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Kobieco  w pradziejach - ozdoby w kulturze luboszyckiej
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Streszczenie
Celem artyku u jest przedstawienie ozdób kobiecych charakterystycznych dla kultury luboszyckiej. Omówione zosta-

n  w nim poszczególne elementy bi uterii od przedmiotów noszonych na szyi po te zdobi ce d onie b d  r ce. Dodatko-
wo zaprezentowane zostan  cz ci stroju mog ce pe ni  jednocze nie funkcj  u ytkow  oraz dekoracyjn . Badania nad
ozdobami kobiecymi czonymi z kultur  luboszyck  s  wa nym elementem poznania rzeczywisto ci okresu rzymskiego
i stanowi  przyczynek do bada  nad istnieniem tej e kultury.

S owa kluczowe: archeologia, kultura luboszycka, okres rzymski, ozdoby, kobiety

Femininity in prehistory- jewellery in Luboszyce culture

Abstract
The purpose of this paper is to present women’s ornaments characteristic for the Luboszyce culture. In this article will 

be discussed particular elements of jewellerie, from objects worn round their neck up to these decorating hands. Addition-
ally will be presented parts of the clothin which could perform both a utilitarian and decorative function. Research on 
women’s ornaments connected with the Luboszyce culture are an important component of cognition about the reality of 
the Roman Period and are an impuls to the studies about the existence of this culture.
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Kobiety od zamierzch ych czasów stara y si  manifestowa  swoj  odr bno  wzgl dem m czyzn. Jednym ze sposo-
bów, jaki wypracowa y, by o ozdabianie swoich cia  nawet najprostsz  bi uteri . Do tego celu u ywa y mi dzy innymi
kawa ków ko ci b d  znalezionych muszli. Natura kobiet nakazuj ca im wyró nianie si  spo ród innych pozostaje zatem
niezmienna od wieków.

Archeologia jako dziedzina nauk pozwala na zg bienie ycia ludzi z ró nych epok, miejsc, kultur. Poprzez odkrywa-
nie zabytków, ich szerok  oraz dog bn  analiz  mo na cho by na chwil  uchyli  drzwi przesz o ci.

Badanie cmentarzysk stanowi wyj tkowo wa ne ród o umo liwiaj ce podejmowanie prób odtwarzania minionego cza-
su. Kompleksowe i dok adne rozpoznanie tej kategorii stanowisk pozwala na rekonstruowanie wielu aspektów zwi zanych
z yciem ludzi z przesz o ci. Dzi ki rozwojowi nauki mo liwe staje si  nie tylko odkrywanie samych zabytków, ale równie
poznawanie ró nego rodzaju rytua ów, sposobu ycia b d  te  codziennego funkcjonowania tych e osób. Badacze, (zarów-
no archeolodzy, jak i antropolodzy) staraj  si  – na podstawie analizy okre lonych darów grobowych odnajdywanych przy
danym osobniku – wnioskowa  nawet na temat p ci zmar ego. Niektóre bowiem przedmioty czy si  z p ci  m sk , inne za
okre la si  mianem atrybutów e skich. Do tych drugich zaliczy  mo na w a nie ozdoby odnajdywane w grobach.

Kultura luboszycka powsta a oko o po owy II w. n. e. na terenie rodkowego Nadodrza i trwa a w niektórych rejonach
do prze omu IV/V w. n. e.1.  Osadnictwo  pojawi o si  na obszarze, który przez okres oko o dwustu lat by  niezasiedlony2.
W czasie swojego najwi kszego rozkwitu zasi giem obj a teren Górnych oraz Dolnych u yc, cz  pó nocn  Dolnego
l ska, po udniow  Brandenburgi , wschodni  Saksoni  oraz ziemi  lubusk 3.

Rozwój tej e kultury nale y podzieli  na cztery fazy:
1. Pierwsza faza – kultura obejmuje teren uj cia Warty a  do dolnego biegu Nysy u yckiej.
2. Druga faza – zasiedleniu ulegaj  Dolne u yce oraz po udniowa Brandenburgia.
3. Trzecia faza – kultura obejmuje dalsze regiony po udniowej Brandenburgii, tereny nad abskie, ca e Górne u y-

ce oraz pó nocne oraz zachodnie cz ci Dolnego l ska.

1 G. Doma ski, Kultura luboszycka mi dzy ab  a Odr  w II – IV wieku, Wroc aw – Warszawa – Kraków – Gda sk 1979, s. 13.
2 M. Bohr, Elementy przeworskie i wielbarskie w kulturze luboszyckiej, „Archaeologia Silesiae” 2002, t. 1, s. 123.
3 G. Doma ski, Kultura luboszycka, [w:] J. Wielowiejski (red.), Prahistoria Ziem Polskich, Pó ny okres late ski oraz okres rzymski, t. 5, Wroc aw – 

Warszawa – Kraków – Gda sk 1981, s. 263.

DOI: 10.15503/onis2015.231.234



232     Ogrody nauk i sztuk nr 2015 (5)

4. Czwarta faza – zasi g kultury nie zmienia si  jednak osadnictwo ma charakter mniej intensywny4.
Nazwa kultury przej ta zosta a od stanowiska w Luboszycach po o onego w województwie lubuskim. Odkryto tam 

jedno z najwi kszych cmentarzysk identyÞ kowanych z wspomnian  kultur . Stanowisko to zas uguje na uwag , po-
niewa  wed ug bada  antropologicznych na 127 osób pochowanych w jego obr bie tylko 6 mo na zinterpretowa  jako 
pochówki m skie5. Takie cmentarzysko pozwala na dok adniejsz  analiz  pochówków kobiecych oraz ich wyposa enia, 
dostarczaj c wiele informacji dotycz cych ozdób6.

Osady identyÞ kowane z kultur  luboszyck  tworzone by y na niewielkich wzniesieniach wzd u  teras du ych rzek 
b d  te  na niskich terasach ma ych rzek. Stosunkowo cz sto osady odkrywane by y na przew eniach dolin, czyli 
w miejscach zapewniaj cych atwy dost p do wody7.

Budynki wyst puj ce na tych osadach mo na podzieli  na dwie kategorie: naziemne oraz zag bione w ziemi. Pozo-
sta o ciami po tych pierwszych s  zarysy rz dów s upów, na podstawie których mo na rekonstruowa  kszta t budyn-
ków. Najbardziej charakterystycznymi budowlami s upowymi z kultury luboszyckiej s  du e budynki halowe o kszta cie 
d ugiego prostok ta. Ich przestrze  prawdopodobnie podzielona by a na mniejsze pomieszczenia. Zag bionych budyn-
ków w omawianej kulturze jest znacznie mniej8.

Ludno  kultury luboszyckiej praktykowa a obrz dek cia opalny, sk ada a prochy swoich bliskich w grobach jamo-
wych, nad którymi rzadko usypywa a kurhany. Regularny kszta t jam, w których umieszczono szcz tki, mo e wiadczy  
o tym, e pierwotnie u yto w tych miejscach pojemników organicznych wykonanych b d  to ze skóry, drewna czy te  
z wikliny9. W obr bie tej e kultury odkrywane s  równie  cmentarzyska warstwowe. W tym przypadku prochy zmar-
ych spopielonych na stosach rozsypywano na powierzchni cmentarzysk. W ko cowej fazie trwania kultury luboszyckiej 

pojawia si  zwyczaj pochówków szkieletowych10. Cz  z nich by a wkopywana w starsze cmentarzysko warstwowe. 
Mo na to interpretowa  jako zerwanie z poprzedni  tradycj  lub te  ch ci  wykorzystania ju  istniej cej sfery sacrum11. 
W wi kszo ci przypadków groby kultury luboszyckiej w momencie odkrywania nie by y oznaczane na powierzchni. Nie 
mo na jednak wykluczy , e nie stosowano takich praktyk. Prawdopodobnie ich lady nie zachowa y si  po prostu do 
wspó czesno ci. Tak  interpretacj  zdaje si  potwierdza  fakt, i  poza przypadkami opisanymi powy ej groby nie by y 
wkopywane jeden w drugi12.

Wyposa enie grobowe kultury luboszyckiej wykazuje wp ywy zarówno ludno ci kultury przeworskiej, kultury wiel-
barskiej oraz kr gu nad abskiego, czyli kultur o ciennych13. W tej perspektywie kultura ta jawi si  jako miejsce styku 
oraz obszar wp ywów kultur j  otaczaj cych14. Nawi zania te mog y wynika  zarówno z bezpo rednich migracji, jak 
i zapo ycze  oraz inspiracji stylistycznych dotycz cych konkretnych wyrobów15. Charakterystycznym wyposa eniem 
pochówków kobiecych s : prz liki, pozosta o ci szkatu ek pod postaci  oku  i kluczy, paciorki, szpile oraz zapinki. Wy-
znaczniki grobów m skich to uzbrojenie oraz ostrogi16.

Klasyczny strój kobiety w kulturze luboszyckiej, interpretowany na podstawie znalezisk grobowych, sk ada  si  
z dwóch zapinek, sprz czki do pasa, wisiorków, paciorków oraz jednej szpili17. Omawiana kultura by a stref  przenika-

4 Tam e, s. 264.
5 G. Gralla, Ekspertyza antropologiczna szcz tków cia opalnych z Luboszyc. III cz  – groby i cmentarzyska warstwowe z okresu wp ywów rzymskich, 

[w:] G. Doma ski, Cmentarzysko w Luboszycach (II – IV w.), Wroc aw 1982, s. 204–207. 
6 G. Doma ski, Cmentarzysko w Luboszycach II-IV w., Wroc aw – Warszawa – Kraków – Gda sk 1982, s. 125, 204.
7 G. Doma ski, Kultura luboszycka mi dzy..., dz. cyt., s. 113–118.
8 Tam e, s. 118–121.
9 G. Doma ski, Obrz dy na cmentarzyskach kultury luboszyckiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” 2007, t. 25, s. 298–301.
10 G. Doma ski, Kultura luboszycka mi dzy..., dz. cyt., s. 14–16.
11 G. Doma ski, Problem zaniku kultury luboszyckiej, [w:] G. Dama ski (red.), Nadodrze w staro ytno ci. Konferencja Grabice 23 – 30 czerwca 2004 

r., s. 189–190.
12 G. Doma ski, Kultura luboszycka mi dzy..., dz. cyt., s. 189–192. G. Doma ski, Zró nicowanie obrz dku pogrzebowego kultury luboszyckiej, [w:] 

A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster (red.), Terra Barbarica. Studia oÞ arowane Magdalenie M czy skiej w 65. rocznic  uro-
dzin. Monumenta Archaologica Barbarica. Series Gemina, T. II, ód  – Warszawa 2010, s. 240–250.

13 Tam e, s. 14-16. G. Doma ski, Kultura luboszycka a kultura wielbarska, [w:] J. Gurba, A. Kokowski (red.), Kultura wielbarska w m odszym 
okresie rzymskim, t. 2, Lublin 1988, s. 127–142. G. Doma ski, Genetyczne i s siedzkie zwi zki kultury luboszyckiej z kultur  przeworsk , [w:] J. Gurba, A. 
Kokowski (red.), Kultura przeworska: materia y z konferencji, Lublin 1994, s. 363–372.

14 J. K. Koz owski, P. Kaczanowski (red.), Najdawniejsze dzieje ziem polskich, t. 1, Kraków 1998, s. 296.
15 M. Bohr, Elementy przeworskie..., dz. cyt., s. 127.
16 G. Doma ski, Kultura luboszycka mi dzy..., dz. cyt., s. 177.
17 M. Tempelman–M czy ska, Cz ci stroju kobiecego w okresie rzymskim na obszarze rodkowo- i wschodnioeuropejskiego Barbaricum, Kraków 

1985, s. 47.
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nia si  wp ywów s siednich jednostek. W zwi zku z tym faktem elementy kobiecego stroju w kulturze luboszyckiej s  
podobne do tych wyst puj cych o ciennie, ró nice widoczne s  na poziomie poszczególnych typów konkretnych przed-
miotów.

Groby tej kultury najcz ciej wyposa ane by y w ozdoby. Jako wyznacznik pochówków kobiecych mo na przyj  
zasad , i  w grobach m skich sk adano po jednej zapince do spinania szat, natomiast kobietom oÞ arowywano dwie lub 
wi ksz  ich ilo 18. Bi uteri  kobiec  mo na podzieli  na kilka kategorii. Na t  zdobi c  szyj , do której nale : naszyjniki, 
wisiorki, klamerki esowate oraz paciorki; na ozdoby r k/d oni, czyli bransolety, pier cionki czy cz ci stroju stanowi ce 
jednocze nie jego dekoracj : zapinki oraz szpile. W niektórych przypadkach do przedmiotów uznawanych za ozdoby 
mo na zaliczy  równie  wykonywane z wielk  staranno ci  i kunsztem cz ci pasa.

W ród wisiorków stanowi cych ozdoby szyi najcz ciej spotykanymi s  zawieszki wiaderkowate w swym kszta cie 
przypominaj ce walec wykonany z elaza. Zabytki te archeolodzy wielokrotnie odkrywaj  wraz ze znajduj cymi si  obok 
paciorkami, co pozwala interpretowa  te elementy jako cz ci sk adowe kolii. Wisiorki koszyczkowate, jak sama nazwa 
wskazuje, swym kszta tem przypominaj  niewielkich rozmiarów koszyczki. Na cmentarzysku w Luboszycach w cz ci 
warstwowej zosta  odkryty jeden, bogato zdobiony zabytek tego typu, wykonany ze z ota. Stanowi on analogi  do podob-
nych wisiorków odkrywanych w grobach ksi cych. Zawieszki koszyczkowate wraz z zawieszkami kapsu kowatymi s  
rzadkimi znaleziskami w badanej kulturze19.

Kolejna kategoria zabytków stanowi ca ozdoby szyi to paciorki. Niewielkich rozmiarów kó ka z przechodz cym na 
wylot otworem stanowi  jeden z najcz ciej oÞ arowywanych przedmiotów osobom zmar ym. Nawlekanie ich na sznurki 
by o jednym z podstawowych sposobów ozdabiania szat. Najliczniejsz  grup  stanowi  paciorki pó koliste wykonane 
z b kitnego szk a. Cz sto odkrywane s  równie  paciorki pó koliste z ornamentem w kszta cie falistych linii b d  te  
oczek. Liczne s  równie  paciorki wykonane z gliny. Znaczna cz  paciorków odkrytych w kulturze luboszyckiej to 
okazy silnie przepalone, co uniemo liwia okre lenie ich kszta tu, a nawet barwy u ytego do ich wyrobu szk a. Proces ten 
zwi zany jest z charakterem pochówków, czyli cia opaleniem. Przedmioty umieszczane na stosie pogrzebowym wraz 
ze zmar ym by y wystawione na dzia anie wysokich temperatur, w wyniku czego cz sto ulega y ca kowitemu zniszcze-
niu20.

Klamerki esowate, odnajdywane zazwyczaj wraz z paciorkami oraz ró nego typu wisiorkami, s u y y do spinania 
kolii. Ich esowato wygi ty kszta t pozwala  po czy  ze sob  dwa ko ce sznura21.

Ozdoby d oni reprezentowane s  przez pier cionki. Ró ni  si  one mi dzy sob  zarówno materia em, z jakiego zosta-
y wykonane, jak i kszta tem. Mog  by  to zwyk e obr czki b d  te  pier cionki sk adaj ce si  z kilku spiralnych obr czy. 

Mo na przypuszcza , e ró nego rodzaju kó ka odnajdywane w grobach mog y s u y  w a nie jako ozdoby d oni22.
Bransolety, podobnie jak pier cionki ró ni y si  mi dzy sob  kszta tem oraz u ytym materia em. Zazwyczaj s  to 

bransolety ze zgrubia ymi ko cami. Zdarzaj  si  zabytki wykonane z metali szlachetnych23.
Zapinki oraz szpile to przedmioty b d ce jednocze nie cz ciami stroju oraz ich ozdobami. Stanowi y element spina-

j cy szaty, dlatego w grobach szkieletowych odkrywane s  zazwyczaj na wysoko ci klatki piersiowej. Pierwsza z wspo-
mnianych kategorii zabytków, odkrywane w grobach to okazy bardzo istotne w procesie ustalania chronologii danego 
obiektu. Zwi zane jest to z faktem, i  stanowi  jedne z najbardziej czu ych chronologicznie artefaktów. Charakteryzuj  si  
ró norodno ci  form oraz wielko ci. Cz  z nich wykonano z br zu, inne z elaza24.

W kulturze luboszyckiej wyst powa y zarówno szpile metalowe, jak i ko ciane. Wiele zabytków zachowa o si  jedynie 
fragmentarycznie, co utrudnia formu owanie wniosków na temat ich kszta tu czy rozmiarów. Zniszczenia, podobnie jak 
w przypadku innych rodzajów ozdób, najcz ciej wynikaj  z faktu umieszczania ich na stosie pogrzebowym. Szpile ko-
ciane odkryto na cmentarzyskach po o onych przede wszystkim nad Odr  oraz doln  Nys  u yck 25.

Kultura luboszycka stanowi interesuj cy temat bada . Czas, który min  od jej odkrycia, zweryÞ kowa  kilka tez do-
tycz cych jej funkcjonowania. Obecne dyskusje dotycz ce tej jednostki skupiaj  si  na celowo ci wyró niania jej spo ród 

18 G. Doma ski, Kultura luboszycka, [w:] J. Wielowiejski (red.), Prahistoria…, dz. cyt., s. 267.

19 G. Doma ski, Kultura luboszycka mi dzy..., dz. cyt., s. 35-36.

20 Tam e, s. 38.

21 Tam e, s. 39.

22 Tam e.

23 Tam e.

24 Tam e, s. 18–26.

25 Tam e, s. 33–35.
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przestrzeni, w której istnia a. Archeolodzy staraj  si  odpowiedzie  na pytanie, czy jako strefa wp ywów nie jest jedynie 
p aszczyzn  styków innych kultur i nie powinna zosta  do takiej roli sprowadzona26. Ponadto badacze, poprzez swoj  
prac  poznaj  ró ne aspekty ycia dawnych ludno ci. Odkrywanie ich osad pozwala dowiedzie  si , w jaki sposób funk-
cjonowali w danej spo eczno ci, jak wygl da y ich domy i otoczenie, co produkowali, jak przebiega o ich normalne ycie. 
Wnioski p yn ce z bada  prowadzonych na cmentarzyskach pozwalaj  ujrze  to, co by o naprawd  wa ne dla ludno ci 
kultury luboszyckiej w sferze sacrum. Jak podchodzili do zagadnie  zwi zanych ze mierci  swoich bliskich, jak radzili 
sobie z ich strat . Analizowanie tego typu stanowisk pozwala na uzyskanie równie  innych danych dotycz cych badanej 
spo eczno ci. Strój, w jakim sk adano zmar e osoby do grobów by  zapewne w pewnej cz ci odzwierciedleniem ubiorów 
ludzi yj cych. Mo na wi c, cho  z pewn  doz  ostro no ci, rekonstruowa  go na podstawie znalezisk, a tak e prze le-
dzi  ewentualne zmiany zachodz ce w upodobaniach omawianej spo eczno ci. 
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