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XII. Tekstylia

Podczas badań archeologicznych prowadzonych 
przez Instytut Archeologii UWr na placu Nowy Targ 
we Wrocławiu193 odkryto liczny zbiór przedmiotów 
z surowców pochodzenia organicznego. Były wśród 
nich m.in. tekstylia. Zachowaniu ich sprzyjało środo-
wisko, w którym je znaleziono. Jednak jego kwaśny 
charakter spowodował, że przetrwały głównie tekstylia 
z surowców zwierzęcych – wełny owczej, włosia koń-
skiego, jedwabiu, do absolutnych wyjątków natomiast 
należą wyroby z surowców pochodzenia roślinnego.

Ogółem znaleziono 459 pozostałości tekstylnych 
(aneks XII.1), czasem zachowanych w większej licz-
bie fragmentów. Były w tym: 386 tkanin wełnianych, 
2 tkaniny z włosia końskiego, 1 tkanina półwełniana, 
4 tkaniny jedwabne, 1 tkanina wełniano-jedwabna, 
3 tkaniny z surowca roślinnego, w tym 1 bawełnia-
na i 2 z surowca, którego bliżej określić się nie udało, 
5 wełnianych taśm, 1 wełniany frędzel, 5 jedwabnych 
pasamonów (tasiemek lub galonów), 3 wełniane nici 

lub sznurki, 1 sznurek z włosia, 3 sznurki jedwabne, 
5 nici lub sznurków z surowca roślinnego (w tym 1 sznur 
z łyka), 39 pozostałości filcu.

1 tkanina bawełniana, 3 tkaniny z nieokreślonego 
surowca roślinnego, 5 wełnianych taśm, 44 pozostało-
ści filcu, 5 jedwabnych pasamonów (tasiemek lub galo-
nów), 1 wełniany frędzel, 3 wełniane nici lub sznurki, 
1 sznurek z włosia, 5 sznurków z surowca roślinnego 
(w tym 1 sznur z łyka), 3 nici lub sznurki jedwabne.

Tekstylia zostały znalezione w warstwach osadni-
czych placu, w których jego badacze wydzielili 8 faz. 
Interesujące nas tu znaleziska pochodzą jedynie z faz 
od II do VII, czyli są datowane na okres od przełomu 
XII i XIII po koniec XIV w. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że z przełomu XII i XIII w. pochodzą jedynie 2 sznur-
ki, większość zabytków zaś – aż 360 – jest datowana na 
XIV w. Nie określono chronologii 2 tkanin jedwabnych 
oraz 2 wełnianych.

1. Wstęp

193 Kilka fragmentów średniowiecznych tkanin znalezio-
no w wykopie światłowodowym prowadzonym przez 
plac Nowy Targ podczas badań ratowniczych Instytutu 
Archeologii UWr w 2005 r. (Maik 2011, s. 215–223, 
362–363).

2. Materiały

a. Tkaniny wełniane

Tkaniny wełniane zostały sklasyfikowane według 
typologii opracowanej przez J. Maika, opartej na ich 
splocie (ryc. 769), kierunku skrętu przędzy osnowy 



876

i wątku oraz spilśnieniu tkaniny bądź jego braku, we-
dług poniższego schematu:

Splot

Niespilśnione Spilśnione

ZZ (SS)
ZS (SZ) 

oraz 
Z-S/Z-S

ZZ (SS)
ZS (SZ) 

oraz 
Z-S/Z-S

płócienny i pochodne typ 1 typ 2 typ 1a typ 2a 
skośny 2/1 typ 3 typ 4 typ 3a typ 4a
inne warianty skoś-
nego  2/1

typ 5 typ 6 typ 5a typ 6a

skośny 2/2 typ 7 typ 8 typ 7a typ 8a
inne warianty skoś-
nego 2/2 

typ 9 typ 10 typ 9a typ 10a

atłas typ 11 typ 12 typ 11a typ 12a

W badanym materiale wyróżniono tkaniny nastę-
pujących typów: 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 7, 7a, 8, 8a. 
W typologii tej nie zmieściły się 3 wyroby z powodu 
użycia w osnowie lub w wątku przędzy w różnych kom-
binacjach kierunku skrętu. Określono je dla porządku 
jako typy 1a/2a, 2/4 oraz 7/8. Z powodu niemożności 
oznaczenia niektórych parametrów nie określono typu 
10 tkanin.

Typ 1 (ryc. 770, 771)
Jest to 13 tkanin utkanych w splocie płóciennym 

z przędzy w skręcie ZZ. Nie są spilśnione. Jedna z nich 
jest datowana na XIII w., 2 kolejne na 2. poł. XIII – po-
czątek XIV w., a 10 pozostałych pochodzi z XIV w.

Są to w większości wyroby dobrej jakości, o gęsto-
ściach osnowy i wątku wynoszących ponad 10 nitek na 
1 cm. W wypadku 2 tkanin (nr 27 i 51), datowanych na 2. 
poł. XIII – początek XIV w., o gęstości osnowy wynoszą-
cej 21–22 i wątku 19–20 nitek na 1 cm, mamy niewątpli-
wie do czynienia z wyrobami czesankowymi. Tkaniny 
mają różne odcienie brązu, jednak czarna barwa nie-
których może świadczyć, że były poddane farbowaniu.

Typ 1a (ryc. 772)
Do typu 1a zaliczono 6 tkanin, z których jedna da-

towana jest na 2. poł. XIII – początek XIV w., a pozosta-
łe na XIV w.

Są to tkaniny w splocie płóciennym, z przędzy o tym 
samym, prawym kierunku skrętu w osnowie i w wątku, 
poddane folowaniu, jednakże jest ono w większości sła-
be, jedno- lub obustronne. Tylko XIV-wieczna tkanina 
(nr 399), z brzegiem woreczkowym, jest dobrze dwu-
stronnie spilśniona.

Opisywane tekstylia są średniej gęstości, niektóre 
mogły być barwione na czerwono lub czarno.

XII. Tekstylia

Ryc. 769. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Sploty 
tkanin wełnianych: a – płócienny; b – ryps; c – skośny 2/1;

 d – skośny 2/2. Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik

Fig. 769. Weaves used in woolen fabrics recorded at the Nowy 
Targ square in Wrocław, excavations 2010-2012.

 a – plain; b – rep; c – 2/1 twill; d – 2/2 twill. 
Drawing E. Wtorkiewicz-Marosik

Ryc. 770. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Tkani-
na wełniana typu 1 (nr 17) – XIII w. Fot. J. Słomska

Fig. 770. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Woolen fabric type 1 (no. 17) – 13th century. Phot. J. Słomska
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2. poł. XIII – początek XIV w., jedna na początek XIV w.,
a pozostałe na XIV w. W zespole tym wyróżniają się 
2 tkaniny. Jedna (nr 412), z XIV w., utkana została za-
sadniczo w splocie płóciennym, ale z paskami rypso-
wymi szerokości ok. 9 mm, rozmieszczonymi co ok. 
7,5 cm. Partie płócienne mają barwę brązowoczer-
woną, rypsowe natomiast – jasno- i ciemnobrązową. 
Jest to wyrób stosunkowo gruby, o gęstości 12/9/1 cm. 
Druga tkanina (nr 280), również XIV-wieczna, ma co 
drugą nitkę wątku w skręcie Z, co drugą w skręcie S, 
nie jest więc typowym wyrobem. Regularność zmiany 
kierunku skrętu wątku sugeruje, że był to zabieg ce-
lowy, nie zaś błąd tkacki, jednak cel, jaki zamierzano 
w ten sposób osiągnąć, jest trudny do określenia.

W dwóch tkaninach (nr 416 i 430) zaobserwowa-
no zwykłe brzegi, w kolejnej (nr 388) brzeg woreczko-
wy. Część tkanin typu 2 jest dość gruba, o gęstościach 
osnowy i wątku poniżej 10 nitek na 1 cm, ale większość 
ma gęstość przeciętną, między 10 i 16 nitek osnowy 
i wątku na 1 cm. Oprócz opisanej wyżej tkaniny pasia-
stej zauważono pojedyncze tkaniny barwy czerwonej 
i czarnej.

Typ 2a (ryc. 774, 775)
Są to 24 spilśnione tkaniny w splocie płóciennym, 

z przędzy w skręcie ZS, przy czym w wątku jednej z tka-
nin (nr 245) zaobserwowano pojedyncze nitki w skrę-
cie Z, co wynika prawdopodobnie z niedbałości tkacza 
(w odróżnieniu od opisanej wyżej tkaniny nr 280 typu 
2). W tkaninie nr 338 natomiast zauważono zakłóce-
nia w rytmie przerzucania wątku, spowodowane chyba 
również błędem tkacza.

Jedna z tkanin typu 2a jest datowana na 2. poł. XIII 
– początek XIV w., kolejne 5 – na początek XIV w., po-
zostałe na wiek XIV.

Prawie wszystkie tkaniny typu 2a są dobrze, a cza-
sem bardzo dobrze, obustronnie spilśnione. Są średniej 
gęstości (10–16 nitek osnowy i 7–16 nitek wątku na 
1 cm). Są to w większości tkaniny w różnych odcieniach 
brązu, ale na niektórych zaobserwowano barwę czer-
woną lub szarą.

Materiały

Ryc. 771. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Tkani-
na wełniana typu 1 (nr 51) – 2. poł. XIII–XIV w. 

Fot. J. Słomska

Fig. 771. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Woolen fabric type 1 (no. 51) – 2nd half of the 13th/14th 

century. Phot. J. Słomska

Ryc. 772. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Tkanina wełniana typu 1a (nr 286) – XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 772. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Woolen fabric type 1a (no. 286) – 14th century. 

Phot. J. Słomska

Typ 2 (ryc. 773)

Typ 2 stanowi 18 niespilśnionych tkanin w splocie 
płóciennym, z przędzy w skręcie ZS (prawym w osno-
wie, lewym w wątku), z których jedna jest datowana na 
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Ryc. 774. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Tkanina wełniana
typu 2a (nr 234) – XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 774. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Woolen fabric type 2a (no. 234) – 14th 
century. Phot. J. Słomska

Ryc. 773. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. Tkanina 
wełniana typu 2 (nr 412) –
XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 773. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Woolen fabric type 2, striped 
(no. 412) – 14th century. 
Phot. J. Słomska

Ryc. 775. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Tkanina wełniana typu 2a (nr 367) – XIV w. 
Fot. J. Słomska

Fig. 775. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Woolen 
fabric type 2a (no. 367) 
– 14th century. 
Phot. J. Słomska

XII. Tekstylia
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Typ 3 (ryc. 776)
Do typu 3 należy 9 niespilśnionych tkanin w splo-

cie skośnym 2/1 z przędzy w skręcie ZZ. Znaleziono je 
w warstwach datowanych na XIII w. (1 sztuka), 2. poł. 
XIII – początek XIV w. (1) oraz na XIV w. (7).

Są to wyroby średniej lub dobrej jakości, o gęsto-
ściach przekraczających 10 nitek osnowy i wątku na 
1 cm, a 3 z nich są nadzwyczaj delikatne. Gęstość ich 
osnowy wynosi od 20 do 32, a wątku od 14 do 27 ni-
tek na 1 cm. Na szczególną uwagę zasługuje tu tkanina 
nr 408 z XIV w., o gęstości 32/27/1 cm. Barwa tych 
tkanin waha się od jasnobrązowej do brunatnej, tylko 
w jednym wypadku mamy do czynienia z wyrobem 
czarnym, chyba farbowanym (nr 5 z XIII w.).

Typ 3a (ryc. 777)
Zaliczono do niego jedynie 2 tkaniny – jedną 

z XIII i jedną z XIV w. Utkane są w splocie skośnym 2/1, 
z przędzy w skręcie ZZ, zostały poddane folowaniu. 
Są to proste, grube wyroby, jedna ma 5 nitek osnowy 
i wątku na 1 cm, druga jest nieco cieńsza (10/8/1 cm). 
Pierwsza z nich jest czarna, druga zaś brunatna.

Typ 4 (ryc. 778–780)
Zbiór tkanin typu 4 (splot płócienny, skręt przędzy 

ZS, brak spilśnienia) liczy 102 egzemplarze, z których 
dwa są datowane na 3. ćw. XIII w., jeden na lata 60. XIII w.,
18 na 2. poł. XIII – początek XIV w., jeden na początek 
XIV w., 78 na XIV w., a chronologia  jednego  nie zo-
stało określona.

Wśród tkanin typu 4 można wyróżnić 3 grupy 
jakościowe. Najliczniejsze są tkaniny grube, o gęsto-
ściach osnowy od 5 do 11 nitek osnowy i od 6 do 11 
nitek wątku na 1 cm, a mniej liczne tkaniny średniej 
grubości, o gęstościach osnowy 12–16 i wątku 7–14 na 
1 cm. Wyróżnia się, wprawdzie nieliczna, złożona z 4 
egzemplarzy, grupa tkanin bardzo delikatnych, o gęsto-
ściach 20–23 nitek osnowy i 15–20 nitek wątku na 1 
cm. Trzeba też tu zauważyć, że tkaniny najgrubsze są 
mniej więcej dwa razy liczniejsze niż tkaniny średniej 
grubości.

W kilku tkaninach zaobserwowano brzegi boczne 
– zwykłe (4 sztuki) i woreczkowe (2). Większość opisy-
wanych tkanin jest w różnych odcieniach brązu, jednak 

widoczne są także barwy: czerwona i czarna. W jed-
nym wypadku mamy do czynienia z czerwono-czar-
nym pasiakiem (nr 75 z 2. poł. XIII – początku XIV w.), 
w jeszcze innych czarne są niektóre nitki osnowy czy 
wątku, czy też osnowa lub wątek są wyraźnie ciemniej-
sze. W jednym wypadku nitki są skręcone z włókien 
dwóch różnych odcieni (nr 37 z 2. poł. XIII – początku 
XIV w.).

Typ 4a (ryc. 781–785)
Jest to najliczniejszy typ wśród badanych tkanin 

wełnianych (w splocie skośnym 2/1, z przędzy w skrę-
cie ZS, poddane spilśnieniu), liczy bowiem 174 egzem-
plarze. Dwa z nich są datowane na XIII w., po jednym 
na lata 60. i 3. ćw. XIII w., 20 następnych jest z 2. poł. 
XIII – początku XIV w., 13 egzemplarzy wydatowa-
no na początek XIV w., kolejnych 136 na cały XIV w., 
a jedna jest niedatowana.

Również wśród tkanin typu 4a można zauważyć 
3 grupy jakościowe. Najliczniejsze są tkaniny grube, ma-
jące w osnowie od 7 do 11, a w wątku od 5 do 10 nitek na 
1 cm. Mniej liczne są wyroby średniej gęstości (w osno-
wie 12–15, w wątku 8–13 nitek na 1 cm) i tkaniny deli-
katne (osnowa – 16–19, wątek – 14–16 nitek na 1 cm).

Proporcje występowania wyrobów najgrubszych 
do tkanin średniej grubości są podobne jak w przypad-
ku tkanin typu 4, mianowicie ok. 2 : 1.

Także w tych tkaninach stwierdzono brzegi zwy-
kłe (3 egzemplarze) i woreczkowe (7). Tkanina nr 291 
z XIV w. zachowana jest w 2 fragmentach, z których 
jeden został zmarszczony, a drugi podwinięty i podszy-
ty roślinną nicią, której resztki się zachowały. Tkanina 
jest spilśniona jednostronnie, a kierunek podwinię-
cia wskazuje, że stroną prawą jest ta, która nie uległa 
spilśnieniu. Zmarszczone są również dwa inne frag-
menty (nr 136 i 193) z XIV w. – są to niewątpliwie frag-
menty odzieży.

Barwa tkanin jest – jak zwykle w wypadku zna-
lezisk archeologicznych – brązowa, od jasnej do bru-
natnej, przy czym zauważono także barwy: czerwoną, 
czarną, szarą i zielonobrązową.W jednym wypadku (nr 
358 z XIV w.) tkanina jest brązowo-czarnym pasiakiem.

Materiały
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Ryc. 776. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. Tkanina 
wełniana typu 3 (nr 408) –
XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 776. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Woolen fabric type 3
(no. 408) – 14th century. 
Phot. J. Słomska

Ryc. 777. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Tkanina wełniana 
typu 3a (nr 232) – XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 777. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Woolen fabric type 3a (no. 232) – 14th century. 
Phot. J. Słomska

XII. Tekstylia
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Ryc. 778. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Tkanina wełniana typu 4 

(nr 200) – XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 778. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Woolen fabric 

type 4 (no. 200) – 14th century. 
Phot. J. Słomska

Ryc. 779. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Tkanina wełniana typu 4 (nr 138) – XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 779. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Woolen fabric type 4 (no. 138) – 14th century. 

Phot. J. Słomska

Materiały
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Ryc. 780. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–
2012. Tkanina wełniana typu 4a, marszczona (nr 
136) – XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 780. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Woolen fabric type 4a, ruffled 
(no. 136) – 14th century. Phot. J. Słomska

Ryc. 781. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. Tkanina 
wełniana typu 4a (nr 171) – 
XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 781. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Woolen fabric type 4a 
(no. 171) – 14th century. 
Phot. J. Słomska

Ryc. 782. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Tkanina 
wełniana typu 4a, marszczona (nr 193) – XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 782. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Woolen fabric type 4a, ruffled (no. 193) – 14th century. 
Phot. J. Słomska
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Ryc. 783. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Tkanina wełniana 
typu 4a (nr 260) – XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 783. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Woolen fabric type 4a 

(no. 260) – 14th century. 
Phot. J. Słomska

Ryc. 784. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Tkanina wełniana typu 4a (nr 358) – 

XIV w. Fot. J. Słomska).

Fig. 784. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 

Woolen fabric type 4a 
(no. 358) – 14th century. 

Phot. J. Słomska

Ryc. 785. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Tkanina wełniana typu 4a (nr 420) 

– XIII w. Fot. J. Słomska 

Fig. 785. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Woolen fabric type 4a 

(no. 420) – 13th century. 
Phot. J. Słomska
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Typ 7 (ryc. 786, 787)
Do typu 7 należy 6 niespilśnionych tkanin w splo-

cie skośnym 2/2, z przędzy w skręcie ZZ. Wszystkie po-
chodzą z XIV w.

Są to wyroby wysokiej lub nawet bardzo wysokiej 
jakości. Dwie z nich mają gęstość wynoszącą 13 nitek 
osnowy i 11–12 nitek wątku na 1 cm, a pozostałe 23–26 
nitek osnowy i 17–28 nitek wątku na 1 cm.

Co najmniej jedna tkanina ma charakter wyrobu 
czesankowego (nr 261). Tkaniny mają barwę brązową, 
ale w jednym wypadku z czerwonym odcieniem.

Typ 7a (ryc. 788, 789)
Typ ten reprezentują 4 spilśnione tkaniny w splocie 

skośnym 2/2, z przędzy w skręcie ZZ. Są datowane na 
XIV w.

Jedna z tkanin ma gęstość poniżej 10 nitek osnowy 
i wątku na 1 cm, gęstość pozostałych oscyluje wokół 15 
nitek osnowy i wątku na 1 cm. Opisywane wyroby są 
brązowe, a jedna jest czarna.

Typ 8 (ryc. 790, 791)
Do typu 8 zaliczonych zostało 11 niespilśnionych 

tkanin utkanych w splocie skośnym 2/2 z przędzy 
w skręcie ZS. Trzy z nich pochodzą z XIII w., pozostałe 
z wieku XIV.

Są dobrej jakości – w 4 wypadkach gęstość osnowy 
wynosi 7–11, a wątku 6–8 nitek na 1 cm, w 4 kolejnych 
odpowiednio 13–16 i 10–12 nitek na 1 cm. Kolejne 
2 tkaniny mają gęstość osnowy równą 18, a wątku 
13–15 nitek na 1 cm. Jedna z tkanin ma 23 nitki osno-
wy i 15 nitek wątku na 1 cm (nr 230 z XIV w.).

Jedna z tkanin ma barwę czarną (nr 162 z XIV w.), 
pozostałe są brązowe.

Typ 8a (ryc. 792)
Trzy XIV-wieczne tkaniny zaliczono do typu 8a. 

Są w splocie skośnym 2/2, przędza ma skręt ZS, są 
spilśnione. Jedna z tych tkanin jest dość gruba (gęstość 
12/9/1 cm), pozostałe są bardzo delikatne (gęstość ni-
tek odpowiednio: 20/10/1 cm i 20/18/1 cm). Ostatnia 
z wymienionych powyżej tkanin ma zwykły brzeg. 
Wszystkie są brązowe.

Ryc. 786. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. Tkanina 
wełniana typu 7 (nr 405) – XIV w. 
Fot. J. Słomska

Fig. 786. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Woolen fabric type 7 
(no. 405) – 14th century. 
Phot. J. Słomska
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Ryc. 787. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–
2012. Tkanina wełniana typu 7 (nr 261) – XIV w. 

Fot. J. Słomska

Fig. 787. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Woolen fabric type 7 (no. 261) 

– 14th century. 
Phot. J. Słomska

Ryc. 788. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Tkanina wełniana typu 
7a (nr 126) – XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 788. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Woolen fabric 
type 7a (no. 126) – 14th century. Phot. J. Słomska

Ryc. 789. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Tkanina wełniana typu 
7a (nr 239) – XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 789. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Woolen fabric type 7a,  (no. 239) – 14th century.

 Phot. J. Słomska
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790 Ryc. 22. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Tkanina wełniana typu 8 (nr 227) – 
XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 790. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Woolen fabric type 8 (no. 227) – 
14th century. Phot. J. Słomska 

Ryc. 791. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–
2012. Tkanina wełniana typu 8 (nr 230) – XIV w. 

Fot. J. Słomska

Fig. 791. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Woolen fabric type 8 (no. 230) – 

14th century. Phot. J. Słomska 

Ryc. 792. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Tkanina wełniana typu 8a (nr 404) – XIV w. 
Fot. J. Słomska

Fig. 792. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. woolen fabric type 8a (no. 404) – 
14th century. Phot. J. Słomska 
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Typ 1a/2a
Tak została określona jedna, XIV-wieczna, spilśnio-

na tkanina w splocie płóciennym (nr 231), do której 
tkania użyto, zarówno w osnowie, jak i w wątku, nitek 
w skręcie Z i S, co – jak się wydaje – wynikało raczej 
z niedbałości tkacza niż z zamiaru uzyskania określo-
nego efektu końcowego, który i tak nie byłby widoczny 
pod kutnerem. Tkanina ma brzeg woreczkowy.

Typ 2/4
Do tego typu zaliczono bardzo zniszczoną, nie-

spilśnioną tkaninę nr 84, datowaną na 2. poł. XIII – 
początek XIV w., wykonaną z przędzy w skręcie ZS, 
w zasadzie w splocie skośnym 2/1, jednak z paskiem 
w splocie płóciennym, w którym są 2 czarne nitki (ca-
łość jest brązowa). Jest to gruba tkanina, ma 10 nitek 
osnowy i 8 nitek wątku na 1 cm.

Typ 7/8
Jest to XIII-wieczna, niespilśniona tkanina, utkana 

w splocie skośnym 2/2 (nr 12). W osnowie użyto przę-
dzy w skręcie Z, a wątek jest ułożony pasami – w skręcie 
Z i w skręcie S, co wydaje się raczej wynikiem niedbałej 
pracy tkacza niż chęcią uzyskania zamierzonego efektu. 
Tkanina ma niewielką gęstość (12/10/1 cm).

Materiały

b. Tkaniny z włosia końskiego (ryc. 793)

Dwie tkaniny (nr 52 z 2. poł. XIII – XIV w. i nr 385 
z XIV w.) wykonano z włosia końskiego. Obie wykona-
no w splocie płóciennym z wiązek 3–4 włókien, w zasa-
dzie nieskręconych. Krzyżują się ze sobą tylko pojedyn-
cze włókna, chyba przypadkowo. Tkaniny są czarne, 
z tym że jedna z nich (nr 52) ma pas z włókien koloru 
rdzawego (pierwotnie czerwonego?) szerokości 8 cm. 
Obie tkaniny są bardzo sztywne, a biorąc pod uwagę 
brak skrętu ich nitek (oznaczający brak przędzenia), 
musimy przyjąć, że miały one pierwotnie stosunkowo 
niewielkie rozmiary, determinowane długością koń-
skiego włosia. Tkaniny te musiały zatem mieć szcze-
gólne przeznaczenie. Na podstawie analogii etnogra-
ficznych należy podejrzewać, że mamy tu do czynienia 
z częściami sit lub ich półfabrykatów. Wiadomo, że sita 
wykonane z końskiego włosia były używane do przesie-
wania ziaren lub mąki (Moszyński 1967, s. 562). Wygląd 
takich przetaków i tradycyjny proces ich powstawania 
jest bardzo dobrze przedstawiony na wystawie skanse-
nu „Zagroda Sitarska”, należącego do Muzeum Ziemi 
Biłgorajskiej (http://skanseny.net/galeria/bilgoraj?lan-
g=pl). Tzw. płócienka, czyli siatki sit, tkało się tam na 
krosnach podnóżkowych lub prostych – ręcznych. 
W efekcie otrzymywano tkaniny identyczne z wrocław-
skimi, niektóre z nich również w kolorową kratę.

Ryc. 793. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Tkanina z włosia końskiego, prawdopodobnie sito 

(nr 52) – 2. poł. XIII–XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 793. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. horsehair fabric no. 52 (sieve) – 

2nd half of the 13th-14th century. 
Phot. J. Słomska
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c. Tkanina półwełniana (ryc. 794)

Z XIV w. pochodzi tkanina półwełniana (nr 334), 
tzn. wykonana z lnianej osnowy i wełnianego wątku. 
Osnowa rozłożyła się całkowicie, pozostały po niej je-
dynie ugięcia na wątku, który jest bardzo gruby, ma 
2–3 mm średnicy i skręt S. Jego gęstość wynosi 3 nitki 
na 1 cm.

d. Tkaniny jedwabne (ryc. 795–797)

W zabytkowym materiale tekstylnym pocho-
dzącym z badań na Nowym Targu można wyróżnić 
12 wyrobów włókienniczych w całości wykonanych 
z jedwabiu. Jedwab, będący włóknem białkowym pozy-
skiwanym z kokonów jedwabnika morwowego, należy 
do najszlachetniejszych i zarazem najdroższych surow-
ców włókienniczych, co tłumaczy jego słabą (niecałe 
3%) reprezentację w analizowanym zbiorze.

Wśród owych 13 wyrobów jedwabnych są tyl-
ko 4 tkaniny charakteryzują się splotem płóciennym. 
W trzech przypadkach osnowa posiada skręt Z, a wątek 
jest bezskrętny, w jednym natomiast zarówno osnowa, 
jak i wątek są pozbawione skrętu. Jedna z nich (nr 86) 
jest datowana na 2. poł. XIII – początek XIV w., jedna (nr 
435) na XIV w., chronologia kolejnych dwu nie jest znana.

e. Tkanina wełniano-jedwabna (ryc. 798)

Wyróżniającym się materiałem jest niewątpliwe 
pochodząca z XIV w. tkanina wełniano-jedwabna (nr 
315), w której – obok wełnianej osnowy – zastosowa-
no wełniany i jedwabny wątek. Wyrób ten powstał przy 
zastosowaniu splotu płóciennego i rypsu. W rezultacie 
użycia różnokolorowych nici wełnianych i jedwabnych 
oraz zróżnicowania splotowego powstał pasiak, w któ-
rym czerwone tło jest w splocie płóciennym, a paski ryp-
sowe mają barwę złotą (jedwab) lub brązową (wełna).

Ryc. 794. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Tkanina półweł-

niana (nr 334) – XIV w. 
Fot. J. Słomska

Fig. 794. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Half-woolen fabric (no. 334) – 

14th century. 
Phot. J. Słomska

Ryc. 795. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Tkanina 

jedwabna (nr 86) – 2. poł. XIII – 
pocz. XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 795. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 

Silk fabric (no. 86) – 2nd half of the 
13th-beginning of the 14th century. 

Phot. J. Słomska
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Ryc. 796. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. Tkanina 
jedwabna (nr 457) – brak 
datowania. Fot. J. Słomska

Fig. 796. Wrocław, Nowy Targ, 
excavations 2010-2012. Square, 
silk fabric (no. 457) – no dating. 
Phot. J. Słomska

Ryc. 797. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. Tkanina 
jedwabna (nr 459) – brak dato-
wania. Fot. J. Słomska

Fig. 797. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Silk fabric (no. 459) – no dating. 
Phot. J. Słomska

Ryc. 798. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. Tkanina 
wełniano-jedwabna (nr 315) – 
XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 798. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Silk-wool blend fabric (no. 315) 
– 14th century. 
Phot. J. Słomska
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f. Tkaniny z surowca roślinnego (ryc. 799)

Z bliżej nieokreślonego surowca roślinnego zosta-
ły wykonane 2 zwęglone tkaniny datowane na XIII w. 
Tkaniny zwęglone są w splocie płóciennym z przędzy 
w skręcie ZZ, ich gęstość wynosi 13/11/1 cm i 17/14/1 
cm. Stosunkowo wysoka gęstość świadczy, że są to 
prawdopodobnie tkaniny lniane.

Oprócz tego odkryto jedną tkaninę wykonaną z ba-
wełny, datowaną na 2. ćw. XIII w. (nr 3).  Charakteryzu-
je się bardzo wysoką jakością. Utkana została z przędzy 
w skręcie SS w splocie płóciennym. Jej gęstość wynosi 
20/17/1 cm. Ma barwę beżową.

g. Wełniane taśmy (ryc. 800, 801)

Na placu Nowy Targ znaleziono fragmenty pięciu 
wełnianych taśm, w literaturze archeologicznej zwanych 
też krajkami (por. Kamińska, Nahlik 1958, s. 97–98). Je-
den zabytek (nr 32 z 2. poł. XIII – początku XIV w.) skła-
da się z 2 mocno spilśnionych fragmentów w kolorze 
brązowym. Jest wykonany w splocie skośnym 2/1, z nici 
w skręcie ZS. W środku taśmy widoczny jest pas nici 
osnowy składający się z 2 nitek w S/2Z. Nie można wyklu-
czyć, że nici te miały inny kolor. Taśma ma zwykłe brzegi.

Kolejne 2 fragmenty (nr 243 i 335, oba z XIV w.) 
utkano na prostym krosienku lub bardku w splocie płó-
ciennym. W jednym przypadku wykorzystano przędzę 
w skręcie ZZ, w drugim natomiast w skręcie S/2Z. Obie 
taśmy mają zwykłe brzegi.

Do taśm wełnianych zaliczyliśmy też dwa wyroby 
(nr 117 i 295 z XIV w.), mimo że zachował się w nich 
tylko jeden brzeg i nie wiemy, czy dzisiejsza szerokość 
(ok. 5 cm) była szerokością pierwotną. Pierwsza z tka-
nin ma splot płócienny, druga zaś skośny 2/1, obie mają 
przędzę w skręcie SZ, są mocno obustronnie spilśnione. 
Ich cechą charakterystyczną jest zachowany brzeg, ma-
jący kształt wypustek przypominających frędzle długo-
ści ok. 0,5–1 cm i szerokości 2–3 mm. Pierwsza z taśm, 
obok opisanych wypustek wąskich, ma też szersze, 
w kształcie półkola. Taśma nr 295, w splocie skośnym, 
ma wzdłuż brzegu pasek czarnych nici osnowy.

Silne spilśnienie oraz nie najlepszy stan zachowa-
nia obu zabytków uniemożliwiły szczegółową analizę 
wykonania obu brzegów, ale bardzo przypominają one 
znaleziska z gdańskiej Wyspy Spichrzów (Grupa 2012, 
s. 238–241) i z Londynu (Crowfoot et al. 1992, s. 144–
145), które przez ich badaczki zostały określone jako 
podwiązki. Wyroby londyńskie powstały na wąskich 
krosienkach, a wypustki były wytworzone igłą w sposób 
przypominający cerowanie. Podobnie wykonane były 
zapewne też wypustki podwiązek z Gdańska. Sądzimy, 
że pozostałościami podwiązek mogą być także znalezi-
ska wrocławskie.

h. Wełniany frędzel (ryc. 802)

Wełniany frędzel datowany na XIV w. (nr 190) jest 
ciekawym, jednostkowym znaleziskiem w materia-
le wrocławskim. Prawdopodobnie był ozdobą torebki 
(jałmużniczki?) lub sznurka wiążącego płaszcz. Mie-
rzący 6 cm długości, został ozdobiony dekoracyjną ple-
cionką (węzłem tureckim).

i. Jedwabne pasamony – tasiemki lub galony 
(ryc. 803–806)

W tej kategorii wyróżniają się przede wszystkim 
ozdobne galony, czyli taśmy wykonane z zastosowa-
niem nici metalowych. W pochodzącym z placu Nowy 
Targ zbiorze tekstyliów znalazły się 2 zabytki tego typu 
(nr 24 i 34), oba wykonane na tabliczkach czterootwo-
rowych. Bez przeprowadzenia dodatkowych specjali-
stycznych badań nie można wprawdzie jednoznacznie 
stwierdzić, z jakiego dokładnie surowca został wykona-
ny metalowy oplot nici, był on jednak zapewne pozła-
cany bądź posrebrzany. Opisywane wyroby są wąskie, 
mierzą zaledwie 1,5 i 1,3 cm szerokości, ale dość dłu-
gie, mają odpowiednio 69 i 49 cm zachowanej długości. 
Chronologię tych zabytków określono na 3. ćw. XIII 
i 2. poł. XIII do początku XIV w.

Przy użyciu czterootworowych tabliczek powstały 
też kolejne dwie ozdobne tasiemki (nr 56 i 116), dato-
wane odpowiednio na 2. poł. XIII – początek XIV i na 
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XIV w., są one jednak nieco skromniejsze od uprzednio 
opisanych, ponieważ do ich produkcji nie wykorzysta-
no nici z metalowym oplotem.

Ostatnią z jedwabnych tasiemek (nr 127), z XIV w., 
wykonano na bardku lub małym, przenośnym krosien-
ku. Charakteryzuje się ona splotem płóciennym i małą 
szerokością, wynoszącą zaledwie 6 mm.

j. Wełniane nici lub sznurki (ryc. 807)

Do wyrobów wełnianych zakwalifikowano frag-
menty 2 nici w skręcie S (nr 69 z 2. poł. XIII – początku 
XIV w. i nr 236 z XIV w.) oraz 5 fragmentów jednego 
sznurka (nr 141) z XIV w. Wykonany został z 3 sznu-
reczków w skręcie lewym, które zostały ze sobą skręco-
ne w prawą stronę (Z/3S).

k. Sznurek z włosia (ryc. 808)

Z włosia końskiego wykonano jeden sznurek (nr 
262) skręcony z 3 sznureczków w skręcie lewym (S), 
które zostały następnie skręcone w prawą stronę (Z/3S). 
Fragment związany jest w supeł. Sznurek pochodzi 
z warstwy datowanej na XIV w.

l. Sznurki jedwabne (ryc. 809)

W grupie tej znajdują się 3 zabytki. W jednym 
przypadku (nr 2 – przełom XII i XIII w.) mamy do czy-
nienia ze znaleziskiem złożonym na pół i związanym 
w supeł. Być może sznurek miał skręt lewy (S). Zacho-
wana długość produktu wynosi ok. 25 cm. Drugi sznu-

rek (nr 132 z XIV w.) został wykonany z 4 nici skręco-
nych razem w lewo (S). Trzeci zabytek (nr 383 z XIV w.)
jest plecionką związaną w supeł. Wszystkie opisane 
sznurki jedwabne są koloru jasnobrązowego.

m. Sznurki z surowca roślinnego
 (ryc. 810, 811)

W zespole tym znajduje się  5 zabytków. Dwa ze 
znalezisk (nr 70, 71) są prostymi wyrobami wykonany-
mi w skręcie lewym (S). Są datowane na 2. poł. XIII – 
początek XIV w. Kolejny sznurek (nr 1) został skręcony 
z 2 nici prawoskrętnych, które skręcono razem w stronę 
lewą (S/2Z). Długość tego wyrobu wynosi ok. 30 cm, 
a grubość ok. 0,3 mm. Pochodzi z przełomu XII 
i XIII w. Ostatni z opisywanych wyrobów (nr 395) jest 
datowany na XIV w., skręcono go w skręcie Z z 2 nici 
cieńszych, o nieustalonym kierunku skrętu.

Z XIV w. pochodzi również gruby sznur z łyka (nr 
326).

n. Filc (ryc. 812–814)

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych 
na Nowym Targu znaleziono 39 pozostałości filcu. Ma-
teriał ten cechuje się różnym stopniem spilśnienia, od 
bardzo dobrego do średniego. Grubość produktów waha 
się od 2 do 5 mm. Znakomita większość jest w kolorze 
brązowym, a 6 fragmentów jest barwy czarnej.

W większości wypadków mamy do czynienia z od-
padami produkcyjnymi. Z zespołu zdołano wyodręb-
nić tylko jeden wyrób o konkretnym przeznaczeniu, 
jest to mianowicie wkładka do buta (nr 191 z XIV w.).

Ryc. 799. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Tkanina bawełniana (nr 3) – 
2. ćw. XIII w. Fot. J. Słomska

Fig. 799. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Cotton fabric 
(no. 3) – 2nd quarter of the 13th 
century. Phot. J. Słomska 
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Ryc. 800. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Wełniana taśma (nr 32) – 
2. poł. XIII–XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 800. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Woolen band 
(no. 32) – 2nd half of the 
13th/14th century. 
Phot. J. Słomska

Ryc. 801. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Wełniana taśma 
z dekoracyjnym brzegiem (nr 117) – 
XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 801. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Woolen band 
with decorative edge, (no. 117) – 
14th century). Phot. J. Słomska

Ryc. 802. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Wełniany frędzel 
(nr 190) – XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 802. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Woolen tassel 
(no. 190) – 14th century. 
Phot. J. Słomska
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Ryc. 803. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Jedwabny galon (nr 34) – 2. poł. XIII – pocz. XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 803. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Silk trimming (no. 34) – 2nd half of the 13th-beginning of the 
14th century. Phot. J. Słomska

Ryc. 804. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Jedwabna tasiemka (nr 56) – 2. poł. XIII – pocz. XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 804. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Silk trimming (no. 56) – 2nd half of the 13th-beginning of the 
14th century. Phot. J. Słomska

Ryc. 805. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Jedwabna tasiemka (nr 116) – XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 805. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Silk trimming (no. 116) – 14th century. Phot. J. Słomska
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Ryc. 806. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Jedwabna tasiemka (nr 127) – XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 806. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Silk trimming (no. 127) – 14th century. Phot. J. Słomska

Ryc. 807. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Wełniana nić (nr 69) – 2. poł. 
XII – pocz. XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 807. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Woolen thread 
(no. 69) – 2nd half of the 13th/beginning 
of the 14th century. Phot. J. Słomska

Ryc. 808. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sznurek z włosia (nr 262) – XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 808.Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Animal hair string (no. 262) – 
14th century. Phot. J. Słomska
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Ryc. 809. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Sznurek jedwabny pleciony             

(nr 383) – XIV w.
 Fot. J. Słomska

Fig. 809. Wrocław, Nowy Targ square, exca-
vations 2010-2012. Braided silk string 

(no. 383) – 14th century. 
Phot. J. Słomska 

Ryc. 810. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sznurek z surowca roślinnego 

(nr 1) – XII/XIII w. Fot. J. Słomska

Fig. 810.Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. String of plant fibres (no. 1) – turn of the 

12th and the 13th century. 
Phot. J. Słomska

Ryc. 811. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Sznur z łyka 

(nr 326) – XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 811.Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Remains 

of a tree-bast string (no. 326) – 
14th century. Phot. J. Słomska

Materiały
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Ryc. 812. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Filc (nr 120) – XIV w.
Fot. J. Słomska

Fig. 812.Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Felt 
(no. 120) – 14th century. 
Phot. J. Słomska 

Ryc. 813. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Wkładka do buta z filcu 
(nr 191 ) – XIV w. Fot. J. Słomska

Fig. 813.Wrocław, Nowy Targ square,
excavations 2010-2012. Felt insole 
(no. 191 ) – 14th century. 
Phot. J. Słomska

Ryc. 814. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Filc (nr 325) – XIV w. 
Fot. J. Słomska

Fig. 814.Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Felt (no. 325) – 
14th century. Phot. J. Słomska 
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Duża liczba znalezisk tekstylnych pochodzących 
z placu Nowy Targ we Wrocławiu, datowanych nie-
mal w całości na dwa stulecia – XIII i XIV, pozwala na 
wyciąganie wniosków dotyczących wielu kwestii. Są 
to m.in.: konsumpcja tekstyliów przez miejscową lud-
ność, pochodzenie tychże tekstyliów, proces wytwórczy 
i jego poziom, a także ewentualny rozwój miejscowego 
włókiennictwa. Ponadto można ocenić wpływ kon-
taktów z Europą Zachodnią oraz napływu zachodnich 
osadników (do Wrocławia i w ogóle na Śląsk) na rozwój 
technik włókienniczych, ale też na potrzeby konsump-
cyjne miejscowej ludności.

Wyciąganie tych wniosków utrudnia fakt niejed-
norodnego zachowania w ziemi różnych tekstyliów, co 
skutkuje prawie całkowitym brakiem wyrobów wyko-
nanych z surowców roślinnych. Trzeba zatem pamię-
tać, że nasza wiedza o włókiennictwie wrocławskim 
i o używaniu tkanin przez mieszkańców okolic placu 
Nowy Targ we Wrocławiu będzie niepełna, albowiem 
niemal niczego nie dowiemy się ani o miejscowym płó-
ciennictwie, ani o używaniu tkanin lnianych.

Należy więc zacząć od tego, że niewątpliwie w po-
wszechnym użyciu były tkaniny wełniane różnej gru-
bości, które bardzo często były folowane, co na pewno 
podnosiło ich walory użytkowe – lepiej chroniły przed 
zimnem i wilgocią. W większości były to tkaniny pro-
ste, tanie, ale jednocześnie praktyczne.

Na uwagę zasługuje znalezienie tkaniny półweł-
nianej, w której osnowa była lniana, a wątek wełniany. 
Taki dobór surowca miał na celu obniżenie kosztów 
produkcji, a jednoczesne spilśnienie tkaniny powodo-
wało, że jej walory użytkowe nie były gorsze niż tkanin 
wełnianych.

Tkaniny półwełniane występują w materiale arche-
ologicznym niezbyt często. Ich wygląd jest bardzo cha-
rakterystyczny – zachowują się najczęściej jedynie nitki 
wełnianego wątku, połączone ze sobą kutnerem. Po 
nitkach lnianej osnowy pozostają zazwyczaj tylko ugię-
cia wątku. Tkaniny takie znaleziono m.in. w Gdańsku 

(Kamińska, Nahlik 1958, s. 121, 138), Nakle (Niesio-
łowska-Hoffmann niepublikowana analiza), Pułtusku 
(Maik niepublikowana analiza; Antosik 2009), Gnie-
wie (Maik niepublikowana analiza), Krakowie (Maik 
niepublikowana analiza), Elblągu (Maik 1997, s. 17; 
1997a, s. 156, 160), Szlezwiku (Tidow 1982, s. 173–174) 
i w Lubece (Tidow 1980, s. 187; 1986, s. 179, tab. 3). 
Znaleziska te są datowane na czasy od XII do XV w.

Produkcji tkanin z różnych surowców zakazywa-
ła większość cechów sukienniczych – miało to wyeli-
minować niezdrową konkurencję, ale znaleziska takie 
jak wyżej wspomniana tkanina pokazują, że były to 
zakazy mało skuteczne (Maik 1997, s. 40; 2012, s. 42), 
a tkaniny półwełniane, np. saja, były bardzo popularne 
w czasach nowożytnych, przede wszystkim ze wzglę-
du na dużą wytrzymałość i niską cenę (Bogucka 1956, 
s. 88; Turnau 1987, s. 75–76).

Uzupełnieniem tkanin były różne taśmy czy krajki, 
przydatne głównie w odzieży, ale także w gospodar-
stwie domowym, wełniany filc, a także nici i sznurki 
z różnego surowca. Wszystkie te wyroby występują 
w średniowiecznym materiale wykopaliskowym sto-
sunkowo często, co wskazuje na ich powszechność 
i znaczenie.

W tym miejscu zacytujemy jedynie przykładowe 
analogie do znalezisk wrocławskich. I tak: wełniane 
taśmy można odnaleźć m.in. w materiałach z Nysy 
(Antosik, Krawczyk 2014, s. 13), Siewierza (Antosik, 
Ginter 2015, s. 39), Rawy Mazowieckiej (Gula, Maik 
1980, s. 391–392). Rozmaite nici i sznurki znaleźć moż-
na np. w materiałach wykopaliskowych z Wrocławia 
(ze starszych badań), (Antosik 2015), Siewierza (Anto-
sik, Ginter 2015, s. 39), Pułtuska (Antosik 2009), Rawy 
Mazowieckiej (Gula, Maik 1980, s. 384), Raciborza 
(Bełcikowska-Bramowicz 2007, s. 77) Nysy (Antosik, 
Krawczyk 2014, s. 13), Kołobrzegu (Maik 1996, s. 316). 
Filc pochodzi m.in. z dawniej prowadzonych wyko-
palisk we Wrocławiu (Antosik, Siemianowska 2015, 
s. 111), ale też w Nysie (Antosik, Krawczyk 2014, s. 13) 
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i w Gdańsku (Grupa 2012, s. 159–172), a analogię do 
opisanej wyżej wkładki do buta można znaleźć w Elblą-
gu (Grupa 2012, s. 166, ryc. 63).

Szczególne przeznaczenie miały, jak się wydaje, 
taśmy z jednym brzegiem zaopatrzonym w wypustki. 
Analogie z Gdańska i Londynu wskazują, że są to reszt-
ki podwiązek, i znalezienie ich we Wrocławiu jest cie-
kawym przyczynkiem do poznania średniowiecznego 
stroju na Śląsku (por. Grupa 2012, s. 238–241; Crow-
foot et al. 1992, s. 144–145).

W wykopaliskach na Nowym Targu we Wrocławiu 
znaleziono niewiele wyrobów jedwabnych i jest to – jak 
się wydaje – odbicie rzeczywistego stanu rzeczy. Jedwab 
zawsze był drogi, niewielu mieszkańców miast mogło 
sobie pozwolić na jedwabne szaty (tu chyba wypada 
użyć takiego określenia) i podobną sytuację stwierdza-
no także w innych miastach. Średniowieczne jedwab-
ne tkaniny wykonane w splocie płóciennym zostały 
odkryte np. w Wolinie (Maik 1986, s. 166–167; 1997, 
s. 174), Gdańsku (Kamińska, Nahlik 1958, s. 106–111), 
Opolu (Maik 1991, s. 42, 52, 60; 1997b, s. 174), Gródku 
Nadbużnym (Maik 1997, s. 174), Elblągu (Maik 1997a, 
s. 159–160; 1997b, s. 174; 2004, s. 510–512; Rybarczyk 
2016, s. 38–40), Nysie (Antosik, Rybarczyk 2016) i Ko-
łobrzegu (Maik 1996, s. 304; 2016, s. 165–166).

Wydaje się, że w wypadku tkanin jedwabnych 
mamy do czynienia z wyrobami importowanymi, 
prawdopodobnie z terenów dzisiejszych Włoch, choć 
może też z innych obszarów Europy Zachodniej. Trze-
ba jednak pamiętać, że mówimy o wyrobach mało cha-
rakterystycznych i dlatego bliższe określenie miejsca 
ich wytworzenia nie jest możliwe.

Nie wykluczalibyśmy jednak, że niektóre teksty-
lia, np. proste tasiemki, mogły pochodzić z szeroko 
rozumianej produkcji miejscowej. A. Nahlik zauważył 
np., że jedna z jedwabnych wstążek ze stanowiska 1
w Gdańsku mogła być wykonana z wtórnie użytej 
przędzy wyprutej z innego wyrobu (Kamińska, Nahlik 
1958, s. 110–111). Byłby to jednak jedwab importowa-
ny. Warto tu przypomnieć, że o możliwości hodowli 
jedwabników w średniowiecznej Polsce mówi się co 
najmniej od lat 50. XX w., kiedy to w XI-wiecznej war-

stwie osadniczej w Poznaniu znaleziono uszkodzone 
kokony jedwabnika (Moldenhawer 1960, s. 111–115). 
Wydaje się nam jednak, że nawet jeśli była to próba 
hodowli jedwabników, to na pewno się nie udała, gdyż 
kokony były uszkodzone przez wychodzące motyle. 
Były to bowiem kokony jedwabnika morwowego, a – 
o ile wiemy – nie znaleziono dotychczas w Polsce śla-
dów uprawiania drzew morwowych w średniowieczu. 
Jeśli wśród jedwabi z wrocławskiego placu Nowy Targ 
są wyroby miejscowe, to są to raczej wyłącznie tasiem-
ki, wykonywane z importowanego surowca.

Do importów, tym razem chyba z zachodniej Eu-
ropy, należy zaliczyć tkaninę wełniano-jedwabną (nr 
315). Podobne tkaniny znajdowano we Wrocławiu 
(Rynek i wcześniejsze badania na placu Nowy Targ) już 
wcześniej (Maik 2011, s. 215–223, 362–363). Tkaniny 
półjedwabne produkowano od XIII w. w Kolonii (Tur-
nau 1987, s. 141) i chyba w tym rejonie należy szukać 
miejsca wykonania wyrobów wrocławskich.

Niewątpliwym importem jest tkanina bawełniana, 
której zarówno osnowa, jak i wątek są z bawełnianego 
surowca. Nieliczne analogie, również zawsze z czystej 
bawełny, znajdziemy we Wschowie i w Elblągu (Maik 
1992; 1997a, s. 156).

W XIV i XV w. barchannicy funkcjonowali już 
we Wrocławiu (Holbach 1994, s. 198) i w Krakowie, 
a także w innych, mniejszych miastach małopolskich 
(Wyrozumski 1972, s. 26, 109, 140; von Stromer 1978, 
s. 126–127; Turnau 1987, s. 150–153), ale produkowa-
li oni tkaniny o lnianej osnowie i bawełnianym wątku. 
Mogło to być spowodowane wysoką ceną bawełny, wy-
nikającą np. z niepewności dostaw, ale – jeśli była ona w 
Elblągu kupowana do watowania kaftanów czy hełmów 
straży miejskiej (NKR 1987–1989, nr 81), to argument 
wysokiej ceny może nie mieć dużego znaczenia. Jak 
wcześniej wspominano, powszechny był zakaz używania 
w jednej tkaninie różnych surowców, a do złagodzenia 
tego zakazu przyczynił się wzrost produkcji tkanin lnia-
no-bawełnianych lub konopno-bawełnianych (Turnau 
1987, s. 153). Dlatego przyczyny produkcji barchanu 
z dwóch różnych surowców należałoby poszukać gdzie 
indziej, np. w walorach użytkowych takich tekstyliów.
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Z lnu i bawełny produkowali tkaniny także barchan-
nicy w Niemczech, Czechach i na Węgrzech (Holbach 
1994, s. 183–197). Jednak barchannictwo europejskie 
najwcześniej się rozwinęło we Włoszech, szczególnie 
w Lombardii, Wenecji, Emilii-Romanii, Ligurii i Pie-
moncie – już w końcu XII lub na początku XIII w. 
(Holbach 1994, s. 201–202). Może właśnie tam należy 
szukać miejsca pochodzenia bawełnianych tkanin zna-
lezionych w wykopaliskach na terenie Polski. Inna, chy-
ba bardziej prawdopodobna możliwość, to wytworzenie 
ich na terenie Bizancjum lub – ogólniej – nad Morzem 
Czarnym czy na Bliskim Wschodzie. W pierwszym 
wypadku do Europy Środkowej tkaniny bawełniane 
trafiały przez Koszyce i Bardejów w dzisiejszej Słowa-
cji, w drugim – przez Lwów (von Stromer 1978, s. 126).

Czy wśród tkanin wełnianych również można do-
szukać się importów? Sądzimy, że tak. Należą do nich 
najpewniej wyroby wysokiej klasy, bardzo delikatne, 
w splocie płóciennym, skośnym 2/1 i 2/2, z przędzy 
w skręcie ZZ, czyli należące do typu 1 (nr 27 z po-
łowy XIII – początku XIV w.), typu 3 (nr 5 z XIII w. 
oraz 125 i 408 z XIV w.), a także typu 7 (nr 125, 252, 
392, 398 z XIV w.). Przędza jest bardzo równa, cienka 
i równie delikatne, cienkie są same tkaniny – ich gęstość 
wynosi ok. 20 nitek osnowy i wątku na 1 cm. Tkaniny 
te zasługują na miano czesankowych, tzn. wykonanych 
z przędzy czesanej, nie zaś zgrzeblonej.

W Europie Zachodniej nastąpił w średniowieczu 
podział tkanin wełnianych na wykonane z przędzy cze-
sankowej i z przędzy zgrzebnej. Na przykład w Anglii 
wykonywano tkaniny czesankowe (worsted) i zgrzeb-
ne, folowane (woollen) (Crowfoot et al. 1992, s. 26–55; 
Cardon 1999, s. 256–261; Małowist 1954, s. 232). Także 
w Niemczech miał miejsce podział tkaczy wełny na 
wykonujących sukna folowane (Wollweber lub Tuch-
macher) oraz tkaniny czesankowe (Zeugmacher lub 
Kammgarnweber). Wśród „Tuchmacher” wyróżniano 
„Haardeckenmacher” (tkaczy derek włosianych) i „La-
kenmacher” (sukienników), a termin „Laken” stał się 
w praktyce synonimem słowa „Tuch” (sukno) (Tidow 
1995, s. 419; 1992, s. 242). Takiego podziału tkactwa 
wełny nie udało się zaobserwować w średniowiecz-

nej Polsce (Mączak 1955, s. 60–105; Bogucka 1956, 
s. 86–104; Wyrozumski 1972, s. 75–102; Maik 1988, 
s. 116–159). Dlatego, nawet zdając sobie sprawę ze 
stosunkowo wysoko rozwiniętego tkactwa śląskiego, 
przyjęliśmy, że tkaniny czesankowe są pochodzenia 
zachodnioeuropejskiego – może niemieckiego, ale bar-
dzo prawdopodobne, że angielskiego.

Wydaje się, że importami mogą być również naj-
delikatniejsze tkaniny w splocie skośnym 2/1 i 2/2, 
w skręcie ZS, czyli typu 4 (nr 138, 270, 302 i 310 
z XIV w.) i typu 8 (nr 223 z XIV w.), a przede wszystkim 
delikatne, cienkie i bardzo dobrze folowane tkaniny typu 
8a (nr 287 i 391 z XIV w.). Miejsca wytworzenia tych 
tkanin szukalibyśmy w Europie Zachodniej, najpraw-
dopodobniej we Flandrii lub w Anglii, gdzie produko-
wano tkaniny wełniane najwyższej jakości, które trafiały 
na rynki całej Europy, przede wszystkim za pośred-
nictwem kupców hanzeatyckich (Maik 2009, s. 112–
115). Wrocław natomiast był ważnym miejscem na 
szlakach handlowych i towary, w tym tkaniny, trafiały 
do niego jako do miejsca docelowego, ale także w dro-
dze np. z Anglii do Szwajcarii (Myśliwski 2005, s. 145).

Jak wynika z powyższych uwag, zdecydowana 
większość tkanin wełnianych znalezionych podczas 
wykopalisk na placu Nowy Targ we Wrocławiu jest po-
chodzenia miejscowego, przez co rozumiemy ich pro-
dukcję w samym Wrocławiu lub w ogóle na Śląsku. Zo-
baczmy więc, jakie tkaniny cieszyły się powodzeniem 
u wrocławian i na ile zmieniały się ich gusty, ale też 
możliwości produkcyjne miejscowych tkaczy.

Ponieważ zmiany w technikach włókienniczych 
dokonywały się powoli i bez wątpienia podlegały „pra-
wu długiego trwania” (por. Braudel 1958, s. 725–753; 
1992, s. 581–584), porównamy tkaniny datowane na 
XIII i – ewentualnie – na początek XIV w. z tkaninami 
z XIV w. Wydaje się, że są to okresy wystarczająco dłu-
gie, żeby ewentualne przemiany wychwycić. Jednocze-
śnie otrzymujemy w ten sposób na tyle duże zbiory 
tkanin, aby otrzymane wyniki były statystycznie wia-
rygodne. Ostatecznie analizie statystycznej poddano 
368 tkanin wełnianych, z których 57 należy do zbioru 
starszego, a 311 do młodszego.
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W obu zbiorach proporcje typów tkanin przedsta-
wiają się jak na wykresach (nie uwzględniono tkanin 
określonych jako typy 1a/2a, 2/4 oraz 7/8) (ryc. 815, 
816).

Z analizy wykresów wynika, że w obu zbiorach zde-
cydowaną przewagę mają tkaniny typu 4a i 4, czyli wy-
konane w splocie skośnym 2/1 spilśnione i niespilśnio-
ne. Pozostałe typy tkanin mają niewielki udział.

Jeszcze wyraźniej przewagę splotu skośnego 2/1 nad 
innymi widać na wykresach przedstawionych na ryc. 
817, 818.

Szczególnie interesujący jest pierwszy z wykresów, 
pokazujący, że ponad 84% tkanin XIII-wiecznych utka-
no w splocie skośnym 2/1. W zbiorze z XIV w. ich udział 
maleje do ok. 73%, a w zamian za to rośnie udział wy-
robów w splocie płóciennym. Analogie dla tej sytuacji 
znajdziemy w Opolu (Maik 1991, s. 76–78), w Gdańsku 
na stanowisku 1 (Kamińska, Nahlik 1958, s. 184, ryc. 
57), Kołobrzegu (Maik 1996, s. 316, ryc. X-25, X-26), 
Międzyrzeczu (Urbańska 1964, s. 110–118, tab. VI–IX), 
ale też w Szlezwiku (Tidow 1982, s. 177) i w Lund (Lind-
ström 1970, s. 18).

Przewaga tkanin w splocie skośnym 2/1 jest tłu-
maczona ich pochodzeniem z produkcji rzemieślni-
czej, wykonywanej przy użyciu krosna podnóżkowego 
(Kamińska, Nahlik 1958, s. 200–202; Nahlik 1965, s. 
59–88; Maik 1988, s. 160–167). Tkactwo rzemieślnicze, 
a w każdym razie związane z produkcją towarową, funk-
cjonowało we Wrocławiu i w ogóle na Śląsku co najmniej 
od XIII w. Cechy sukiennicze we Wrocławiu są potwier-
dzone przed 1296 r., ale istniały zapewne wcześniej, 
a zanim doszło do ich powstania, musiała funkcjonować 
odpowiednia liczba rzemieślników (Wyrozumski 1965, 
s. 515–516; Goliński 1997, s. 444–448, tab. 118, 120, 462; 
Turnau 1987, s. 94).

Proces zastępowania tkanin w splocie skośnym 2/1 
wyrobami w splocie płóciennym wynika, jak się wyda-
je, z konieczności uproszczenia sposobów produkcji 
i tym samym zmniejszenia jej kosztów i wiąże się z 
zachodnioeuropejskimi wpływami w sukiennictwie 
Europy Środkowej. Bardzo charakterystyczne jest, że 
w XIV-wiecznej Lubece aż 90% tkanin wełnianych jest 

w splocie płóciennym (Tidow 1984, s. 33–40, tab. 1; 
1989, s. 342, tab. 1). Przemiany w sukiennictwie gdań-
skim i elbląskim można wytłumaczyć bliskimi kontak-
tami z osadnictwem niemieckim. Ciekawe, że zmian 
takich nie widać w lokacyjnym Kołobrzegu, ale tam 
większość tkanin znaleziono w dzielnicy zamieszkanej 
przez ludność pochodzenia słowiańskiego, preferującą, 
jak się wydaje, tradycyjne sposoby produkcji włókienni-
czej (Maik 1996, s. 316–320).

Wynika z tego, że tkactwo uprawiane w XIII 
i XIV w. we Wrocławiu i w ogóle na Śląsku czerpało 
z tradycyjnych wzorów. Przyczynić się do tego mógł fakt, 
że tkactwo śląskie było bardzo wysoko rozwinięte już 
we wczesnym średniowieczu, o czym świadczą choćby 
badania nad włókiennictwem opolskim (Maik 2002, 
s. 457–462). Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że 
w 2. poł. XII w. osadzono we Wrocławiu osadników 
walońskich, z których większość była, jak się wydaje, 
sukiennikami (Młynarska-Kaletynowa 1986, s. 59–64; 
Goliński 1997, s. 187–192). We Flandrii aż do XIII w. 
produkowano tkaniny przede wszystkim w splocie 
płóciennym,ale też w splocie skośnym 2/1. Te ostatnie 
wyparły prostsze wyroby w ciągu XIII w. (de Poerck 
1951, s. 75–76). Czy w sąsiedniej Walonii było podob-
nie? Zapewne tak. Jednak na pewno wrocławscy Walo-
nowie posiadali umiejętność wyrobu tkanin w splocie 
skośnym 2/1 i na pewno ją wykorzystywali – nie mogli 
być przecież gorsi niż tkacze miejscowi. Nie potrafi-
my odpowiedzieć na pytanie, czy wśród tkanin z placu 
Nowy Targ są ich wyroby, ale wydaje się to prawdopo-
dobne.

O tym, że tkacze obniżali koszty produkcji, świad-
czy także stosunkowo słabe, najczęściej tylko jedno-
stronne spilśnienie ok. 78% tkanin w splocie skośnym 
2/1, przy czym stroną spilśnioną jest ta, na której na 2 
nitki wątku przypada 1 nitka osnowy. Wątek w skręcie 
S jest słabiej skręcony niż osnowa (skręt Z) i lepiej się 
poddaje folowaniu. Obniżała się w ten sposób jakość 
tkanin, ale – jeśli przyjąć, że stroną prawą była strona 
spilśniona – to tkanina spełniała swoją funkcję, a koszty 
jej wytwarzania, i zapewne cena, były niższe. Wyjątkiem 
jest tkanina nr 291, mająca prawą stronę niespilśnioną, 
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Ryc. 815. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Procentowy udział typów tkanin wełnianych w zbiorze z XIII w. 
Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik

Fig. 815. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Types of woolen fabrics in the 13th century assemblage. 
Drawing E. Wtorkiewicz-Marosik

jednak celowości takiego użycia tkaniny nie potrafimy 
wytłumaczyć.

O rzemieślniczym charakterze tkackiej produkcji 
na Śląsku świadczą także próby standaryzacji wyrobów 
– wśród tkanin z placu Nowy Targ widać trzy grupy 
jakościowe tkanin: najgrubsze mają gęstość osnowy 
i wątku do ok. 10–11 nitek na 1 cm, druga grupa ma 
gęstość do ok. 15–16 nitek na 1 cm, a trzecia, najdeli-
katniejsza, ok. 20 nitek na 1 cm. Obserwacji tych do-
konywaliśmy na wykresach, na których na osi odcię-
tych przedstawiono gęstość osnowy, na osi rzędnych 
zaś – wątku. W kwadratach podano liczbę tkanin danej 
gęstości. Wyjaśnienia wymaga też naniesienie na wy-
kresy tkanin typu 4, 8 i 8a, których pochodzenia nie 
jesteśmy całkiem pewni – mogą być importami z Za-
chodu. Mieszczą się jednak w grupie tkanin najdelikat-
niejszych i chcieliśmy także to pokazać graficznie.

Ponieważ standaryzację tę widać na wykresach do-
piero przy porównaniu większej liczby tkanin, dlatego 
z tkanin XIII-wiecznych na wykres nanieśliśmy jedynie 
tkaniny typu 4 i 4a, czyli utkane z przędzy ZS w splocie 

skośnym 2/1, niespilśnione i spilśnione. Wśród tkanin 
typu 4 można zaobserwować jedynie dwie grupy (naj-
grubsze i średniej grubości), ale już pośród typu 4a wi-
dać też grupę tkanin delikatnych (ryc. 819, 820).

Podobnie jest z tkaninami XIV-wiecznymi typu 2 i 
2a (w splocie płóciennym, z przędzy ZS, niespilśniony-
mi i spilśnionymi), jednak w obu tych wypadkach daje 
się zaobserwować tylko dwie grupy niższej jakości (ryc. 
821, 822).

Wyraźniej standaryzację, o której mówimy, widać 
na przykładzie tkanin typu 4 i 4a, datowanych na XIV 
w. Wszystkie trzy grupy są widoczne, choć granice mię-
dzy grupą tkanin najgrubszych i tych średniej grubości 
zacierają się (ryc. 823, 824).

Na ostatni wykres zostały naniesione wszystkie, 
nieliczne tkaniny utkane z przędzy ZS w splocie sko-
śnym 2/2, zarówno niespilśnione, jak i spilśnione (typ 8 
i 8a), gdyż chcieliśmy w ten sposób porównać je z inny-
mi wyrobami. Wydaje się jednak, że tu obserwacje nie 
są tak oczywiste, zwłaszcza jak w wypadku tkanin typu 
4 i 4a (ryc. 825).
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Ryc. 817. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Procentowy udział splotów tkanin wełnianych w zbiorze 
z XIII w.: a – płócienny; b – skośny 2/1; c – skośny 2/2.

 Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik

Fig. 817. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Types of weaves in woolen fabrics in the 13th century 

assemblage: a – plain; b – 2/1 twill; c – 2/2 twill. 
Drawing E. Wtorkiewicz-Marosik

Ryc. 818. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Procentowy udział splotów tkanin wełnianych w zbiorze 
z XIV w.: a – płócienny; b – skośny 2/1; c – skośny 2/2. 

Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik

Fig. 818. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Types of weaves in woolen fabrics in the 14th century 

assemblage: a – plain; b – 2/1 twill; c – 2/2 twill. 
Drawing E. Wtorkiewicz-Marosik

Ryc. 816. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Procentowy udział typów tkanin wełnianych w zbiorze z XIV w. 
Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik

Fig. 816. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Types of woolen fabrics in the 14th century assemblage. Drawing 
E. Wtorkiewicz-Marosik
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Ryc. 820. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Wykres gęstości tkanin wełnianych typu 4a z XIII w. 

Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik

Fig. 820. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Density chart of 13th century woolen fabrics type 4a. 

Drawing E. Wtorkiewicz-Marosik

Ryc. 821. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Wykres gęstości tkanin wełnianych typu 2 z XIV w. 

Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik

Fig. 821. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Density chart of 14th century woolen fabrics type 2. 

Drawing E. Wtorkiewicz-Marosik

Ryc. 822. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Wykres gęstości tkanin wełnianych typu 2a z XIV w. 

Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik

Fig. 822. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Density chart of 14th century woolen fabrics type 2a. 

Drawing E. Wtorkiewicz-Marosik

Ryc. 819. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Wykres gęstości tkanin wełnianych typu 4 z XIII w. 

Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik

Fig. 819. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Density chart of 13th century woolen fabrics type 4. 

Drawing E. Wtorkiewicz-Marosik
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Zagadnienie to wymaga dalszych badań, przede 
wszystkim konieczne jest statystyczne określenie tej 
standaryzacji, czyli średniej gęstości i średniego od niej 
odchylenia (Rammo 2015, s. 95–96), ale trzeba tu do-
dać, że standaryzację taką zaobserwowano już wcześ-
niej w Elblągu, jednak dla tkanin młodszych, nowożyt-
nych (Maik 1994, s. 222–226), oraz w Tartu (Rammo 
2015, s. 126–127).

Duży zbiór tkanin pochodzących z wykopalisk na 
placu Nowy Targ we Wrocławiu należy do najciekaw-
szych w Polsce. Ich badania już teraz doprowadziły 
do wyciągnięcia wielu wniosków istotnych dla historii 
włókiennictwa, a ich kontynuacja powinna przyczynić 
się do dalszych ustaleń.

Łukasz Antosik, Jerzy Maik, Anna Rybarczyk,
Joanna Słomska, Emilia Wtorkiewicz-Marosik

Ryc. 823. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Wykres gęstości tkanin wełnianych typu 4 z XIV w. 

Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik

Fig. 823. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Density chart of 14th century woolen fabrics type 4. 

Drawing E. Wtorkiewicz-Marosik.

Ryc. 824. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Wykres gęstości tkanin wełnianych typu 4a z XIV w. 

Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik

Fig. 824. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Density chart of 14th century woolen fabrics type 4a. 

Drawing E. Wtorkiewicz-Marosik

Ryc. 825. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Wykres 
gęstości tkanin wełnianych w splocie skośnym 2/2 z XIV w. 

Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik

Fig. 825. Density chart of 2/2 twill 14th century woolen 
fabrics. Drawing E. Wtorkiewicz-Marosik

XII. Tekstylia


