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Plan wystąpienia

• Uwagi wstępne - kwerenda w Web of 

Science

• Badania na Uniwersytecie w Padwie

– Badania dotyczące drobin pyłu pobranych z 

Całunu

• Uwagi końcowe



• W bazie danych prac naukowych Web of Science na 

zapytanie "Turin Shroud" odpowiada 337 pozycji z czego 

blisko 10% to prace prof. Gulio Fantiego i współpracowników

Uwagi wstępne

Źródło Web of Science – Clarivate Analytics (dostęp czerwiec 2019)



Uwagi wstępne

• Prof. Fanti jest pracownikiem Wydziału Inżynierii 

Przemysłowej Uniwersytetu w Padwie

• Wśród wspomnianych prac prof. Fantiego znajdują się:

– artykuły naukowe,

– komentarze do artykułów

– komunikaty konferencyjne

• Najstarsza praca jest z 2002 rok,

najnowsza z 2019 r

• Nadto prof. Fanti jest współautorem pozycji książkowej 

pt. Tajemnica Całunu, wydanej przez Wydawnictwo św. 

Stanisława BM w 2015 roku



Uwagi wstępne

• Badania nad Całunem są zdominowane przez Włochów,  

lecz i na tym tle Uniwersytet z Padwy dominuje

Źródło Web of Science – Clarivate Analytics (dostęp czerwiec 2019)



Uwagi wstępne

• 2/3 wspomnianych pozycji to artykuły – w tym artykuły 

naukowe i tzw. listy (ang. letter)

Źródło Web of Science – Clarivate Analytics (dostęp czerwiec 2019)



Uwagi wstępne

• Około 1/3 wszystkich prac ukazała się przeciągu 

ostatnich 10 lat

• A z tego 1/3 w 2015 roku

Źródło Web of Science – Clarivate Analytics (dostęp czerwiec 2019)



Uwagi wstępne

• Około 1/3 wszystkich prac ukazała się przeciągu 

ostatnich 10 lat

• A z tego 1/3 w 2015 roku

Źródło Web of Science – Clarivate Analytics (dostęp czerwiec 2019)



Uwagi wstępne

• Około 1/3 wszystkich prac ukazała się przeciągu 

ostatnich 10 lat

• A z tego 1/3 w 2015 roku

Źródło Web of Science – Clarivate Analytics (dostęp czerwiec 2019)



Uwagi wstępne

Źródło Web of Science – Clarivate Analytics (dostęp czerwiec 2019)

• Wszystkie prace o całunie cytowane 1234 z czego praca z 

czasopisma Nature o datowaniu metodą radiowęglową 147 

razy

• Wśród 10 najczęściej wspominanych prac są:

– 3 opublikowane po 2000 roku,

– 5 w pierwszej połowie lat 80 ubiegłego wieku,

– 1 z 1989 (o datowaniu) i 1 z 1999 roku

• Brak prac w pierwszej dziesiątce prof. Fantiego

• Najczęściej wspominana praca prof. Fantiego dotyczy 

właściwości wizerunku – odwołania do pracy pojawiają się 22 

razy niestety tylko 6 z nich to cytowania innych autorów

• Łączna liczba odniesień do wszystkich prac prof. Fantiego

i współpracowników 158 



Uwagi wstępne

• Badania nad Całunem wymagają podejścia 

multidyscyplinarnego

• Dominują tu jednak prace z chemii

Źródło Web of Science – Clarivate Analytics (dostęp czerwiec 2019)
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Uwagi wstępne

• Podsumowanie:

– Wyraźnie widać wzrost liczby publikacji ukazujących się na 

temat Całunu w ostatnim dziesięcioleciu

– Prym wśród autorów wiedzie grupa naukowców skupiona 

wokół prof. Fantiego

– Prace są trudne, przez wzgląd na wielowymiarowość 

zagadnienia

– Prowadzenia badań i dyskursu naukowego nie ułatwia 

utrudniony dostęp do badanego obiektu



Obszary badań

Źródło MATEC Web of Conferences 36, 00001 (2015)

• Obszary badań nad Całunem eksplorowane

w Uniwersytecie w Padwie:

– Natura i hipotezy o powstaniu wizerunku

– Wiek Całunu

– Drobiny pobrane z Całunu

– Człowiek owinięty w Całun



Drobiny

• Badano drobiny pobrane z Całunu

• Materiał pochodzi z próbek pozyskanych jeszcze 

w 1978 i 1988 roku

• Wyniki ogłoszono w kilku pracach, m.in.

– Scientific Reports 5 (2015), 14484

– MATEC Web of Conferences 36, 03001 (2015)

– MATEC Web of Conferences 36, 03002 (2015)

– PLoS ONE 12 (2017), e0180487



Drobiny

• Prace Scientific Reports 5 (2015), 14484 oraz 

MATEC Web of Conferences 36, 03001 (2015)

– Prof. Fanti nie jest współautorem, wymieniony jest 

jako źródło próbek, nadto częściowo finansował 

badania ze swojego projektu

– Przeprowadzono analizę DNA na biologicznym 

materiale z pobranych drobin, która pozwoliła na 

identyfikację gatunków roślin oraz ludzkiego materiału 

genetycznego

– W tym ostatnim przypadku okazuje się, że materiał 

genetyczny należy do szeregu haplogrup



Drobiny

• Rezultaty - rośliny

Źródło: Scientific Reports 5 (2015), 14484; 

MATEC Web of Conferences 36, 03001 (2015)



Drobiny

• Rezultaty – ludzki materiał gentyczny

Źródło: Scientific Reports 5 (2015), 14484; 

MATEC Web of Conferences 36, 03001 (2015)



Drobiny

• Rezultaty:
– Materiał roślinny charakterystyczny dla roślin z wielu obszarów, w tym 

takich, przez które „podróżował” Całun w drodze z Jerozolimy do 

Turynu

– Materiał ludzki – nie grupuje się przypadkowo, lecz w 

charakterystyczne podgrupy. 

• Oznacza to, że wielu ludzi pozostawiło ślad po sobie na badanym płótnie

• Zidentyfikowany materiał odpowiada obu hipotezom o pochodzeniu 

Całunu

• Obecność haplogrup charakterystycznych dla Indii jest zaskakująca → 

nowa hipoteza: całun został utkany w Indiach

Słowo Sindon ma pochodzić od słów Sindia lub Sindien, czyli płótno z Indii

Źródło: Scientific Reports 5 (2015), 14484; 

MATEC Web of Conferences 36, 03001 (2015)



Drobiny

• Praca 

MATEC Web of Conferences 36, 03002 (2015):

– Prof. Fanti nie jest współautorem, mimo to finansował 

badania ze swojego projektu

– Próbki badano przy użyciu mikroskopii optycznej oraz 

mikroskopii elektronowej

– Badając widmo charakterystycznego promieniowania 

rentgenowskiego określano skład pierwiastkowy 

próbek



Drobiny

Źródło MATEC Web of Conferences 36, 03002 (2015)

• Rezultaty:

– Pyłki kwiatowe:

• w badaniach nie potwierdzono obecności wielu pyłków 

zidentyfikowanych wcześniej przez Maxa Frei’a w latach 80’ 

ubiegłego wieku

• Potwierdzono obecność filirei, jesionu i cedru

– Wśród badanego materiału zidentyfikowano nade 

wszystko włókna  lnu oraz  kilka włókien bawełny 

(Gossypium Herbaceum), niektóre włókna były 

pokryte węglanem wapnia



Drobiny

Źródło MATEC Web of Conferences 36, 03002 (2015)

• Rezultaty c.d.:

– Odkryto pozostałości roztoczy, różnego rodzaju 

zarodniki i grzyby (przede wszystkim kropidlaka 

zielonego Aspergillus Glaucus)

– Pył mineralny koloru czerwonego (zawiera żelazo), 

który prawdopodobnie należy do minerałów ilastych; 

zbliżony w składzie do gleby jerozolimskiej

– Znaleziono również cząstki o składzie podobnym to 

składników krwi ludzkiej – nie dokonano 

jednoznacznej identyfikacji



Drobiny

• Praca 

PLoS ONE 12 (2017), e0180487:

– Prof. Fanti jest współautorem 

– Próbki badano przy użyciu transmisyjnej mikroskopii 

elektronowej (TEM), szerokokątowej skaningowej 

mikroskopii rentgenowskiej (WAXS)



Drobiny

• Rezultaty:
– Badano jedno włókno

Źródło: PLoS ONE 12 (2017), e0180487



Drobiny

• Rezultaty:
– Badano jedno włókno

– Pomiar przy użyciu 

promieniowania X pozwolił na 

identyfikację dominującego 

materiału - celulozy

Źródło: PLoS ONE 12 (2017), e0180487



Drobiny

• Rezultaty:
– Badano jedno włókno

– Pomiar przy użyciu 

promieniowania X pozwolił na 

identyfikację dominującego 

materiału - celulozy

– Wykryto obecność wielu

nanocząstek o rozmiarach 30-

100 nm, zawierających 

wtrącenia z cząsteczek o 

rozmiarach rzędu kilku 

nanometrów

Źródło: PLoS ONE 12 (2017), e0180487



Drobiny

• Rezultaty c.d.:
– Wysokorozdzielcze badania 

nanocząstek sugerują 

obecność tlenków żelaza

– Zidentyfikowano małe 

wtrącenia jako wodorotlenki 

żelaza

– Obraz dyfrakcyjny sugeruje 

zaburzenie struktury 

obserwowanych tlenków 

żelaza

– Autorzy stawiają hipotezę, że 

odpowiedzialna jest za to 

kreatynina

Źródło: PLoS ONE 12 (2017), e0180487



Drobiny

• Rezultaty c.d.:
– Analiza obrazu dyfrakcyjnego 

sugeruje wg. autorów 

obecność kreatyniny

– Moja opinia:

• nie jest jasne, jak uzyskano 

symulowany obraz dyfrakcyjny dla 

kreatyniny

• Nie wykazano, że inne związki nie 

dają podobnego obrazu

– Następnie autorzy sugerują, że 

obecność kreatyniny jest 

dowodem na uraz 

wielonarządowy

Źródło: PLoS ONE 12 (2017), e0180487



Drobiny

• Podsumowanie

– Analiza DNA:

• nie pozwala na jednoznaczne wskazanie bardziej 

prawdopodobnej hipotezy powstania Całunu

• Potwierdza obecność ludzkiego materiału genetycznego

• Sugeruje jako miejsce powstania Indie (nowa hipoteza)

– Analiza mikroskopią elektronową:

• Potwierdza obecność części pyłków roślinnych zidentyfikowanych 

przez Maxa Frei’a

• Wskazuje na obecność minerałów, będących składnikami gleby 

jerozolimskiej

• Sugeruje obecność cząstek krwi



Drobiny

• Podsumowanie c.d.

– Analiza HRTEM:

• Obecność nanocząstek z wtrąceniami ze zmodyfikowanych 

tlenków żelaza

• W oparciu nią stawia się hipotezę o obecności kreatyniny w 

badanym materiale

• A dalej kolejną hipotezę: uraz wielonaczyniowy

– Szczególnie ostatni wynik sugeruje:

• konieczność pobrania nowych próbek

• Zwiększenie statystyki 



Uwagi końcowe

• Dysponujemy ograniczoną liczbą materiału do 

badań – czy możliwe jest pobranie nowych 

próbek?

• Wśród pobranego materiału są obecne 

materiały pochodzenia roślinnego oraz 

ludzkiego

• Trudne jest jednoznaczne wskazanie bardziej 

prawdopodobnej hipotezy powstania Całunu

• Potrzebne są metody datowania tekstyliów 


