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KONSERWACJA XVII- I XVIII-WIECZNEJ DZIECI¢CEJ
ODZIE˚Y GROBOWEJ

ARCHEOLOGIA

Przedmiotem artyku∏u sà zabytki tek-
stylne wydobyte w trakcie prac archeo-

logicznych z krypt grobowych i grobów
podposadzkowych w koÊcio∏ach: p.w.
WNMP w Toruniu, p.w. Êw. Miko∏aja w To-
runiu1, p.w. Êw. Jana w Gdaƒsku2, p.w. Êw.
Êw. Piotra i Paw∏a w Tworkowie3, p.w.
NMP w Kostrzynie4 oraz w archikatedrze
p.w. Êw. Jana w Lublinie5. Tylko 3 egzem-
plarze spoÊród 19 od razu po wydobyciu
poddano konserwacji6. Pozosta∏e frag-
menty dzieci´cej odzie˝y pozostawiono
bez dodatkowego zabezpieczenia. Niektóre
z tkanin czeka∏y a˝ 14 lat na konserwacj´.

Ze wzgl´du na z∏y stan zachowania
tekstyliów nie mo˝na by∏o dokonaç ana-
lizy kostiumologicznej bez przeprowa-
dzenia konserwacji. Konserwacji podda-
no 29 fragmentów ubiorów, które stano-
wi∏y wyposa˝enie pochówków dzieci´-
cych7. Cz´Êç z nich, zachowanà w wi´k-
szych fragmentach, zrekonstruowano, od-
twarzajàc pierwotnà form´ i krój. Uda∏o
si´ wykonaç 17 pe∏nych rekonstrukcji: ˝u-
panów, nakryç g∏owy, obuwia, sukienek
grobowych i koszulek. Konserwacji pod-
dano odzie˝ uszytà specjalnie na ceremo-
ni´ pogrzebowà wed∏ug obowiàzujàcych
w danym okresie kanonów mody; odzie˝,
którà dzieci nosi∏y za ˝ycia; „Êmiertel-
ne” koszulki oraz ubiory przerobione
specjalnie na potrzeby ceremonii pogrze-
bowej z odzie˝y codziennego u˝ytku. 

W niniejszym artykule przedstawio-

1. Wams z krypty grobowej w koÊciele p.w. Êw. Miko∏aja w Toru-
niu; po konserwacji. Wszystkie fot.: A. Drà˝kowska.

1. Wams from a tomb crypt in the church of St. Nicholas in Toruƒ;
after conservation. All photos: A. Drà˝kowska.

ny zostanie opis prac wykonanych w ramach kon-
serwacji tylko kilku z wy˝ej wymienionych egzem-
plarzy zabytkowej odzie˝y dzieci´cej.

Opisy odzie˝y
Koszulka Anny Majremanówny, zmar∏ej w 1619 r.8,
wydobyta zosta∏a w 1983 r. z krypty grobowej w ko-
Êciele p.w. WNMP w Toruniu9. Uszyta zosta∏a spe-
cjalnie na ceremoni´ pogrzebowà z g∏adkiego, jedno-
litego jedwabiu, o splocie p∏óciennym 1/1, obecnie 
w kolorze ugru (wymiary: d∏. 63 cm, szer. 75 cm, d∏.
r´kawa 34 cm).

Jej krój jest bardzo prosty, ekonomiczny.
Koszulk´ zszyto, a w∏aÊciwie uformowano na ciele
zmar∏ego dziecka z jednego, prostokàtnego, przy-
marszczonego wokó∏ szyi kawa∏ka tkaniny. Szew
zakryto szerokà falbanà, pe∏niàcà rol´ ko∏nierza. Brak
jest Êladów zapi´ç i konstrukcyjnie wydzielonej cz´Êci
zakrywajàcej plecy. Nie wyst´pujà podkroje pod szyjà
i pod pachami. R´kawy sà d∏ugie i proste. Ko∏nierz
zdobiony haftem k∏adzionym o motywie roÊlinnym.
Poszczególne elementy konstrukcyjne po∏àczono
szwem fastrygowym. 

Koszulka jest przechowywana w Muzeum
Okr´gowym w Toruniu.
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Wams, pochodzàcy z po∏. XVII w., wydobyto w 1993 r.
razem ze spodniami z krypty grobowej w koÊciele
p.w. Êw. Miko∏aja w Toruniu10. Odzie˝ wykonana zo-
sta∏a specjalnie na ceremoni´ pogrzebowà dla kilku-
letniego dziecka, wg obowiàzujàcego w tym okresie
kanonu mody. Wykrojono jà z jedwabiu o splocie
at∏asowym, obecnie w z∏oto˝ó∏tym kolorze (wymia-
ry: d∏. przodu 46 cm, d∏. ty∏u 39 cm, d∏. r´kawów 
47 cm, d∏. baskiny 12,5 cm, szer. 6 cm). Krój przed-
niej cz´Êci jest jednodzielny. Ty∏ jest dwudzielny,
rozci´ty, bez zapi´ç. Wokó∏ szyi znajduje si´ niska
stójka. Szerokie r´kawy rozci´to od wewn´trznej
strony, wymodelowano z uwzgl´dnieniem g∏ówki
i podkroju pod pachami. Na wysokoÊci pasa doszyto
baskink´ z∏o˝onà z oÊmiu trapezowatych elementów. 
Wams ozdobiono srebrnà koronkà klockowà.
Koronk´ przyszyto: z przodu, w trzech pionowych
rz´dach (od nasady stójki do pasa), na szwy kon-
strukcyjne, na kraw´dzie wamsa i r´kawów, wokó∏

podkroju pod szyjà oraz na kolejne trapezowate ele-
menty baskinki. Z przodu pomi´dzy dwa centralnie,
pionowo biegnàce rz´dy srebrnej koronki przyszyto
25 guzów pasmanteryjnych, wykonanych z nici 
metalowej. Guzy pe∏nià jedynie funkcj´ dekoracyjnà,
imitujà zapi´cie.

Ubiór jest tymczasowo przechowywany w Pra-
cowni Dokumentacji i Konserwacji Zabytków Ar-
cheologicznych Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Miko∏aja Kopernika w Toruniu (il. 1).

Powijaki, pochodzàce z koƒca XVII lub prze∏omu
XVII-XVIII w., wydobyto w 1999 r. z krypty grobo-
wej (nr 7, trumna nr 3) w koÊciele p.w. NMP w Ko-
strzynie nad Odrà11. Wykonano je z jedwabnej ryp-
sowej wstà˝ki, obecnie w kolorze z∏otego ugru
(wymiary: d∏. 3 m 80 cm, szer. 3,8 cm). Prawdo-
podobnie z∏o˝ono w nich do grobu kilkudniowego
noworodka. 

Sposób u˝ycia powijaków by∏ bardzo prosty:
d∏ugà, jedwabnà wstà˝k´ ciasno owini´to wokó∏
niemowl´cia. Zabezpiecza∏a ona i ozdabia∏a tkanin´,
w którà zawini´te by∏o niemowl´. Prawdopodobnie
tkanina ta mia∏a kszta∏t zbli˝ony do kwadratu, nieste-
ty ˝aden jej fragment si´ nie zachowa∏. Brzeg koƒco-
wy wstà˝ki spi´to z przodu szpilkà, a na Êrodku przy-
czepiono u∏o˝onà p∏asko kokard´. 

Powijaki sà przechowywane w Pracowni Archeo-
logicznej Zamku Ksià˝àt Pomorskich w Szczecinie
(il. 2)12.

Sukienka, pochodzàca z koƒca XVII lub prze∏omu
XVII-XVIII w., zosta∏a wydobyta razem z czepkiem,
trzewikami i poduszkà w 1999 r. w koÊciele p.w.
NMP w Kostrzynie nad Odrà, z krypty grobowej 
(nr 7, trumna nr 1)13. Uszyto jà specjalnie na ceremoni´
pogrzebowà z jedwabnego, jednobarwnego ada-
maszku, w którym wzór kwiatowy uzyskano przez
zmian´ splotu at∏asowego 1/7 na satynowy 7/114.
Tkanina ma obecnie kolor ˝ó∏toz∏oty (wymiary: d∏.
93 cm, szer. do∏u 74 cm, d∏. r´kawa 17 cm). 

Krój sukienki jest prosty: przód jednodzielny, ty∏
dwudzielny, rozci´ty, bez zapi´ç. Przód zebrano
w cztery fa∏dy rozchodzàce si´ od kraw´dzi dekoltu
w kierunku boków. Ty∏ skrojony za szeroko, dlatego
kraw´dzie tkaniny za∏o˝ono po skosie w kierunku
r´kawów i po∏àczono je z ramionami. Dó∏ jest lekko
rozkloszowany. Dekolt okràg∏y, wykoƒczony pod-
wójnym pod∏o˝eniem tkaniny. R´kawki krótkie z do-
szytym dwudzielnym mankietem. Skrojone z g∏ówkà
i podkrojem pod pachami. D∏ugoÊç sukienki celowo
znacznie zwi´kszono, tkanina przekracza∏a lini´ stóp.
Wzd∏u˝ dolnej kraw´dzi sukienki, przy r´kawach,
wokó∏ mankietów przyszyto koronk´ klockowà o mo-
tywie roÊlinnym. 

Sukienka jest przechowywana w Pracowni Ar-
cheologicznej Zamku Ksià˝àt Pomorskich w Szcze-
cinie (il. 3).

2. Powijaki z krypty grobowej w koÊciele p.w. NMP w Kostrzynie;
po konserwacji i rekonstrukcji.

2. Swaddling clothes from a tomb crypt in the church of the Holy
Virgin Mary in Kostrzyn; after conservation and reconstruction.
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Sukienka, pochodzàca z koƒca XVII lub z prze∏omu
XVII-XVIII w., wydobyta razem z wiankiem i po-
duszkà w 1999 r. w koÊciele p.w. NMP w Kostrzynie
nad Odrà, z krypty grobowej (nr 7, trumna nr 4)15.
Sukienk´ uszyto specjalnie na ceremoni´ pogrzebo-
wà z jednobarwnego jedwabiu o splocie at∏asowym
1/716. Tkanina ma obecnie kolor ˝ó∏toz∏oty (wymiary:
d∏. 113 cm, szer. 90 cm, d∏. r´kawa 22 cm). 

Sukienka ma konstrukcyjnie wydzielonà tylko
przednià, dwudzielnà cz´Êç. Brak jest cz´Êci okrywa-
jàcej plecy i Êladów po mocowaniu zapi´ç. Uszyto jà
z dwóch, jednakowej wielkoÊci prostokàtnych ka-
wa∏ków at∏asu, po∏àczonych jednym szwem, od de-
koltu do dolnej kraw´dzi. Od miejsca zszycia roz-
chodzà si´ w dwóch kierunkach po dwie fa∏dy, na
Êrodku znajduje si´ pionowa listwa. Na listwie przy-
pi´to szpilkami zielone kokardy, w uk∏adzie od naj-
mniejszej do najwi´kszej. Sukienka nie ma podkroju
pod szyjà, ma∏y dekolt uformowano, zaginajàc i za-
prasowujàc tkanin´. R´kawy krótkie, wykrojone 
z uwzgl´dnieniem g∏ówki i podkroju pod pachami.
Przypi´to je do kraw´dzi sukienki szpilkami.
Sukienka jest przesadnie wyd∏u˝ona, przekracza
znacznie lini´ stóp. Wzd∏u˝ dolnej kraw´dzi i na r´-
kawach przyszyto wàskà, przymarszczonà, zielonà
wstà˝eczk´. 

Sukienka jest przechowywana w Pracowni Ar-
cheologicznej Zamku Ksià˝àt Pomorskich w Szcze-
cinie (il. 4).

˚upan, pochodzàcy z prze∏omu XVII i XVIII w.,
wydobyto wraz z okryciem wierzchnim w 2001 r. 
w archikatedrze p.w. Êw. Jana w Lublinie, w „Êrod-
kowej” krypcie grobowej. Uszyty zosta∏, do u˝ytku
codziennego, z g∏adkiego at∏asu jedwabnego, obecnie
w kolorze ciemnobràzowym (wymiary: d∏. 70 cm, d∏.
r´kawa 38 cm). 

Tylna cz´Êç ubioru ma krój jednodzielny.
Przednia cz´Êç jest dwudzielna, rozci´ta, zapinana na
15 pasmanteryjnych guzików, ozdobionych motywem
gwiazdki, które przeciàgano przez p´tlice wykonane
z plecionego sznurka. Górna cz´Êç ˝upana jest dopa-
sowana. Od pasa w dó∏ wyraênie poszerza si´, a po∏y
g∏´boko zachodzà na siebie. Po bokach znajdujà si´
rozporki i otwory na kieszenie. Pod szyjà doszyto
niskà stójk´. D∏ugie r´kawy wszyto g∏adko. Zapinano
je na haftki. Wszystkie kraw´dzie, rozporki, stójk´,
otwory na kieszenie obszyto sznureczkiem ozdobio-
nym z∏otà nicià.

˚upan jest przechowywany w archikatedrze p.w.
Êw. Jana w Lublinie (il. 5)17.

Odzie˝ wierzchnia, pochodzàca z prze∏omu XVII-
XVIII w., zosta∏a wydobyta wraz z ˝upanem w 2001 r.
w archikatedrze p.w. Êw. Jana w Lublinie, w „Êrodko-
wej” krypcie grobowej. Odzie˝ wykrojona zosta∏a 
z g∏adkiego jedwabnego at∏asu, obecnie w jasno-
bràzowym kolorze (wymiary: d∏. 80 cm, szer. w pasie 
44 cm). 

Odzie˝ ma nietypowy krój. Ty∏ jest jednodzielny,
przód zaÊ dwudzielny, rozci´ty, zapinany na 12 du-
˝ych, fioletowo-zielonych pasmanteryjnych guzów 
i p´tlice. Górna cz´Êç odzie˝y jest dopasowana. Od
pasa znacznie si´ poszerza, a po∏y g∏´boko zachodzà
na siebie. Pod szyjà jest ∏agodnie, pó∏okràg∏o pod-
krojona. Nie ma r´kawów. Po bokach znajdujà si´ 
rozporki. Wszystkie kraw´dzie obszyto sznureczkiem.
Staranne szwy za ig∏à, sposób zdobienia kraw´dzi
sznureczkiem, guzy i p´tlice przyszyte wzd∏u˝ roz-
ci´cia wskazujà, ˝e nie jest to odzie˝ jednorazowa.
Jednak bli˝sza analiza wykaza∏a, i˝ szwy za∏o˝ono na
zewn´trznej, widocznej stronie, a wzd∏u˝ sznureczka
zachowa∏y si´ Êlady w∏ókien innej tkaniny, byç mo-
˝e aksamitnej. Dlatego pojawi∏o si´ przypuszczenie,
˝e kilkuletniego ch∏opca ubrano w podszewk´, byç
mo˝e od kontusza. 

Odzie˝ wierzchnia jest przechowywana w archi-
katedrze p.w. Êw. Jana w Lublinie (il. 7)18.

3. Sukienka z krypty grobowej w koÊciele p.w. NMP w Kostrzynie;
po konserwacji.

3. Dress from a tomb crypt in the church of the Holy Virgin Mary
in Kostrzyn; after conservation.
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4. Sukienka z krypty grobowej w koÊciele p.w. NMP 
w Kostrzynie; po konserwacji. Sukienka nie ma cz´Êci
zakrywajàcej plecy, a r´kawki przyczepiono szpilkami do
kraw´dzi tkaniny.

4. Dress from a tomb crypt in the church of the Holy
Virgin Mary in Kostrzyn; after conservation.The back
part of the dress is missing and the sleeves had been
pinned to the edge of the fabric.

˚upan, pochodzàcy z prze∏omu XVII-XVIII w.,
wydobyto wraz z okryciem wierzchnim w 2001 r. 
w archikatedrze p.w. Êw. Jana w Lublinie, w „Êrod-
kowej” krypcie grobowej. Uszyty zosta∏ do u˝ytku
codziennego z wzorzystego, jedwabnego at∏asu,
obecnie w kolorze jasnobràzowym. Ornament stano-
wià du˝e kielichy kwiatowe i roÊliny u∏o˝one w wici,
umieszczone na przemian w oddzielnych kwaterach,
poprzedzielanych liniami falistymi (wymiary: d∏. 
60 cm,  szer. w pasie 27 cm, d∏. r´kawa 40 cm). 

Krój tylnej cz´Êci jest jednodzielny. Przednia cz´Êç
jest dwudzielna, rozci´ta, zapinana na 12 pasmante-
ryjnych guzików, które przeciàgano przez p´tlice wy-
konane z plecionego sznurka. Górna cz´Êç ˝upana
jest dopasowana, a dolna od pasa poszerzana. Po∏y
zachodzà na siebie. Pod szyjà ubiór wykaƒcza stójka
wygi´ta z przodu w formie ma∏ego ko∏nierzyka.

D∏ugie r´kawy, zapinane na ma∏e, metalowe haftki,
zosta∏y wszyte g∏adko. Dolne kraw´dzie od spodu
podszyto jedwabiem. Wszystkie kraw´dzie i stójka
ozdobione srebrnym sznureczkiem. 

˚upan jest przechowywany w archikatedrze p.w.
Êw. Jana w Lublinie (il. 6)19.

Odzie˝ wierzchnia, pochodzàca z prze∏omu XVII-
XVIII w., wydobyta wraz z ˝upanem w 2001 r. w ar-
chikatedrze p.w. Êw. Jana w Lublinie, w „Êrodkowej”
krypcie grobowej. Odzie˝ wykrojona zosta∏a z wzo-
rzystego jedwabnego at∏asu, obecnie w jasnobràzo-
wym kolorze (wymiary: d∏. 74 cm, szer. w pasie 
38 cm). Ornament stanowià bardzo g´sto rozmiesz-
czone kielichy abstrakcyjnych kwiatów, wyd∏u˝one
liÊcie i owoce przypominajàce ˝o∏´dzie. 

Odzie˝ ma nietypowy krój. Ty∏ jest jednodzielny,
przód zaÊ dwudzielny, rozci´ty, zapinany na 10 du˝ych
guzów i p´tlice. Wzd∏u˝ zapi´cia przyszyto ozdobne
szamerowanie. Górna cz´Êç odzie˝y jest dopasowa-
na. Od pasa znacznie si´ poszerza, a po∏y g∏´boko za-
chodzà na siebie. Pod szyjà jest ∏agodnie, pó∏okràg∏o
podkrojona. Nie ma r´kawów. Po bokach odzie˝y znaj-
dujà si´ rozporki. Wszystkie kraw´dzie obszyto sznu-
reczkiem. Prezentowana odzie˝ wierzchnia sposobem
wykonania przypomina ubiór wierzchni opisany
wczeÊniej. Prawdopodobnie strój ten równie˝ zosta∏
przygotowany z podszewki, byç mo˝e od kontusza. 

Odzie˝ wierzchnia jest przechowywana w archi-
katedrze p.w. Êw. Jana w Lublinie  (il. 8, 12)20.

Stan zachowania tkanin, przyczyny
zniszczeƒ i rodzaje zabrudzeƒ
Odzie˝ wydobyta z krypt grobowych znajdowa∏a si´
w bardzo z∏ym stanie. Zachowa∏a si´ jedynie we frag-
mentach, które by∏y porozdzierane i pozagniatane 
(il. 10). Tkaniny by∏y bardzo przesuszone. Na skutek
utlenienia fibroiny ∏ama∏y si´ pod dotkni´ciem, dla-
tego te˝ niemo˝liwe by∏o rozprostowanie ich przed
wykonaniem zabiegów konserwatorskich21. W∏ókna
by∏y poprzerywane, w wyniku czego na powierzchni
znajdowa∏y si´ liczne ubytki, a kraw´dzie by∏y po-
rozrywane i postrz´pione (il. 12). 

Kondycj´ tkanin os∏abi∏y zabrudzenia, szczelnie
oblepiajàce w∏ókna. Miejscami piasek tworzy∏ zbite
grudki. Do w∏ókien poprzylepiane by∏y równie˝



6. ˚upan from a tomb crypt in the
arch-cathedral of St. John in Lublin;
after conservation.

6. ˚upan z krypty grobowej w archi-
katedrze p.w. Êw. Jana w Lublinie;
po konserwacji.

5. ˚upan z krypty grobowej w archi-
katedrze p.w. Êw. Jana w Lublinie; po
konserwacji.
5. ˚upan extracted from a tomb crypt
in the arch-cathedral of St. John in
Lublin; after conservation.
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reczki i guziki ozdobione metalowà nicià. Oprócz
tego, ˝e metal trwale zabarwi∏ w∏ókna, miejscami
oblepi∏y je produkty korozji, które rozluênia∏y splot,
powodujàc kruchoÊç tkanin i ich ∏amliwoÊç. 

Najbardziej zniszczona by∏a cz´Êç odzie˝y okry-
wajàca plecy lub fragmenty tkaniny, które pod∏o˝ono
pod le˝àce w trumnie cia∏o. Elementy te poddane sà
najwi´kszemu naciskowi, który mo˝e w takim przy-
padku staç si´ katalizatorem procesów gnilnych.
Ponadto zwiàzki chemiczne powstajàce z rozk∏adu
cia∏a skumulowa∏y si´ w∏aÊnie w tej cz´Êci odzie˝y.

Analizujàc stopieƒ i rodzaj zniszczeƒ tkanin, 
wyró˝niono zniszczenia, które powsta∏y w trakcie jej
u˝ytkowania oraz stanowiàce wynik zalegania w kryp-
cie na ciele zmar∏ej osoby.

Powy˝sza klasyfikacja za kryterium podzia∏u
przyj´∏a czas powstania zniszczeƒ i zabrudzeƒ.
Czynniki, b´dàce przyczynà zniszczeƒ i zabrudzeƒ 
w czasie, gdy tkanina by∏a u˝ytkowana, podzielono
na mechaniczne i chemiczne. Mechaniczne wyst´po-
wa∏y zazwyczaj w kilku najbardziej charakterystycz-
nych miejscach. Najwi´ksze ich nat´˝enie skupia∏o

si´ wzd∏u˝ dolnych kraw´dzi odzie˝y. Zlokalizowano
tam liczne przetarcia, rozdarcia i naderwania. Lekkie
naderwania wyst´powa∏y tak˝e przy wlotach kiesze-
ni. Poprzecierane by∏y tak˝e kraw´dzie mankietów,
ko∏nierzyków oraz kraw´dzie wzd∏u˝ zapi´ç. Ten ro-
dzaj uszkodzeƒ rozpoznano na sukience, którà prze-
robiono ze starego stroju nale˝àcego do osoby doro-
s∏ej22, oraz na ˝upanach23, które ch∏opcy nosili za ˝y-
cia. Powy˝ej opisanych zniszczeƒ mechanicznych nie
by∏o natomiast na odzie˝y jednorazowej, którà skro-
jono z nowej tkaniny z myÊlà o ceremonii pogrze-
bowej24. Na odzie˝y rozpoznano równie˝ liczne
zabrudzenia wywo∏ane przez czynniki chemiczne.
Mo˝na przypuszczaç, ˝e cz´Êç z nich, na przyk∏ad
sp∏ownienie, zaplamienia, odbarwienia w wyniku
prania, powsta∏a w trakcie jej u˝ytkowania. 

Niestety, w kilku przypadkach zniszczenia tkanin
zosta∏y pog∏´bione przez przyj´tà przez archeologów
niew∏aÊciwà metod´ wydobywania tekstyliów oraz
ich nieprawid∏owe zabezpieczenie po wydobyciu.
Destrukcj´ pog∏´bi∏ równie˝ nieodpowiedni sposób
przygotowania zabytkowych tkanin do transportu.

szczàtki organiczne, fragmenty tru-
mien i drewnianych wiórów (il. 11).
Dodatkowo odzie˝ pokrywa∏a gruba
warstwa kurzu, co tworzy∏o dogodne
warunki do rozwoju mikroorganiz-
mów. W wyniku utleniania si´ barw-
ników roÊlinnych lub te˝ reakcji ze
zwiàzkami chemicznymi powstajàcy-
mi w trakcie rozk∏adu cia∏a tkani-
ny straci∏y swojà pierwotnà barw´.
Obiekty by∏y bardzo zaplamione,
m.in. wydzielinami powstajàcymi 
w trakcie rozk∏adu cia∏a ludzkiego.
Ich powierzchnia by∏a zagrzybiona,
pokrywa∏ jà bia∏y nalot. Pomi´dzy niç-
mi znajdowa∏y si´ kokony owadów.
Równie˝ srebrne koronki i guzy, któ-
rymi ozdobiono odzie˝, by∏y bardzo
zniszczone. 

W wielu przypadkach nastàpi∏a
degradacja nici metalowej. W naj-
gorszym stanie by∏a jej zewn´trz-
na warstwa, zwana owijkà (il. 9).
Tworzy∏a jà cieniutka metalowa
blaszka, która otacza∏a jedwabnà du-
sz´. W wielu miejscach owijka za-
chowa∏a si´ jedynie we fragmentach,
ods∏aniajàc jedwabne w∏ókna. Blaszka
w wyniku procesów korozyjnych
straci∏a swój pierwotny srebrny blask.
Miejscami mo˝na go jeszcze dojrzeç,
oglàdajàc koronki pod mikroskopem.
Na tkaninie, w miejscach, gdzie by∏a
przyszyta koronka, pozosta∏y ciemne
plamy po korozji owijki. Âlady po ko-
rozji metali pozostawi∏y na tkaninie
równie˝ szpilki, haftki oraz sznu-

7. Odzie˝ wierzchnia (prawdopodobnie podszewka od kontusza) 
z krypty grobowej w archikatedrze p.w. Êw. Jana w Lublinie; po
konserwacji.

7. Top clothes (probably lining from a kontusz) from a tomb crypt
in the arch-cathedral of St. John in Lublin; after conservation.
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fragmentów odzie˝y na sucho, obawiajàc si´ pog∏´-
bienia ich destrukcji. Poza tym usuwanie zabrudzeƒ
na sucho pozwoli∏oby jedynie pozbyç si´ nawar-
stwieƒ powierzchniowych. Pracujàc tà metodà, nie
uda∏oby si´ we w∏aÊciwy sposób oczyÊciç przestrzeni
mi´dzy w∏óknami i niemo˝liwe by∏oby równie˝ usu-
ni´cie poprzyklejanych grudek piasku i pozosta∏oÊci
organicznych. Zabieg ten ogranicza∏by si´ jedynie do
odkurzenia powierzchni. 

Wybrano zatem metod´ usuwania zabrudzeƒ 
na mokro. Zanim jednak podj´to zwiàzane z tym
czynnoÊci, delikatnie zwil˝ono w∏ókna, by je uela-
styczniç. Zaniechano tak˝e na wst´pie rozk∏adania
fragmentów odzie˝y i prostowania zgnieceƒ do
czasu, gdy jedwabie odzyska∏y nieco elastycznoÊci.

Wst´pne post´powanie jest niezwykle wa˝ne, ponie-
wa˝ moment wydobywania tkanin jest dla nich mo-
mentem krytycznym. Nagle obiekty zostajà przenie-
sione do zupe∏nie nowego Êrodowiska, odmiennego
od tego, w którym zalega∏y przez lata. Gwa∏townie
zmieniajà si´ wilgotnoÊç i temperatura ich przecho-
wywania. Problemy te sà cz´sto lekcewa˝one przez
archeologów, a eksploracja tak cennych znalezisk od-
bywa si´ niejednokrotnie bez nadzoru konserwatora25.
Cz´sto od tych czynników zale˝y mo˝liwoÊç prze-
prowadzenia konserwacji, rekonstrukcji, analizy kos-
tiumologicznej, a w skrajnych sytuacjach od po-
st´powania archeologów zale˝y nawet przetrwanie
obiektu. 

Dezynfekcja
Dezynfekcji omawiane obiekty
poddano dwa razy. Pierwszy
raz przed przystàpieniem do
prac konserwatorskich. Zabytki
umieszczono wówczas w komo-
rze gazowej i poddano dzia∏a-
niu tlenku etylenu. Po oczysz-
czeniu tkanin powtórzono za-
bieg dezynfekcji, nak∏adajàc p´-
dzelkiem na tkaniny 0,5% roz-
twór p-chloro-m-krezolu w me-
tanolu (PCMC)26. Nast´pnie
tkaniny zawini´to w worki 
i przez dwa tygodnie pozosta-
wiono pod dzia∏aniem trucizny.
Zabieg dezynfekcji powtórzono
ze wzgl´du na specyfik´ Êro-
dowiska, z jakiego wydobyto
tkaniny (krypty grobowe i gro-
by podposadzkowe) oraz oba-
wy, ˝e oczyszczanie nie zosta-
∏o przeprowadzone do koƒca, 
a pozostawione zabrudzenia
mog∏y stanowiç po˝ywk´ dla
rozwoju mikroorganizmów. 
W trakcie przeprowadzania za-
biegu zachowano du˝à ostro˝-
noÊç, majàc na uwadze wysokà
toksycznoÊç substancji.

Oczyszczanie tkanin
Stan zachowania tkanin narzu-
ci∏ sposób oczyszczania obiek-
tów. Zdeterminowa∏ równie˝
kolejnoÊç wykonywanych czyn-
noÊci. Wszystkie tkaniny, które
trafi∏y do pracowni, by∏y prze-
suszone i ∏amliwe. Dlatego te˝
odstàpiono od oczyszczania

8. Top clothes (probably lining from a kontusz) extracted from a tomb crypt in the arch-
cathedral of St. John in Lublin; after conservation.

8. Odzie˝ wierzchnia (prawdopodobnie podszewka od kontusza) z krypty grobowej w archika-
tedrze p.w. Êw. Jana w Lublinie; po konserwacji.



62

W wi´kszoÊci przypadków od∏o˝ono na póêniej rów-
nie˝ odpruwanie srebrnych i z∏otych  koronek. 

Przed przystàpieniem do uelastyczniania w∏ókien
wykonano próby ró˝nymi Êrodkami chemicznymi.
Starano si´ odnaleêç substancj´, która spe∏nia∏aby
wszystkie oczekiwania konserwatorskie. Najlepsze
efekty uzyskano w trakcie zwil˝ania przesuszonych
w∏ókien 5% i 10% roztworem wodnym PEG-u 200
(glikolu polietylenowego) lub PEG-u 300. Substancje
te dodatkowo spulchnia∏y zabrudzenia, dzi´ki czemu
∏atwiej by∏o z powierzchni tkanin usunàç twarde
grudki, nie pog∏´biajàc destrukcji w∏ókien. 

Zabieg nawil˝ania w∏ókien przeprowadzano bar-
dzo powoli, gdy˝ gwa∏towne namoczenie mog∏oby
spowodowaç zbyt du˝e napr´˝enia, które w rezulta-
cie doprowadzi∏yby do ich sp´kania i ca∏kowitego
os∏abienia spoistoÊci jedwabiu. Dlatego najpierw de-
likatnie zraszano ma∏e fragmenty tkaniny, a gdy ca∏a
powierzchnia by∏a ju˝ mokra, zanurzano jà w 10%
wodnym roztworze PEG-u 200 lub PEG-u 300,
w temperaturze 30-35°C. Po kilku dniach kàpiel
wzmocniono Preteponem G, który wykorzystano
jako Êrodek pioràcy. Dzi´ki kàpielom w PEG-u tka-
niny zwi´kszy∏y swojà odpornoÊç na czynniki me-
chaniczne, jednak w trakcie oczyszczania w dalszym
ciàgu trzeba by∏o zachowywaç du˝à ostro˝noÊç.
Dlatego te˝ tkaniny uk∏adano na szklanych p∏ytach

lub na siatkach z tworzywa sztucznego i dopiero 
wtedy usuwano nawarstwienia.  

Oczyszczanie przeprowadzono ma∏ymi partiami 
i ciàgle kontrolowano rezultaty pracy, obserwujàc tka-
nin´ pod mikroskopem. U∏atwia∏o to zlokalizowanie
i okreÊlenie zasi´gu i rodzaju zabrudzeƒ. Aby w∏aÊ-
ciwie i rzetelnie przeprowadziç zabieg oczyszczania,
niektóre fragmenty odzie˝y trzeba by∏o rozpruwaç,
pozszywane i pozaginane zakamarki stanowi∏y bo-
wiem miejsce, w którym zbiera∏y si´ zabrudzenia,
zw∏aszcza piasek i fragmenty wyÊció∏ki. Dlatego te˝
w trakcie usuwania zabrudzeƒ skalpelem ostro˝nie
rozpruwano mankiety, stójki oraz brzegowe wykoƒ-
czenia kraw´dzi, tak by nie przeciàç nadwer´˝onych
w∏ókien.

Du˝o problemów nastr´cza∏o równie˝ oczysz-
czanie tkanin z produktów korozji, pochodzàcych 
z metalowych detali pasmanteryjnych i szpilek.
Tworzy∏y one zwarte, sztywne nawarstwienia, wlepio-
ne mi´dzy w∏ókna. Usuwanie zespolonych produk-
tów korozji by∏o bardzo trudne, gdy˝ nale˝a∏o unikaç
powa˝niejszych ingerencji w struktur´ obiektu. Nie
zawsze by∏o to mo˝liwe. Zdarza∏o si´ bowiem, ˝e
os∏abione w∏ókna, w trakcie usuwania nawarstwieƒ
rdzy, kruszy∏y si´ i odpada∏y wraz z nià. W wyniku
tego procesu pojawia∏y si´ ubytki. Aby u∏atwiç
zmi´kczanie zabrudzeƒ, wykonywano próby i zdecy-
dowano zastosowaç na miejsca, gdzie pow∏oka ko-
rozyjna by∏a gruba – oprócz kàpieli w wodnym roz-
tworze PEG-u 200 – równie˝ kompresy z soli sodo-
wej zakwaszonej kwasem octowym27 lub cytrynowym.
Wykonywano równie˝ próby z winianem sodowo-
potasowym. Zwiàzki te zmi´kcza∏y nawarstwienia,
jednak nie przynosi∏y zadowalajàcego efektu, bo-
wiem nie udawa∏o si´ uniknàç niewielkich ubytków
oraz pozbyç rdzawych zaplamieƒ wyst´pujàcych na
powierzchni jedwabiu, b´dàcych Êladem kontaktu 
z korodujàcym metalem. Poza tym kompresowanie
nale˝a∏o powtarzaç, co z kolei dodatkowo os∏abia∏o
w∏ókna. Tkaniny wielokrotnie p∏ukano, a ostatnià 
kàpiel wykonano w wodzie destylowanej.

W trakcie oczyszczania starano si´ uwolniç
obiekty od brudnych nawarstwieƒ uszczelniajàcych
ich powierzchni´. Dok∏adano staraƒ, aby czynnoÊç t´
wykonaç nale˝ycie, gdy˝ pozostawione osady, os∏a-
biajàc w∏ókna, mog∏y staç si´ êród∏em dalszej ich
destrukcji oraz po˝ywkà dla mikroorganizmów.
Zabrudzenia usuwano ig∏à preparacyjnà, skalpelem,
p´setà, mi´kkim p´dzelkiem i tamponami. Zabieg
oczyszczania tkanin nie by∏ czynnoÊcià jednorazowà.
Ze wzgl´du na specyfik´ wewn´trznych struktur
czynnoÊç oczyszczania w∏ókien przeprowadzano
wielokrotnie, dlatego te˝ by∏ to jeden z najbardziej
czasoch∏onnych etapów prac. 

Czas trwania zabiegu oczyszczania uzale˝niony
by∏ od nast´pujàcych czynników: 
q stanu zachowania obiektu;
q wielkoÊci obiektu;
q stopnia zabrudzenia;

9. Jeden z 25 guzów pasmanteryjnych, którymi ozdobiono dzie-
ci´cà odzie˝. Zdj´cie wykonano pod mikroskopem w znacznym
powi´kszeniu; widoczne zniszczenia metalowej owijki.

9. One of the 25 trimming studs used for decorating children’s
clothes. The photograph was taken with a microscope (enlarged 
10 x); visible damage of the metal twine.
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q rodzaju zabrudzeƒ: produkty procesów gnilnych, pia-
sek, wióry drewniane, wyÊció∏ka, plamy b´dàce 
wynikiem dzia∏ania grzybów i bakterii, plamy 
powsta∏e w wyniku kontaktu ze zwiàzkami che-
micznymi powstajàcymi w trakcie rozk∏adu cia∏a, 
produkty korozji metali;

q rodzaju tkaniny, z jakiej odzie˝ wykonano (g´stoÊç 
splotu, gruboÊç w∏ókna). 

Zdarza∏o si´ równie˝, ˝e odst´powano od do-
k∏adnego doczyszczania w przypadkach, gdy konty-
nuowanie prac mog∏o pog∏´biç destrukcj´ obiektu28.
W takich sytuacjach t´ czynnoÊç podejmowano po

dzonych próbach do wzmocnienia i zabezpieczenia
dzieci´cej odzie˝y grobowej u˝yto kompozycji, na
którà sk∏ada∏y si´ nast´pujàce substancje: Paraloid
B72, glikol polietylenowy 300 (PEG 300) w metanolu
i toluenie. Mieszanina ta w du˝ej mierze spe∏nia∏a
pok∏adane w niej nadzieje. Impregnat nak∏adano na
tkaniny p´dzelkiem tak, aby dok∏adnie pokry∏ ca∏à
ich powierzchni´. Zwracano równie˝ uwag´, aby
Êrodek wzmacniajàcy przeniknà∏ mi´dzy w∏ókna. Po
zakoƒczeniu nak∏adania impregnatu tkanin´ zawijano
szczelnie w worki foliowe. Tak zapakowane ma-
teria∏y odk∏adano do wysychania. 

raz kolejny tu˝ przed przystàpie-
niem do dublowania poszczegól-
nych elementów odzie˝y, gdy w∏ók-
na by∏y ju˝ osuszone i ujawnia∏y
si´ zanieczyszczenia niewidoczne
na mokrych tkaninach. Migrowa∏y
one zw∏aszcza na powierzchni´ tych
tkanin, które poddano impregnacji.
Odparowujàcy rozpuszczalnik, wspó∏-
tworzàcy kompozycj´ impregnatu,
wyprowadza∏ na powierzchni´ bru-
dy ukryte w zakamarkach splotu.

Impregnacja
Impregnacji poddawano tylko trzy
tkaniny, których w∏ókna by∏y bar-
dzo zniszczone, w wyniku czego ∏a-
ma∏y si´ przy ka˝dym dotkni´ciu29.
Bez kompozycji wzmacniajàcej nie
mia∏yby one szans na przetrwanie 
i rekonstrukcj´. 

Zabieg impregnacji polega∏ na
wprowadzeniu w struktury tkaniny
kompozycji wzmacniajàcej w∏ókna 
i zabezpieczajàcej jednoczeÊnie
przed szkodliwym dzia∏aniem czyn-
ników zewn´trznych30. Od kompozy-
cji u˝ywanej do impregnacji tkanin
wymaga si´, aby:
q zwi´ksza∏a wytrzyma∏oÊç tkanin

na czynniki mechaniczne, 
q stanowi∏a zabezpieczenie przed

czynnikami zewn´trznymi, 
q nadawa∏a w∏óknom elastycznoÊç, 
q dobrze penetrowa∏a przestrzenie

splotu tkaniny, 
q nie wywo∏ywa∏a zmian barwy

obiektu, nie usztywnia∏a w∏ókien, 
q by∏a odporna na zmiany tempera-

tury, wilgotnoÊci (niehigroskopij-
na), procesy starzenia,

q by∏a ∏atwa do usuni´cia (Êrodek
musi byç odwracalny).

Trudno by∏o jednak znaleêç
impregnat spe∏niajàcy wszystkie
wymienione cechy. Po przeprowa-

10. Odzie˝ wierzchnia (prawdopodobnie podszewka od kontusza) przed konserwacjà.
Na powierzchni widoczne zabrudzenia i zagniecenia.

10. Top clothes (probably lining from a kontusz) prior to conservation. Visibly soiled and
crushed surface.
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Stabilizacja procesu impregnacji wymaga∏a d∏u-
giego czasu. Istotne by∏o bowiem, aby odparowy-
wanie rozpuszczalników przebiega∏o bardzo powoli,
pod Êcis∏à kontrolà. Gwa∏towne odparowanie roz-
puszczalnika mog∏oby spowodowaç migracj´ impre-
gnatu z wewn´trznych struktur tkaniny na jej po-
wierzchni´. Gdyby dosz∏o do takiej sytuacji, substan-
cja wzmacniajàca nie spe∏ni∏aby swojego zadania 
i tkanina nadal pozosta∏aby wra˝liwa na czynniki
mechaniczne. 

Prawid∏owo na∏o˝ony impregnat zwi´kszy∏ wy-
trzyma∏oÊç na czynniki mechaniczne, jednak wokó∏
w∏ókien utworzy∏a si´ pow∏oka os∏abiajàca dzia∏anie
kleju u˝ywanego do zespajania oryginalnej tkaniny
zabytkowej z dubla˝em. 

Dublowanie i rekonstruowanie odzie˝y
Ze wzgl´du na to, ˝e poddana konserwacji dzieci´ca
odzie˝ zachowa∏a si´ we fragmentach, jej kraw´dzie
by∏y postrz´pione, miejscami porozrywane, a na po-
wierzchni znajdowa∏y si´ liczne ubytki, zdecydowa-
no si´ na przeprowadzenie zabiegu dublowania i od-

tworzenie brakujàcych cz´Êci stroju. Dodatkowym
argumentem, który przemawia∏ za takim post´powa-
niem, by∏ zamys∏ ekspozycji poddanej konserwacji
odzie˝y w gablotach muzealnych. Konserwatorom
zale˝a∏o zatem na zwi´kszeniu jej atrakcyjnoÊci pod
wzgl´dem wystawienniczym. 

Tkanina dublujàca wzmocni∏a zabytkowy jed-
wab. Uzupe∏ni∏a te˝ ubytki i pomog∏a po∏àczyç os∏a-
bione w∏ókna w ca∏oÊç. Zabieg ten umo˝liwi∏ prze-
prowadzenie rekonstrukcji, a nast´pnie odtworzenie
pierwotnej formy odzie˝y. Dzi´ki zastosowaniu
dubla˝u, którego jednak najwa˝niejszym zadaniem
by∏o docià˝enie starych w∏ókien i przej´cie funkcji
noÊnej31, pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç wyeksponowania
XVII- i XVIII-wiecznych tekstyliów na pionowo
ustawionych manekinach.

Podstawowym i najwi´kszym problemem by∏o
znalezienie odpowiedniego materia∏u dublujàcego
i w∏aÊciwego kleju. Na podstawie wielu przeprowa-
dzonych prób ustalono w∏aÊciwoÊci, jakimi powi-
nien charakteryzowaç si´ klej u˝yty do dublowania.
Nie powinien on mianowicie: 
q zmieniaç barwy tkaniny podklejanej,

11. ˚upan bardzo zabrudzony, jedwabne w∏ókna w wyniku przesuszenia uleg∏y skruszeniu, co doprowadzi∏o do zniszczenia wi´kszej cz´Êci
dolnej partii odzie˝y.

11. ˚upan, much soiled and with over-dry silk fibres which have crumbled, thus damaging the lower part of the apparel.
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tworzy∏ przeêroczysty „film”, przek∏adano go na
tkanin´ zabytkowà. Po zakoƒczeniu dublowania i re-
konstruowania poszczególnych elementów, przyst´-
powano do odtwarzania i modelowania ca∏ej formy
odzie˝y. JeÊli mia∏a ona pierwotnie metalowe ele-
menty pasmanteryjne, które w trakcie oczyszczania
odpruto, doszywano je (po oczyszczeniu) w te same

miejsca. W miar´ potrzeb miejscami dodatkowo
∏àczono obie tkaniny technikà iglanà.

Substancje, których u˝yto do dezynfekcji teks-
tyliów oraz sposób jej przeprowadzenia, spe∏ni∏y
oczekiwania konserwatorów i nie pog∏´bi∏y destrukcji
tkanin. Dzieci´ca odzie˝ grobowa przechowywana 
w suchych pomieszczeniach nie potrzebowa∏a 
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q pod wp∏ywem czasu zmieniaç 
swoich w∏aÊciwoÊci,

q ulegaç dzia∏aniu promieni s∏o-
necznych,

q byç zabarwiony (klej bezbarwny),
q wnikaç zbyt g∏´boko pomi´dzy 

w∏ókna,
q byç trudny do usuni´cia (zabieg 

musi byç odwracalny),
q wydostawaç si´ na prawà stron´ 

tkaniny w postaci plam,
q wchodziç w reakcje chemiczne 

z tkaninà zabytkowà,
q usztywniaç ani tkaniny zabytko-

wej, ani dubla˝u (powinien stwo-
rzyç elastycznà pow∏ok´),

q byç podatny na drobnoustroje,
q utrudniaç ∏àczenia dwóch tkanin 

(powinien dobrze je ∏àczyç).
Po przeprowadzeniu prób zde-

cydowano si´ na u˝ycie kleju akry-
lowego 498 HV (Lascaux), który wy-
kazywa∏ najkorzystniejsze w∏aÊci-
woÊci32. Tworzy on przeêroczysty
„film”, nabierajàcy pod wp∏ywem
ciep∏a w∏aÊciwoÊci klejàcych. Nie
usztywnia w∏ókien oraz ich nie pla-
mi. Jest odwracalny, a jego nadmiar
mo˝na ∏atwo usunàç. Nie pog∏´bia
destrukcji tkaniny zabytkowej, co
stanowi jeden z jego najwa˝niej-
szych walorów. Jedynà cechà nie-
po˝àdanà tego kleju by∏o zmniejsze-
nie si∏y ∏àczenia przy tkaninach
uprzednio poddanych impregnacji.

Materia∏em dublujàcym by∏
at∏as jedwabny i satyna. Po prze-
prowadzeniu analizy zachowanych
fragmentów, 17 egzemplarzy odzie˝y
wytypowano do zdublowania i zre-
konstruowania. Przed przystàpie-
niem do dublowania ka˝dy element
dzieci´cej odzie˝y rozpruto tak, aby
mo˝na by∏o go roz∏o˝yç p∏asko 
i g∏adko rozprasowaç. Na podstawie
zachowanych cz´Êci ubioru wyko-
nano szablony, wed∏ug których od-
twarzano brakujàce elementy, wy-
krawajàc je z tkaniny dublujàcej.
Klej najpierw nanoszono p´dzel-
kiem na papier silikonowy, a gdy

12. Odzie˝ wierzchnia (prawdopodobnie podszewka od kontusza) przed konserwacjà;
bardzo zabrudzona, przesuszona, z licznymi dziurami zw∏aszcza w cz´Êci okrywajàcej
plecy.

12. Top clothes (probably lining from a kontusz) prior to conservation, greatly soiled and
coagulated, with numerous holes, especially in the back.
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powtarzania tego zabiegu. Stroje eksponowane 
w krypcie grobowej w archikatedrze w Lublinie
pozostajà pod sta∏ym nadzorem konserwatorskim.
Glikol polietylenowy 200 i 300 u˝yty do uelastycz-
nienia w∏ókien zwi´kszy∏ wytrzyma∏oÊç tkanin na
czynniki mechaniczne. Dzi´ki temu mo˝liwe by∏o
rozprostowanie tkanin i przeprowadzenie kolejnych
etapów prac. Niestety, nie uda∏o si´ przywróciç pe∏-
nej elastycznoÊci tkaninom, z których uszyto jednà 
z sukienek (wydobytà w koÊciele p.w. NMP w Ko-
strzynie), ̋ upan i odzie˝ wierzchnià (wydobyte w archi-
katedrze w Lublinie). Dlatego te˝ zdecydowano si´
na wzmocnienie ich impregnatem. Os∏abia∏ on jednak
dzia∏anie kleju u˝ytego do dublowania. 

Ârodki wykorzystane przy oczyszczaniu teks-
tyliów nie pog∏´bia∏y destrukcji tkanin, zmi´kczy∏y
zabrudzenia i u∏atwi∏y ich usuwanie. Nie uda∏o si´
jednak usunàç wszystkich zaplamieƒ. Problemy 
wystàpi∏y równie˝ przy oczyszczaniu elementów 
pasmanteryjnych wykonanych z nici metalowej. 
W wi´kszoÊci przypadków silnie skorodowana owij-
ka kruszy∏a si´ i ∏ama∏a, odkrywajàc jedwabne w∏ók-
na. ˚adne zabiegi konserwatorskie nie mog∏y przy-
wróciç jej blasku. Mo˝na by∏o jedynie podjàç prób´
impregnacji pasmanterii. Impregnat, taki sam, które-
go u˝yto do wzmacniania tkanin, skleja∏ skorodowa-
nà owijk´, zapobiegajàc, a w∏aÊciwie zmniejszajàc jej
p´kanie i kruszenie si´. 

W trakcie rekonstruowania odzie˝y, która przed
z∏o˝eniem do grobu by∏a noszona na co dzieƒ, nie
pojawia∏y si´ wi´ksze problemy przy odtwarzaniu jej
przestrzennej formy. Choç konstrukcja odzie˝y jedno-
razowej jest znacznie prostsza, trudno by∏o uzyskaç
atrakcyjnà pod wzgl´dem wystawienniczym form´,
gdy˝ wi´kszoÊç strojów przygotowanych specjalnie
na ceremoni´ pogrzebowà formowano dopiero na
ciele dziecka le˝àcego w trumnie. Odzie˝ tego rodza-
ju nie ma konstrukcyjnie wydzielonej cz´Êci okrywa-
jàcej plecy, a niejednokrotnie r´kawki przypinane sà
szpilkami do bocznych kraw´dzi tkaniny (sukienka
uszyta z g∏adkiego jedwabnego at∏asu, wydobyta 
w koÊciele p.w. NMP w Kostrzynie).
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ARCHEOLOGIA

The article deals with textile monuments extracted
in the course of archaeological work from crypts

and tombs situated below floors in the churches of the
Assumption of the Holy Virgin Mary in Toruƒ, St.
Nicholas in Toruƒ, St. John in Gdaƒsk, St. Peter 
and Paul in  Tworków, and the Holy Virgin Mary  in
Kostrzyn as well as the arch-cathedral of St. John in
Lublin. The conservation encompassed 29 fragments
of children’s clothes, which comprised part of the
outfitting of children’s burials. 

Select examples of the apparel, preserved in 
larger fragments, were reconstructed by recreating
the original form and shape.  

The conserved clothes had been sewn specially
for the burial ceremony in accordance with the
fashion of the time; they are accompanied by clothes
worn by children while alive, “death” smocks, and
apparel specially made from refashioned daily
clothes. The conservation was conducted in the
Atelier for the Documentation and Conservation of
Archaeological Monuments in the Institutes of

Archaeology at the Miko∏aj  Kopernik University in
Toruƒ.

Since the conserved clothes were coagulated,
affected by fungi, damaged and dirty, they were first
disinfected in a gas chamber by using ethylene oxide.
After initial cleaning, the disinfection was repeated
by applying a 0,5% solution of m p-chloro-m-cresol
in methanol (PCMC). Prior to the cleaning, silk fibres
were moistened and rendered flexible by means of 
a 5% and 10% water solution of PEG 200 or PEG 300.
Several days later, the water bath was augmented
with Pretepon G, used as a washing agent. One of the
dresses and one of the ˝upans were impregnated
(Paraloid B72, polyethylene glycol 300 in methanol
and toluene) due to the damaged and weakened silk
fibres. The next stage involved duplicating and
reconstructing the missing elements of the clothes
with acrylic glue 498 HV (Lascaux); in places the
fabric was threaded together. Finally, trimmings
made out of metal thread were cleaned and protected
separately. 

CONSERVATION OF SEVENTEENTH- AND EIGHTEENTH-CENTURY BURIAL APPAREL




