
Proces filcowania to nic innego jak spilśnia-
nie (ściskanie) włókien, najczęściej zwierzęcych 
(wełna, sierść), poprzez odpowiedni nacisk lub 
tarcie. Włókna w ten sposób tracą swoją spręży-
stość i stają się sztywne. W zależności od żądane-
go efektu nakłada się kolejne warstwy uzyskując 
odpowiednią grubość filcu. W procesie nakłada-
nia kolejnych nitek konieczna jest wilgoć, a do 
lepszego spajania często używana jest woda z roz-
puszczonym mydłem. Biskupińscy rzemieślni-
cy fach mają opanowany do tego stopnia, że je-
dynym spoiwem, które im wystarcza jest woda.

Wśród produktów filcowych można zna-
leźć czapki, buty, torby. Zdarza się, że biskupiń-

scy wojownicy wyposażeni są w filcowe części 
garderoby (głównie elementy zbroi) zrobione 
przez węgierskich bratanków.

Na półwyspie biskupińskim możemy zo-
baczyć, jak powstaje filcowy dywan. Two-
rzenie takiego dywanu może trwać nawet 
16 godzin. Najwięcej czasu poświęca się 
na naniesienie odpowiedniego wzoru (ry-
sunek i układanie poszczególnych elemen-
tów obrazu). Ręczne rolowanie (walcowa-
nie naniesionego wzoru) zajmuje około 
dwóch godzin.

Węgrzy tworzą grupę rekonstrukcyjną i ze 
swoimi pokazami odwiedzają imprezy arche-

ologiczne od wielu lat. W Biskupinie są już 
ósmy rok z rzędu. Chcą w ten sposób posze-
rzać wiedzę i zainteresować zwiedzających daw-
nymi technikami wytwarzania filcu. Być może 
w ten sposób znajdą kolejnych naśladowców.

Maciej Urbanowski

Od sierści do filcu

W poszukiwaniu 
węgierskich dywanów

jednym z ciekawszych stanowisk w wiosce piastowskiej jest niewątpli-
wie chata, w której można spotkać przedstawicieli Madziarów. Moc-
na grupa z węgier w składzie balà zs bodnà r, Zsófia bodnà rne  
Palotà s, attila Holecskó i nóra olà h prezentują technikę tworzenia filcu  
i wyrobów filcowych metodami rodem z azji X i Xi wieku.

Techniki obróbki pochodzą z czasów od 
neolitu do średniowiecza. ruslanas aranau-
skas przedstawia narzędzia, objaśnia ich dzia-
łanie i zastosowanie. Najważniejsze narzędzia 
to: krzemienne noże, wiertarka również krze-
mienna oraz różnej grubości kamienie piaskow-
ca, służące do szlifowania bursztynów. 

Poza prezentacją technik poznajemy histo-
rię ekspozycji. Na wystawie znajdują się kopie 
amuletów z epoki kamienia, aż do średniowie-
cza, które wykonał własnoręcznie pan Ruslanas. 
Oryginały zostały odnalezione podczas wyko-
palisk surowca, odnaleziono głównie burszty-
nowe figurki przedstawiające ludzi oraz bursz-
tyny przedstawiające słońce. Znaleziska opi-
sał niemiecki naukowiec - Klebs. Jego rysun-

ki były bardzo dokładne. Dzięki nim można 
określić technikę, którą amulety zostały wy-
konane. Podczas II wojny światowej większość 
odnalezionych i opisanych przez naukowca 
bursztynów zaginęła. Oficjalnie wiadomo, że 
tylko amulety o ludzkich kształtach nie zagi-
nęły. Można je zobaczyć w jednym z niemiec-
kich muzeów.

Wystawę replik można zobaczyć na tere-
nie oznaczonym na mapie numerem 6. Mię-
dzy stanowiskiem tkaczy, a wyrobem z kory 
brzozowej.

Marta Gawrońska

Na rzemyku

Bursztynowe figurki
Przez cały festyn na terenie osady na półwyspie znajduje się punkt 
obróbki bursztynu. Można tam spotkać bardzo miłych Litwinów, któ-
rzy m.in. przybliżą historię obróbki bursztynów.

Ameryka Północna pod koniec epoki lo-
dowcowej - czyli pierwsi łowcy i zbieracze 
na terenie Nowego Świata to tytuł wykła-
du, którego będzie można wysłuchać dzisiej-
szego dnia. Jutrzejszy zatytułowany jest Pa-
leoindianie na Wielkich Równinach Amery-
ki Północnej - czyli pierwsi łowcy i zbiera-
cze na terenie Nowego Świata. Oba wygło-
si Marcel bartczak, pracownik naukowo-dy-
daktyczny instytutu archeologii Uniwersy-
tetu Łódzkiego.

Słuchacze dowiedzą się między innymi jak 
pierwsi ludzie dotarli na amerykańskie konty-
nenty i jakie były pierwsze kultury Paleoindian 
na terenie Ameryki Północnej. Prelegent poru-

szy także temat badań archeologicznych zwią-
zanych z życiem społeczności pierwszych In-
dian i opowie o jednym ze stanowisk archeolo-
gicznych związanych z okresem Paleoindian.

Mgr Marcel Bartczak jest uczestnikiem 
badań archeologicznych na stanowisku doty-
czącym problematyki Paleoindian - Hell Gap 
w Wyoming (USA) i członkiem Society for 
American Archaeology. Współpracuje z licz-
nym gronem międzynarodowych badaczy, m.in. 
ze Stanów Zjednoczonych, Korei Południo-
wej czy Rosji. Jego naukowe zainteresowania 
to głównie paleolit europejski, dalekowschod-
ni i okres paleoindiański Ameryki Północnej.

Maciej tyrakowski

Na scenie o 13.00

O pierwszych ludziach 
w Ameryce Północnej

kim byli Paleoindianie i czym zajmowali się przedstawiciele paleoin-
diańskich społeczności? Dziś i jutro będzie o tym mówił doktorant 
z UŁ Marcel bartczak.

Bursztynnicy z narzędziami i biżuterią z bursztynów, od 
lewej: Gintaras Markevićius, Ruslanas Aranauskas  
               fot. Marta Gawrońska

Attila Holecskó (z lewej) i Bala`zs Bodna`r w trakcie two-
rzenia kolejnego dzieła z filcu  fot. Maciej Urbanowski


