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BEATA MIAZGA, MAŁGORZATA GRUPA, DAWID GRUPA

WYNIKI NIENISZCZĄCYCH BADAŃ MIKROSKOPOWYCH I SPEKTRALNYCH
GALONÓW GROBOWYCH Z TORUNIA I GDAŃSKA
THE RESULTS OF NON-DESTRUCTIVE MICROSCOPIC AND SPECTRAL EXAMINATIONS
OF GRAVE GALLOONS FROM TORUŃ AND GDAŃSK

Abstract: The article presents haberdashery materials from Toruń and Gdańsk from the 17th and 18th centuries. The
selection was made based on the analysis of an ornament shaped by an additional metal thread weft. The artefacts were
subjected to a non-destructive archaeometric tests using X-ray fluorescence (XRF) methods and microscopic observations
to document the provenance of the selected galloons.
Słowa kluczowe: galony, nowożytność, Toruń, Gdańsk, archeometria
Key words: galloons, Modern Times, Toruń, Gdańsk, archaeometry

Wprowadzenie
Tkaniny, zdobione nićmi z metalowym oplotem, znajdują się w kręgu zainteresowań badaczy tak w zakresie ich
budowy, jak i stosowanych surowców. Pochodzą one zarówno z bieżących badań archeologicznych, jak i kolekcji muzealnych. W większości ich analiza opiera się na
określeniu surowca, splotu, gęstości tkaniny i rodzaju ornamentu, który czasami jest sporządzony z dodatkowych
nici osnowy lub wątku z metalowym oplotem. Występowanie nici metalowych w galonach jest ważne w opisie
technologii wykonania, jest jednak niepełne i wymaga
analiz uzupełniających, opartych na badaniach archeometrycznych. Badania te pozwalają na wskazanie wielu wariantów technologicznych wytwarzania tkanin. Za
koniecznością prowadzenia takich analiz przemawiają

także względy konserwatorskie, a zwłaszcza planowanie
odpowiednich procedur oczyszczających i zabezpieczających te zabytki. Literatura tematu wymienia liczne warianty stosowania metalowych oplotów, nawiniętych na
nić jedwabną, lnianą czy wełnianą, wykonanych ze złota,
stopu złota i srebra oraz złoconych czy srebrzonych materiałów miedzianych. Co więcej, rozróżnione są sposoby uzyskania metalowych oplotów: druciki oplatające nić
lub taśmy (paseczki, blaszki), które zostały owinięte wokół nici jedwabnej (M. Járó 2009; Z. I. Balta et alii 2015).
Do badań archeometrycznych wykorzystywane są z reguły metody analityczne, które nie powinny powodować
znacznego zniszczenia zabytkowych elementów tekstylnych. Są to najczęściej techniki spektroskopowe opierające się na zastosowaniu fluorescencji rentgenowskiej (ED-XRF) lub analiza spektrometryczna spektrometrem EDS

zintegrowanym ze skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM-EDS). Ta druga technika, z uwagi na zwykle niewielką komorę pomiarową mikroskopu, nie zawsze
może być z powodzeniem stosowana do próbek tekstylnych o znacznych rozmiarach. Tego rodzaju ograniczenia
zwykle nie mają spektrometry fluorescencji rentgenowskiej, które są często wyposażone w komorę pomiarową
o boku szerokości kilkudziesięciu centymetrów lub są
urządzeniami przenośnymi. Wadą takich pomiarów jest
jednak ich półilościowy charakter i możliwość badania
jedynie powierzchni zabytków. Zastosowanie nieco innych narzędzi diagnostycznych, a zwłaszcza technik jądrowych (PIXE czy RBS) pozwala zebrać dokładniejsze
dane, jednak kosztem większej ingerencji w zabytek, chociażby przez konieczność pobrania wycinków tkanin czy
zatopienia próbek nici w żywicy (O. Enguita et alii 2002;
Z. I. Balta et alii 2015).
Próbki i cel
Do analizy wytypowano cztery jedwabne galony pochodzące z badań archeologicznych z Torunia (kościół pw.
WNMP, próbki 1–3; D. Grupa 2010, s. 92) i Gdańska
(kościół pw. św. Trójcy, próbka 4). Galon to taśma wykonana z nici, w którym ornament zazwyczaj wykonywano nićmi z metalowym oplotem. Były one wykorzystane jako elementy dekoracyjne i taśmy podtrzymujące
tkaniny obiciowe pokrywające powierzchnię zewnętrzną trumien. Mocowano je przy pomocy metalowych nitów, które miały najczęściej żelazne trzpienie i mosiężne
główki. Niestety, trzpienie te zazwyczaj są skorodowane
i powodują liczne uszkodzenia nici w galonach i tkaninach. Powierzchnię tkanin pokrywa często gruba warstwa produktów korozji w rdzawym kolorze (Ryc. 7:a).
Prowadzi to do usztywnienia włókien, a w efekcie końcowym ich wykruszania. W tkaninach powstają wówczas
dość duże dziury z rdzawymi obwódkami.
Analiza makroskopowa wykazała, że układ wzoru
geometrycznego w wytypowanych próbkach jest bardzo
podobny (Ryc. 1, 7:a), a ukształtowano go właśnie dodatkowym wątkiem z metalowym oplotem w identyczny
sposób na wszystkich egzemplarzach. Stąd podstawowym
celem badawczym była identyfikacja surowcowa metalowego oplotu i próba odpowiedzi na pytanie: czy galony
te mogły być wyprodukowane w tym samym warsztacie
pasamoniczym?

Metoda badawcza
Badania spektroskopowe wykonano przy zastosowaniu
stołowego spektrometru fluorescencji rentgenowskiej
z dyspersją energii (ED-XRF), na urządzeniu Spectro
Midex, wyposażonym w molibdenową lampę rentgenowską oraz półprzewodnikowy detektor (SDD), chłodzony efektem Peltiera. Energia wzbudzenia oraz natężenie prądu wynosiły odpowiednio 44,7 kV i 0,4 mA.
Spektrometr pracuje w powietrzu, rejestrując dane półilościowe dla pierwiastków o liczbie atomowej powyżej
21. Analizy półilościowe zostały przeprowadzone z zastosowaniem procedury analitycznej Fundamental Parameters. Obserwacje mikroskopowe wykonano na mikroskopie metalograficznym Nikon Eclipse LV100, stosując
powiększenia 50–200×. Oprogramowanie NIS Elements
umożliwia przeprowadzenie rejestracji obrazów oraz procedur analitycznych (pomiary długości, średnicy nici).
Wyniki badań
Próbka nr 1
Analiza XRF zidentyfikowała metalową taśmę oplatającą jedwabny rdzeń nici jako wykonaną ze stopu srebra
(ponad 90% Ag) z niewielkimi udziałami żelaza (1,9%),
złota (2,2%), miedzi (1,2%) i cynku (0,9%) (Ryc. 2). Na
ryc. 3 pokazane jest porównanie sygnałów analitycznych
metali w metalowym oplocie nici oraz jej tekstylnym
rdzeniu. Analiza obrazów potwierdza obecność żelaza
i wapnia w tkaninie oraz oplocie, a porównywalny poziom intensywności wskazuje na zanieczyszczenie tymi
pierwiastkami galonu tak na etapie jego produkcji, jak
i depozycji. Dość intensywny sygnał bromu w metalowej
nici można powiązać z bromkiem srebra, typowym produktem korozji srebra. Stężenia miedzi i złota w taśmie
oplatającej mogą wskazywać, że metale te odpowiedzialne są za złocistą poświatę badanych nici.
Analiza mikroskopowa1 przeprowadzona na metalowym oplocie pokazuje nienajlepszy stan zachowania
metalowej taśmy, czego świadectwem jest metalicznociemnoszara otulina rdzenia nici czy niewielkie ogniska
korozji (Ryc. 4). Taki wygląd badanej powierzchni jest
w pełni zgodny z obrazem surowca srebrnego, który uległ
Zdjęcia mikroskopowe wykonywano w powiększeniach 50× (Ryc. 4,
5, 7, 8, 10, 13 i 14) oraz 500× (Ryc. 5).

1

Ryc. 1. To r u ń, próbka nr 1 (kościół pw. WNMP), zdjęcie
galonu. Fot.: D. Grupa
Fig. 1. To r u ń, sample no. 1 (Church of the Blessed Virgin
Mary), photo of the galloon. Photo: D. Grupa
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Ryc. 2. To r u ń, próbka nr 1. Widmo ED-XRF jedwabnego galonu. Nieopisane sygnały w rejonie 16–20keV nie są diagnostyczne, ponieważ są
związane z pierwiastkami, tworzącymi elementy spektrometru (np. molibdenem z lampy rentgenowskiej). Oprac.: B. Miazga
Fig. 2. To r u ń, sample no. 1. ED-XRF spectrum of the silk galloon. Undescribed signals in the 16-20keV region are not diagnostic,
because they are related to chemical elements that make up the parts of the spectrometer (e.g., molybdenum from an X-ray tube).
Graphic design: B. Miazga

Ryc. 3. To r u ń, próbka nr 1. Widmo ED-XRF jedwabnego galonu: linia niebieska oznacza pomiar oplotu nici, linia czerwona tkaninę
niedekorowaną. Oprac.: B. Miazga
Fig. 3. To r u ń, sample no. 1. ED-XRF spectrum of the silk galloon: blue line shows the measurement of the metal thread,
red line indicates the non-ornamented fabric. Graphic design: B. Miazga
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Ryc. 4. To r u ń, próbka nr 1. Obraz mikroskopowy
włókien galonu. Fot.: B. Miazga
Fig. 4. To r u ń, sample no. 1. Microscopic image
of galloon fibers. Photo: B. Miazga

zmianom korozyjnym. Stan zachowania metalowej blaszki
pozwala na przeprowadzenie analizy metrycznej oplotu.
Rezultatem są następujące dane: średnia szerokość oplotu 209,6 µm, wobec średnicy nici tekstylnej wynoszącej
193,9 µm (Ryc. 5). Oplot ma bardzo zróżnicowany średni
skok, mieszczący się w zakresie 45–510 µm, z wartością
średnią 390 µm. Pracując na powiększeniu 500× udało się
również ustalić grubość blaszki, która wynosi ok. 2 µm.

Próbka nr 2
Galon oznaczony numerem 2 nie dał spójnych wyników
badań spektralnych. Wynika to ze stanu jego zachowania,
głównie obecności uszkodzeń spowodowanych przez żelazne elementy mocujące galon do drewnianej trumny.
W konsekwencji uzyskano dwa zestawy sygnałów widmowych: jeden dla części galonu o bardzo dużej kontaminacji żelazem, drugi dla pozostałych nici (Ryc. 6). Za-

Ryc. 5. To r u ń, próbka nr 1. Analiza metryczna włókien galonu. Fot.: B. Miazga
Fig. 5. To r u ń, sample no. 1. Metric analysis of galloon fibers. Photo: B. Miazga
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nieczyszczenie żelazem próbek wstążki sięgnęło nawet
20%, przy 76% udziale srebra, 1% miedzi i 0,2% złota.
W rejonach o mniejszym zanieczyszczeniu wyznaczono średnią zawartość srebra w oplocie nici na poziomie
94,5%, przy 0,9% udziale miedzi i 0,2% złota; poziom żelaza wyniósł 2,4%. Analiza makroskopowa i mikroskopowa potwierdza obecność rudych depozytów na tkaninie i oplotach nici (Ryc. 7).
Dalsze badania mikroskopowe oplotów na galonie
pozwoliły zaobserwować, że średnia szerokość oplotu
blaszką metalową wynosi 208,9 µm, przy średnicy nici
ok. 147 µm (Ryc. 8). W tym galonie nie zauważono dużego rozrzutu w skoku oplotu. To może być związane

z dość dobrym stanem zachowania blaszki metalowej,
która w znacznej większości badanych obszarów zachowała metaliczną, srebrzystą poświatę. W rezultacie nie
udało się zlokalizować takiego uszkodzenia oplotu, który pozwoliłby na wyznaczenie grubości blaszki.
Próbka 3
Nieniszczące badanie spektrometryczne galonu opisane
go jako próbka 3. dostarczyło niemałych trudności, związanych z charakterystyką nici. Znaczna obłość nici oraz
ich bardzo mała średnica spowodowały kłopoty z pomiarem XRF, wykonywanym wiązką promieniowania o średnicy 0,7 mm. Po wielu próbach udało się uzyskać zestaw

Ryc. 6. To r u ń, próbka nr 2. Widmo ED-XRF jedwabnego galonu: linia niebieska oznacza pomiar oplotu nici, linia czerwona –
oplot na wstążce w okolicach uszkodzeń galonu. Oprac.: B. Miazga
Fig. 6. To r u ń, sample no. 2. ED-XRF spectrum of a silk gallon: blue line shows the measurement of the metal thread,
red line indicates the non-ornamented fabric. Graphic design: B. Miazga

Ryc. 7. To r u ń, próbka nr 2. Obraz makroskopowy (a) i mikroskopowy (b) galonu z metalowym oplotem. Fot.: B. Miazga
Fig. 7. Toruń, sample no. 2. Macroscopic (a) and microscopic (b) images of a galloon with a metal thread. Photo: B. Miazga
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trzech analiz punktowych na tyle spójnych, że
uznano je za reprezentatywne dla oplotu galonu. Największy udział w surowcu ma srebro
(89,8%), poziom złota wyniósł 3,3%, miedzi
1,3%, a żelaza nieco poniżej 1% (Ryc. 9). Wysoki poziom żelaza wskazuje na zanieczyszczenie galonu związkami tego metalu. Badanie
mikroskopowe potwierdziło zauważalne złociste zabarwienie metalowych oplotów (Ryc. 10).
Przeprowadzone pomiary kilku nici z oplotem
dały wyniki średniej szerokości blaszki oplotu
wynoszącej 212,7 µm (przy skoku 140,7 µm)
oraz średnicy nici jedwabnej ok. 210 µm. Być
może to większy skok, a więc wzajemne odległości kolejnych blaszek utrudniały pomiar
XRF, bo szerokość oplotu jest porównywalna
z próbką nr 2, która mierzyła się nie najgorzej.

Ryc. 8. To r u ń, próbka nr 2. Dane metryczne metalowego oplotu.
Fot.: B. Miazga
Ryc. 8. To r u ń, sample no. 2. Metric data of a metal thread.
Photo: B. Miazga
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Próbka nr 4
Galon z Gdańska został przebadany w kontekście porównawczym z trzema egzemplarzami
z Torunia z powodu ich podobieństwa makroskopowego. Ustalone stężenia pierwiastków w badanym galonie wyniosły 94,9% srebra, 1,8% miedzi i 0,2% złota, zaś żelaza 0,4%
(Ryc. 11). Tak niewysoka kontaminacja żelazem wskazuje na inne warunki depozycji
tego galonu. Dodatkowo niższe stężenie srebra w próbkach 1. i 3. nie pozwala uznać tych
galonów za jednakowe surowcowo. Natomiast
w przypadku zestawienia z galonem 2. analiza
porównawcza wymaga rozleglejszej interpretacji danych. Choć wyznaczony poziom srebra jest niemalże jednakowy, to jednak galony różnią się zawartością żelaza (ośmiokrotnie
więcej Fe w próbce z Torunia). Cynk występuje w większej ilości w próbce z Torunia, tak
samo jak brom czy ołów. Z uwagi na zbyt duże
rozbieżności uzyskanych danych nie można
stwierdzić, że wykonano je z jednakowego
materiału. Na rycinie 12 zestawiono widma
XRF obu omawianych próbek.
Obserwacja mikroskopowa próbki 4 wskazuje na nienajlepszy stan zachowania metalowego oplotu. Widoczna ciemnoszara szorstka
powierzchnia blaszki potwierdza daleko posunięty proces korozyjny srebra, który skutkuje pojawieniem się warstw tlenkowych,
siarczkowych czy chlorkowych (B. A. Rodgers
2004, s. 127). Rozstrzygnięcie, które z tych
produktów korozji są odpowiedzialne za stan
powierzchni wymagałoby przeprowadzania
bardziej specjalistycznych badań spektroskopowych, np. dyfrakcji rentgenowskiej. Nie-

Ryc. 9. To r u ń, próbka nr 3. Analiza porównawcza widm XRF tkaniny (linia czerwona) i metalowego oplotu nici (linia niebieska).
Oprac.: B. Miazga
Fig. 9. To r u ń, sample no. 3. Comparative analysis of the XRF spectra of the fabric (red line) and the metal thread (blue line).
Graphic design: B. Miazga

które włókna jedwabne przetrwały w złej kondycji – są
pozrywane (Ryc. 13). Pomimo tych zmian pierwotnego
stanu nici z metalowym oplotem możliwe było ustalenie jej podstawowych wymiarów. Średnia wyznaczona
szerokość oplotu wyniosła 131,8 µm, przy średnicy nici
jedwabnej 140,5 µm oraz skoku wynoszącym niespełna
50 µm (średnio 48,6 µm). To przykład najciaśniej nawiniętej blaszki metalowej na nić tekstylną. Tak samo jest

ze średnicą nici, która jest tu dość mocno owinięta blaszką, co ścieśniło włókna jedwabne pod oplotem o ponad
8 µm. Galon z Torunia (nr 2) ma podobną średnicę nici,
ale wyznaczona szerokość oplotu jest znacznie większa.
Czy to oznacza, że galon z Torunia został rozwalcowany?
Nie jest to wykluczone, bowiem widoczna jest mniejsza
obłość próbki 2 w porównaniu do próbki 4 (Ryc. 14) oraz
spęcznienie włókien jedwabnych w próbce 2.

Ryc. 10. To r u ń, próbka nr 3. Obrazy mikroskopowe
nici galonu i ich analiza metryczna. Fot.: B. Miazga
Fig. 10. To r u ń, sample no. 3. Microscopic images
of galloon threads and their metric analysis.
Photo: B. Miazga
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Ryc. 11. G d a ń s k, próbka nr 4. Widmo ED-XRF metalowego oplotu wstążki. Oprac.: B. Miazga
Fig. 11. G d a ń s k, sample no. 4. ED-XRF spectrum of a metal ribbon. Graphic design: B. Miazga

Ryc. 12. G d a ń s k i To r u ń. Porównanie widm ED-XRF metalowych oplotów nici: linia niebieska – Gdańsk (próbka nr 4),
linia zielona – Toruń (próbka nr 2). Oprac.: B. Miazga
Fig. 12. G d a ń s k and To r u ń. Comparison of ED-XRF spectra of metal thread: blue line – Gdańsk (sample no. 4),
green line – Toruń (sample no. 2). Graphic design: B. Miazga
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Wnioski
Studia archeometryczne przeprowadzone na metalowych
oplotach nici pozwalają na sformułowanie odnośnie nici
srebrnych kilku uwag o charakterze ogólnym. W wyniku badań składu chemicznego nie stwierdzono śladów
ołowiu, co może wskazywać na zastosowanie naturalnej
rudy srebra (argenitu), a nie surowca uzyskanego w wyniku procesu kupelacji lub zaawansowanych technologii otrzymywania czystego srebra, w którym nie pozostaje ołów z procesów pośrednich (Z. I. Balta et alii 2015,
s. 287). Dodatkowo brak sygnałów rtęci raczej wyklucza
złocenie ogniowe („raczej”, ponieważ sygnały złota nie są
najsilniejsze, tak więc towarzysząca mu ewentualnie w śladowych ilościach rtęć może znajdować się poniżej progu detekcji spektrometru). Inny pierwiastek metaliczny,
wykryty w toku analiz, to żelazo – jego obecność wiązać
należy ze środowiskiem (Z. I. Balta et alii 2015), w którym znajdowały się zabytki przez co najmniej 200 lat, lub
z elementami żelaznymi stykającymi się z tkaniną lub jej
podłożem. Zidentyfikowane w metalowych niciach złoto zostało naniesione jedynie powierzchniowo na paski
metalowe i łatwo ulega ścieraniu, co można zaobserwować jako nierównomierną barwę powierzchni oplotu.
Oplot wszystkich nici został wykonany z zastosowaniem

pełnego metalowego elementu: drutu lub blaszki, taśmy
(Z. I. Balta et alii 2015, ryc. 2). Według M. Járó (2009) do
dwóch podstawowych kategorii nici metalowych zalicza
się te wykonane z drutu metalowego i te z blaszek, zarówno metalowych, jak i organicznych, pokrytych warstwą
metalu. Zastosowanie podkładu organicznego (pergaminu, błony) w wypadku analizowanych tkanin zostało
wykluczone na podstawie obserwacji mikroskopowych
przełomów oplotu oraz ich powierzchni (w przypadku
organicznej bazy powierzchnia byłaby mocno rozwinięta
podczas obserwacji przy dużym powiększeniu). Rozważając z kolei typy konstrukcji w pełni metalowych blaszek
z oplotu można wybrać typ określany jako złocone srebro o konstrukcji rdzeń stop srebra i złoto na powierzchni frontowej (M. Járó, T. Gál, M. Tóth 2000, ryc. 1). Nieniszczący sposób badania tkanin nie pozwolił jednak
ustalić, czy złocenie jest jednostronne, czy występuje po
obu stronach srebrnego rdzenia. Dane z literatury wskazują, że znacznie częstszymi znaleziskami są nici złocone
dwustronnie, co zwłaszcza dotyczy XVII i XVIII wieku
(K. Tronner et alii 2002); nici pozłacano poprzez nanoszenie złotej folii na srebrny podkład (z lub bez użycia
czynnika scalającego) oraz mechaniczne połączenie obu
folii przez ich rozklepanie. Podsumowując uzyskane rezultaty można stwierdzić, że zastosowanie spektrometru

Ryc. 13. G d a ń s k, próbka nr 4. Obraz mikroskopowy metalowych nici. Fot.: B. Miazga
Fig. 13. G d a ń s k, sample no. 4. Microscopic image of metal threads. Photo: B. Miazga
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Ryc. 14. Porównanie obrazów mikroskopowych próbki nr 2 i próbki nr 4. Fot.: B. Miazga
Fig. 14. Comparison of microscopic images of sample no. 2 and sample no. 4. Photo: B. Miazga

fluorescencji rentgenowskiej o energii wzbudzenia ponad
40kV skutkuje zbadaniem nie tylko złoconej powierzchni, ale także srebrnego podkładu. Nienajlepszy stan zachowania złocenia ułatwił identyfikację bazy metalowego
oplotu. Przeprowadzona analiza wyników badań metalograficznych wskazuje na dość zróżnicowany materiał
wykorzystywany do oplotu jedwabnych nici. Na tej podstawie nie można ustalić, czy galony wytwarzano w tym
samym warsztacie pasamoniczym.
Podobieństwo wzorów na powierzchni galonów mogło
wynikać ze stosowania przy ich wytwarzaniu ornamentów zamieszczonych we wzornikach, które w XVII i XVIII
wieku funkcjonowały na terenie Europy. Po wynalezieniu druku, wzorniki różnych wyrobów tkackich wpisały
się na stałe we wzornictwo dworskie i cechowe. Ich wielokrotne powielanie, przynajmniej przez 100 czy 200 lat,
popularyzowało schematy ornamentów znanych w różnych zakątkach świata (F. Burry-Palliser 1869, s. 50, 53,
55; E. Lefébvre 1888, s. 189–196). Tkacze przygotowywali
odpowiednie kratkówki, aby można było pokazać skrzyżowanie nitek osnowy z nitkami wątku (E. Nycz, R. Owczarz, L. Średnicka 1990, s. 51). Ułatwiało to zdecydowanie wykonanie określonego wzoru. Z takich wzorników
mogli korzystać także pasamonicy z Gdańska i Torunia.
W XVII i XVIII wieku w Gdańsku wytwarzano srebrny i złoty drut. Rzemieślnicy kręcący sznurki z nici metalicznej, tkający srebrne pasy i inne wyroby zawierające
nici z metalowym oplotem, należeli do najbogatszej grupy. Oni i ich rodziny przekraczały wszelkie normy przyzwoitości w ubiorze i obyczajach. W związku z tym tylko dla nich władze Gdańska wydały w latach 1714 i 1736
ordynacje antyzbytkowe (Ordynacya 1714; Nowo 1736;
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M. Grupa 2005, s. 91). Być może opisane powyżej galony
były produkowane właśnie w ich warsztatach.
Przeprowadzone badania pozwoliły na ogólną charakterystykę metalowych oplotów wykorzystanych w galonach. Jest to jednak dopiero początek tego typu analiz
w Polsce i wymagają one poszerzenia zarówno w zakresie wytypowanych rodzajów zabytków (np. galony, pasy,
knefle, sznury i tkaniny), jak i w przedziałach chronologicznych. Zbyt mała ilość danych nie pozwala na tym
etapie badań na pełną analizę. Należy stworzyć bazę, która pozwoli na studia porównawcze pomiędzy wyrobami
tekstylnymi w czasie i przestrzeni.
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THE RESULTS OF NON-DESTRUCTIVE MICROSCOPIC AND SPECTRAL EXAMINATIONS OF GRAVE GALLOONS
FROM TORUŃ AND GDAŃSK
SUMMARY
Galloons, or textile bands, in which the ornament is usually made up
of metal threads, are alongside other fabrics a subject of interest for
the researchers both in terms of their structure as well as the raw materials used in their making. In most cases, the analysis is limited to
the determination of the raw material and a description of the weave,
fabric density and the type of the ornament. However, this kind of
description is incomplete and requires a supplementary archaeometric examination. Thanks to the archaeometry, different types of metal threads in fabrics as well as their varied applications can be studied. The literature on the subject lists many various examples of metal
threads being used – made of gold, gold and silver alloys, or gilded
or silver-plated copper wound on silk, linen or wool fibers. Moreover, different manners of obtaining metal threads can be seen, such
as by wrapping wires around a fibrous core or winding strips of metal
on a silk fiber. Due to the historical value of historic textiles, archae-

ometric tests are usually based on analytical methods, which should
not cause significant damage to the artefacts. These are usually spectroscopic techniques based on the use of the X-ray fluorescence (EDXRF) and microscopic observations at various magnification levels.
Four silk galloons from the archaeological research in Toruń (the
Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) and Gdańsk
(the Church of the Holy Trinity) were selected for the analysis (Fig. 1,
7). The galloons were used for decoration as well as to support the upholstery covering the outer surface of the coffins. The macroscopic
analysis showed that the layout of the geometric pattern in the select
ed samples is very similar. It was created in an identical manner in all
instances – through the use of an additional metal thread weft. Therefore, the primary goal of the research was to identify the raw material
of the metal thread in an attempt to answer the question if all the galloons could have been produced in the same haberdashery workshop.
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The archaeometric examination carried out on the metal threads
confirmed that they are made of gilded silver (Fig. 2, 3, 6, 9, 11, 12).
Gold, which was identified in the metal threads, was applied only superficially on the metal strips and is easily abraded, which can be observed as an uneven color on the surface of the threads (Fig. 4, 5, 8,
10). In addition, due to the significant deformation of the threads
that occurred during the deposition of the fabric and their poor state
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of preservation, it is difficult to discuss the results of the microscopic observation of the threads (Figs. 13, 14). The analysis of the results
of the metallographic examination indicates that silk fibers could be
wrapped with fairly diverse metal materials. Based on these findings,
it cannot be determined whether the galloons were manufactured in
the same haberdashery workshop.
Translation: Kinga Brzezińska
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