próbka z podłoża krypty zdecydowanie najliczniej była zasiedlana
przez bakterie mezofilne (2,6 × 106jtk/g). Liczebności promieniowców i przetrwalników bakterii tlenowych były podobne. Natomiast stosunkowo duże różnice obserwowano wśród grzybów. Grzyby niekserofilne dominowały nad kserofilnymi.
W krypcie K2 analizowano zanieczyszczenia mikrobiologiczne szczątków ludzkich i tkanin, a także próbek pobranych z wiek oraz den trumien i roślin (tab. 23). W szczątkach ludzkich zdecydowanie dominowały grzyby niekserofilne (średnio 106 × 103 jtk/g) oraz kserofilne
(88 × 103 jtk/g). Liczebność bakterii była znacząco mniejsza, rzędu 102 jtk/g. Próbki pobrane z wiek trumien najliczniej zasiedlały bakterie mezofilne (średnio 2,7 × 103 jtk/g) oraz przetrwalniki bakterii tlenowych (średnio 1,3 × 103 jtk/g). W tych próbkach dość liczne były również grzyby niekserofilne, a ich liczebność wynosiła średnio 9,8 × 102 jtk/g. W próbkach z den
trumien odnotowano liczne grzyby niekserofilne, ich średnia liczebność wynosiła 171 × 103 jtk/g,
oraz grzyby kserofilne (średnio 85 × 103 jtk/g). Licznie występowały również bakterie mezofilne, średnio 49,2 × 103 jtk/g. Tkaniny pochodzące z krypty B2 były silnie zanieczyszczone grzybami niekserofilnymi (średnio 243 × 103 jtk/g) oraz grzybami kserofilnymi (średnio 46 × 103 jtk/g).
Stosunkowo niskie liczebności notowano wśród bakterii mezofilnych i przetrwalników bakterii tlenowych. Próbka rośliny z trumny najliczniej zasiedlana była przez grzyby niekserofilne
(280 × 103 jtk/g) i kserofilne (108 × 103 jtk/g). Liczebności bakterii były niższe od liczebności
grzybów o rząd wielkości.
W krypcie B3 analizowano zanieczyszczenia mikrobiologiczne szczątków ludzkich i tkanin, a także próbek pobranych z wiek i den trumien. Zbadano również obecność drobnoustrojów w próbce pobranej ze ściany krypty (tab. 24). W szczątkach ludzkich dominującą grupą
drobnoustrojów były bakterie mezofile (średnio 14 × 103 jtk/g), natomiast liczebności pozostałych badanych grup drobnoustrojów były podobne (rzędu 103 jtk/g). Próbki pobrane z wiek
trumien najliczniej zasiedlały bakterie mezofile (maksymalnie 170 × 103 jtk/g) oraz grzyby niekserofilne (maksymalnie 150 × 103 jtk/g). W próbkach z den trumien odnotowano liczne grzyby niekserofilne. Ich średnia liczebność wynosiła 130 × 103 jtk/g, a maksymalnie stwierdzono nawet 500 × 103 jtk/g. Jednocześnie w próbkach tych stwierdzono zdecydowanie mniej,
w porównaniu z innymi materiałami pochodzącymi z krypty B3, promieniowców – średnio
zaledwie 58,3 jtk/g. Niewiele promieniowców zasiedlało również tkaniny pochodzące z krypty B3 (średnio 162,5 jtk/g), ale próbki te były silnie zanieczyszczone bakteriami mezofilnymi
oraz zawierały liczne przetrwalniki bakterii tlenowych. Średnie liczebności tych mikroorganizmów wynosiły ponad 100 × 103 jtk/g. W porównaniu z próbkami pochodzącymi z trumien,
ściana krypty była w niewielkim stopniu zasiedlona przez mikroorganizmy. W próbce pobranej ze ściany stwierdzono przede wszystkim obecność bakterii heterotroficznych i przetrwalników bakterii tlenowych.
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W krypcie B5 analizowano zanieczyszczenia mikrobiologiczne szczątków ludzkich i tkanin, a także próbek pobranych z sufitu i z drewna trumien. Zbadano również obecność drobnoustrojów w dwóch próbkach trumny (tab. 25). W szczątkach ludzkich dominowały grzyby
niekserofilne (średnio 39,6 × 103 jtk/g) oraz grzyby kserofilne (średnio 30 × 103jtk/g). Licznie
występowały również bakterie mezofilne (średnio 6,5 × 103jtk/g) oraz przetrwalniki bakterii
tlenowych (średnio 4,9 × 103 jtk/g). Tkaniny pochodzące z krypty B5 były silnie zanieczyszczone przetrwalnikami bakterii tlenowych (średnio 3,4 × 103 jtk/g) oraz bakteriami mezofilnymi
(średnio 2,8 × 103 jtk/g). Dość licznie notowano obecność grzybów niekserofilnych. Ich liczebność wynosiła 466 jtk/g. Liczebności pozostałych drobnoustrojów w tej próbce były podobne.
Trumny były silnie zasiedlone przez grzyby niekserofilne (średnio 11,8 × 103 jtk/g) oraz grzyby kserofilne (średnio 14,7 × 103 jtk/g). Liczebności bakterii mezofilnych i bakterii przetrwalnikujących były o rząd wielkości mniejsze i wynosiły odpowiednio: 8,5 × 103 jtk/g. Drewno,
będące elementem konstrukcyjnym krypty, było zasiedlone głównie przez bakterie mezofilne
(19,3 × 103 jtk/g) oraz przetrwalniki bakterii tlenowych (5,7 × 103 jtk/g). Sufit krypty również
był zasiedlony głównie przez bakterie mezofilne (1,6 × 103 jtk/g) oraz przetrwalniki bakterii
tlenowych (3,7 × 103jtk/g).
W krypcie B6 (bazylika) analizowano zanieczyszczenia mikrobiologiczne szczątków ludzkich i tkanin, a także próbek pobranych z wiek i den trumien. Zbadano również obecność drobnoustrojów w próbce pobranej ze ściany krypty, spod trumny oraz w próbkach drewna z konstrukcji sklepienia (tab. 26). W szczątkach ludzkich dominowały bakterie mezofilne (średnio
474 jtk/g) oraz przetrwalniki bakterii tlenowych (średnio 406 jtk/g). Grzyby niekserofilne
osiągały liczebność średnio na poziomie 310 jtk/g, natomiast liczebności grzybów kserofilnych i promieniowców były podobne (odpowiednio 100 i 110 jtk/g). W próbkach pobranych
z wiek trumien najliczniej występowały grzyby niekserofilne (średnio 54,4 × 103 jtk/g) oraz
promieniowce (średnio 29,7 × 103 jtk/g). Liczne były tu również bakterie mezofilne, średnio
7,5 × 103 jtk/g. W dnach trumien odnotowano liczne grzyby niekserofilne, ich średnia liczebność wynosiła 44 × 103 jtk/g, oraz grzyby kserofilne (średnio 24,0 × 103 jtk/g). Liczne były również bakterie mezofilne, maksymalnie 4,0 × 103jtk/g. Tkaniny pochodzące z krypty B6 były silnie zanieczyszczone grzybami niekserofilnymi (średnio 39,8 × 103 jtk/g), natomiast liczebności
pozostałych drobnoustrojów w tej próbce były podobne. W próbce spod trumny stosunkowo
mało liczne były grzyby, a najwięcej stwierdzono promieniowców (średnio 1,4 × 103 jtk/g).
W porównaniu z próbkami pochodzącymi z trumien, ściana krypty była w niewielkim stopniu
zasiedlona przez mikroorganizmy, ale dominowały bakterie mezofilne (średnio 230,0 jtk/g).
Próbka drewna z konstrukcji sklepienia była najliczniej zasiedlana przez bakterie mezofilne
(średnio 1,9 × 103 jtk/g). Liczebności grzybów niekserofilnych, promieniowców i przetrwalniki
bakterii tlenowych były takie same (200 jtk/g).
W krypcie B7 (bazylika) analizowano zanieczyszczenia mikrobiologiczne szczątków ludzkich i tkanin, a także próbek pobranych z wiek i den trumien (tab. 27). W szczątkach ludzkich
dominowały przetrwalniki bakterii tlenowych (średnio 1,1 × 103 jtk/g) oraz bakterie mezofilne
(maksymalnie 1,7 × 103 jtk/g). Grzyby niekserofilne stanowiły średnio 125 jtk/g, natomiast liczebności grzybów kserofilnych i promieniowców były takie same (50 jtk/g). W próbkch z wieka trumny najliczniej wystąpiły promieniowce i bakterie mezofilne (średnio 1,5 × 103 jtk/g
i 1,3 × 103 jtk/g). Liczebność grzybów kserofilnych i niekserofilnych w tej próbce była niewielka
(po 50 jtk/g). W próbce z dna trumny odnotowano liczne grzyby. Liczebność grzybów kserofilnych i niekserofilnych była taka sama i wynosiła 200,0 × 103 jtk/g, a pozostałych mikroorganizmów rzędu 102 jtk/g. Tkaniny pochodzące z krypty B7, w porównaniu z pozostałymi próbka-
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mi tej krypty, były najsilniej zanieczyszczone drobnoustrojami. Stwierdzono najwięcej bakterii
mezofilnych (średnio 230,0 × 103 jtk/g), a liczebności pozostałych drobnoustrojów w tej próbce były rzędu 103 jtk/g.
W krypcie B8 analizowano zanieczyszczenia mikrobiologiczne szczątków ludzkich i tkanin oraz próbek pobranych z wiek i den trumien oraz materiał roślinny (tab. 28). W szczątkach
ludzkich tej krypty dominowały grzyby niekserofilne (średnio 2,6 × 103 jtk/g) oraz promieniowce (maksymalnie 1,4 × 103 jtk/g), a liczebności pozostałych grup mikroorganizmów były
rzędu 102 jtk/g. W próbce pobranej z wieka trumny stwierdzono najwięcej grzybów niekserofilnych (średnio 5,9 × 103 jtk/g) oraz bakterii mezofilnych (średnio 2,6 × 103 jtk/g) i przetrwalników bakterii tlenowych (średnio 2,8 × 103 jtk/g). W próbkach z den trumien odnotowano
liczne przetrwalniki bakterii tlenowych, których średnia liczebność wynosiła 4,5 × 103 jtk/g.
Licznie występowały również grzyby niekserofilne (średnio 650 jtk/g) i kserofilne (620 jtk/g).
Tkaniny pochodzące z krypty B8, w porównaniu próbkami pochodzącymi z trumien, były silnie
zanieczyszczone mikroorganizmami. Najliczniej występowały grzyby niekserofilne (średnio
7,2 × 104 jtk/g), natomiast liczebności pozostałych drobnoustrojów były rzędu 103jtk/g. Na roślinie z trumny znaleziono nielicznie grzyby i promieniowce, ale wiele bakterii mezofilnych
(średnio 7,5 × 103 jtk/g) oraz przetrwalników bakterii tlenowych (średnio 6,6 × 103 jtk/g).
W krypcie B9 analizowano zanieczyszczenia mikrobiologiczne szczątków ludzkich oraz
tkanin, a także próbek pobranych z wiek i den trumien. Zbadano też próbki ze sklepienia krypty oraz z drewna (tab. 29). W szczątkach ludzkich zdecydowanie dominowały grzyby niekserofilne (średnio 56,3 × 103 jtk/g) oraz grzyby kserofilne (średnio 38,7 × 103 jtk/g). Licznie występowały również bakterie mezofilne (średnio 7,1 × 103 jtk/g) i przetrwalniki bakterii tlenowych
(średnio 1,4 × 103 jtk/g). W próbce z wieka trumny najliczniej wystąpiły grzyby niekserofilne i kserofilne (po >750 × 103 jtk/g) oraz przetrwalniki bakterii tlenowych (103 jtk/g). Z kolei w próbce pobranej z dna trumny odnotowano liczne grzyby niekserofilne (4 × 103 jtk/g)
oraz bakterie mezofilne (1,0 ×103 jtk/g) i przetrwalniki bakterii tlenowych (9,0 × 102 jtk/g).
Tkaniny pochodzące z krypty B9 były silnie zanieczyszczone bakteriami mezofilnymi (średnio
81,3 × 103 jtk/g) oraz grzybami. Średnia liczebność grzybów niekserofilnych to 60,2 × 103 jtk/g,
a kserofilnych 58,2 × 103 jtk/g, pozostałe drobnoustroje miały podobne liczebności. W próbce drewna również licznie występowały grzyby niekserofilne (76,2 × 103 jtk) i kserofilne
(10,0 × 103 jtk/g) oraz promieniowce i bakterie mezofilne (odpowiednio: 1,3 × 103 jtk/g
i 6,3 × 103 jtk/g). Sklepienie krypty najliczniej zasiedlły przetrwalniki bakterii tlenowych (37,5 ×
× 103 jtk/g), chociaż pozostałych grup mikroorganizmów było również dość dużo, rzędu 103 jtk/g.

.c]U_]TK
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że nawet w kryptach bardzo suchych i starych
szczątki ludzkie są silnie skolonizowane przez mikroorganizmy. W zależności od krypty oraz
rodzaju badanego materiału dominowały różne grupy mikroorganizmów. W krypcie B2 w zdecydowanie dominowały bakterie mezofilne, ale w tej samej krypcie na materiałach pochodzących z krużganków najczęściej dominowały grzyby pleśniowe niekserofilne. W krypcie B3 na
badanych materiałach stwierdzono najwięcej grzybów pleśniowych niekserofilnych oraz bakterii mezofilnych. Z kolei na materiałach z krypty B5 dominującą grupą były przetrwalniki
bakterii tlenowych. W krypcie B6 na badanych materiałach notowano najwięcej bakterii mezofilnych, a następnie grzybów pleśniowych niekserofilnych, natomiast w kryptach B8 i B9 naj-
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większą liczebność osiągały grzyby pleśniowe niekserofilne. W krypcie B7 nie można wskazać
grupy mikroorganizmów, która liczebnie dominowała. Analizując dominujące grupy badanych
mikroorganizmów na różnych materiałach, można uznać, że na tkaninach zdecydowanie dominowały bakterie tlenowe i ich przetrwalniki. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku materiałów niezwiązanych bezpośrednio z ciałem i trumną, np.: sklepienie krypty, posadzka, ściana
i drewno konstrukcyjne krypty.
Na materiałach takich jak dno i wieko trumny częściej dominowały grzyby pleśniowe, natomiast na szczątkach ludzkich oraz materiale roślinnym dominują grzyby pleśniowe lub bakterie tlenowe, w zależności od krypty.
Uzyskane wyniki są znacząco odmienne od wyników wcześniejszych badań prowadzonych
w kryptach archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. Tam grupą mikroorganizmów,
która zdecydowanie dominowała, niezależnie od krypty, były kserofilne grzyby pleśniowe,
a następnie niekserofilne pleśnie, głównie z rodzaju Penicillium i Aspergillus (Walczak i in. 2015,
s. 327–351). Znaczne ilości grzybów pleśniowych opisywano także w innych pracach. Pangallo wraz z zespołem (2013, s. 289–299) w krypcie kardynała Petera Pazmanego również stwierdzili obecność pleśni, jednak w tych badaniach pleśnie były drugą dominującą grupą mikroorganizmów, zaraz po bakteriach, co jest podobne do prezentowanych tu wyników badań. Wśród
izolatów dominowały grzyby z rodzajów Penicillium i Aspergillus. Te same rodzaje dominowały
również na powierzchni zmumifikowanego ciała Świętego Marcina (Škrlin i in. 2011, s. 923–
–924) oraz mumii zdeponowanej w Muzeum Archeologicznym w Zagrzebiu (Čavka i in. 2010,
s. 803–805). Z powierzchni szczątków ludzkich i odzieży członków rodziny Kuffner (krypta
Kuffner, Słowacja) też izolowano liczne gatunki pleśni z rodzaju Aspergillus i Penicillium (Šimonovičová i in. 2015, s. 157–164). Wprawdzie grzyby te często zasiedlają krypty, jednak Diakumaku i in. (1995, s. 295–304) w krypcie Otranto wyizolowali również pleśnie z rodzaju Phoma i Alternaria. Z kolei w krypcie Montecorona we Włoszech oprócz Penicillium i Aspergillus
izolowano Cladosporium, Paecilomyces, Beauveria bassiana, Cunninghamella elegans (Cataldo i in.
2008, s. 1–9 ). W wielu kryptach zanotowano obecność grzybów pleśniowych, ponieważ panujący tam mikroklimat sprzyja ich rozwojowi. W krypcie kościoła opactwa Saint-Savin-sur-Gartempe znaleziono białe naloty grzybów pleśniowych, które negatywnie wpłynęły na malowidła
ścienne (Leplat i in. 2017, s. 29–37). Cataldo i in. (2008, s. 1–9) właśnie grzybom pleśniowym
przypisują rozkład ścian krypty. Dzięki dużej wilgotności, ich zarodniki mogą swobodnie rozprzestrzeniać się i infekować kolejne miejsca krypty.
We wcześniejszych badaniach (Walczak i in. 2015, s. 327–351) drugą pod względem liczebności grupą wykrytych mikroorganizmów były przetrwalniki bakterii tlenowych. W obecnie przeprowadzonych analizach przetrwalniki bakterii tlenowych na ogół stanowiły trzecią
najliczniejszą grupę, co świadczy o dużym ich znaczeniu, niezależnie od miejsca pochówków.
Podobne wyniki uzyskano w innych tego typu badaniach. Tlenowe bakterie przetrwalnikujące zawsze były dominującą grupą bakterii i na ogół były najliczniejszą grupą wśród wszystkich
oznaczanych mikroorganizmów (Pangallo i in. 2013, s. 289–299; Škrlin i in. 2011, s. 923–924;
Čavka i in. 2010, s. 803–805). Cataldo wraz ze współpracownikami (2008, s. 1–9) oznaczali liczebność tlenowych bakterii heterotroficznych, grzybów pleśniowych i drożdży na ścianach
krypty Montecorona we Włoszech. Według autorów w większości próbek liczniej występowały bakterie heterotroficzne niż grzyby pleśniowe. Dominowały głównie bakterie z rodzaju Bacillus. Z kolei podczas renowacji kościoła San Esteban w Cuéllar (Segovia, Hiszpania) w grobach
wyizolowano bakterie pochodzenia ludzkiego, szczególnie gatunki z rodzaju Clostridium (Jura-
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do i in. 2010, s. 3711–3715). Podobnie w krypcie La Plata (Argentyna) izolowano liczne bakterie wytwarzające przetrwalniki z rodzaju Bacillus (Guiamet i in. 2012, s. 339–344).
Dość zaskakujące wyniki uzyskano w przypadku oznaczania liczebności promieniowców.
Mikroorganizmy te, zaliczane do bakterii, są głównie tlenowe i wytwarzają konidia – formy
umożliwiające przetrwanie niekorzystnych warunków środowiska. Te cechy powinny umożliwić im przeżycie długiego czasu na zwłokach, nawet w bardzo suchych kryptach. Ponadto
mikroorganizmy te znane są ze zdolności do degradacji substancji trudno rozkładalnych, takich jak celuloza, lignina, keratyna i związki fenolowe. W związku z tym wnętrze trumny wydawałoby się dobrym miejscem dla rozwoju promieniowców, ale nasze badania wykazały, że
promieniowce są dość nieliczne na materiałach pobieranych z krypt. Ich dominację stwierdziliśmy tylko na materiale z wiek trumien w kryptach B7 i B9. Licznie występowały także na wieku trumny krypty B6 oraz na materiale spod trumny w krypcie B2, jednak ich duża liczebność
świadczy o ich udziale w degradacji materii trumny.
Niewielką ilość promieniowców stwierdzono w kryptach archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu (Walczak i in. 2015, s. 327–351). W krypcie Pierwotnego Grzechu (Matera,
Włochy) natomiast na ścianach odnotowano obecność licznych mikroorganizmów, w tym promieniowców (Caneva i in. 2019, s. 59–68). Są one często odpowiedzialne za niszczenie malowideł na ścianach w kościołach czy kryptach. Ale nie tylko, ponieważ wyniki najnowszych badań
wykazały, że promieniowce z rodzajów Streptomyces i Nocardia znalazły się w mikrobiomie mumii z zamku Krásna Hôrka (Słowacja) (Kracová i in. 2018, s. 3294 –3308).
Poza tym w dostępnej literaturze nie udało nam się znaleźć informacji dotyczących występowania tych mikroorganizmów na powierzchni szczątków ludzkich lub innych materiałów
pobranych z krypt. Stwierdzono natomiast silną kolonizację na ścianach krypty Original Sin
w Matera we Włoszech (Nugari i in. 2009, s. 705–711).
Podsumowując, można stwierdzić, że przeprowadzone analizy wykazały znaczną liczebność mikroorganizmów kolonizujących powierzchnie szczątków ludzkich złożonych w kryptach. Najliczniejsze są grzyby pleśniowe, tlenowe bakterie mezofilne oraz ich przetrwalniki,
bardzo nieliczne natomiast są promieniowce.
Tak liczna obecność mikroorganizmów w badanym materiale skłania do postawienia pytania, czy prowadzane prace archeologiczne są bezpieczne zarówno dla badaczy, jak i dla personelu pomocniczego. Być może przed rozpoczęciem właściwych prac archeologicznych należy
wykonać choćby bardzo ogólne badania mikrobiologiczne, których wyniki pozwoliłyby wykonywać dalsze prace w sposób bezpieczny, z zastosowaniem odpowiednich środków ochrony
osobistej lub wcześniej zdezynfekować powietrze i powierzchnie wewnątrz krypty.

Joanna Karbowska-Berent, Justyna Szulc, Tomasz Ruman, Anna Drążkowska, Beata Gutarowska,
Joanna Jarmiłko

Tkaniny jedwabne towarzyszą ludziom od kilku tysięcy lat, początkowo wyłącznie w Chinach,
a później także w innych regionach świata. Są niezwykle cenione, ponieważ są gładkie, połyskliwe, miękkie, przyjemne w dotyku, lekkie i cienkie, a jednocześnie bardzo wytrzymałe na urazy mechaniczne i rozkład mikrobiologiczny. Wykorzystuje się je do szycia ubrań, chorągwi, zasłon, obicia mebli lub ścian. Stroje z jedwabiu w różnym stanie zachowania odkryto w wielu
kryptach kościołów na terenie dawnej Rzeczypospolitej. Zachowały się m.in. męskie żupany,
suknie damskie ozdobione koronkami, jednorazowe koszule, szyte tylko do grobu, oraz nakrycia głowy, np. czepki i kołpaki, a nawet pończochy (Drążkowska i in. 2015, s. 129–165). W kulturze Dalekiego Wschodu jedwab stosowano jako podłoże malarskie, a przed wynalezieniem
papieru także jako podłoże piśmienne.
Nici jedwabiu są pochodzenia zwierzęcego i przeważnie pozyskuje się je z kokonów poczwarek motyli – jedwabników morwowych (Bombyx mori). Surowy jedwab tworzą dwa rodzaje
białek: fibroina, należąca do białek włóknistych, stanowiąca 70–80% masy, oraz serycyna, białko globularne, rozpuszczalne w gorącej wodzie, stanowiące 20–30% masy. Włókno jedwabiu
jest zbudowane z dwóch nitek fibroinowych pokrytych wspólną otoczką serycynową. W łańcuchach fibroiny dominują takie aminokwasy jak: glicyna, stanowiąca ok. 40%, alanina, seryna i tyrozyna. Serycyna zawiera głównie serynę, treoninę, kwas asparaginowy i kwas glutaminowy (Zhang i in. 2011, s. 408–411). Jedwab zawierający serycynę (tzw. surowy) jest matowy
i szorstki, a pozbawiony jej jest miękki i błyszczący. Usuwanie serycyny z jedwabiu (tzw. odserycynowanie) polega na zanurzeniu włókien w wodnym roztworze obojętnego mydła o temperaturze 90oC. Współcześnie do wyrobu tkanin używa się jedwabiu pozbawionego serycyny,
jednak w przeszłości szyto stroje z jedwabiu surowego, zawierającego serycynę. Publikacje dotyczące biodeterioracji tkanin jedwabnych są nieliczne. Początkowo próbki jedwabiu zakopywano w glebie, a po kilku miesiącach badano ich stan i izolowano mikroorganizmy, głównie
bakterie z rodzajów Bacillus, Pseudomonas, Serratia i Streptomyces (Ishiguro 1996, s. 201–208).
Seves wraz ze współpracownikami (1998, s. 203–211) wykazał, że bakterie chętniej wykorzystują serycynę niż fibroinę jako źródło węgla. Autorzy ci wyizolowali Bacillus megaterium
oraz 6 gatunków gram ujemnych bakterii z rodzaju Pseudomonas (P. cepacia, P. aureofaciens,
P. chlororaphis, P. paucimobilis oraz dwa niezidentyfikowane). Pseudomonas cepacia, reklasyfiko-
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wany później jako Variovorax paradoxus, wytwarzał zewnątrzkomórkową proteinazę rozkładającą fibroinę, kolagen i albuminę (Forlani i in. 2000, s. 271–275). Ciferri wraz z zespołem (2003,
s. 191–207) z próbek jedwabiu z dawnych kimon japońskich wyizolowali 20 szczepów bakterii, z których Bacillus subtilis i Micrococcus luteus najintensywniej rozkładały fibroinę w hodowlach laboratoryjnych. Również Laudy (2010) potwierdziła aktywność Bacillus subtilis w procesie
biodegradacji włókien jedwabiu, a także zwróciła uwagę na aktywny udział w tych procesach innych gatunków z rodzaju Bacillus, tzn.: B. cereus, B. licheniformisi i B. vallismortis. Ostatnio Brzozowska i in. (2018, s. 78–87) metodami biologii molekularnej przeprowadzili analizę bakterii obecnych na jedwabnych obiciach ścian w pałacu w Wilanowie i wykazali obecność głównie
przedstawicieli rodziny Enterobacteriaceae oraz rzędów: Clostridiales, Lactobacillales i Burkholderiales. Seves i współpracownicy (2000, s. 203–211) wykazali, że fibroina poddana sztucznemu postarzaniu jest bardziej wrażliwa nie tylko na atak bakterii, ale także grzybów. Grzyby
testowe Aspergillus niger, Cladosporium cladosporioides i Penicillium chrysogenum kolonizowały
fibroinę postarzoną sztucznie o 6 i 10 lat.
Celem obecnej pracy była identyfikacja mikroorganizmów występujących na jedwabiu archeologicznym oraz wstępne określenie ich znaczenie w biodeterioracji tego materiału.

7K^O\SK©c S WO^YNc
Do badań użyto pięć próbek zniszczonych tkanin jedwabnych, pochodzących z odzieży z krypt
grobowych w kościele św. Franciszka z Asyżu w Krakowie, jedną próbkę niezniszczonego jedwabiu z XVIII wieku oraz jedną próbkę jedwabiu współczesnego.

:YWSK\c SVYćMS +>:
Dokonano wstępnych oględzin dostarczonych próbek tkanin jedwabnych oraz zbadano poziom ATP (adenozyno-5-trifosforan) na powierzchni próbek metodą bioluminescencyjną (bioluminometr HY-LiTE®2, Merck). Materiał do tego badania pobierano chemicznie czystą wymazówką z powierzchni próbek o wymiarach 3 × 3 cm. ATP jest związkiem magazynującym
i dostarczającym energię do większości procesów życiowych zachodzących w organizmach, występuje we wszystkich żywych komórkach roślinnych, zwierzęcych i w mikroorganizmach, a po
ich śmierci szybko ulega autolizie. Wysokość uzyskanego wyniku świadczy o żywotności i pośrednio o liczbie drobnoustrojów na zbadanej powierzchni. Przyjęto, że poziom ATP powyżej
100 RLU (Relative Light Units) świadczy o zanieczyszczeniu powierzchni przez drobnoustroje.

,KNKXSK WSU\Y]UYZYaO a =/7
Niewielkie fragmenty próbek zbadano w mikroskopie elektronowym skaningowym (SEM, FEI
Quanta 3D FEG). Materiał utrwalono w 2,5% roztworze aldehydu glutarowego w 0,2 M buforze kakodylanowym o pH 7,2 przez 24 godz. w temp. 4oC, płukano 3 razy po 30 min w 0,2 M
buforze kakodylanowym i odwadniano w serii wodnych roztworów alkoholu etylowego o wzrastających stężeniach (po 20 min w roztworach: 10, 25, 50, 75, 90 i 96%) oraz 4 razy po 30 min

w alkoholu etylowym absolutnym. Próbki wysuszono, napylono złotem i poddano analizie
w SEM w Pracowni Analiz Instrumentalnych na Wydziale Chemii UMK.

2YNYaVK WSU\YY\QKXSdW÷a

9dXKMdKXSO ]U©KN_ TKUYćMSYaOQY WSU\YY\QKXSdW÷a XK TONaKLS_
Skład jakościowy zespołów mikroorganizmów na próbkach jedwabiu ustalono za pomocą analiz fragmentów ich genomów. Próbki jedwabiu pocięto na skrawki i zhomogenizowano. Do izolacji całkowitego DNA użyto homogenizatów o masie 0,10 g. Do identyfikacji grzybów wykorzystano sekwencje ITS1 i ITS2 genomu, a do identyfikacji bakterii sekwencje regionu V3/V4
genu kodującego 16S rRNA. Sekwencjonowanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem
sekwenatora Illumina MiSeq (Illumina, San Diego, CA, USA) przez firmę Research and Development for Life Sciences Ltd. Uzyskane odczyty zostały poddane analizie bioinformatycznej,
tzn. oczyszczone z wykorzystaniem biblioteki DADA2 i przeanalizowane z zastosowaniem podejścia opartego na Amplicon Sequence Variants (ASVs) (Szulc i in. 2018, s. 157–165).

+XKVSdK WO^KLYVS^÷a a Z\÷LUKMR TONaKLS_
W celu otrzymania roztworów metabolitów mikroorganizmów, czyli produktów ich przemiany
materii, fragmenty próbek jedwabiu o masie po 30 mg zhomogenizowano w 0,5 ml mieszaniny metanolu i wody w proporcji 4:1. Następnie mieszaninę odwirowano dwukrotnie, a do dalszych badań wykorzystano supernatant, czyli nadsącz. Analizy metabolitów w supernatancie
przeprowadzono metodą spektrometrii mas z laserową desorpcją/jonizacją (LDI MS), stosując
spektrometr masowy z analizatorem typu czasu przelotu Bruker Autoflex Speed w trybie reflektronowym jonów dodatnich. Aparat był wyposażony w laser SmartBeam II 1000 Hz 355 nm.
Widmo dla każdego wyciągu zawierało dane z 20 tys. strzałów laserowych. Identyfikacji metabolitów dokonano przy użyciu lokalnie opracowanego oprogramowania opartego na danych
z baz metabolomicznych (Szulc i in. 2018, s. 157–165).
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Do hodowli mikroorganizmów z jedwabiu użyto fragmentów 5 próbek zniszczonego jedwabiu archeologicznego, zawierających po ok. 50 mg włókien jedwabiu. Materiał przenoszono do
10 ml 0,9% roztworu NaCl z dodatkiem Tween 80, rozcieńczano 101−104 razy, a otrzymane zawiesiny wysiewano metodą posiewu lanego na trzy podłoża hodowlane w ilości po 0,5 ml/płytkę: podłoże do izolacji promieniowców (Actinomycete Isolation Agar, Sigma-Aldrich), podłoże
dla grzybów (Malt Extract Agar, Merck) oraz podłoże dla bakterii (Gelose Trypcase Soja, Biomerieux). Hodowle inkubowano w temperaturze pokojowej, a wyrosłe kolonie liczono po 2, 5,
7 i 14 dniach. Wybrane, najliczniej występujące kolonie przeszczepiono na świeże pożywki aż
do uzyskania czystych kultur. Wszystkie wyizolowane szczepy mikroorganizmów są przechowywane w temperaturze 4°C w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry UMK.

Tabela 30. Charakterystyka próbek jedwabiu
LP.

POCHODZENIE PRÓBKI

OCENA WIZUALNA

1

Krypta B3 (tkanina z dna krypty)

jedwab brązowy, kruchy,
białe punktowe naloty

2
3
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4

Krypta B3 (pochówek 6, dziecko;
szkielet całkowicie zniszczony)
Krypta B2 pod krużgankami
(pochówek 5; mężczyzna, wiek
adultus-maturus)
Krypta K2 (pochówek 5; mężczyzna,
wiek adultus-maturus; fragment
czepka)

MIKROORGANIZMY WYKRYTE W SEM

jedwab brązowy, kruchy,
białe naloty

liczne bakterie o kształcie wydłużonym lub
kulistym, pojedyncze chlamydospory grzyba
strzępkowego
liczne promieniowce, bakterie o kształcie
kulistym, pojedyncze chlamydospory

jedwab brązowy, kruchy,
punktowe naloty

liczne chlamydospory, zarodniki i
strzępki grzybów strzępkowych

jedwab brązowy, bardzo
kruchy, białawe naloty,
fragment koronki
jedwab brązowy, bardzo
kruchy, cienki, brak nalotów,
mocniejszy

liczne chlamydospory,
bakterie o kształcie wydłużonym i kulistym,
strzępki grzybni, nieliczne zarodniki

5

Krypta B7
(zniszczony pochówek ubiór)

K1

Jedwab XVIII w. po oczyszczaniu

brązowy, mocny

K2

Jedwab współczesny

brązowy, mocny

bardzo liczne chlamydospory
fibryle o szerokości w zakresie 3−17 μm, często
ok. 7 μm, z niewielkimi oznakami degradacji
fibryle o szerokości ok. 16 μm, o gładkiej
powierzchni

AcXSUS
9L]O\aKMTO aSd_KVXO S WSU\Y]UYZYaO =/7
Próbki zniszczonego jedwabiu archeologicznego z odzieży grobowej były brązowe, cienkie, bardzo osłabione, w wielu miejscach kruche, łamliwe lub pokryte białawymi nalotami, natomiast
próbki jedwabiu XVIII-wiecznego niezniszczonego oraz współczesnego były również w kolorze brązowym, ale znacznie grubsze i mocniejsze (tab. 30). W kryptach, z których pobrano
próbki, panowała temperatura 15,4OC i wilgotność względna powietrza 72,4%. Badania próbek jedwabiu w SEM umożliwiły porównanie stanu włókien jedwabiu w próbkach zniszczonych
i niezniszczonych oraz obserwację mikroorganizmów w jedwabiu zniszczonym. W próbkach
kontrolnych powierzchnie włókien jedwabiu były przeważnie gładkie, czyste, wolne od wszelkich osadów (ryc. 83). We wszystkich fragmentach próbek zniszczonego jedwabiu archeologicznego występowały mniej lub bardziej liczne, charakterystyczne kuliste lub owalne utwory
o wymiarach najczęściej ok. 14–16 μm oraz nierównych, szorstkich i pofałdowanych ścianach
(ryc. 84). Były to prawdopodobnie chlamydospory niezidentyfikowanego grzyba strzępkowego. Rzadziej napotykano w zbadanych fragmentach próbek inne formy grzybów strzępkowych.
W większości fragmentów próbek zaobserwowano różnorodne formy bakterii: wydłużone bakterie o długości ok. 1,0–1,3 μm, przypominające przetrwalniki bakterii (ryc. 85), bakterie kuliste o średnicach ok. 0,6–0,8 μm oraz nitki przypominające pseudostrzępki i liczne wydłużone
komórki przypominające pseudokonidia, prawdopodobnie promieniowców z rodzaju Streptomyces (ryc. 86).
Na ogół włókna jedwabiu w próbkach zniszczonych wykazywały zaawansowany stopień
degradacji. Powierzchnie włókien były nierówne bądź pofałdowane, często obserwowano na
nich wyżłobione głębokie bruzdy, pęknięcia, niekiedy kratery lub nieregularne ubytki. Na
włóknach znajdowało się bardzo dużo przylegającego bezpostaciowego materiału, złożonego

z obumarłych komórek mikroorganizmów, a także prawdopodobnie z produktów rozkładu białek jedwabiu.

Ryc. 82. Fragment próbki jedwabiu archeologicznego do badań mikrobiologicznych, fot. J. Szulc

Ryc. 83. Włókna w XVIII-wiecznym jedwabiu niezniszczonym przez mikroorganizmy (próbka kontrolna K1), fot.
J. Karbowska-Berent
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Ryc. 84. Liczne chlamydospory obrastające włókna jedwabiu (próbka 5), fot. J. Karbowska-Berent

Ryc. 85. Wydłużone („puste” wewnątrz) bakterie na pofałdowanej powierzchni włókna jedwabiu (próbka 1), fot.
J. Karbowska-Berent

Ryc. 86. Pseudostrzępki i pseudokonidia prawdopodobnie promieniowców z rodzaju Streptomyces (próbka 2), fot.
J. Karbowska-Berent

AcXSUS RYNYaVS WSU\YY\QKXSdW÷a d Z\÷LOU
Wykonane na wstępie wyniki świadczące o ilości ATP, a pośrednio o liczebności żywych mikroorganizmów na powierzchni próbek jedwabnych, uzyskane metodą bioluminometryczną były
stosunkowe niskie i mieściły się w granicach od 190–1300 RLU (tab. 31). Podobnie dość niskie były liczby bakterii w próbkach (średnio 1,48 tys. jtk/g jedwabiu), natomiast zwraca uwagę
wielokrotnie wyższa liczebność grzybów w tym białkowym materiale (średnio 247,88 tys. jtk/g
jedwabiu).

Tabela 31. Liczebność mikroorganizmów w próbkach zniszczonego jedwabiu
LICZEBNOŚĆ MIKROORGANIZMÓW [tys. jtk/g]
BAKTERIE GRZYBY
PROMIENIOWCE
0,7
−
0

Lp.

ATP [RLU]

1

290

2

190

2,4

588,5

0*

3

450

0,0

600,0

0

Ch ar ak t er y st y ka z n i sz c z eń m i kr o biologi c z ny c h t kan i n jedw abny c h

165

Tabela 31. Liczebność mikroorganizmów w próbkach zniszczonego jedwabiu (ciąg dalszy)

LICZEBNOŚĆ MIKROORGANIZMÓW [tys. jtk/g]
BAKTERIE GRZYBY
PROMIENIOWCE

Lp.

ATP [RLU]

4

nie badano

2,8

50,5

0

5

1300

1,5

0,4

0

1,48

247,88

0

ŚREDNIO

* − pojedyncze kolonie promieniowców pojawiły się po ok. 3 tygodniach.
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W wyniku analiz fragmentów genów grzybów obecnych w próbkach jedwabiu archeologicznego
otrzymano średnio 123 922 odczyty na próbkę (na podstawie zsekwencjonowania regionu ITS 1)
i średnio 138 938 odczytów na próbkę (na podstawie zsekwencjonowania ITS 2). W wyniku
zsekwencjonowania regionu V3/V4 genu kodującego 16S rRNA u bakterii obecnych w próbkach jedwabiu archeologicznego otrzymano średnio 113 771 odczytów na próbkę. Każdy odczyt odpowiada innemu rodzajowi grzyba lub bakterii. Niektóre grzyby i bakterie nie zostały
zidentyfikowane, ponieważ w bazach danych nie znaleziono odpowiadających im sekwencji odpowiednio regionów ITS 1 i ITS 2 lub regionu V3/V4 genu kodującego 16S rRNA.
Po odrzuceniu rodzajów, których udział był mniejszy niż 5%, pozostało 13 rodzajów
grzybów, w tym 7 niezidentyfikowanych, i 8 rodzajów bakterii, w tym 2 niezidentyfikowane
(tab. 32 i 33). Wśród grzybów dominował niezidentyfikowany rodzaj z rodziny Aspergillaceae
(średnio 56,13%). Wśród bakterii największy procentowy udział miały bakterie z dwóch rodzajów – promieniowce z rodzaju Mycobacterium (33,65%) oraz proteobakterie z rodzaju Luteibacter (22,23%).

Tabela 32. Procentowy udział rodzajów grzybów wykrytych na próbkach jedwabiu archeologicznego metodą analizy
regionu ITS 1 (wyniki na białym tle) i ITS 2 (wyniki na szarym tle)

RZĄD

RODZINA

RODZAJ

nz.

nz.

nz.

nz.

nz.

nz.

Chaetothyriales

nz.

nz.

Eurotiales

Aspergillaceae

nz.

Eurotiales

Aspergillaceae

Aspergillus

Eurotiales

Aspergillaceae

Penicillium

1
0,22
0,45
3,25
0,06
0
1,38
20,59
56,44
5,04
2,43
55,37
13,10

NR PRÓBKI JEDWABIU
2
3
4
39,02
0,31
0,08
13,57
0,77
0,65
2,31
0,22
0,04
0,09
0,02
0,01
0
0
0
0,03
0
0,01
31,68
98,53
97,11
55,10
98,00
85,32
1,38
0,19
0,04
1,45
0,13
0,08
0,62
0,42
1,09
2,48
0,81
4,80

5
30,86
5,82
11,54
0,48
0,03
21,16
10,38
10,01
7,35
3,64
2,68
5,67

Tabela 32. Procentowy udział rodzajów grzybów wykrytych na próbkach jedwabiu archeologicznego metodą analizy
regionu ITS 1 (wyniki na białym tle) i ITS 2 (wyniki na szarym tle) (ciąg dalszy)
RODZINA

RODZAJ

Eurotiales

Aspergillaceae

Phialosimplex

Onygenales

Arthrodermataceae

nz.

Onygenales

Gymnoascaceae

nz.

Onygenales

Onygenales
Incertae sedis

Spiromastix

nz.

nz.

nz.

Hypocreales

Cordycipitaceae

Simplicillium

Mortierellales

Mortierellaceae

Mortierella

POZOSTAŁE

1
0
0
0
0
0
2,43
13,07
19,11
0,08
0,71
0
0
0,01
0,01
2,37
3,88

NR PRÓBKI JEDWABIU
2
3
4
7,61
0
0
2,25
0
0
0,12
0
0
0,44
0
0
0
0
0
0,42
0
0
0,01
0,00
0,01
0,09
0
0,01
0
0
0
0,35
0,02
8,91
2,94
0
0
8,24
0
0
12,93
0
0
8,35
0
0
1,38
0,33
1,63
7,14
0,25
0,21

5
0
0
7,11
3,18
0
21,79
0,87
0,32
0
4,59
0,06
0,26
7,49
2,50
21,63
20,58

Jako minimalny udział przyjęto 5% w przynajmniej 1 próbce; nz. – nie zidentyfikowano.

Tabela 33. Procentowy udział rodzajów bakterii wykrytych na próbkach jedwabiu archeologicznego metodą analizy
sekwencji regionu V3/V4
TYP
Actinobacteria
Actinobacteria
Firmicutes
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria

RODZINA

RODZAJ

Mycobacteriaceae
Mycobacterium
Streptomycetaceae
Streptomyces
Bacillaceae
Oceanobacillus
Salinisphaeraceae
Salinisphaera
Woeseiaceae
Woeseia
Rhodanobacteraceae
Luteibacter
Rhodanobacteraceae
nz.
nz.
nz.
POZOSTAŁE

1
27,74
0,05
5,69
5,42
0
30,83
14,04
4,08
12,15

NR PRÓBKI JEDWABIU
2
3
4
2,78
51,49
80,42
9,25
0,06
0,01
0
0
0
0,81
0,49
3,40
8,34
0
0
12,09
33,52
0,69
0,43
0,02
0
11,13
0,48
1,70
55,17
13,94
13,78

5
5,80
1,12
0
2,26
0,01
34,02
0,18
20,42
36,19

Jako minimalny udział przyjęto 5% w przynajmniej 1 próbce nz. – nie zidentyfikowano.

AcXSUS KXKVSdc WO^KLYVS^÷a YLOMXcMR a Z\÷LUKMR TONaKLS_
W zniszczonych próbkach jedwabiu archeologicznego (próbki 1–5) zidentyfikowano średnio po
359 związków, w próbkach kontrolnych – średnio po 95 związków. Również profile metabolitów otrzymane dla zniszczonych próbek jedwabiu archeologicznego i próbek kontrolnych różniły się znacząco. W próbkach zniszczonego jedwabiu archeologicznego wykryto m.in. peptydy,
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pojedyncze aminokwasy, mocznik, produkty rozkładu lipidów, pochodne alkoholi, nukleotydów i kwasy organiczne. Peptydy zawierały wszystkie 20 aminokwasów wchodzących w skład
białek u organizmów żywych. Z kolei w próbce jedwabiu kontrolnego z XVIII wieku wykryto
polimery takie jak glikol polietylenowy.

.c]U_]TK
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Od dawna wiadomo, że tkaniny zbudowane z włókien białkowych, takie jak jedwab i wełna, są
mniej wrażliwe na rozkład mikrobiologiczny niż tkaniny z włókien celulozowych, np. lnu czy
bawełny (Kavkler i in. 2015). Potwierdzają to także obserwacje archeologów, którzy w odzieży zachowanej na szkieletach w trumnach znajdują głównie jedwab, a elementy odzieży z lnu,
np. bielizna, lub z wełny na ogół nie zachowują się (Drążkowska i wsp., 2015). Jedwab, dzięki zawartości fibroiny, należy do tkanin szczególnie odpornych na rozkład enzymatyczny, jednak w długim okresie, wskutek zmian starzeniowych, m.in. przebywania w wilgotnych warunkach, staje się wrażliwszy i może być niszczony przez bakterie, a także grzyby. Zbadane próbki
jedwabiu z krypt były bowiem bardzo słabe, kruche i w wielu miejscach dawały się rozrywać na
drobne skrawki.
Wyniki większości dotychczasowych badań nad biodeterioracją jedwabiu uzyskiwano dzięki hodowlom mikroorganizmów na pożywkach agarowych, ich izolacji oraz identyfikacji metodami tradycyjnymi (cechy biochemiczne, morfologia, charakter wzrostu na pożywce). Niestety,
tymi metodami można wykryć zaledwie ok. 1–5% mikroorganizmów obecnych w próbce. Od
ok. 20−30 lat do badań nad biodeterioracją zabytków włączono metody identyfikacji mikroorganizmów, oparte na biologii molekularnej. Obecnie identyfikuje się mikroorganizmy na podstawie wybranych fragmentów ich genów, tj. bakterie oznacza się na podstawie analizy genu
kodującego 16S rRNA, a grzyby na podstawie analizy tzw. regionów ITS1 i ITS 23. Cząsteczki rRNA tworzone na podstawie informacji zawartych w tych genach wchodzą w skład rybosomów, odpowiednio u bakterii lub u grzybów. Geny te występują w genomie w wielu powtórzeniach i podlegają szybkiej ewolucji, dzięki czemu obserwuje się duże ich zróżnicowanie między
blisko spokrewnionymi taksonamii, dlatego można je łatwo rozróżnić.
Zastosowanie tych nowych metod identyfikacji nie wymaga hodowli ani izolowania poszczególnych szczepów, a jako wynik otrzymuje się listy prawie wszystkich mikroorganizmów
obecnych w próbce, zarówno obecnie aktywnych, jak i obumarłych. Listy te zawierają zazwyczaj bardzo wiele taksonów4, z których większość występuje w minimalnych ilościach. W opisanych wyżej wynikach zostały ujęte mikroorganizmy, które występowały w zbadanych próbkach
w największych ilościach. Były to głównie bakterie z rodzajów Mycobacterium i Luteibacter oraz
niezidentyfikowany gatunek grzyba strzępkowego z rodziny Aspergillaceae. Mikroorganizmy te
nie były dotąd wymieniane wśród drobnoustrojów obecnych na jedwabiu. Możliwe, że współuczestniczyły w rozkładzie serycyny lub fibroiny, jednak trudno powiedzieć, na jakim etapie
tych procesów. Mogły również brać udział w rozkładzie tkanek ze zwłok. W próbce 2 w ilości
3

ITS – Internal Transcribed Spacer – niekodujące odcinki DNA między genami kodującymi rybosomalny
RNA (rRNA): ITS 1 to region między genem kodującym 18 S rRNA a genem kodującym 5,8 S rRNA; ITS 2 to region
między genem kodującym 5,8 S rRNA a genem kodującymi 28S rRNA.
4
Takson to nazwa używana do ogólnego określenia dowolnej jednostki taksonomicznej w klasyfikacji organizmów, np. taksonem może być gatunek, rodzaj, królestwo. Jako wynik identyfikacji podaje się takson o możliwie
najniższej randze, czyli najlepiej gatunek.

:YN]_WYaKXSO
Odzież z tkanin jedwabnych zachowuje się na szkieletach znajdowanych w trumnach w kryptach nieporównywalnie częściej i w lepszym stanie niż odzież z lnu czy wełny. Odpowiada za to
wyjątkowo trwała struktura fibroiny – białka włóknistego, stanowiącego większą część masy
surowego jedwabiu. Niestety, odzież jedwabna w kryptach jest często zachowana w bardzo
złym stanie, co jest spowodowane głównie rozwojem mikroorganizmów. W przedstawionej
pracy metodami biologii molekularnej wykryto tysiące taksonów, z których w ilości powyżej
5% występowało 13 rodzajów grzybów i 8 rodzajów bakterii. Grzyby i bakterie były widoczne
także na włóknach jedwabiu podczas obserwacji mikroskopowych. Przeprowadzono identyfikację metabolitów wytworzonych na jedwabiu przez mikroorganizmy. Wykryto setki drobnocząsteczkowych związków, głównie produktów rozkładu białek i lipidów, pochodzących prawdopodobnie z rozkładu zwłok, a częściowo z pewnością także z rozkładu jedwabiu. Uzyskane
wyniki wnoszą nowy wkład w badania mikrobiologiczne jedwabiu archeologicznego, jednak na
ich podstawie nie można ustalić, które z wykrytych mikroorganizmów są w największym stopniu odpowiedzialne za rozkład jedwabiu.
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ok. 10% wykryto ponadto bakterie z rodzaju Streptomyces, których obecność na włóknach jedwabiu była już wzmiankowana wcześniej (Karbowska-Berent, Jarmiłko 2015, s. 343–352).
Warto zwrócić uwagę także na znaczenie grzybów w biodeterioracji zniszczonych próbek.
W każdej próbce zbadanej w SEM na włóknach jedwabiu były osadzone chlamydospory niezidentyfikowanego grzyba strzępkowego, ponadto w hodowlach uzyskano liczebności grzybów
wielokrotnie przewyższające liczebność bakterii.
Znaczenie zespołów mikroorganizmów w procesach biodeterioracji przybliża nam analiza związków chemicznych wykrytych w próbkach jedwabiu, w tym analiza metabolomu, czyli
wszystkich produktów przemiany materii mikroorganizmów aktywnych obecnie lub w przeszłości. W skład metabolomu wchodzą ogromne ilości metabolitów, czyli produktów przemiany materii mikroorganizmów. Przyjmuje się, że za metabolity uważa się głównie związki drobnocząteczkowe produkowane przez komórki, m.in. pochodne aminokwasów, lipidów, glikolipidów,
cukry, aminy, kwasy organiczne, kwasy tłuszczowe, nukleotydy, oligopeptydy i krótkie peptydy.
Badania metabolomu należą również do metod stosowanych na polu biodeterioracji zabytków od niedawna (Szulc i in. 2018, s. 157–165). W każdej ze zbadanych próbek zniszczonego jedwabiu wykryto kilkaset związków, w tym liczne peptydy, pojedyncze aminokwasy,
mocznik, kwasy organiczne, produkty rozkładu lipidów, pochodne alkoholi, nukleotydów. Peptydy zawierały wszystkie 20 aminokwasów wchodzących w skład białek u organizmów żywych,
także aminokwasy typowe dla serycyny (seryna, treonina, kwas asparaginowy, kwas glutaminowy) i fibroiny jedwabiu (glicyna, alanina, seryna, tyrozyna). Obecność tak dużej ilości różnorodnych produktów rozkładu białek i lipidów świadczy o tym, że pochodzą one nie tylko
z rozkładu jedwabiu, ale także z rozkładu zwłok, czyli tkanek wchodzących w skład ludzkiego
ciała. Produkty te w ciągu długiego okresu mogły bowiem przeniknąć do odzieży na zwłokach
i w ten sposób wzbogacić pulę występujących tam związków organicznych. Natomiast obecność glikolu etylenowego w próbce kontrolnej jedwabiu z XVIII wieku jest zrozumiała, ponieważ związek ten jako preparat PEG 300 został dodany w celu zmiękczenia tkaniny zabytkowej
w trakcie konserwacji.

KONSERWACJA ZABYTKÓW

Prace konserwatorskie i restauratorskie przeprowadzone na
zabytkach tekstylnych
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Konserwacji poddano duży zespół jedwabnej odzieży, w której do grobu złożono ciała zmarłych: żupany (ryc. 87, 88), czechmany, ferezję, damskie suknie, spódnice, fartuszek, ornat, stułę i liczne nakrycia głowy. Większość ubiorów przygotowano do wielokrotnego użytku i noszono za życia. Uszyto je z atłasów, adamaszków, różnego rodzaju aksamitów i rypsów. Były wśród
nich m.in.: aksamit itakowy, ryps morowany i ryps lansowanany złotą nitką. Poza tym konserwacji poddano także dwa pasy siatczane wykonane techniką sprangu (ryc. 87–89) i zbiór elementów pasmanteryjnych: jedwabne wstążki, tasiemki, galony z metalowej nici, koronki klockowe, plecione sznurki, którymi obszyto stroje, guzy i pętlice. Kolejnym zespołem zabytków
tekstylnych, które oczyszczono i zabezpieczono były szkaplerze (26 sztuk). Do zabiegów konserwatorskich skierowano zabytki o dużej wartości poznawczej dla badań nad historią ubiorów, rzemiosła i kultury funeralnej.
Stan ich zachowania był zróżnicowany. Niektóre obiekty przetrwały prawie w całości, inne
miały liczne ubytki, dlatego pozostały z nich niewielkie fragmenty. Te różnice zależały od wielu czynników, m.in. od gatunku i sposobu przygotowania tkanin oraz warunków panujących
w kryptach. Istota tego problemu, niestety, do tej pory nie została zgłębiona, dlatego pozostaje nam opisywanie tych zjawisk w sposób ogólny i jedynie powierzchowny.
Zazwyczaj te podziemne, odizolowane od świata zewnętrznego pomieszczenia są miejscem, w którym jedwabne tekstylia stosunkowo dobrze się zachowują. Wszystkie krakowskie
krypty, w których odnaleziono odzież, były zamurowane i nie miały otworów wentylacyjnych,
dlatego nie dochodziło do nich powietrze z zewnątrz. To, że na niewielkiej powierzchni złożono wiele ciał, które z czasem podlegały złożonym procesom rozkładu gnilnego, miało wpływ
na wysoki poziom wilgotności, wahający się w zależności od pomieszczenia od 72% w krypcie
B3 do 98,2% w krypcie B8. Temperatura średnio wynosiła od ok. 15–17°C. Warunki te wpłynęły na zły stan zachowania większości szkieletów, drewnianych trumien, drobnych elementów wyposażenia, a także na duży poziom destrukcji odzieży wełnianej i lnianej, po której pozostały tylko niewielkie fragmenty. Z pewnością te czynniki znacznie osłabiły również tkaniny
jedwabne.
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B.

Ryc. 87. Krótki żupan, krypta B7 pochówek 4: A) widoczna część okrywająca plecy, ubytki i zabrudzenia; B) przednia część ubioru, przed konserwacją, fot. A. Drążkowska

Ryc. 88. Krótki żupan, krypta B7 pochówek 4, po konserwacji, fot. A. Drążkowska

Ryc. 89. Fragment pasa kontuszowego po konserwacji, krypta B8 pochówek 6, fot. A. Drążkowska
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Ryc. 90. Ferezja: A) przed konserwacją; B) po konserwacji, krypta B8 pochówek 4, fot. A. Drążkowska

A

B

Ryc. 91. Spódnica: A) przed konserwacją, B) po konserwacji, krypta B7 pochówek 1, fot. A. Drążkowska

5

Jedwab składa się w znaczniej części z fibroiny, która zawiera trzy aminokwasy – glicynę 45%, alaninę
29%, serynę 12% – dzieli się na dwie strefy: krystaliczną i amorficzną.
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Skład chemiczny włókien5 wpływa jednak na wysoki stopień ich odporności i wytrzymałości w porównaniu z tkaninami innego pochodzenia. Należy natomiast zaznaczyć, że najbardziej
niszczącym czynnikiem dla wszystkich zabytków − bez względu na surowiec, z jakiego zostały
wykonane − jest bezpośredni kontakt z martwym ciałem podlegającym gnilnemu rozkładowi,
podczas którego dochodzi do uwolnienia różnych płynnych substancji o silnie destrukcyjnym
działaniu i do zwielokrotnienia i namnożenia mikroorganizmów. Badania prowadzone w kryptach archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w Przemyślu (Drążkowska
2014, s. 56–69, 73–81) wykazały, że na ciałach zmumifikowanych w dobrym stanie zachowuje
się nie tylko odzież jedwabna, ale także uszyta z wełny, bawełny czy lnu. To potwierdza intensywne niszczycielskie działanie procesów gnilnych i mikroorganizmów. Aby ciała w naturalny
sposób się utrwaliły, a ich rozkład został samoczynnie zahamowany lub bardzo spowolniony,
muszą zaistnieć ku temu sprzyjające warunki otoczenia: niski poziom wilgotności i stały dopływ świeżego powietrza, co może zostać spełnione, gdy krypty mają systemy wentylacyjne.
Takich systemów nie miały krakowskie podziemia i dlatego poziom zniszczeń znajdujących się
w nich obiektów był stosunkowo duży, zróżnicowany w zależności od rodzaju surowców, z jakich zostały wykonane. Wszystkie jedwabne tkaniny były odbarwione, zaplamione i pogniecione. Niektóre przez długi okres były przygniecione, ponieważ leżały w zniszczonych, zmiażdżonych pochówkach znajdujących się pod stertą trumien. Zabrudzenia pochodzenia organicznego
zmieszane z kurzem i pyłem tworzyły grubą, twardą warstwę ściśle zespojoną z powierzchnią
tkanin. Na znacznej przestrzeni wniknęły pomiędzy splot nici i we włókna. Największe ich skupisko i najgrubsze warstwy zabrudzeń zlokalizowane były na częściach odzieży okrywających
tylną część ciała, ponieważ na niej leżały zwłoki i wszystkie uwalniające się z nich substancje
wnikały w te elementy. Na fragmentach okrywających plecy były rozległe ciemne trwałe plamy, których żadne zabiegi konserwatorskie nie mogły usunąć. Do wewnętrznej części odzieży
przyklejone były substancje organiczne i drobne fragmenty kości. Od zewnątrz natomiast poprzyczepiały się części wyściółki trumny i drobinki roślin. W zawilgoconych pomieszczeniach
biodegradacja tkanin została zwielokrotniona. Na ich powierzchni widoczne były trwałe ślady
po działaniu mikroorganizmów, a żerujące na zwłokach larwy owadów pogłębiły destrukcję.
O ich obecności świadczą ogromne ilości wysuszonych bobówek pokrywających odzież,
miejscami mocno do niej przyklejonych, a nawet wciśniętych pomiędzy sploty nici, szwy łączące poszczególne części konstrukcyjne i w podłożone brzegi tkaniny. Występowały również pod
przyszytymi do odzieży tasiemkami oraz w ażurowych oczkach koronek utworzonych przez
odpowiednio przeplecione nici. W wyniku tych wszystkich czynników i na skutek utlenienia
fibroiny włókna straciły elastyczność i odporność na czynniki mechaniczne, przez co stały się
kruche i fragmenty tkanin odpadały pod własnym ciężarem. Spójność i ciągłość traciły nici
osnowy, dlatego niektóre jedwabie rozpadały się, a z atłasów powstawał jedwabny pył. Miejscami odzież miała różnej wielkości ubytki, małe owalne lub czasami duże dziury swym zasięgiem
obejmujące większe fragmenty ubiorów. Zdarzało się, że brakowało całych części, np. przedniej poły żupana, rękawa lub tylko mankietu, stójki czy elementu okrywającego plecy. Ubiory
z ubytkami miały nierówne, postrzępione krawędzie.

A

B
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Ryc. 92. Szkaplerz: A) in situ; B) po konserwacji, fot. M. Łyczak, M. Nowak

Większość zniszczeń zaobserwowanych na krakowskich zabytkach tekstylnych można dostrzec również na obiektach z innych stanowisk (Hryszko 1994, s. 141–152; 2017, s. 40–45;
Rawa-Szubert, Hryszko, Kahl 1979, s. 72–78; Drążkowska 2005a, s. 98; 2007, s. 132; 2008,
s. 21–23; 2009, s. 241–242; Drążkowska i in. 2015, s. 355–366; Chabracka 2013, s. 225; Grupa 2005; 2007, s. 207–213).
Zasadniczo na odzieży z krakowskich krypt nie było wyraźnych śladów po długim użytkowaniu, należy jednak dodać, że zanim stały się strojem grobowym z pewnością były noszone i były przeznaczone do wielokrotnego użytku. Widać, że zmarłych, którzy miejsce spoczynku znaleźli w krakowskich kryptach kościoła św. Franciszka z Asyżu, nie pochowano w starej,
zniszczonej i znoszonej odzieży. Oczywiście należy pamiętać, że takiej ocenie można było poddać tylko zachowane jedwabne stroje. W omawianym zespole na uwagę zasługują dwie szaty liturgiczne − ornat i stuła, które nie pasują do powyższego opisu, ponieważ mają liczne ślady cerowania i łatania, a także, tak jak w przypadku stuły – przerabiania. Na ornacie doliczono się
aż 17 łat.
Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich zabytki poddano dezynfekcji, a następnie wykonano dokumentację fotograficzną i opisową, dokonując oceny stanu zachowania tkanin i odzieży. Rodzaj i zasięg zabrudzeń wpłynął na podjęcie decyzji o oczyszczaniu tkanin na
mokro, w wodnej kąpieli ze środkiem powierzchniowo czynnym lub z 1–5% roztworem wodnym poliglikolu etylenowego 200 (PEG 200). Długie namaczanie dawało dobre efekty. Tkani-
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ny miękły i można było je delikatnie rozprostować. Usuwanie zanieczyszczeń miękkimi pędzelkami trwało bardzo długo. Czas trwania tych czynności zależał od rodzaju i ilości zabrudzeń,
a także od gatunku tkanin i stanu ich zachowania. Detale pasmanteryjne zdobiące odzież, takie jak koronki lub tasiemki, delikatnie odpruwano, zaznaczając miejsca, w których były przyszyte. Oczyszczano je oddzielnie. Czasami przerywano ten zabieg, gdy istniało zagrożenie, że
jego kontynuowanie może przyczynić się do powiększenia destrukcji. Następnie, po wypłukaniu użytych środków, przystąpiono do powolnego suszenia.
Przeprowadzono analizę technik tkackich, strukturalną analizę kompozycji wzorów i technik pasamoniczych, a także analizę kostiumologiczną ubiorów, co umożliwiło przeprowadzenie rekonstrukcji wybranych egzemplarzy. Do każdego stroju przygotowywano szablony,
według których z tkaniny dublującej wykrawano poszczególne elementy konstrukcyjne. Po zakończeniu dublowania wszystkie te elementy odzieży łączono nićmi, przywracając pierwotną
formę każdego ze strojów. Na koniec przyszywano również wszystkie detale pasmanteryjne.
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Konserwacja zabytków metalowych i drewnianych oraz przedmiotów
o złożonych strukturach surowcowych
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Marcin Nowak, Anna Drążkowska

Proces konserwacji materiału zabytkowego pochodzącego z badań archeologicznych jest zawsze problemem złożonym. Zróżnicowany stan zachowania obiektów odzwierciedla m.in. warunki, w jakich przebywały i związane z nimi czynniki powodujące widoczne oraz niedostrzegalne przy pierwszym kontakcie zmiany i stopień destrukcji zabytków. Analizowany zbiór
w całości pochodzi z krypt zlokalizowanych pod posadzką krakowskiej świątyni, będącej przedmiotem badań. Jednym z założeń projektu było określenie czynników wpływających na stan
zachowania zabytków archeologicznych.

Tabela 34. Przedmioty poddane konserwacji
PRZEDMIOTY PODDANE KONSERWACJI

LICZBA

Pierścionki
Obrączka metalowa
Obrączka drewniana
Relikwiarz
Różańce
Krzyże drewniane
Krucyfiksy drewniane
Medaliki
Krzyżyki metalowe
Szkaplerze i relikty szkaplerzy
RAZEM

2
1
1
1
25
2
13
16
7
25
93

Poza tym podstawowym zadaniem konserwatorskim było zahamowanie procesów destrukcyjnych i zabezpieczenie obiektów, co miało umożliwić ich opracowanie i ewentualne eksponowanie na wystawie lub też bezpiecznego przechowywania w przestrzeni magazynowej.
Poniżej przedstawiono wybrane zagadnienia z przeprowadzonych działań konserwatorskich
i restauratorskich.

Ryc. 93. A, B) Obrączka (destrukt), krypta B9 pochówek 11 (11A/11B); C) awers medalika, krypta B3 ze zniszczonego pochówku; D) rewers medalika, krypta B3 ze zniszczonego pochówku, od lewej stan przed i po
konserwacji, fot./oprac. M. Nowak

Konserwacja zabytków metalowych obejmowała głównie prace nad obiektami wykonanymi z metali kolorowych. Dominującą grupę stanowiły dewocjonalia reprezentowane przez niewielkie krzyże i medaliki (ryc. 93C, D) oraz elementy krzyży drewnianych w postaci pasyjek,
stylizowanych czaszek i tabliczek INRI (titulus) i pojedyncze przedmioty, które w większości
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przypadków przygotowywano ze stopów bazujących na miedzi z pewną zawartością cyny, cynku i ołowiu, przeważnie w technice odlewu. Cechą charakterystyczną tych wyrobów jest relatywnie dobry stan zachowania, w przypadku, gdy grubość przedmiotu jest znaczna. Wykonane
z dużo cieńszej blaszki dekoracyjne okucia zakończeń ramion, wspomniane titulusy, obrączki
czy pierścienie (ryc. 93A, B), w wyniku procesów korozyjnych ulegały poważnej degradacji i redukcji metalicznego rdzenia. W tym przypadku stan zachowania obiektów można określić jako
zły, a znaczną część należałoby zakwalifikować wręcz jako destrukty. Działania mające na celu
zabezpieczenie i stabilizację zabytków dobierano indywidualnie dla każdego z nich.
Korozja jest procesem stopniowej niepożądanej destrukcji metalu czy jego stopów, który występuje w każdych warunkach środowiskowych i dotyka każdego obiektu, objawiając się
wytworzeniem na powierzchni produktów korozji oraz degradacją metalicznego rdzenia. Należy mieć na uwadze, że niektóre procesy korozyjne powodują również powstanie specyficznych warstw izolacyjnych, które „zabezpieczają” obiekt, spowalniając niszczenie pod wpływem
warunków atmosferycznych (Shreir 1966, s. 23–97). Na powierzchni zabytków nie zarejestrowano pełnych warstw patyny. W niemal wszystkich przypadkach przedmioty brązowe objęte
były „chorobą brązów”, objawiającą się powstawaniem na powierzchni guzkowatych narośli.
W obecności tlenu pod warstwą patyny następuje proces korozji wżerowej, powodujący degradację rdzenia, a w połączeniu tlenu z wilgocią tworzą się osypujące się pudrowe nawarstwienia
w kolorze zielonym (Tomaszewska-Szewczyk 2011, s. 494–534). Wszystkie obiekty narażone
były na destrukcyjne działanie wilgoci i tlenu w zamkniętym środowisku. W pierwszej kolejności wykonano dokumentację fotograficzną i opisową, która obejmowała przeprowadzenie obserwacji mikroskopowej. Następnie obiekty poddano dezynfekcji w wysokoprocentowym alkoholu, a po jego odparowaniu selekcjonowano je pod względem stanu zachowania, dzieląc na
dwie wymienione wyżej grupy, i uzupełniano opis, posiłkując się analizami składu jakościowego i ilościowego składników stopów metali. Na podstawie otrzymanych wyników, dla każdego
z obiektów przygotowano dokumentację, zabytki pokrywano Paraloidem B-44 i zabezpieczano
dodatkowo woskiem Cosmoloid 80H.
W przypadku lepiej zachowanych materiałów płukanie w wodzie destylowanej prowadzono z użyciem myjek ultradźwiękowych. Następnie, w celu usunięcia nawarstwień korozyjnych,
w zależności od stopu stosowano kilkuprocentowe wodne roztwory winianu potasu (potasu
sodu winian 4hydrat), wersenianu sodu (di-Sodu wersenian 2hydrat) i cytrynianu tri-amonu
(tri-Amonu cytrynian) podczas kąpieli ultradźwiękowych lub przez okłady i zabiegi mechaniczne. Po zobojętnieniu obiekty odwadniano. Jako inhibitor korozji wykorzystano BTA. Finalne zabezpieczenie powierzchni wykonano również z użyciem Paraloidu B-44 i Cosmoloidu
80H. Przedmioty wykonywane z surowców organicznych są wśród znalezisk archeologicznych
kategorią dużo mniej liczną, choć krypty sprzyjają lepszemu zachowywaniu się tych wyrobów.
W zbiorze krakowskim znaleziono znaczną liczbę krzyży (ryc. 94) i krucyfiksów wykonanych
z różnych gatunków drewna oraz różańców (ryc. 95, 96).
Podstawowym utrudnieniem przy pracach z tą grupą zabytków jest dominacja złożonej,
wielosurowcowej konstrukcji, obejmującej poza drewnem również różne stopy metali, szkła
i wyrobów tekstylnych. Połączenie wielu elementów powodowało powstawanie ogniw korozyjnych na ich styku, powodując osłabienie struktury, zmianę właściwości fizycznych i przyspieszony rozkład.

Ryc. 94. Drewniany krzyż z motywami dekoracyjnymi i inskrypcjami, krypta B2 pochówek 9, fot. M. Nowak

Ryc. 95. Drewniany różaniec in situ, krypta B3 pochówek 1, fot. M. Łyczak
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Ryc. 96. Drewniany różaniec, krypta B3 pochówek 1, po konserwacji, fot. M. Nowak

Zjawiska tego typu obserwowano m.in. na przerwanych sznurach tworzących różańce, które w wyniku rozprzestrzeniania korozji metali z medalików powodowały usztywnienie
i wzrost podatności na uszkodzenia mechaniczne, ale również odbarwienia.
Podobnie „pęczniejące” warstwy korozji na gwoździach czy nitach mocujących pasyjki
uszkodziły drewniane krzyże. Dlatego po dokonaniu indywidualnej oceny każdego z obiektów,
postanowiono zdekomponować część z nich do pojedynczych elementów i konserwować osobno, a następnie ponownie połączyć. Niektóre przedmioty odnajdowano już we fragmentach,
rozpadły się bowiem na skutek procesów postdepozycyjnych. Po konserwacji w miarę możliwości próbowano odtworzyć pierwotny ich układ. Tak jak w przypadku przedmiotów metalowych, proces destrukcji drewna w wyniku czynników środowiskowych określa się mianem korozji biologicznej. Warunki panujące w kryptach kościoła Franciszkanów, z wysoką względną
wilgotnością powietrza, spowodowały najprawdopodobniej wilgotny stan ochronny drewna.
Znaczna część wszystkich zarejestrowanych znalezisk, w tym trumien i ich elementów
oraz mniejszych przedmiotów, jak krzyże czy różańce, w bezpośrednim kontakcie był odczuwalnie miękka (jakby przesycona wodą). Mniej liczną grupą były okazy wyraźnie suche i kruche, co mogło wynikać z zastosowania dodatkowego ich zabezpieczania (m.in. przez pokrywanie dziegciem i tkaninami). Na większości obiektów zaobserwowano obecność białych, szarych
i żółtych nawarstwień świadczących o działalności mikroorganizmów. Na powierzchni przedmiotów drewnianych występowały także zmiany wywołane przez intensywną, aczkolwiek
prawdopodobnie krótkotrwałą, szkodliwą działalność owadów. Na sporej części krucyfiksów
i krzyży można dostrzec chodniki powierzchniowe, ale również dość głębokie, przechodzące poprzecznie na wylot (Krajewski 2001, s. 91–127; Ważny 2001, s. 52–90; Witomski 2001,
s. 29–51). Ze względu na charakter znalezisk i miejsca ich pobrania okazy zostały w pierw-
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szej kolejności sfotografowane, opisane i podzielone w grupy według stanu zachowania oraz
konstrukcji. Przedmioty, na których dekoracje malarskie mogły ulec zniszczeniu lub zatarciu,
umieszczono w szklanych pojemnikach na rusztach. Na dno pojemnika wprowadzono p-chloro-m-krezol (PCMC) w bardzo niskim stężeniu, rozpuszczony w wysokoprocentowym alkoholu, a następnie szczelnie zamknięto i pozostawiono w oparach tego środka na 7 dni. Lepiej
zachowane i mniej narażone na uszkodzenia zabytki pokryto cienką warstwą PCMC i po szczelnym zapakowaniu pozostawiono na tak samo długo, a następnie, po częściowym odparowaniu,
czyszczono je na sucho i mokro, używając pędzli i wacików. Dokonano także kolejnej kategoryzacji materiałów na podstawie obserwacji. Większość obiektów zaimpregnowano alkoholowo-toluenowym roztworem Mowitalu 60HH w niskim stężeniu, umieszczając je w szklanych,
szczelnych pojemnikach (impregnacja przez podciąganie kapilarne z wymianą/uzupełnianiem
roztworu). Największą trudność sprawiały zabytki, które ze względu na formę nie mogły zostać
rozdzielone na pojedyncze elementy, takie jak różańce. W przypadku lepiej zachowanych okazów proces konserwacji obejmował, po czyszczeniu i dezynfekcji, powolną stabilizację poziomu
wilgotności oraz jedynie punktową impregnację Mowitalem 60HH.
Gorzej zachowane obiekty lub destrukty po procesie nasączania wolno osuszano, nie dopuszczając do gwałtownych zmian temperatury i wilgotności. Po okresie ok. 14 dni prowadzono kilkudniowe płukanie powietrzem w celu usunięcia charakterystycznego zapachu roztworu.
Następnie z wykorzystaniem rozpuszczalnika usuwano nadmiar środka impregnującego, nie
dopuszczając do jego wypłukania. W przypadku, gdy zabytki zachowane były w wielu fragmentach lub należało je zdekomponować, podjęto działania mające na celu odtworzenie pierwotnej ich formy. Jako materiał spajający poszczególne fragmenty zastosowano gęsty, ok. 10−15%
roztwór Mowitalu 60HH. Preparat nie pozostawiał śladów na łączonych częściach przedmiotów, pozwalając na scalenie bardzo drobnych elementów z różnych surowców.
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Studia archeometryczne wybranych tasiemek i koronek
Beata Miazga

Badania archeometryczne tkanin nie należą do rzadkości, także w zakresie metalowych oplotów (Jaro i in. 2000, s. 95–105). Ich stan we współczesnej Polsce jest jednak nadal daleki od
doskonałości, zwłaszcza istotne braki stwierdza się w studiach nad tkaninami pochodzącymi
z badań archeologicznych (Cybulska, Maik 2007, s. 185–189). Tkaniny odnajdowane w trakcie
prac archeologicznych reprezentują różny stopień zaawansowania rzemieślniczego i są dobrym
materiałem badań nad rozwojem rzemiosł tekstylnych. Nawet artefakty pochodzące z najstarszych epok i znajdujące się obecnie w nie najlepszym stanie zachowania (np. ścinki tkanin przemieszane w glebą), umożliwiają jednak prowadzenie zaawansowanych badań specjalistycznych,
w tym także kostiumograficznych (Good 2001, s. 209–226; Drążkowska 2015). Mogą one dotyczyć studiów historycznych i stylistycznych gotowych wyrobów (Shamir, Sukenik 2011, s. 206 –
–225), ale także surowców i technik farbowania włókien lub tkanin (Kramell i in. 2014, s. 214–
–223), sposobu tkania (Brandenburgh 2010, s. 41–79) i samych nici użytych do przygotowania
tkanin. Tekstylia są poddawane badaniom mikroskopowym (Grupa 2012), ale pewien niedosyt budzi brak powszechnych studiów fizykochemicznych, także, a może zwłaszcza, nad metalowymi oplotami nici dla znalezisk z terenów ziem polskich. W odpowiedzi na ogrom pytań
stawianych podczas studiowania wyrobów tekstylnych, badacze sięgają po kolejne metody archeometryczne. Dla metalowych elementów nici (w tym oplotów) liczne zastosowanie znalazły metody spektroskopowe, a zwłaszcza te nieniszczące i mało inwazyjne (Enguita i in. 2002,
s. 328–333; Muros i in. 2007, s. 229–244; Balta i in. 2015, s. 285–290; Šimić i in. 2018, s. 115–
–120) . W efekcie prowadzonych prac rozpoznano surowce stosowane do przygotowania metalowych oplotów, ale też niekiedy możliwe było przeprowadzenie dalszych studiów nad technologią wykonania tych elementów nici.

:\÷LUS S WO^YNK
Podobne cele postawiono badaniom ośmiu niewielkim fragmentom koronek, taśm i frędzla
odnalezionych w kościele św. Franciszka z Asyżu w Krakowie. Z uwagi na niewielkie rozmiary przedmiotów oraz ich stan zachowania badania przeprowadzono z zastosowaniem metod
nieniszczących, opierających się na studiach mikroskopowych oraz spektrometrii fluorescen-

cji rentgenowskiej z dyspersją energii (ED–XRF). Obserwacje mikroskopowe przeprowadzano
przy użyciu mikroskopu stereoskopowego Olympus SZX9 oraz cyfrowego mikroskopu Hirox
RH 2000, pracując w zakresie powiększeń 6,3–2000×. Badania spektroskopowe wykonano na
mikrospektrometrze Spectro Midex, zbudowanym z lampy rentgenowskiej z anodą molibdenową o energii wzbudzenia nieprzekraczającej 45kV. W badaniach stosowano plamkę pomiarową o średnicy 0,7 mm. Miejsce do badań wybierano, używając kamery CCD o 20-krotnym powiększeniu.

AcXSUS LKNKġ S Nc]U_]TK

Do badań otrzymano złocistej barwy fragment zabytku (ryc. 97), który dzięki obserwacji mikroskopowej okazał się elementem obecnie w całości metalowym. We wnętrzu skręconej taśmy niewidoczny jest tekstylny rdzeń (ryc. 98), jedynie w jednym fragmencie oplotu udało się
zarejestrować strukturę przypominającą zmineralizowaną nić tekstylną (ryc. 99). We wnętrzu
skręconej taśmy widoczne są tylko depozyty o charakterze mineralnym. Dalsza obserwacja mikroskopowa przy większym powiększeniu wykazała trzy metalowe elementy o różnej barwie:
obustronnie złociste taśmy (ryc. 100-1), taśmy obustronnie srebrzyste (ryc. 100-2 i 102-f)
i taśmy o srebrzystej powierzchni i złocistym wnętrzu (ryc. 100-3). Te pierwsze i trzecie są najprawdopodobniej wykonane z tego samego surowca, czyli obustronnie złoconego srebra, które
na skutek użytkowania i depozycji, a także, być może, działań konserwatorskich (odczyszczanie) straciło złocistą poświatę na powierzchni zewnętrznej (ryc. 101). Takie zjawisko ścierania
się złota jest normalne i związane z niezwykłą miękkością tego metalu.

Ryc. 97. Koronka, krypta B2 pochówek 9: A) obraz makroskopowy, B) obraz mikroskopowy, powiększenie 6,3×,
fot. B. Miazga
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Ryc. 98. Koronka, krypta B2 pochówek 9. Obraz mikroskopowy wybranych obszarów: A) powiększenie 20×,
B) powiększenie 40×, fot. B. Miazga

Ryc. 99. Koronka, krypta B2 pochówek 9. Obraz mikroskopowy wnętrza oplotu z widocznymi czarnymi włóknistymi strukturami, powiększenie 200×, fot. B. Miazga

Ryc. 100. Koronka, krypta B2 pochówek 9. Obraz mikroskopowy elementów metalowych tworzących koronkę, powiększenie 60×, fot. B. Miazga

Ryc. 101. Koronka, krypta B2 pochówek 9. Skręcona metalowa taśma. Na powierzchni zewnętrznej widoczne są
starcia złocistej powłoki, powiększenie 100×, fot. B. Miazga

Ryc. 102. Koronka, krypta B2 pochówek 9. Widma energetyczne XRF taśmy srebrnej: A) dwustronnie złoconej; B)
różne intensywności sygnałów złota w taśmie
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Ryc. 103. Koronka, krypta B2 pochówek 9. Wyniki analiz metrycznych, fot. B. Miazga

Występowanie złota i srebra w badanej koronce potwierdziło badanie ED–XRF. Analizie
poddano dziesięć mikroobszarów na powierzchni koronki, a uzyskane dane wskazują na istnienie dwóch różnych surowców. Pierwszym z nich jest srebro (o stężeniu bliskim 98%) i zawierające 0,5% złota (ryc. 102A), drugim − znajdującym się jednak w różnym stanie zachowania − jest złocone srebro, w którym stwierdzono 93–98% srebra przy udziale złota 3–4%, gdy
powłoka złocista jest dobrze zachowana, i około 1–2% srebra, gdy uległa ona mechanicznemu
uszkodzeniu. Analiza obrazów widmowych pokazuje różne wysokości sygnałów złota dla tych
elementów koronki. Taśma złota doskonale zachowana (linia niebieska na ryc. 102B) ma dość
wysoką intensywność sygnałów złota, podczas gdy taśma ze startą złocistą poświatą ma piki
złota znacznie niższe (linia czerwona na ryc. 102B). Zabytek poddano także analizie metrycznej, która wykazała, że taśma złocona ma szerokość ok. 0,35–0,40 mm i grubość około 15 μm
i została skręcona w „nić” metalową o średnicy ok. 0,40 mm (ryc. 103A, B, C). Z kolei pomiary

wykonane na srebrnej nici zachowania złocenia i jego większej destrukcji w taśmie (linia czerwona) dostarczyły następujących danych (ryc. 103C, D, F): szerokość taśmy to 0,45 mm, jej
grubość ok. 0,01 mm. Średnica skręconej „nici” srebrnej wynosi 0,30 mm i jest to „nić” cieńsza
od tej złoconej.
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Ryc. 104. Taśma z trumny, krypta B2 pochówek 11: A) obraz makroskopowy, B) obraz mikroskopowy, powiększenie
6,3×, fot. B. Miazga

Ryc. 105. Taśma z trumny, krypta B2 pochówek 11. Widmo energetyczne XRF taśmy
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Kolejny badany artefakt to bardzo szczątkowo i źle zachowany fragment taśmy, tak kruchy,
że w toku badań uległ dalszej fragmentacji (ryc. 104). Jego obserwacja w niewielkim powiększeniu dostarczyła danych o praktycznie niezachowanym metalowym oplocie, widocznym najczęściej jako zielony nalot na tekstylnym rdzeniu. Jedynie w kilku miejscach zabytku widoczna
jest dramatycznie skorodowana pozostałość po oplocie (ryc. 106). Także stan włókien tekstylnych jest bardzo zły, są one mocno spękane i zmineralizowane. Wykonanie studiów metrycznych metalowego oplotu jest niemożliwe w obliczu takiej degradacji.
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Ryc. 106. Taśma z trumny, krypta B2 pochówek 11. Stan zachowania taśmy: A, B) powiększenie 40×; C, D) powiększenie 100×, fot. B. Miazga

Z podobnymi trudnościami spotkano się podczas analizy pierwiastkowej badanej taśmy.
Ogromne jej zniszczenie zaważyło na oznaczonych w toku badań XRF ilościach metali, dając
sumę mieszczącą się w przedziale 20–85%. To potwierdza fatalny stan zachowania fragmentu taśmy. Mimo tych trudności udało się jednak przeprowadzić analizę jakościową i dość niepewną półilościową, które wykazały obecność miedzi (ok. 84%), cynku (ok. 12%) oraz niewielkich ilości ołowiu (ok. 0,5%), żelaza, niklu (ryc. 105). Na tej podstawie można wywnioskować,
że do przygotowania metalowego oplotu zastosowano mosiądz. W oryginale nić miała najpewniej barwę złocistą, z której po znacznym utlenieniu miedzi i decynkacji pozostało jedynie intensywnie zielone zabarwienie powierzchni taśmy.

0\KQWOX^ UY\YXUS U\cZ^K , ZYMR÷aOU 
Badaniom archeometrycznym poddany został fragment koronki złocistego koloru, zawierający
zarówno nici z metalowym oplotem, jak i metalową taśmę (ryc. 107). Stan zachowania zabytku nie był najgorszy, faza metaliczna jest dobrze widoczna, co pozwala na dokładniejsze studia
mikroskopowe. Efektem tych działań jest rozpoznanie kilku elementów konstrukcyjnych badanej koronki. Pierwszym z nich jest taśma metalowa, drugim nić z metalowym oplotem określona jako „cienka”, trzecim nić z oplotem, którą opisano jako „średnia” i czwartym nić nazwana
„grubą” (ryc. 108). Dalsza analiza obrazu pokazuje nam ciekawe prążkowane struktury (żłobienia), widoczne zarówno na powierzchni taśmy, jak i na metalowym oplocie (ryc. 109), któ-

re powstały najpewniej na etapie produkcji taśm (proces walcowania blachy?). W toku dalszych
badań ustalono wymiary elementów koronki, które zebrano w tabeli 35. Na rycinie 110 przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów dla jednej z nici tworzących koronkę o złocistym kolorze. Metodą XRF ustalono, jaki surowiec odpowiada za barwę koronki. W toku badań jakościowych rozpoznano miedź jako główny składnik stopu, której towarzyszą niewielkie ilości srebra
czy ołowiu. Poziom zawartości miedzi wynoszący średnio 98% wskazuje raczej na zastosowanie surowca miedzianego, zanieczyszczonego naturalnymi pierwiastkami z rudy, aniżeli na
użycie jakiegoś aliażu miedzi. Warto jednak zaznaczyć, że koronkę najpewniej nie wykonano
z jednego surowca, co potwierdzają niewielkie różnice w widmach XRF poszczególnych jej elementów. Przykładem może być zestawienie widma grubej nici i taśmy, gdzie widoczna jest różnica w zawartości ołowiu (ryc. 111).
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ELEMENT
WYMIARY (mm)
Szerokość
Średnica nici
Grubość

TAŚMA
(nr 1)
0,90
−
0,03

CIENKA NIĆ
(nr 2)
0,34
0,28
0,01

ŚREDNIA NIĆ
(nr 3)
0,32
0,40
0,01

GRUBA NIĆ
(nr 4)
0,36
0,58
0,01

Ryc. 107. Fragment koronki, krypta B2 pochówek 3: A) obraz makroskopowy; B) obraz mikroskopowy, powiększenie 6,3×, fot. B. Miazga
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Tabela 35. Wyniki pomiarów wielkości elementów tworzących koronkę
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Ryc. 108. Fragment koronki, krypta B2 pochówek 3. Obraz mikroskopowy badanej koronki. Numerami 1 do 4
oznaczono różne elementy tworzące koronkę wyodrębnione na podstawie obserwacji mikroskopowych,
powiększenie 40×, fot. B. Miazga

Ryc. 109. Fragment koronki, krypta B2 pochówek 3. Obraz mikroskopowy elementów koronki ukazujący podłużne
żłobienia na powierzchni, powiększenie 200×, fot. B. Miazga

Ryc. 110. Fragment koronki, krypta B2 pochówek 3. Przykładowe wyniki pomiarów szerokości taśmy oplotu i średnicy dla nici określonej jako „gruba”, fot. B. Miazga

Ryc. 111. Fragment koronki, krypta B2 pochówek 3. Porównanie widm energetycznych XRF wybranych elementów
konstrukcyjnych koronki: taśmy metalowej (linia niebieska) i grubej nici (linia czerwona)

0\KQWOX^ P\¤NdVS YN ]_UXS U\cZ^K , ZYMR÷aOU #
Z pochówku nr 9 poza koronką pochodzi także frędzel, którego fragmenty przekazano do badań archeometrycznych (ryc. 112). Nici frędzla zachowały się w różnym stanie, od srebrzystej fazy metalicznej do szarych nici pozbawionych metalicznego blasku (ryc. 113). Obecność
warstw korozyjnych zmienia rozmiar, dlatego do badań wybrano nić dobrze zachowaną, pozbawioną depozytów korozyjnych. Obserwacja mikroskopowa nici z frędzla pokazała, że zostały
one wykonane przez splecenie dwu elementów z metalowym oplotem, który ma widoczne ślady uszkodzeń, przez co bardziej widoczny staje się tekstylny rdzeń nici. Srebrzystej barwy oplot
obu nitek tworzących nić frędzla jest wykonany z taśmy o szerokości 0,32 mm.

Ryc. 112. Fragment frędzli od sukni, krypta B2 pochówek 9: A) obraz makroskopowy; B) obraz mikroskopowy,
powiększenie 20×, fot. B. Miazga
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Ryc. 113. Fragment frędzli od sukni, krypta B2 pochówek 9. Nici w różnym stopniu zachowania: A) srebrzysty metalowy oplot bez większych depozytów korozyjnych, powiększenie 60×; B) nić skorodowana z widocznymi
depozytami mineralnymi, powiększenie 100×, fot. B. Miazga

KO NS ERWAC JA Z A BY T KÓW

196

Ryc. 114. Fragment frędzli od sukni, krypta B2 pochówek 9. Przykładowe wyniki pomiarów szerokości taśmy oplotu i średnicy dla wybranej nici, fot. B. Miazga

Ryc. 115. Fragment frędzli od sukni, krypta B2 pochówek 9. Widmo energetyczne XRF wybranej nici

Po jej nawinięciu na tekstylny rdzeń powstała nić o średnicy 0,44 mm (ryc. 114). Kolorystyka nici metalicznych oraz tych skorodowanych sugeruje, że oplot został wykonany ze srebra,
co potwierdziły badania XRF (ryc. 115). Analiza sygnałów widmowych wskazała, że najsilniejsze z nich należą do srebra, a znacznie słabsze do żelaza. Piki innych pierwiastków metalicznych, zwłaszcza złota, znajdują się na poziomie tła. To ważny wniosek, ponieważ praktycznie
wyklucza złocenie srebrnego oplotu.

1KVYX d NOUY\KMTS ^\_WXc U\cZ^K ,# ZYMR÷aOU 

Ryc. 116. Tasiemka z trumny, krypta B9 pochówek 14: A) obraz makroskopowy; B) mikroskopowy, powiększenie
6,3×, fot. B. Miazga

Ryc. 117. Tasiemka z trumny, krypta B9 pochówek 14. Nici w różnym stopniu zachowania: A) złocisty metalowy
oplot bez grubych warstw korozyjnych, powiększenie 40×; B) nici skorodowane z widocznymi uszkodzeniami i depozytami mineralnymi, powiększenie 40×, fot. B. Miazga
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Następny badany element pochodził z trumny i był to fragment tasiemki o barwie złocistej
i zielonkawej (ryc. 116). Zachowała się ona w różnym stanie, niektóre oploty są mocno zmineralizowane, inne zachowały metaliczną, złocistej barwy poświatę, co przedstawiono na ryc. 117.
Analizy metryczne wykonano z użyciem mikroskopu dla elementu o metalicznym wyglądzie
powierzchni, dzięki czemu są one bardziej reprezentatywne dla całości. Oplot nici wykonano
z taśmy o średniej szerokości 357 μm, a owinięte nim nici zyskały średnicę 429 μm. Skok oplotu dla nici dobrze zachowanych wyniósł niespełna 100 μm. Analiza chemiczna surowca wykazała, że oplot został wykonany z mosiądzu o zawartości 75% miedzi i 23% cynku (widmo XRF
przedstawiono na ryc. 118). Poza tym stwierdzono także niewielką ilość ołowiu, żelaza i niklu
(poniżej 0,5%).
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Ryc. 118. Tasiemka z trumny, krypta B9 pochówek 14. Widmo energetyczne XRF wybranej nici

1KVYX d NOUY\KMTS ^\_WXc NdSOMS¤MOT U\cZ^K ," ZYMR÷aOU 
Galon z kolejnego pochówku okazał się niezwykle ciekawym wyrobem, wykonanym z różnych
materiałów. Jak widać na rycinie 119, składa się on z nici z oplotem i szerokiej metalowej taśmy. Całość scala poprzecznie przeplatany drut. Stan zachowania obiektu jest daleki od idealnego, widać liczne ubytki w metalowym oplocie i produkty korozji na powierzchni struktur metalicznych, a tekstylny rdzeń nici przybrał barwę zielonkawą (ryc. 120). Na podstawie
obserwacji w znacznym powiększeniu stwierdzono występowanie licznych poprzecznych żłobień (prążków) na powierzchni taśmy, oplotu i drutu (ryc. 121). Informacja ta ma znaczenie
technologiczne, może bowiem wskazywać na sposób przygotowania metalowych elementów
(walcowania blachy czy ciągnięcia drutu). Nie ma to jednak wpływu na wyznaczenie wielkości poszczególnych elementów galonu, co przedstawiono w tabeli 36 i na rycinie 122. Z kolei,
używając spektrometru XRF, ustalono, że wykonano je z surowców miedzianych (ryc. 123).
Najszerszy element kontrukcyjny galonu w formie cienkiej taśmy wykonany jest z materiału zawierającego 97% miedzi i 2% cynku. Na powierzchni drutu punktowo stwierdzono nieco więcej cynku, ale to można wytłumaczyć procesem selektywnego utleniania się metali (cynk
jest mniej szlachetny niż miedź i szybciej migruje ku powierzchni). Podobny rozrzut wyników
uzyskano dla oplotu nici, gdzie zauważono miejscowe podniesienie koncentracji cynku. Dlatego przy interpretacji wyników półilościowych zabytków, często heterogenicznych, przeprowadzanych metodami powierzchniowymi, w tym XRF, należy zachować szczególną ostrożność.

Tabela 36. Wyniki pomiarów wielkości elementów tworzących taśmę z trumny dziecięcej w krypcie B8
ELEMENT
WYMIARY (mm)
Szerokość
Średnica nici
Skok oplotu

TAŚMA
(nr 1)
0,96
−
−

DRUT
(nr 2)
−
0,12
−

OPLOT NICI
(nr 3)
0,43
0,29
0,10

Ryc. 119. Taśma z dekoracji trumny dziecięcej, krypta B8 pochówek 1: A) obraz makroskopowy; B) obraz mikroskopowy, powiększenie 6,3×, fot. B. Miazga

Ryc. 120. Taśma z dekoracji trumny dziecięcej, krypta B8 pochówek 1. Stan zachowania taśmy, powiększenie 40×,
fot. B. Miazga
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Ryc. 121. Taśma z dekoracji trumny dziecięcej, krypta B8 pochówek 1. Stan powierzchni elementów tworzących
taśmę, powiększenie 160×, fot. B. Miazga

Ryc. 122. Taśma z dekoracji trumny dziecięcej, krypta 8 pochówek 1. Przykładowe wyniki pomiarów taśmy: A) drutu; B) nici z oplotem; C, D) taśmy, fot. B. Miazga

Ryc. 123. Taśma z dekoracji trumny dziecięcej, krypta B8 pochówek 1. Zestawienie widm energetycznych XRF dla
wybranych elementów konstrukcyjnych metalowego galonu: (linia niebieska), drut (linia czerwona), oplot
nici (linia zielona)

5Y\YXUS YN MdOZMK U\cZ^K ," ZYMR÷aOU 
Studiom archeometrycznym poddano także dwa fragmenty koronki od czepca, zachowane jako
kilkucentymetrowe elementy. Obserwacje mikroskopowe wykazały, że wykonano je z różnych
elementów o barwie srebrzystoszarej i złocistej (ryc. 124) oraz że są na nich zmiany korozyjne (ryc. 125). Na powierzchni koronki stwierdzono nie tylko obecność produktów utleniania
metalu (szary nalot), ale także depozyty substancji mineralnych w postaci żółtawych grudek
(ryc. 125A). Powierzchnię drugiego fragmentu koronki cechują także zmiany o charakterze
miejscowym; poza miejscami o metalicznej poświacie rozpoznano także te zmienione korozyjnie (osady warstw mineralnych, zniszczenia metalowego oplotu, zerwania i rozplecenie nici
tekstylnej widoczne na rycinie 125B). Dlatego badania metryczne przeprowadzono w miejscach najmniej zmienionych objętościowo przez produkty korozji, uzyskując dane liczbowe zaprezentowane w tabeli 37 i na rycinie 126. Należy mieć świadomość, że w miejscach uszkodzenia metalowego oplotu niektóre liczby będą zupełnie inne, jak np. skok oplotu dla zniszczonej
nici. Zniszczenia nici nie ułatwiły także określenia surowcowego koronek. Fragment z taśmą
został wykonany z niemal czystego srebra (ryc. 127). W taśmie zidentyfikowano je na poziomie 99,3% przy 0,3% udziale złota. Metalowe nici także zawierały powyżej 99% srebra i około 0,2% złota. Takie podobieństwo ilościowe nie wyklucza wspólnego pochodzenia surowcowego taśmy i oplotu. Drugi element koronki przygotowano także z materiału o wysokim stężeniu
srebra (średnio 95–96% Ag), jednak przy 10-krotnie większej zawartości złota, określonego na
powierzchni zewnętrznej oplotu. Stężenie złota na poziomie 3% w żadnym wypadku nie wy-
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stępuje w rudzie srebra i świadczy o celowym zabiegu złocenia srebrnej taśmy. Co więcej, dzięki
jakościowej analizie porównawczej uszkodzonego oplotu udało się stwierdzić, że złocenie wykonano dwustronnie (ryc. 128). W badaniu porównawczym dodatkowo potwierdzono ścieranie się złocenia na froncie oplotu, co jest zarejestrowane jako nieco niższy sygnał Au na widmie
w stosunku do tego, jaki uzyskano, badając powierzchnię wewnętrzną, nienarażoną tak na destrukcję złocenia.

Tabela 37. Wyniki pomiarów wielkości elementów tworzących koronkę
ELEMENT
WYMIARY (mm)
Szerokość
Średnica nici
Skok oplotu

KORONKA Z TAŚMĄ (ryc. 123C)
TAŚMA
NIĆ
1,16
0,40
grubość:0,03
0,34
−
0,05

KORONKA (ryc. 123B)
0,34
0,30
0,03
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Ryc. 124. Koronki od czepca, krypta B8 pochówek 2: A) obraz makroskopowy; B, C) obraz mikroskopowy, powiększenie 6,3×, fot. B. Miazga

Ryc. 125. Koronki od czepca, krypta B8 pochówek 2. Obraz mikroskopowy zmian korozyjnych, powiększenie 20×,
fot. B. Miazga

Ryc. 126. Koronki od czepca, krypta 8 pochówek 2. Przykładowe wyniki pomiarów nici z oplotem, powiększenie
20×, fot. B. Miazga

Ryc. 127. Koronki od czepca, krypta B8 pochówek 2. Zestawienie widm energetycznych srebrnej taśmy (linia niebieska) oraz oplotu nici (linia czerwona) dla koronki przedstawionej na ryc. 124C
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Ryc. 128. Koronki od czepca, krypta B8 pochówek 2. Porównanie widm energetycznych oplotu nici czepca na powierzchni zewnętrznej (linia czerwona) oraz wewnętrznej (linia niebieska) dla koronki przedstawionej na
ryc. 124B

:YN]_WYaKXSO
Badania archeometryczne tkanin archeologicznych, mimo czasem ich znacznej destrukcji, są
możliwe, także przy użyciu metod nieniszczących. Uzyskane wyniki są ważnymi informacjami dla dalszych studiów nad stanem rzemiosła czy społecznymi upodobaniami. W konsekwencji można rozpoznać nie tylko surowiec, jaki był stosowany do produkcji metalowych elementów wyrobów tekstylnych, ale także ustalić, jak zmieniał się warsztat technologiczny. Nawet
studium ośmiu fragmentów wyrobów z Krakowa pozwoliło ustalić, że złociste dodatki do tekstyliów nie zawsze były wykonywane z użyciem złota czy mosiądzu, ale także z niemal czystej
miedzi, która dość łatwo daje się formować w blaszki, cieniutkie oploty czy drut. Z kolei za srebrzystą poświatę badanych oplotów odpowiada jedynie srebro. Nie stwierdzono tu żadnego zamiennika w postaci innego metalu o barwie srebrzystej, jak cyna często stosowana w średniowieczu i nowożytności do produkcji różnych przedmiotów, także biżuterii czy dodatków do
ubioru (Egan, Pritchard 2008; Miazga 2014, s. 57–79). Z kolei łączenie różnych narzędzi pomiarowych daje możliwość poszerzenia wachlarza uzyskanych rezultatów. Obserwacja mikroskopowa często nam pokazuje, jak wykonano dany element. Podłużne prążki na powierzchni drutu należy wiązać z jego wyciąganiem, podobnie można zidentyfikować ślady walcowania
taśm (ryc. 99 i 109). Dlatego, pomimo niemałej wiedzy na temat rzemiosł tekstylnych w obliczu zachowanych źródeł pisanych i już wykonanych badań, warto dalej prowadzić studia archeometryczne dla zabytków archeologicznych.

Artur Ginter

Podczas badań w kryptach w bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie, prowadzonych pod
kierownictwem prof. dr hab. Anny Drążkowskiej, wydobyto duże zespoły zabytków wykonanych z różnych surowców. Niektóre z ich mają złożoną budowę, której bez specjalistycznych
analiz nie jesteśmy w stanie identyfikować i w pełni opisać. Unikatowy charakter artefaktów
pozwolił jedynie na wykorzystanie nieinwazyjnych metod badawczych i analitycznych, w związku z czym podjęto decyzję o użyciu rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej (X-Ray Fluorescence, w skrócie XRF) oraz obserwacji pod mikroskopem stereoskopowym przy różnych
powiększeniach. Pierwsza z nich jest jedną z najpopularniejszych metod analizy składu pierwiastkowego zabytków archeologicznych, zarówno z uwagi na powyżej wspomniany nieniszczący charakter, stosunkowo dużą dostępność urządzeń, także przenośnych (pXRF), oraz, co
nie mniej ważne, niski koszt pojedynczego pomiaru (Verma 2007).
Istotą omawianej metody jest emitowanie w trakcie pomiaru pierwotnej wiązki promieni w kierunku badanego artefaktu, co powoduje emisję wtórnego promieniowania X o energii
charakterystycznej dla poszczególnych atomów, z których zbudowany jest przedmiot (Miazga
2017, s. 59–62).
Graficznym efektem pomiaru jest widmo, w skład którego wchodzą różnej szerokości
i wysokości piki, odzwierciedlające skład pierwiastkowy artefaktu. Wyjątkiem są tzw. piki Rayleigha, które są wynikiem oddziaływania promieniowania pierwotnego ze strukturą lampy
rentgenowskiej. Jest też niezwykle istotne, że niekiedy w widmie występują dodatkowe piki
ucieczki bądź sumy, niebędące odzwierciedleniem składu pierwiastkowego przedmiotu (Kępa
i in. 2014, s. 50).
Zastosowana do badań opisanych w niniejszym artykule analiza EDXRF ma z perspektywy procesu badawczego zarówno zalety, jak i poważne wady, o których należy pamiętać w czasie pomiarów i interpretacji wyników. Do bezdyskusyjnych zalet należy przede wszystkim szybkość i łatwość wykonywania pomiaru oraz, co za tym idzie, stosunkowo niewielki jego koszt.
W trakcie jednego cyklu pomiarowego analizowanych jest wiele pierwiastków, zarówno głównych, jak i śladowych (możliwa jest analiza jakościowa i ilościowa). Zabytek przed analizą nie
wymaga specjalnego przygotowania, a sam pomiar jest całkowicie bezinwazyjny. Można też
użyć tej metody dla przedmiotów o złożonej geometrii.
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Do głównych wad analizy EDXRF trzeba zaliczyć brak zdolności oznaczania pierwiastków
lekkich, w tym bardzo istotnych z archeometrycznego punktu widzenia, czyli węgla, tlenu oraz
sodu. Przyjmuje się granicę wykrywalności dla metali na poziomie 100 ppm (Milazzo 2004,
s. 229), ale w używanym przez nas urządzeniu wartość ta jest bliższa 130–150 ppm. Średnica
wiązki zazwyczaj jest stała i uzależniona od zastosowanego kolimatora. W przypadku EDXRF
głębokość penetracji wiązki jest stosunkowo niewielka i waha się od 0,01 do 0,1 mm, przy czym
ta właściwość może być zarówno wadą, jak i zaletą, w zależności od rodzaju zabytku oraz celu
badawczego. Niewielka głębokość przenikania pozwala bowiem na pomiar cienkich warstw dekoracyjnych (np. złoceń, srebrzeń) z pominięciem składu rdzenia, na którym zostały wykonane. Trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że jednoczesna analiza wielu pierwiastków, uznana za
niewątpliwą zaletę urządzeń EDXRF, jest czasami także wadą, szczególnie w sytuacji, w której
nakładają się na siebie piki dwóch lub więcej pierwiastków, utrudniając tym samym poprawną
ich identyfikację jakościową.
Przeprowadzenie dokładnych analiz spektroskopowych, zmierzających do ustalenia składu pierwiastkowego zabytku archeologicznego, możliwe jest tylko w miejscach, w których wykonano zabiegi konserwatorskie, rozumiane jako usunięcie wszystkich produktów korozji.
Jednocześnie proces pomiarowy musi zostać wykonany przed położeniem powłok zabezpieczających, których obecność, z uwagi na niewielką głębokość penetracji wiązki promieniowania, uniemożliwia uzyskanie poprawnych rezultatów. Ponadto w widmie mogą się pojawić także pierwiastki stanowiące skład zastosowanych powłok.
Użycie metod analitycznych opartych na zjawisku oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią jest od lat stosowane w praktyce badań archeologicznych i konserwatorskich. Znajomość składu pierwiastkowego artefaktów pozwala zarówno na poznanie
procesów wytwórczych, jak i sposobu użytkowania obiektów, a w dalszej kolejności specyfikę
procesów postdepozycyjnych. Jest to zatem kluczowa kwestia w sposobie rozumienia charakteru działań podejmowanych w przeszłości, ale też ważny aspekt w zakresie planowania prac
konserwatorskich.
Pomimo powyższego wydaje się, że zastosowanie spektrometrii w przypadku zabytków
archeologicznych z terenów naszego kraju nadal należy do rzadkości, szczególnie w kontekście
trwającego od wielu już lat olbrzymiego wysiłku w zakresie ratowniczych badań wykopaliskowych i kroczącego za nim, niemającego odpowiednika w naszej historii, gigantycznego przyrostu liczby pozyskanych artefaktów. Bez wątpienia sytuację poprawiają coraz liczniejsze monografie specjalistyczne, prezentujące mniejsze bądź większe grupy zabytków, przy czym nie
sposób nie odnieść wrażenia, że dotyczą one przede wszystkim zabytków pradziejowych i średniowiecznych (Miazga 2017; Auch 2016; Greiner-Wronowa 2017). Wydaje się, że ważnym sygnałem są coraz częściej realizowane w laboratoriach analizy spektrometryczne artefaktów pochodzących z badań autostradowych, przy czym z uwagi na komercyjny charakter tych prac,
nie ma pewności, co do ich późniejszej publikacji. Niestety, i w tym przypadku badaniom poddawane są niemal wyłącznie zabytki o metryce przednowożytnej. W efekcie dostępna baza wyników dla artefaktów archeologicznych analogicznych do omawianych w tym rozdziale nie prezentuje się zbyt imponująco.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza składu chemicznego powierzchni
ośmiu zabytków pochodzących z badań archeologicznych realizowanych w kryptach bazyliki
św. Franciszka. Pomiary zostały wykonane za pomocą spektrometru XRF PI-MKON 0.1.XRF
01 firmy POLON-IZOT z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania SpcArcheo. Urzą-
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Analiza spektrometryczna szkaplerza (ryc. 129) miała za zadanie odpowiedzieć na pytania związane z budową pierwiastkową użytych w jego strukturze nici z metalowym oplotem.
Uzyskane wyniki pomiarów bez wątpienia udowadniają, że na pewno część oplotów nici (pomiary wykonano w dwóch miejscach) wykonano ze srebra, z którym to związać należy dodatkowo czytelne w widmie siarczki i chlorki będące efektem jego korozji oraz śladową ilość ołowiu
świadczącą, być może, o pozyskaniu srebra z galeny. Zapewne w związku z faktem, iż szkaplerz
utkano z materiałów organicznych w widmie pojawiły się piki fosforu, wapnia, bromu, magnezu, cynku oraz żelaza, przy czym wnioski te wymagają dalszych badań specjalistycznych.
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dzenie wyposażone zostało w lampę rentgenowską o mocy 4W oraz napięciu 50 kV iprądzie
132 μA oraz anodę wolframową.
W przypadku wszystkich badanych próbek zastosowano identyczne parametry pracy lampy (40 kV oraz 5μA) oraz przyjęto 300 sekundowy czas akumulacji (wymienione oprogramowanie, bez względu na długość akumulacji, normalizuje wszystkie wyniki do 100 sekund). Widoczne na widmach piki wolframu są wspomnianymi powyżej pikami Rayleigha związanymi
z użytą anodą wolframową i nie stanowią w związku z tym składowej badanych zabytków. Argon natomiast jest podstawowym składnikiem powietrza znajdującego się w trakcie pomiaru
pomiędzy lampą a artefaktem6.
Uzyskane w trakcie badań spektrogramy zostały poddane obróbce, polegającej na zastosowaniu filtra wygładzania Savitsky’ego-Golaya oraz eliminacji tła metodą Peak Stripping. Dzięki
temu udało się zidentyfikować zbiór pierwiastków, których udział w poszczególnych partiach
przedmiotu prezentują tabele i wykresy zamieszczone dalej. Z uwagi na bardzo złożoną budowę wszystkich zabytków zrezygnowano z analizy półilościowej, prezentując wyniki w postaci
liczby zliczeń na sekundę (cps – counts per second).
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Ryc. 129. Nić z metalowym oplotem ze szkaplerza, krypta B7 pochówek 1: A) widmo energetyczne XRF oplotu nici;
B) zastawienie tabelaryczne; C) szkaplerz, fot. M. Nowak
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Ryc. 130. Guz od żupana, krypta B5 pochówek 14. Widmo energetyczne XRF guza, fot. M. Nowak

Guz żupana wykonany został ze stopu złota i miedzi (ryc. 130), w którym złoto stanowiło pierwiastek dominujący. Zidentyfikowaliśmy ponadto liczne domieszki stopu, na które
składało się srebro oraz tal, będący popularnym składnikiem rud miedzi. Z uwagi na porowatą strukturę artefaktu możliwe jest, że wapń, brom, potas i żelazo są pozostałością po rozpadzie materiałów organicznych, z którymi badany guz miał kontakt. Śladowa obecność chloru,
analogicznie do pozostałych omawianych w tym artykule zabytków zbudowanych z miedzi, jest
świadectwem korozji (chlorków miedzi), w większości usuniętej w trakcie zabiegów konserwatorskich.

:\Y^OdK ZYNXSOLSOXSK U\cZ^K ,! ZYMR÷aOU 
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Ryc. 131. Proteza podniebienia krypta B7 pochówek 1. Widmo energetyczne XRF protezy, fot. M. Nowak

Odkryty w ustach zmarłego artefakt (ryc. 131) należy bez wątpienia zaliczyć do zabytków
o unikatowym charakterze, zarówno z uwagi na przyżyciową funkcję, którą pełnił, jak i na niezwykłą budowę. Decyzja o wykonaniu spektrometrii wypukłej płytki stanowiącej jego integralną część związana była przede wszystkim z niemożliwością jednoznacznej identyfikacji metalu, z którego została wykonana. Zarówno kolor, jak i stan zachowania metalu wskazywały na
użycie złota, natomiast obecność grubej warstwy tlenków miedzi wyraźnie tę hipotezę osłabiała. W efekcie wykonanych pomiarów oraz obserwacji z użyciem mikroskopu binokularnego
ustaliliśmy, że przedmiot wykonany został z miedzi powleczonej w pierwszej kolejności cien-

ką warstwą srebra (być może w celach antyseptycznych), a następnie, aby zapewnić mu obojętność chemiczną w jamie ustnej, warstwą amalgamatu złota. Niewielka ilość ołowiu związana
jest zapewne z obecnością srebra pozyskanego z galeny, natomiast domieszka rzadkiego terbu,
będącego składnikiem monacytów, jest warta odnotowania, lecz bez wątpienia przypadkowa.
Śladowa ilość siarki i chloru, składników siarczków i chlorków miedzi to pozostałość produktów korozji miedzi.
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Ryc. 132. Obrączka, krypta B9 pochówek 11A/11B. Widmo energetyczne XRF obrączki, fot. M. Nowak

Badana obrączka (ryc. 132) wykonana została z tombaku (stopu miedzi z cynkiem, w którym zawartość miedzi przekracza 80%), zawierającego nieznaczną domieszkę żelaza, niklu
i ołowiu. Jej powierzchnię pokryły typowe dla miedzi produkty korozji, na które składały się
siarczki i chlorki miedzi (w większości przed badaniami usunięte w procesie konserwacji zabytku).
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Ryc. 133. Ogniwa łańcucha, krypta K2 znalezisko luźne. Widmo energetyczne XRF łańcucha, fot. M. Nowak

Przeprowadzona analiza spektrometryczna ogniw zabytkowego łańcucha (ryc. 133) wykazała, że został on wykonany ze stopu miedzi z cynkiem, przy czym w dosyć nietypowych
proporcjach. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że mosiądzem jest stop, w którym znajduje się do 40% cynku, natomiast wydaje się, że badany artefakt ma proporcje niemal odwrotne (przy czym do ustalenia rzeczywistego procentowego udziału poszczególnych pierwiastków
należałoby przeprowadzić analizy ilościowe). Obecność niewielkiej ilości manganu i żelaza oraz
dużej ilości cynku pośrednio może wskazywać, iż mamy do czynienia z brązem manganowym,
aczkolwiek hipoteza ta wymagałaby wykonania uzupełniających pomiarów, także z użyciem innego rodzaju spektrometru (np. mikroskopu elektronowego ze spektrometrem EDX).
Bardzo istotne w przypadku tego zabytku wydaje się odkrycie niewielkiej ilości złota, które wskazuje zapewne na pierwotne, delikatne złocenia powierzchni ogniw.
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Ryc. 134. Pasyjka, strona wewnętrzna nogi, krypta B5 pochówek 4. Widmo energetyczne XRF pasyjki, fot. M. Nowak

W przypadku analizowanej pasyjki (ryc. 134) pomiary wykonano w dwóch miejscach, po
jej wewnętrznej i zewnętrznej stronie, w celu ustalenia, czy pierwotnie różniły się one wykończeniem powierzchni. W efekcie zarówno w wyniku analiz XRF, jak i mikroskopowych ustalono,
że przedmiot wykonany został z ołowiu (bądź, co równie prawdopodobne, ze stopu cyny i ołowiu), po czym dla osiągnięcia lepszego efektu pokryty został dodatkową warstwą cyny.
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Ryc. 135. Pasyjka, strona zewnętrzna, krypta B5 pochówek 4. Widmo energetyczne XRF pasyjki, fot. M. Nowak

Od strony zewnętrznej udało się zidentyfikować niewielką ilość srebra (ryc. 135), przy
czym z uwagi na stan zachowania zabytku trudno określić, czy pierwotnie cały przedmiot był
srebrzony, czy tylko niektóre jego partie. Z chemicznego punktu widzenia niezwykle ciekawe
jest zidentyfikowanie dwóch pierwiastków, osmu i irydu, które wspólnie występują w postaci rzadko spotykanego minerału, którym jest osmiryd. Niewielka ilość wykonanych pomiarów
oraz śladowa wręcz obecność tychże pierwiastków w widmie wymaga, w celu potwierdzenia
tych obserwacji, wykonania dodatkowych analiz przy użyciu chociażby spektroskopii LIBS.
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Ryc. 136. Pierścień z monogramem IHS − oczko, krypta B7 pochówek 1. Widmo energetyczne XRF oczka, fot.
M. Nowak

Pierścień z monogramem IHS (ryc. 136) był najbardziej złożonym pod względem budowy
artefaktem w badanej grupie i jednym z najbardziej złożonych, z jakimi mieliśmy do czynienia
w naszym laboratorium.
Z uwagi na szerokość wiązki promieniowania i trudności z pozycjonowaniem zabytku,
nie udało się tak wykonać pomiaru w obrębie tarczki, aby objął on tylko wypełnienie w kolorze
czarnym. Skład wypełnienia został więc określony na podstawie różnicy wyników uzyskanych
dla tarczy i obręczy. Obręcz pierścienia wykonano ze stopu złota, miedzi, srebra i rtęci (ryc.
137), zawierającego kilka pierwiastków śladowych (molibden, tytan, żelazo, nikiel oraz tal).
Zdobienie wykonano być może ze szkła ołowiowego, barwionego na czarno manganem i kobaltem, w skład którego wchodził także bizmut, który jest popularnym zanieczyszczeniem rud
ołowiu (Greiner-Wronowa2017, s. 56, 71–79).
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Ryc. 137. Pierścień z monogramem IHS − obrączka, krypta B7, pochówek 1. Widmo energetyczne XRF obrączki,
fot. M. Nowak

Wątpliwość związana z użytym rodzajem wypełnienia wynika bezpośrednio z trudności w poprawnym rozpoznaniu zawartości głównych składników szkła, czyli krzemu i potasu przy użyciu metody XRF i pomiaru w powietrzu (Miazga 2017, s. 114–120). Potwierdzenie tej identyfikacji byłoby możliwe dzięki życiu mikroskopu elektronowego ze spektrometrem
EDX, pozwalającego na rejestrację pierwiastków lekkich. Skład użytego lepiszcza analogicznie
do czarnego zdobienia tarczki nie jest jednoznacznie możliwy (ryc. 138) do identyfikacji tylko
i wyłącznie z użyciem analiz XRF. Wydaje się, że i tutaj mamy do czynienia ze szkłem ołowiowym barwionym manganem i kobaltem, przy czym pierwiastki te występują w zdecydowanie
mniejszej ilości niż w przypadku motywu zdobniczego na tarczce, czego efektem jest uzyskanie
błękitnej, a nie czarnej barwy. Także i tutaj stwierdzono niewielką ilość bizmutu.
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Ryc. 138. Pierścień z monogramem IHS − lepiszcze, krypta B7, pochówek 1.Widmo energetyczne XRF lepiszcza fot.
M. Nowak
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Ryc. 139. Pierścień, krypta B3 pochówek 4. Widmo energetyczne XRF pierścienia, fot. M. Nowak

Pierścionek został wykonany z mosiądzu zanieczyszczonego dużą ilością ołowiu (ryc. 139).
Obecność chloru jest świadectwem występowania na powierzchni produktów korozji miedzi,
natomiast pozostałe pierwiastki, z uwagi na ich śladowy charakter, mogą być zarówno domieszkami stopu, jak i pozostałością procesów postdepozycyjnych.
Zaprezentowane w niniejszym rozdziale wnioski technologiczne powinny być właściwie
traktowane jako wstęp do dalszej dyskusji. Przeprowadzone analizy XRF dowiodły, z jak złożonym problemem mieliśmy do czynienia. Trudno jednoznacznie ocenić, czy tak bogaty skład
pierwiastkowy (należy zwrócić uwagę zwłaszcza na nietypowe i stosunkowo rzadkie w przyrodzie pierwiastki śladowe) związany jest ze znacznym zwiększeniem w okresie nowożytnym
dostępności różnorodnego surowca, zarówno w wyniku szerszych niż dotychczas kontaktów
handlowych (w tym międzykontynentalnych), jak i eksploatacji nowych złóż surowców. Bez

wątpienia jednak, co zgodnie podkreślają archeometryści, aby zrozumieć budowę artefaktu, niezbędne są analizy z użyciem wielu różnych technik, wśród których spektrometria fluorescencyjna stanowi istotne ogniwo. Bardzo ważna jest także ścisła współpraca archeologów
z ekspertami z różnych dziedzin, począwszy od konserwatorów zabytków, na chemikach i geochemikach skończywszy.

A nali z a skł adu pier w i ast ko w ego z aby t kó w

219

Ryc. 1.
Ryc. 2.
Ryc. 3.
Ryc. 4.
Ryc. 5.
Ryc. 6.
Ryc. 7.
Ryc. 8.
Ryc. 9.
Ryc. 10.
Ryc. 11.
Ryc. 12.

Ryc. 13.
Ryc. 14.
Ryc. 15.
Ryc. 16.
Ryc. 17.
Ryc. 18.
Ryc. 19.
Ryc. 20.

Lokalizacja odnalezionych krypt
Niemal kompletnie zachowany szkielet siedmiomiesięcznego płodu, krypta B8 pochówek 1, fot. M. Łyczak
Żuchwa z widocznym kamieniem na zębach, krypta B9 pochówek 1, fot. H. Głąb
Zmiany spowodowane zapaleniem okostnej (?). Być może syfilis, fot. H. Głąb
Złamania na dwóch lewych żebrach, zrośnięte, krypta B3 pochówek 1, fot. H. Głąb
Złamanie centralne trzonu kości łokciowej i prawidłowe zrośnięcie, krypta B8 pochówek 6, fot. H. Głąb
Prawdopodobne złamanie górnej części trzonu prawej kości udowej, krypta B5 pochówek 14, fot. H. Głąb
Trwały zrost w stawie łokciowym prawym, krypta B5 pochówek 5, fot. H. Głąb
Wyraźne zmiany przerostowe na trzonie i w okolicy rzepkowej lewej kości piszczelowej, krypta B5 pochówek 5, fot. H. Głąb
Wyrostki nadkłykciowe na obu kościach ramiennych (processus supracondylaris), nazywane również ptasimi pazurami (ang. avian spur), krypta B3 pochówek 3, fot. H. Głąb
Rękojeść mostka i wyrostek mieczykowaty zrośnięte z trzonem mostka, krypta B5 pochówek 11, fot.
H. Głąb
Zrośnięty trzon mostka z rękojeścią i wyrostkiem mieczykowatym, silnie wygięty do przodu. Prawdopodobne zmiany o podłożu krzywiczym lub gruźlicy odcinka piersiowego kręgosłupa, krypta B7 pochówek
1, fot. H. Głąb
Przyrośnięcie pierwszych żeber do rękojeści mostka i nietypowo rozwidlony i wydłużony wyrostek mieczykowaty, krypta B8 pochówek 6, fot. H. Głąb
Skostnienie części chrzęstnych żeber, krypta B5 pochówek 12, fot. H. Głąb
Blok w obrębie czterech kręgów piersiowych (III, IV, V i VI). Zmiany o podłożu artretycznym, krypta B5
pochówek 12, fot. H. Głąb
Wyraźne osteofity na kręgach piersiowych (podłoże artretyczne), krypta B8, pochówek 6, fot. H. Głąb
Zrośnięcie III i IV kręgu lędźwiowego w obrębie wyrostków stawowych górnych i dolnych, krypta B3 pochówek 3, fot. H. Głąb
Myositis ossificans traumatica (postępujące kostniejące zapalenie mięśnia) na trzonie prawej kości udowej), krypta B5 pochówek 14, fot. H. Głąb
Czaszka męska z wyraźnym, poważnym przyżyciowym urazem nosa. Skrzywiony jest również kolec nosowy dolny, krypta B9 pochówek 4, fot. H. Głąb
Czaszka mężczyzny z mocno wykształconą guzowatością potyliczną zewnętrzną w postaci „dziobu papuziego”, krypta B5 pochówek 19, fot. H. Głąb
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Ryc. 21. Torus palatinus. Częstość występowania zdecydowanie większa w populacjach arktycznych, związana najprawdopodobniej z forsowaniem aparatu żucia, czynnikami genetycznymi oraz rodzajem diety, krypta
B7 pochówek 3 (Capasso, Kennedy, Wilczak 1999, s. 16–18), fot. H. Głąb
Ryc. 22. Mocno wykształcony grzebień krzyżowy pośrodkowy (dorosły mężczyzna), krypta B5 pochówek 25, fot.
H. Głąb
Ryc. 23. Widok w projekcji bocznej czaszki męskiej o delikatnej budowie. Zwraca uwagę odchylony w prawo kolec
nosowy dolny, krypta B9 pochówek 1, fot. H. Głąb
Ryc. 24. Mumifikacja prawej stopy i części podudzia, krypta 9 pochówek 1, fot. H. Głąb
Ryc. 25. Domniemany rozszczep podniebienia (palato schisis). Zmiana w obrębie podniebienia jest prawdopodobnie konsekwencją późniejszego pojawienia się torbieli linii środkowej (ang. midline cyst), krypta B9 pochówek 1, fot. H. Głąb
Ryc. 26. Dzienne spożycie poszczególnych produktów przez przedstawicieli gospodarstw rolnych, mieszkańców
posiadłości ziemskich i zamku w Sieradzu w XVI wieku
Ryc. 27. Dane izotopowe z bazyliki w porównaniu z innymi polskimi danymi izotopów stabilnych, opr. Laurie
J. Reitsema
Ryc. 28. Wskaźniki izotopowe zróżnicowane w zależności od lokalizacji pochówku w bazylice opr. Laurie J. Reitsema
Ryc. 29. Wskaźniki izotopowe właściwe dla obu płci, pochówki z bazyliki, opr. Laurie J. Reitsema
Ryc. 30. Czaszki mieszkańców Krakowa wybrane do rekonstrukcji – nr 1 i 2
Ryc. 31. Czaszka mężczyzny wybrana do rekonstrukcji – nr 3
Ryc. 32. Wydruki 3D czaszek nr 1, 2 i 3
Ryc. 33. Etapy prac rekonstruktorskich: nakładanie poszczególnych mięśni twarzy
Ryc. 34. Etapy prac rekonstruktorskich: nakładanie markerów grubości tkanek
Ryc. 35. Rekonstrukcja antropologiczna na podstawie czaszki nr 1 – ujęcie frontalne i prawy półprofil
Ryc. 36. Rekonstrukcja antropologiczna na podstawie czaszki nr 2 –ujęcie frontalne i prawy półprofil
Ryc. 37. Rekonstrukcja antropologiczna na podstawie czaszki nr 3 – ujęcie frontalne i prawy półprofil
Ryc. 38. Ostateczny wizerunek odtwarzanej postaci (mężczyzna w wieku maturus) w ujęciu artystycznym
Ryc. 39. Ostateczny wizerunek odtwarzanej postaci (kobieta w wieku adultus) w ujęciu artystycznym
Ryc. 40. Ostateczny wizerunek odtwarzanej postaci (mężczyzna w wieku maturus) w ujęciu artystycznym
Ryc. 41. Przygotowany do badań rekonstrukcyjnych, wyseparowany obraz czaszki osobnika płci męskiej, oznaczonego jako P2, fot. D. Zajdel
Ryc. 42. Przygotowany do badań rekonstrukcyjnych, wyseparowany obraz czaszki osobnika płci męskiej, oznaczonego jako P4, fot. D. Zajdel
Ryc. 43. Przygotowany do badań rekonstrukcyjnych, wyseparowany obraz czaszki osobnika płci żeńskiej, oznaczonego jako P9, fot. D. Zajdel
Ryc. 44. Obraz kontrolny rekonstrukcji osobnika oznaczonego jako P2 z naniesionymi siatkami markerów i rekonstrukcja , opr. i fot. D. Zajdel
Ryc. 45. Obraz kontrolny rekonstrukcji osobnika oznaczonego jako P4 z naniesionymi siatkami markerów i rekonstrukcja, opr. i fot. D. Zajdel
Ryc. 46. Obraz kontrolny rekonstrukcji osobnika oznaczonego jako P9 z naniesionymi siatkami markerów i rekonstrukcja, opr. i fot. D. Zajdel
Ryc. 47. Dno dziecięcej trumny wyściełane gałązkami jodły, krypta B8 pochówek 3, fot. M. Łuczak
Ryc. 48. Lawenda wąskolistna Lavandula (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lawenda, dostęp: 20.12.2019)
Ryc. 49. Wrotycz pospolity Tanacetum vulgare: A) koszyczek (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrotycz_pospolity, dostęp: 20.12.2019)
Ryc. 50. Rośliny, którymi została wypchana poduszka, fot. M. Łyczak
Ryc. 51. Macierzanka Thymus sp. (rep. za: https://ecoblik.pl/macierzanka/macierzanka/, dostęp: 20.12.2019)
Ryc. 52. Hyzop lekarski Hyssopus officinalis (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Hyzop_(ro%C5%9Blina, dostęp: 20.12.2019)

223

S P I S I L U S T R AC JI

Ryc. 53. Len zwyczajny Linum usitatissimum: A) nasiono, B) owoc otwarty, C) owoc zamknięty(rep. za: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Len_zwyczajny, dostęp: 20.12.2019)
Ryc. 54. Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum: A) owoc (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Farbownik_
lekarski, dostęp 20.12.2019)
Ryc. 55. Żmijowiec Echium vulgare: A) owoc (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBmijowiec_zwyczajny,
dostęp: 20.12.2019)
Ryc. 56. Farbownik, lekarski/polny Anchusa officinalis/arvensis: A) owoc (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Farbownik_lekarski, dostęp 20.12.2019)
Ryc. 57. Nagietek lekarski Calendula officinalis: A) owoc (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagietek_lekarski,
dostęp: 20.12.2019)
Ryc. 58. Lnica pospolita Linaria vulgaris (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lnica_pospolita, dostęp
20.12.2019)
Ryc. 59. Ślaz kędzierzawy Malva Crispi: A) owoc (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alaz, dostęp:
20.12.2019)
Ryc. 60. Mak lekarski Papaver somniferum L.: A) nasiono (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mak_lekarski, dostęp 20.12.2019)
Ryc. 61. Duże wiązki roślin ułożone przy głowie i wzdłuż ciała zmarłego, częściowo osłaniały zwłoki, krypta B5
pochówek 12, fot. M. Łyczak
Ryc. 62. Rozmaryn Rosmarinus officinalis (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozmaryn_lekarski, dostęp: 20.12.2019)
Ryc. 63. Mięta Mentha L. (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99ta\0, dostęp: 20.12.2019)
Ryc. 64. Wiązki ziół ułożono bezpośrednio na ciele pod koszulą i żupanem, w celu spowolnienia rozkładu zwłok,
fot. M. Łyczak
Ryc. 65. Rośliny użyte do balsamacji zwłok, krypta B2 pochówek 11, fot. M. Łyczak
Ryc. 66. Rośliny użyte do balsamacji zwłok, krypta B5 pochówek 10, fot. M. Łyczak
Ryc. 67. Cykoria podróżnik Cichorium intybus (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cykoria_podr%C3%B3%C5%
BCnik, dostęp: 20.12.2019)
Ryc. 68. Kozłek lekarski Valeriana officinalis: A) owoc (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Koz%C5%82ek_lekarski, dostęp: 20.12.2019)
Ryc. 69. Bukwica zwyczajna Stachys officinalis L. (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Koz%C5%82ek_lekarski,
dostęp: 20.12.2019)
Ryc. 70. Chmiel Humulus L. (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Chmiel_zwyczajny, dostęp: 20.12.2019)
Ryc. 71. Marchew zwyczajna Daucuscarota L.: A) owoc (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Marchew_zwyczajna, dostęp: 20.12.2019)
Ryc. 72. Rumian psi Anthemiscotula L.: A) nasiono (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumian_psi, dostęp:
20.12.2019)
Ryc. 73. Lulek czarny Hyoscyamus niger L. (rep. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lulek_czarny, dostęp: 20.12.2019)
Ryc. 74. Udział procentowy roślin stanowiących wypełnienie materaca – próbka nr 1, krypta B8 pochówek nr 1:
1) drzewa (Alnus – olsza, Betula – brzoza i Tilia – lipa); 2) Mentha type (typ mięta); 3) Asteroideae undiff.
(astrowate-rurkowate); 4) Apiaceae (selerowate); 5) Poaceae (trawy); 6) Epilobium (wierzbownica); 7) Artemisia (bylica); 8) Rosaceae (różowate); 9) Cerealia type (typ zboża); 10) Verbena officinalis (werbena pospolita); 11) pozostałe rośliny zielne
Ryc. 75. Sporomorfy i palinomorfy wybranych taksonów, krypta B8 pochówek nr 1: A) Pinus sylvestris (sosna
zwyczajna); B) Rumex acetosa/acetosella (szczaw zwyczajny/polny); C) Tilia (lipa); D) Betula (brzoza);
E) Centaurea cyanus (chaber bławatek); F) Artemisia (bylica); H) Poaceae (trawy); I) Apiaceae (selerowate);
J) Mentha type (typ mięta); K) Mentha type; L) Asteroideae (astrowate-rurkowate); Ł) Cerealia type (typ
zboża); M, N) tetrada Epilobium (wierzbownica); O) Epilobium (wierzbownica); P) palinomorfa pozapyłkowa (NPP – non pollen palinomorphs); Q) palinomorfa pozapyłkowa; R) ascospora Kretzchmariadeusta
(zgliszczak pospolity); S) Filicales monolete (zarodnik paproci), fot. A. Noryśkiewicz
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Ryc. 76. Udział procentowy roślin stanowiących wianek grobowy, próbka nr 2, krypta B9 pochówek 12: 1) Pinus
sylvestris (sosna pospolita); 2) Papaver rhoeas type (typ mak polny); 3) Caryophyllaceae (goździkowate);
4) Chenopodiaceae (komosowate); 5) Apiaceae (selerowate); 6) Artemisia (bylica); 7) Asteroideae (astrowate-rurkowate); 8) Ceralia type (typ zboża); 9) Brassicaceae (kapustowate); 10) Poaceae (trawy); 11) Ranunculus acris type (typ jaskier ostry); 12) pozostałe rośliny zielne
Ryc. 77. Sporomorfy i palinomorfy wybranych taksonów: A) Papaver rhoes type (mak polny); B) Cerealia type (typ
zboża); C) Caryophyllaceae – typ Dianthus (goździkowate – typ goździk); D) Caryophyllaceae – typ Dianthus
(goździkowate – typ goździk), E–Ł – NPP, fot. A. Noryśkiewicz
Ryc. 78. Udział procentowy roślin stanowiących wypełnienie poduszki – próbka nr 3, krypta 9 pochówek 12:
1) Pinus sylvestris (sosna zwyczajna); 2) pozostałe drzewa (Betula – brzoza, Fagus sylvatica – buk zwyczajny, Quercus – dąb); 3) – Artemisia (bylica); 4) Apiaceae (selerowate); 5) pozostałe rośliny zielne
Ryc. 79. Sporomorfy i palinomorfy wybranych taksonów, krypta B9 pochówek 12: A) Mentha type; B, C) Gentiana (goryczka); D) Artemisia (bylica); E) Apiaceae (selerowate); F) tetrada Caryophyllaceae (goździkowate);
G) Caryophyllaceae (goździkowate); H) Malva type (typ malwa/ślaz); I) zlep Artemisia (bylica); J) NPP, fot.
A. Noryśkiewicz
Ryc. 80. Udział procentowy roślin stanowiących wypełnienie poduszki – próbka nr 4, krypta B9 pochówek 7:
1) drzewa (Fagus sylvatica – buk zwyczajny, Pinus sylvestris – sosna zwyczajna, Salix – wierzba); 2) Poaceae (trawy); 3) Artemisia (bylica); 4) Cerealia type (typ zboża); 5) Plantago lanceolata (babka lancetowata);
6) Rosaceae (różowate); 7) pozostałe rośliny zielne
Ryc. 81. Sporomorfy i palinomorfy wybranych taksonów, krypta 9 pochówek 9; A) Poaceae (trawy); B) Cerealia
type (typ zboża); C) Poaceae (trawy); D) NPP-Fungi; G–I) zlep pyłkowy niedojrzałych ziaren pyłku; J) NPP;
K–L) NPP-Fungi: Ł) NPP-Fungi; M) ogólny obraz spod mikroskopu w polu widzenia sześć NPP; N) Mentha
type (typ mięta), fot. A. Noryśkiewicz
Ryc. 82. Fragment próbki jedwabiu archeologicznego do badań mikrobiologicznych, fot. J. Szulc
Ryc. 83. Włókna w XVIII-wiecznym jedwabiu niezniszczonym przez mikroorganizmy (próbka kontrolna K1), fot.
J. Karbowska-Berent
Ryc. 84. Liczne chlamydospory obrastające włókna jedwabiu (próbka 5), fot. J. Karbowska-Berent
Ryc. 85. Wydłużone („puste” wewnątrz) bakterie na pofałdowanej powierzchni włókna jedwabiu (próbka 1),
fot. J. Karbowska-Berent
Ryc. 86. Pseudostrzępki i pseudokonidia prawdopodobnie promieniowców z rodzaju Streptomyces (próbka 2),
fot. J. Karbowska-Berent
Ryc. 87. Krótki żupan, krypta B7 pochówek 4: A) widoczna część okrywająca plecy, ubytki i zabrudzenia; B) przednia część ubioru, przed konserwacją, fot. A. Drążkowska
Ryc. 88. Krótki żupan, krypta B7 pochówek 4, po konserwacji, fot. A. Drążkowska
Ryc. 89. Fragment pasa kontuszowego po konserwacji, krypta B8 pochówek 6, fot. A. Drążkowska
Ryc. 90. Ferezja: A) przed konserwacją; B) po konserwacji, krypta B8 pochówek 4, fot. A. Drążkowska
Ryc. 91. Spódnica: A) przed konserwacją, B) po konserwacji, krypta B7 pochówek 1, fot. A. Drążkowska
Ryc. 92. Szkaplerz: A) in situ; B) po konserwacji, fot. M. Łyczak, M. Nowak
Ryc. 93. A, B) Obrączka (destrukt) krypta B9 pochówek 11 (11A/11B); C) awers medalika krypta B3 ze zniszczonego pochówku; D) rewers medalika krypta B3 ze zniszczonego pochówku, od lewej stan przed i po konserwacji, fot./oprac. M. Nowak
Ryc. 94. Drewniany krzyż z motywami dekoracyjnymi i inskrypcjami, krypta B2 pochówek 9, fot. M. Nowak
Ryc. 95. Drewniany różaniec in situ, krypta B3 pochówek 1, fot. M. Łyczak
Ryc. 96. Drewniany różaniec, krypta B3 pochówek 1, po konserwacji, fot. M. Nowak
Ryc. 97. Koronka, krypta B2 pochówek 9: A) obraz makroskopowy, B) obraz mikroskopowy, powiększenie 6,3×,
fot. B. Miazga
Ryc. 98. Koronka, krypta B2 pochówek 9. Obraz mikroskopowy wybranych obszarów: A) powiększenie 20×,
B) powiększenie 40×, fot. B. Miazga
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Ryc. 99. Koronka, krypta B2 pochówek 9. Obraz mikroskopowy wnętrza oplotu z widocznymi czarnymi włóknistymi strukturami, powiększenie 200×, fot. B. Miazga
Ryc. 100. Koronka, krypta B2 pochówek 9. Obraz mikroskopowy elementów metalowych tworzących koronkę, powiększenie 60×, fot. B. Miazga
Ryc. 101. Koronka, krypta B2 pochówek 9. Skręcona metalowa taśma. Na powierzchni zewnętrznej widoczne są
starcia złocistej powłoki, powiększenie 100×, fot. B. Miazga
Ryc. 102. Koronka, krypta B2 pochówek 9. Widma energetyczne XRF taśmy srebrnej: A) dwustronnie złoconej;
B) różne intensywności sygnałów złota w taśmie
Ryc. 103. Koronka, krypta B2 pochówek 9. Wyniki analiz metrycznych, fot. B. Miazga
Ryc. 104. Taśma z trumny, krypta B2 pochówek 11: A) obraz makroskopowy, B) obraz mikroskopowy, powiększenie 6,3×, fot. B. Miazga
Ryc. 105. Taśma z trumny, krypta B2 pochówek 11. Widmo energetyczne XRF taśmy
Ryc. 106. Taśma z trumny, krypta B2 pochówek 11. Stan zachowania taśmy: A, B) powiększenie 40×; C, D) powiększenie 100×, fot. B. Miazga
Ryc. 107. Fragment koronki, krypta B2 pochówek 3: A) obraz makroskopowy; B) obraz mikroskopowy, powiększenie 6,3×, fot. B. Miazga
Ryc. 108. Fragment koronki, krypta B2 pochówek 3. Obraz mikroskopowy badanej koronki. Numerami 1 do 4
oznaczono różne elementy tworzące koronkę wyodrębnione na podstawie obserwacji mikroskopowych,
powiększenie 40×, fot. B. Miazga
Ryc. 109. Fragment koronki, krypta B2 pochówek 3. Obraz mikroskopowy elementów koronki ukazujący podłużne żłobienia na powierzchni, powiększenie 200×, fot. B. Miazga
Ryc. 110. Fragment koronki, krypta B2 pochówek 3. Przykładowe wyniki pomiarów szerokości taśmy oplotu i średnicy dla nici określonej jako „gruba”, fot. B. Miazga
Ryc. 111. Fragment koronki, krypta B2 pochówek 3. Porównanie widm energetycznych XRF wybranych elementów
konstrukcyjnych koronki: taśmy metalowej (linia niebieska) i grubej nici (linia czerwona)
Ryc. 112. Fragment frędzli od sukni, krypta B2 pochówek 9: A) obraz makroskopowy; B) obraz mikroskopowy, powiększenie 20×, fot. B. Miazga
Ryc. 113. Fragment frędzli od sukni, krypta B2 pochówek 9. Nici w różnym stopniu zachowania: A) srebrzysty metalowy oplot bez większych depozytów korozyjnych, powiększenie 60×; B) nić skorodowana z widocznymi depozytami mineralnymi, powiększenie 100×, fot. B. Miazga
Ryc. 114. Fragment frędzli od sukni, krypta B2 pochówek 9. Przykładowe wyniki pomiarów szerokości taśmy oplotu i średnicy dla wybranej nici, fot. B. Miazga
Ryc. 115. Fragment frędzli od sukni, krypta B2 pochówek 9. Widmo energetyczne XRF wybranej nici
Ryc. 116. Tasiemka z trumny, krypta B9 pochówek 14: A) obraz makroskopowy; B) mikroskopowy, powiększenie
6,3×, fot. B. Miazga
Ryc. 117. Tasiemka z trumny, krypta B9 pochówek 14. Nici w różnym stopniu zachowania: A) złocisty metalowy
oplot bez grubych warstw korozyjnych, powiększenie 40×; B) nici skorodowane z widocznymi uszkodzeniami i depozytami mineralnymi, powiększenie 40×, fot. B. Miazga
Ryc. 118. Tasiemka z trumny, krypta B9 pochówek 14. Widmo energetyczne XRF wybranej nici
Ryc. 119. Taśma z dekoracji trumny dziecięcej, krypta B8 pochówek 1: A) obraz makroskopowy; B) obraz mikroskopowy, powiększenie 6,3×, fot. B. Miazga
Ryc. 120. Taśma z dekoracji trumny dziecięcej, krypta B8 pochówek 1. Stan zachowania taśmy, powiększenie 40×,
fot. B. Miazga
Ryc. 121. Taśma z dekoracji trumny dziecięcej, krypta B8 pochówek 1. Stan powierzchni elementów tworzących taśmę, powiększenie 160×, fot. B. Miazga
Ryc. 122. Taśma z dekoracji trumny dziecięcej, krypta 8 pochówek 1. Przykładowe wyniki pomiarów taśmy: A) drutu; B) nici z oplotem; C, D) taśmy, fot. B. Miazga
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Ryc. 123. Taśma z dekoracji trumny dziecięcej, krypta B8 pochówek 1. Zestawienie widm energetycznych XRF dla
wybranych elementów konstrukcyjnych metalowego galonu: (linia niebieska), drut (linia czerwona),
oplot nici (linia zielona)
Ryc. 124. Koronki od czepca, krypta B8 pochówek 2: A) obraz makroskopowy; B), C) obraz mikroskopowy, powiększenie 6,3×, fot. B. Miazga
Ryc. 125. Koronki od czepca, krypta B8 pochówek 2. Obraz mikroskopowy zmian korozyjnych, powiększenie 20×,
fot. B. Miazga
Ryc. 126. Koronki od czepca, krypta 8 pochówek 2. Przykładowe wyniki pomiarów nici z oplotem, powiększenie
20×, fot. B. Miazga
Ryc. 127. Koronki od czepca, krypta B8 pochówek 2. Zestawienie widm energetycznych srebrnej taśmy (linia niebieska) oraz oplotu nici (linia czerwona) dla koronki przedstawionej na ryc. 124C
Ryc. 128. Koronki od czepca, krypta B8 pochówek 2. Porównanie widm energetycznych oplotu nici czepca na powierzchni zewnętrznej (linia czerwona) oraz wewnętrznej (linia niebieska) dla koronki przedstawionej
na ryc. 124B
Ryc. 129. Nić z metalowym oplotem ze szkaplerza, krypta B7 pochówek 1: A) widmo energetyczne XRF oplotu nici;
B) zastawienie tabelaryczne; C) szkaplerz, fot. M. Nowak
Ryc. 130. Guz od żupana, krypta B5 pochówek 14. Widmo energetyczne XRF guza, fot. M. Nowak
Ryc. 131. Proteza podniebienia krypta B7 pochówek 1. Widmo energetyczne XRF protezy, fot. M. Nowak
Ryc. 132. Obrączka, krypta B9 pochówek 11A/11B. Widmo energetyczne XRF obrączki, fot. M. Nowak
Ryc. 133. Ogniwa łańcucha, krypta K2 znalezisko luźne. Widmo energetyczne XRF łańcucha, fot. M. Nowak
Ryc. 134. Pasyjka, strona wewnętrzna nogi, krypta B5 pochówek 4. Widmo energetyczne XRF pasyjki, fot. M. Nowak
Ryc. 135. Pasyjka, strona zewnętrzna, krypta B5 pochówek 4. Widmo energetyczne XRF pasyjki, fot. M. Nowak
Ryc. 136. Pierścień z monogramem IHS − oczko, krypta B7 pochówek 1. Widmo energetyczne XRF oczka,
fot. M. Nowak
Ryc. 137. Pierścień z monogramem IHS − obrączka, krypta B7, pochówek 1. Widmo energetyczne XRF obrączki,
fot. M. Nowak
Ryc. 138. Pierścień z monogramem IHS − lepiszcze, krypta B7, pochówek 1.Widmo energetyczne XRF lepiszcza,
fot. M. Nowak
Ryc. 139. Pierścień, krypta B3 pochówek 4. Widmo energetyczne XRF pierścienia, fot. M. Nowak
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GRAVE CRYPTS OF ST FRANCIS OF ASSISI CHURCH IN CRACOW
IN THE LIGHT OF INTERDISCIPLINARY STUDIES

Continuation of my scientific journey and studies of funeral culture has brought me to Cracow, to the
crypts of the church of St Francis of Assisi. This unique temple, located in the Old Town, at All Saints’
Square and St Francis Street has struck me with its beauty, as well as its interesting and dramatic history.
For ages the space below the church floor was used for funeral purposes. Among the numerous persons buried here there were prince Bolesław V the Chaste and his sister, Blessed Salomea of Poland, two
sons of Władysław I Łokietek (Ladislaus the Short), monastery benefactors, monks, nuns, burghers of
high status as well as high nobility, clergy, adults and children.
Such a wide-scoped study of this extraordinary necropolis was possible because of the project titled “Grave crypts of the St Francis of Assisi Church in Cracow in the light of interdisciplinary studies”,
funded by the National Science Center within the OPUS 12 competitive funding scheme (project number: 2016/23/B/HS3/01910). For the purposes of realization of this interdisciplinary project I have
gathered a large scientific team with representatives of many disciplines. It included archaeologists, art
historians, conservators, chemists, microbiologists, anthropologists, palaeogeneticists, palynologists,
archaebotanists, architects, archivists, geophysicists and textile specialists. I have also collaborated with
sculptors and specialists of the Police Central Forensic Laboratory in Warsaw. This is the first time burial crypts and the tombs they include were studied in such a complex and versatile way.
The majority of the underground chambers used for burials in the Cracow church were not marked
in any way on the surface of the floor. From one perspective it was a significant obstacle, but from another, a great challenge for archaeologists, allowing making of genuine discovery and testing of various
modern devices and survey methods.
In order to locate the crypts under the church and the cloister floor a noninvasive ground penetrating radar (GPR). During the survey 18 crypts were located (in the church and 4 crypts in the cloisters)
(Fig. 4), 13 were opened, and 12 sepulchral rooms were entered and comprehensively surveyed: nine in
the church (B1–B9) and three in the monastery cloisters (K1–K3) 1.

1

Crypts located under the church floor that were entered were marked with letter B and numbers from
1 to 9. Crypts located in the cloisters were marked with letter K and numbers from 1 to 4. Crypt K4 located in the
cloisters was completely filled with bones and functioned as an ossuary.
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The remaining 9 underground chambers 2 were studied with noninvasive methods only. The analysis was performed basing only on images from an inspection camera introduced through a small-diameter borehole. Some of the chambers were filled with debris, but in all cases the sepulchral function was
confirmed. Nine of them were located only with the use of GPR method – their location is not currently marked on the floor level and some of them are not included in any of the monastery records. Furthermore, the noninvasive survey results allowed to record with high probability remains of foundation
walls of old surface structures. Such spectacular survey results were possible due to the accepted methodology. Outstanding value of such surveys comes from the fact that during one project detailed noninvasive (GPR) reconnaissance was performed with the testing of applicability of several types of devices and then exploration (archaeological) and measurement (architectonic) works were correlated with
the results. Such detailed noninvasive methods allowed to define the locations where the floor should
be removed and openings to the crypts should be pierced. Each time it was necessary do define it very
precisely, since we were allowed to remove only 5 floor tiles 30 x 30 cm. Use of inspection camera was a
valuable experience. We were able to evaluate its usefulness for the analysis of crypt preservation status, estimates of crypt sizes and definition of the number of burials inside. Very interesting conclusions
were appearing, when we were able to confront the image from the camera with the reality observed after opening of subsequent crypts. The noninvasive survey was an important alternative that allowed us
to study chambers inaccessible to us for various reasons. The camera allowed us to confirm the existence
of other underground chambers and their sepulchral function. Unfortunately it allowed only a very general evaluation of these chambers.
Exploratory and non-invasive surveys allowed to state, that the crypts under the Franciscan
church and the cloisters did not constitute a unified, compact spatial system of underground chambers and are not consistent architectonically nor chronologically. They have not been designed during
the same time. Their locations within the church space seem to be quite accidental. It results from the
fact, that they were built at the moment a demand appeared, when wealthy families expressed the will
to bury their close ones in these underground chambers. For this purpose more or less prestigious locations were chosen. Location of a tomb depended on the person’s status, and in case of clergymen, on
the function within the order. In case of laymen both the social status and family wealth were important, since more exposed location of a crypt required much larger financial contribution. A place under
the church floor was also available to the benefactors of the church and the monastery. The studies reveal, that the crypts have been built in locations previously occupied by other brickwork funeral objects.
This suggests that location of new underground chambers was sometimes chosen quite spontaneously,
without an analysis of location of older tombs.
Both maps of father Alojzy Karwacki were of special importance to us, since the marked tombs are
linked with specific persons or families. In the situations, where no other premises were present, this allowed to perform a general, probable identification of the persons.
After the crypts were opened, there were numerous, standard activities to be performed and for
correctness and credibility of separate analyses we had to carry them out in a proper, always the same
sequence. Thus the procedures were prepared that allowed us to maintain the same sequence and to remember about specific tasks. Work of archaeologists was not limited to exploration of the crypts, making an inventory of architectural structures and burials, but also included taking of various samples to
be studied by other scientists. Microbiological material was secured in the first place.
Before disinfection, I descended into the crypt with an assistant, who helped me in proper taking
and marking of samples. Material was taken from various places, including coffins, skeletons, clothes
and walls, each time on an identical area, so that the results could be compared. Then, after disinfection
the drawing documentation was prepared and architectonic analyses were made by architects. Underground chambers were additionally documented with 3D scanning method. After scanning the record2

Basing on arrangements with the Voivodeship Historical Monument Protection Administration in Cracow.
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ing of the inventory of the burials and gathering of other samples commenced: textiles for dye analyses
and technical analyzes, plants from the pillows, mattresses, wreaths, bouquets. From the remains we
sampled molar teeth for DNA analysis, ribs for dietetic analyses. Also anthropological analyses were carried out in situ, including the remains placed in the sarcophagus of Bolesław V the Chaste.
The project I led allowed a comprehensive study of the burial crypts with the tombs. We have performed the analysis of crypt architectonic layout and recorded the full inventory with the use of state of
the art techniques. Besides, also sets of archaeological artifacts constituting tomb furnishing were studied in detail. Selected objects underwent metallographic analysis. The funeral clothes underwent costumology analysis and the fabrics were catalogued with the use of modern analytical methods, allowing
also dye identification. Also microbiological surveys of the crypts, human remains and grave furnishing elements were an important activity. Besides, artifacts important for the national heritage, being
a part of the furnishing, such as clothes and devotional items were taken for conservation. The project
was conducted on multiple areas and its aim was to show new directions of crypt studies. The performed
analyses will be presented in papers and several larger monographs.

