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J u s t y n a  Ż y c h l i ń s k a 

Kilka uwag o warsztatach tkackich ludności kultury łużyckiej 
Some remarks about weaving workshops in the Lusatian culture

Abstract: This article raises the issue of identification weaving workshops in the Lu-
satian culture based on archaeological, archaeozoological and archaeobotanical sources. 
Within the archaeological sources were used, amongst others, decoration motifs on the 
Lusatian culture vessels from Greater Poland, which may indicate the existence of these 
workshops.

Keywords: archaeology, weaving workshop, iconography, Lusatian culture, Greater 
Poland

Słowa kluczowe: archeologia, warsztat tkacki, włókiennictwo, ikonografia, kultura łu-
życka, Wielkopolska

Warsztat tkacki jest urządzeniem, które pozwala na automatyczne tworzenie 
przesmyków, tj. przestrzeni między warstwami nitek osnowy umożliwiającej 
wprowadzenie wątku tworzącego element tkaniny. Pionowy warsztat tkacki ob-
ciążony ciężarkami składał się z dwóch pionowych bali połączonych nawojem –  
poziomą belką, do której przyszywano brzeg początkowy. Nawój mógł być ru-
chomy, wówczas służył do nawijania gotowej tkaniny. Wysokość takiego krosna 
powinna być dopasowana do wysokości tkacza, ale często zdarzały się krosna 
o wysokości około 2 m. Długość takiego warsztatu wynosić mogła nawet do 3 m. 
Mniej więcej na wysokości piersi tkacza umieszczona była półnicielnica (czasami 
więcej niż jedna), przymocowana do krosna przy pomocy prostopadłych do nie-
go, ruchomych podpórek, które wkręcano w otwory znajdujące się w pionowych 
belkach. U dołu tkaniny przywiązywano ciężarki tkackie. Krosno takie mogło 
stać oparte o ścianę domostwa lub być wkopane w ziemię. W przypadku takich 
warsztatów pionowych jeden z przesmyków tworzy się naturalnie, w wyniku siły 
ciążenia, drugi osiągany jest poprzez założenie mocowanej do drążka półniciel-
nicy, która przeciąga tylne nici osnowy do przodu. Na krośnie tym tkano od góry 
ku dołowi na stojąco. 

Istnieje wiele sposobów klasyfikacji krosien – w zależności od ich budowy 
i kierunku ułożenia osnowy, działania w trakcie tkania czy specjalizacji w tkaniu 
określonego typu tkanin (por. Chmielewski 2009, 159–160; Michałowska 2006). 
Utarło się przekonanie, że obecność ciężarków tkackich stanowi względnie pewną  
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przesłankę stosowania pionowych krosien ciężarkowych. Znajomość tego typu 
warsztatów na terenach europejskich – poza ciężarkami znajdowanymi na sta-
nowiskach archeologicznych, ułożonymi w  rzędzie lub dwóch równoległych 
rzędach – potwierdzają również liczne przedstawienia ikonograficzne (zob. np. 
Zimmermann 1988). W kulturze łużyckiej warsztaty tkackie poświadczone są, 
jak dotąd, w sposób bezpośredni poprzez materialne ich pozostałości manifestu-
jące się obecnością glinianych ciężarków do obciążania osnowy na pionowych 
warsztatach tkackich czy przęślików – najczęściej glinianych, rzadziej kamien-
nych (Lisowska 2014, 400, tabl. 2:8 i 5:1) – wiązanych z przędzeniem. Ciężar-
ki przybierają najczęściej formy gruszkowate (Gedl 1989, 675) lub stożkowate 
z otworem w górnej części stożka, co dla niektórych badaczy jest dowodem na 
to, iż w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza osnowa była gęstsza niż w poprzed-
nich okresach (Gardawski 1979, 267)1. Obserwacja ich liczby oraz rozmieszcze-
nia sugeruje, że osnowa w łużyckim warsztacie tkackim, obciążona najczęściej 
10 ciężarkami, miała szerokość około 90 lub 45 cm, w zależności od sposobu 
umieszczenia ciężarków – w jednym lub dwóch rzędach (Szafrański 1950, 153). 
Liczba ciężarków mocowanych do jednej tkaniny zależy jednak od jej szerokości 
i gęstości, grubości nici oraz wagi ciężarków i – jak pokazują przykłady etnogra-
ficzne oraz doświadczenia w ramach archeologii eksperymentalnej – nigdy nie 
może być wartością stałą. Ponadto tkaczka lub tkacz, w zależności od potrzeb, 
mogą decydować o obciążeniu ciężarkiem tej samej wagi większej lub mniejszej 
liczby nici osnowy (Ulanowska 2013, 112–113). 

Przykłady etnograficzne ze Skandynawii wskazują, że współczesne tkacz-
ki obciążają osnowę, stosując od 13 do 59 ciężarków, najczęściej 20–30 sztuk 
(Hoffmann 1974, 24–29); zastosowanie aż 20 ciężarków w jednym tylko rzędzie 
potwierdzają znaleziska z Gordion (Burke 2008, 68). Elisabeth Barber zestawiła 
znane jej stanowiska archeologiczne, na których znajdowano takie obciążniki, 
przyjmując, że najmniejszy zestaw dla jednego warsztatu wynosi cztery ciężarki, 
ale przeciętnie wykorzystywano ich od 6 do 30 na pojedyncze urządzenie, w za-
leżności od ich wagi i typu tkaniny (Barber 1991, 104, Appendix A, 387–390). 
Dlatego należy pamiętać, że o obecności pionowego warsztatu tkackiego może-
my mówić dopiero wówczas, gdy odnajdowane są ciężarki w grupie co najmniej 
10 sztuk. W przypadku, gdy zabytki takie występują na osadach pojedynczo, ich 
interpretacja może być wieloraka – mogły stanowić obciążenie sieci do połowu 
ryb lub być innego rodzaju obciążnikami, względnie odważnikami. Nie można 
także zapominać, że przedmioty takie, wykonane z kiepskiej jakości gliny, często 
źle wypalonej albo tylko suszonej na słońcu, mają nikłe szanse na zachowanie 

1 Zmniejszenie rozmiarów obciążników osnowy pozwalało na podwieszanie większej ich liczby, 
a w konsekwencji na zagęszczenie nici w osnowie (zob. Chmielewski 2009, 210, tam dalsza 
literatura).
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się do naszych czasów. Stąd ogólna liczba odkrytych do tej pory ciężarków może 
znacznie zaniżać liczbę znanych pionowych warsztatów tkackich. 

Innymi źródłami materialnymi informującymi o  takich warsztatach są nie-
liczne znaleziska tkanin z obiektów ludności kultury łużyckiej (Sage 1932, 69 n.,  
tabl. VII:1,7), ich odciski na naczyniach ceramicznych (Lasak 2014, 98) oraz 
przedstawienia stroju zarówno na naczyniach (Zajączkowski 2000, ryc. 3 i 5), jak 
i w plastyce figuralnej (Gediga 1979, ryc. 201).

W ostatnich latach dla obszaru Wielkopolski przeprowadzono analizę ponad 
10 tys. naczyń zachowanych w stanie kompletnym lub umożliwiającym prze-
prowadzenie rekonstrukcji rysunkowych (Żychlińska 2013, 11). Tak duży zbiór 
motywów ornamentacyjnych pozwolił na zarejestrowanie tych wzorów, które 
mogą być utożsamiane z włókiennictwem, tj. motywu grzebienia (Malinowski 
1985, 321; Żychlińska 2013, 77, 94, 124) oraz jodełki (Żychlińska 2013, 113 n.). 

Grzebienie kościane są obecne w  źródłach archeologicznych począwszy 
od okresu wpływów rzymskich (dla porównania: Cnotliwy 1963; 2010; Kruk, 
Rydzewski 1970; Kolendo 1991) poprzez średniowiecze (Chmielowska 1971; 
Cnotliwy 1973; Kuczkowski 2011; Weinkauf 2013; Pawlak, Wesołowska 2014), 
na czasach nowożytnych skończywszy (Jaworski 2012). Dla kultury łużyckiej 
obróbka rogu i kości jest bardzo dobrze rozpoznana. W licznych opracowaniach 
dotyczących tego zagadnienia najczęściej wymieniane są szydła lub igły, dłuta, 
ostrza kościane, gładziki łyżwowate lub łyżwy; nieco rzadziej wśród narzędzi no-
tuje się motyki z poroża jeleni czy rogowe młotki. Spotyka się też, choć rzadko, 
pojemniki wykonane z możdżeni tura, kozy, owcy czy krowy, a jeszcze rzadziej 
kościane i rogowe oprawki, względnie okładziny czy kościane aerofony. Broń re-
prezentowana jest przez kościane i rogowe grociki strzał2. Grzebieni kościanych 
czy rogowych, jak dotąd, nie odkryto. Jedyne okazy, które bezsprzecznie można 
przypisać kulturze łużyckiej, określane w literaturze przedmiotu jako zawieszki 
grzebieniowate, wykonane są z brązu (Gedl 1988, tabl. 21:568–569). Zakrzywie-
nie igieł oraz ich stosunkowo szeroki rozstaw – w porównaniu z okazami z okre-
su rzymskiego czy późniejszych – sugerują funkcję inną niż toaletowa. Uwagę 
w tej kwestii zwracają grzebienie tkackie, które z wyglądu przypominają zwykłe 
przedmioty toaletowe (Maik 1988, 19). Mogą one być także brane pod uwa-
gę w procesie przygotowania przędzy, zarówno wełnianej, jak i  lnianej, nieko-
niecznie muszą być wiązane z samą produkcją włókienniczą (Nosch 2012, 48). 
Z drugiej strony grzebienie tkackie wykorzystywane były do przybijania wątku 
podczas tkania na krosnach dwuwałowych oraz poziomych (Nahlik 1966, 654; 
Maik 1988, 19). Ponieważ po krosnach tego typu nie pozostają żadne materialne 

2 Rajewski 1950; Malinowski 1958; 2006, 131 n., ryc. 12, 13, 34, 47 i 85; Ostoja-Zagórski 1978, 
45, 92; Durczewski 1985, 93–95, 160, tabl. 48–60; Drzewicz 2004, 19–20; Harding et al. 2004, 
63–64, 256–260, tabl. 28–32.
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świadectwa, grzebienie takie mogłyby świadczyć na korzyść tezy o wykorzysty-
waniu innych warsztatów tkackich niż pionowe. Należy jednak zwrócić uwagę 
na fakt, że krosna poziome ziemne rozpinane były na zewnątrz domów, co w wa-
runkach klimatycznych Europy północnej i  środkowej znacznie ogranicza ich 
efektywne wykorzystanie (Nahlik 1956). Ponadto grzebienie mogły być także 
z powodzeniem wykorzystywane do przybijania wątku w krosnach pionowych3. 

Wspomniane wyżej przedstawienia grzebieni umieszczono na naczyniach 
odkrytych na trzech cmentarzyskach: w  Kowalewku, pow. obornicki (Jasnosz 
1982, ryc. 49:22), Rudkach, pow. szamotulski (Jasnosz 1984, ryc. 187:1) i Stob-
nicy, pow. obornicki (Jasnosz 1984, ryc. 205). Umieszczono je odpowiednio na 
amforze typu A5A2b, wazie typu W11B1b i dzbanie typu D2C2a24 (ryc. 1:1–3). 
Wszystkie datowane są na V okres epoki brązu (Żychlińska 2013, tab. 77, 81 i 84). 

Do takich wyobrażeń można zaliczyć również ornament umieszczony na wa-
zie W3B2b2 datowanej na V okres epoki brązu (Żychlińska 2013, tab. 1), odkry-
tej na cmentarzysku w Sierszewie, pow. jarociński (Zeylandowa 1965, ryc. 36:5) 
(ryc. 1:4) oraz dwa zdobienia widoczne na wazach typów W3B2b1 i W3B2b2 
odkrytych na osadzie w Sławsku Wielkim, pow. koniński (Ignaczak, Szamałek, 
Głogowski 2004, ryc. 11:1 i 15:1) (ryc. 1:5,6). Są one datowane na przełom III 
i IV okresu epoki brązu oraz przełom V okresu epoki brązu i wczesnej epoki że-
laza (Żychlińska 2013, tab. 38). Do omawianych motywów zdobniczych warto 
dodać także trzy dalsze, które moim zdaniem również mogą być przedstawienia-
mi grzebieni. Zostały one zaklasyfikowane jako typ 5, nazywany niekiedy w lite-
raturze przedmiotu ornamentem krokwiowym (Żychlińska 2013, 87). Od typo-
wego ornamentu krokwiowego różnią się jednak wyraźnym wygięciem ramion 
bocznych, stąd mogą być utożsamione z motywem grzebienia. Wzory te wystą-
piły na dwóch wazach typów W4B1b1 i W6B1a15 odkrytych na cmentarzysku 
w Stobnicy (Jasnosz 1984, ryc. 207:4 i 210:9) (ryc. 1:7,8) oraz na amforze A6A2a2a 
(Durczewski, Śmigielski 1966, tabl. 53:22) (ryc. 1:9). Są one datowane na V okres 
epoki brązu oraz wczesną epokę żelaza (Żychlińska 2013, tab. 74–75 i 81). 

Poza źródłami ikonograficznymi danych do badań nad włókiennictwem do-
starczają źródła archeozoologiczne (m.in. analiza szczątków owiec na określo-
nych stanowiskach kultury łużyckiej) oraz pozostałości botaniczne wykorzysty-
wane w tkactwie (len, konopie, pokrzywy).

Istotną przesłanką do znajomości hodowli owiec ukierunkowanej na pozy-
skiwanie wełny mogłyby być studia nad szczątkami kostnymi. Prześledzenie 
składu stad pozwoliłoby wnioskować o celu hodowli – czy była ona skupiona 
przede wszystkim na pozyskiwaniu mięsa czy również wełny. Jak to tej pory brak  

3 Za tę informację serdecznie dziękuję dr Agacie Ulanowskiej.
4 Typologia naczyń wg J. Żychlińskiej (2013).
5 Typologia naczyń wg J. Żychlińskiej (2013).
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takich opracowań, a na podstawie rozpoznania pojedynczych stanowisk trudno 
wysuwać daleko idące wnioski. W wynikach badań niektórych zbiorów zazna-
cza się hodowla o profilu konsumpcyjnym (Sobociński 1976, 49; Makowiecki, 
Makowiecka 2012, 284; Abłamowicz 2014, 372 n.)6. W większości przypadków 
odsetek zwierząt młodych jest jednak bardzo niski, stąd wydaje się wysoce praw-
dopodobne, że dla kultury łużyckiej – od V okresu epoki brązu, a zwłaszcza od 
początków wczesnej epoki żelaza – hodowla owiec ukierunkowana była przede 
wszystkim na pozyskiwanie wełny7.

Wnioskowanie o  skali wykorzystywania roślin w  przędzalnictwie i  następ-
nie w tkactwie jest także bardzo skomplikowane, co wynika m.in. ze złego sta-
nu zachowania materiałów botanicznych. Brak nasion nie musi oznaczać, że 
nieznany był len, ponieważ przy jego uprawie z  przeznaczeniem na włókna 
prawdopodobieństwo zachowania się nasion jest mniejsze. Najlepsze i  najja-
śniejsze włókna uzyskuje się z  młodej rośliny, dlatego len zbierany może być 
jeszcze przed wykształceniem się ziaren, z zachowaniem tylko takiej ich ilości, 
która pozwalałaby na odtworzenie uprawy (por. Barber 1991, 13). Len i kono-
pie wykorzystywane były już w neolicie, choć najczęściej notowane są na sta-
nowiskach z  okresów wczesnego i  późnego średniowiecza (Wasylikowa et al. 
1991; Lityńska-Zając 1997, 63 n.; Lityńska-Zając, Wasylikowa 2005, 128–129; 
Chmielewski 2009, 17–24). W przypadku kultury łużyckiej są to znaleziska ra-
czej marginalne (np. Rembisz et al. 2009, 112, tam dalsza literatura), dlatego tak 
ważne jest jedyne, jak dotąd, odkrycie wiązek lnu na dnie obiektu z Brońska, 
pow. kościański, datowanego na przełom V okresu epoki brązu i  wczesnego 
żelaza (Pawlak E., Pawlak P. 2008), zwłaszcza że roszarnie lnu znane są z ziem 
polskich głównie z czasów późniejszych (Bednarczyk 1998, 73–74; Żychliński 
2010; Brzejszczak, Wybrzak 2012, 112, ryc. 6:3). Na podstawie analogii kon-
strukcyjnej do obiektu w Brońsku przedstawiono ostatnio w literaturze przed-
miotu odmienną interpretację tzw. obiektów szczelinowych, właśnie jako jam 
pełniących funkcję obiektów do moczenia lnu (Dzięgielewski 2011). Nie można 
wykluczyć, że niektóre studnie – ze względu na swoją budowę – także mogły 
pełnić taką funkcję (Żychlińska 2010). Rozszerza to znacznie naszą wiedzę na 
temat wykonywania tkanin lnianych w kulturze łużyckiej, zwłaszcza że proces 
pozyskiwania włókien tej rośliny jest dość skomplikowany i wymaga znacznej 
wiedzy oraz odpowiednich narzędzi (Ulanowska 2013, 41 n.). Dlatego tak waż-
ne jest dostarczenie innych przesłanek przemawiających za wykorzystywaniem 
lnu w produkcji włókienniczej przez ludność kultury łużyckiej, które mogą być  

6 Rytualne wykorzystywania szczątków tych zwierząt por. Abłamowicz 2014, 377 n.
7 Dla porównania: Gręzak 1998, 446; Piątkowska-Małecka 1999, 180; Piątkowska-Małecka, 

Gręzak, Lasota-Moskalewska 2002, 179; Makowiecki, Makowiecka 2004, 27; Piątkowska-
-Małecka et al. 2009–2010, 51; Rembisz et al. 2009, 116.
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pozyskane z ikonografii. Uwagę zwracają motywy ornamentacyjne określane do 
tej pory jako jodełka (Żychlińska 2013, 113 n.), datowane od V okresu epoki brą-
zu po okres halsztacki (Żychlińska 2013, tab. 3, 13, 15, 74 i 83). 

Wspomniane wyżej przedstawienia umieszczono na naczyniach odkry-
tych na pięciu cmentarzyskach: w Dębiczku, pow. średzki (Zeylandowa 1968,  
ryc. 12:33), Dębnie, pow. nowomiastecki (Durczewski, Śmigielski 1966,  
tabl. 37:12), Dębnie-Ponikwicy, pow. nowomiastecki (Durczewski, Śmigielski 
1966, tabl. 38:15), Sobiejuchach, pow. żniński (Ostoja-Zagórski, Strzałko 1982, 
ryc. 2:7) i Wronkach, pow. szamotulski (Sip 2002, ryc. 31:4). Umieszczono je – 
odpowiednio – na wazach typu W5B2b i W6B1b, dzbanach typu D3B1 i D9C2b 
oraz amforze typu A13B28 (ryc. 1:10–14). Analogie ze strefy egejskiej (Ulanow-
ska 2013, 119, il. 47) wskazują, że w przypadku omawianego zdobienia umiesz-
czonego na naczyniach kultury łużyckiej najprawdopodobniej została przedsta-
wiona gałązka lnu. 

Wszystkie omówione do tej pory stanowiska archeologiczne, na których zare-
jestrowano źródła poświadczające istnienie warsztatów tkackich, datowane są od 
V okresu epoki brązu po okres halsztacki, stąd nie można wykluczyć, że w dzie-
dzinie tkactwa ten właśnie czas był okresem szczególnie intensywnego oraz kre-
atywnego rozwoju produkcji włókienniczej. Pobieżna tylko analiza obecności 
ciężarków tkackich oraz przęślików na stanowiskach kultury łużyckiej wskazuje, 
że te ostatnie są w pewnym stopniu niedoreprezentowane w stosunku do ciężar-
ków. Stan ten może wynikać z nietrwałości materiału, z jakiego je wykonano (np. 
drewno) (por. Chmielewski 2009, 68), ale także z faktu, że w tym czasie mogła na-
stąpić specjalizacja rzemieślnicza, doprowadzająca do rozdzielenia przędzenia od 
tkania. Pierwsza czynność wykonywana była w małych osadach w ramach produk-
cji niewyspecjalizowanej – w takich przypadkach w materiale archeologicznym 
notuje się przewagę przęślików nad ciężarkami (np. Rembisz 2010, 57, ryc. 14).  
Niektóre osady nastawione były natomiast na produkcję tkanin i w takich przy-
padkach notuje się znaczną liczbę ciężarków tkackich (przy niemal zupełnym bra-
ku przęślików), będącą dowodem na funkcjonowanie dwóch lub trzech warsz-
tatów w  jednej osadzie (np. Szafrański 1950, 156; Dzięgielewski 2010, 83 n.).  
Nie można wykluczyć, że w kulturze łużyckiej mogły istnieć specjalne budynki 
wyodrębnione tylko dla celów włókienniczych. Obiekty takie – o obniżonym 
poziomie podłogi, specjalnie przeznaczone dla tych celów9 – zwłaszcza w przy-
padku osad otwartych funkcjonujących jako samodzielne przędzalnie czy tkalnie 

8 Typologia naczyń wg J. Żychlińskiej (2013).
9 Bardzo istotnym powodem usytuowania warsztatu tkackiego w ramach budynku o obniżonym 

poziomie podłogi była względnie stabilna wilgotność powietrza, z jaką mamy do czynienia we 
wnętrzu tego typu obiektów. Stanowi ona bardzo istotny czynnik pozytywnie wpływający na 
używaną do tkania przędzę, która w wysuszonym powietrzu szybciej się pętli i kruszy. Dotyczy 
to w szczególności nici lnianych, w nieco mniejszym stopniu wełny (Zimmermann 1982, 133).
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notowane są m.in. w okresie wpływów rzymskich (Berg-Hobohm 2004, 105; 
Michałowski, Sikorski 2011, 137). 

Stanowiska, na których zarejestrowano wspomniane wyżej motywy orna-
mentacyjne, poza nielicznymi przypadkami występują wzdłuż Warty, głównie 
w jej środkowym biegu. Można założyć, że w tym czasie na obszarze Wielko-
polski istniały co najmniej dwa ośrodki, w których wzmożona była wytwórczość 
włókiennicza. Stanowiska te terytorialnie obejmują dwa wyodrębnione skupi-
ska osadnicze: w obrębie Poznańskiego Przełomu Warty pomiędzy Poznaniem 
a Szamotułami oraz południowo-wschodni obszar Równiny Wrzesińskiej wraz 
z  Kotliną Śremską (ryc. 2). W  przypadku pierwszego z  nich trudno określić, 
czy specjalizowano się w produkcji tkanin wełnianych czy lnianych, natomiast 
w przypadku drugiego – na podstawie wspomnianych wyżej ornamentów: gałą-
zek lnu oraz roszarni odkrytej w Brońsku – nie można wykluczyć, że specjalizacja  
dotyczyła produkcji tkanin lnianych.

Jak już wspomniano, krosno poziome ziemne rozpinane jest na zewnątrz, co 
sprawia, że warunki klimatyczne nie pozwalają na jego efektywne wykorzystanie 
na obszarach Europy północnej i środkowej (Nahlik 1956). Nie można zatem 
wykluczyć, że warsztat pionowy mógł być najpopularniejszym w tym czasie ty-
pem krosna. Nie jest do końca jasne, jak wyglądał10: mógł być opierany o ścia-
nę (jak warsztaty skandynawskie) lub wolno stojący, ze staciwami osadzonymi 
w podstawach (jak egzemplarze znane z Biskupina) lub ze staciwami w kształ-
cie odwróconej litery V (Tzachili 1997, 156–158). Precyzyjne ustalenie liczby 
osób obsługujących jeden tylko warsztat nie wydaje się możliwe (por. Barber 
1991, 102; 2008, 174; Militello 2008, 41; Tzachili 1990, 386). W znacznej mierze 
o liczbie pracujących osób decyduje szerokość tkaniny – przy bardzo szerokich 
tekstyliach pomoc drugiej osoby usprawnia pracę i ogranicza konieczność prze-
chodzenia wzdłuż warsztatu. Istotna jest także konstrukcja krosna, a zwłaszcza 
możliwość odkładania drążka półnicielnicy w pozycji odciągniętej na podpór-
kach. Jeśli w epoce brązu znano takie podpórki, krosno mogła obsługiwać jedna 
osoba; jeśli nie, bardziej prawdopodobne jest, że przy krośnie pracowały co naj-
mniej dwie osoby.

Stosowanie krosna pionowego dawało także pewne technologiczne przewagi 
(Ulanowska 2013, 110) i choć nie można wykluczyć, że tkanie mogło odbywać 
się okresowo, to należy podkreślić, że mogły się nim zajmować tylko niektóre 
potrafiące tkać osoby (Papadopoulou 2012, 61). Z początkiem wczesnego okresu  
żelaza w zespołach kultury łużyckiej zauważa się obecność charakterystycznych  

10 Źródła ikonograficzne przedstawiające pracę przy krosnach są stosunkowo nieliczne i z reguły 
mocno uschematycznione, np. na naczyniu z  Sopron na Węgrzech (Boom 2000, ryc. 1) czy 
na tintinnabulum odkrytym w grobie nr 5 na nekropoli w Bolonii (Gleba 2008, 72, ryc. 11:1), 
w tym drugim przypadku nie można jednak wykluczyć, że chodzi o przedstawienie bardka.
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przedmiotów określonych jako szpule11, jak do tej pory utożsamianych wyłącznie 
z solowarstwem, a które na podstawie analogii do strefy egejskiej można łączyć 
z przedmiotami wykorzystywanymi w produkcji włókienniczej (Żychlińska 2017).  
Według Lorenza Rahmstorfa zastosowanie glinianych szpul w produkcji włó-
kienniczej oznacza istotną zmianę w dotychczasowych technikach tkackich, tj. 
pojawienie się techniki tabliczkowej (2005, 159), choć jak podkreślają inni bada-
cze, szpule takie bardziej nadawały się do przeplatania czy wyplatania sznurów 
wielokolorowych (Chmielewski 2009, 163–165). Nie jest zatem wykluczone, 
że w społecznościach łużyckich doszło w tym czasie do wyodrębnienia się elity 
kobiet reprezentujących wysokie umiejętności tkackie. Obecność dwóch osób 
podczas pracy na krosnach pionowych nie tylko ułatwiała tę czynność, ale także 
mogła zauważalnie poprawić wydajność tkania oraz jakość tkanin (Mårtenson 
et al. 2006, 17). Pośrednim dowodem istnienia takich grup tkaczek oraz ich wy-
sokiej pozycji społecznej jest wspomniana wyżej ornamentyka umieszczana na 
naczyniach, niemal zawsze odkrywanych na cmentarzyskach, zwłaszcza jeśli po-
kreślimy, że czynność tkania miała silną wymowę symboliczną (Breniquet 2010, 
65). Biorąc pod uwagę, że było to bardzo pracochłonne zajęcie, uniemożliwia-
jące wykonywanie innych prac domowych (Ulanowska 2013, 154–159), można 
wysunąć wniosek, że w przypadku ziem polskich w kulturze łużyckiej niektóre 
kobiety specjalizowały się w tego typu pracach, a ich status mógł być w ramach 
wspólnot bardzo wysoki.

Na obszarze Wielkopolski warsztat tkacki jak dotąd poświadczany był źródło-
wo w sposób pośredni. Zaprezentowany przyczynek wskazuje, że o obecności 
takich warsztatów można wnosić nie tylko na podstawie ciężarków tkackich, ale 
także dzięki analizie przedstawień ikonograficznych. Podkreślenia wymaga jed-
nak fakt, że dla zbadania całokształtu produkcji włókienniczej w  omawianym 
okresie niezbędne jest ujęcie jej w  szerszym kontekście, uwzględniającym za-
równo szczątki zwierzęce i roślinne, jak i obiekty przeznaczone ściśle do celów 
włókienniczych. Taka analiza pozwoliłaby na lepsze zrozumienie technicznych 
aspektów produkcji włókienniczej. Nie bez znaczenia pozostaje także symbo-
liczna wymowa tkactwa, poświadczona omawianymi ornamentami, umieszcza-
nymi przede wszystkim na wazach, odkrywanych głównie na cmentarzyskach. 
Brak analiz antropologicznych w odniesieniu do szczątków ludzkich odkrytych 
w naczyniach, na których umieszczono omawiane ornamenty, nie pozwala od-
nieść się do społeczno-symbolicznej roli osób w nich pochowanych. 

11 Jest to zjawisko o znacznie szerszym zasięgu, obejmującym obecną Grecję, Italię, południowe 
Niemcy, Czechy i Polskę, por. Rahmstorf 2005, 147–149; 2011, 320.
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Ryc. 1. Ornamentyka naczyń ludności kultury łużyckiej związana z warsztatem tkackim: 1–3 – 
motyw grzebienia, 4–9 – silnie zeschematyzowany motyw grzebienia, 10–14 – motyw gałązki 
lnu. Oprac. J. Żychlińska
Fig. 1. Decoration of the Lusatian culture pottery associated with weaving workshop: 1–3 – comb 
motif, 4–9 – strongly schematic comb motif, 10–14 – flax twig motif. Prepared by J. Żychlińska



142

Ryc. 2. Rozmieszczenie stanowisk z ornamentyką związaną z warsztatem tkackim w Wielko-
polsce w V okresie epoki brązu i okresie halsztackim C. Oprac. J. Żychlińska
Fig. 2. Distribution of sites with decoration associated with weaving workshop in Greater Poland 
in the V period of the Bronze Age and in the Hallstatt C period. Prepared by J. Żychlińska
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Some remarks about weaving workshops in the Lusatian culture
Summary

This paper proposes the possibility of identification of weaving workshops based on 
different material sources. Nine decoration motifs representing weaving comb and five 
being the image of flax twig recorded on pottery vessels were analysed. All of them are 
dated to the V period of the Bronze Age and the early Iron Age. Based on the discrepancy 
between the number of loomweights and spindle whorls on some sites and presence of 
features which could have been used as weaving workshops, was presented a hypothesis 
concerning started craft specialization, leading to separation spinning from weaving. Based 
on cartographic approach was determined the existence of at least two textile centres in 
Greater Poland, working at the same time, wherein in the centre located in the south-
eastern part of Września Plain probably more important was production of flax textiles.
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