Strój ceremonialny z
trzema zapinkami nie móg³
siê obejæ bez zestawu ozdób
do naszyjnika. W jego sk³ad
mog³y wejæ wygiête w literê S druciki - klamerki esowate o koñcach przypominaj¹cych p¹ki kwiatów, szklane lub bursztynowe paciorki ró¿nych kszta³tów, nasiona, metalowe fragmenty zakoñczeñ pasa, metalowe paciorki i zawieszki. Sznury z
paciorkami noszono bardzo
ró¿nie. Inwencja Gotek by³a niemal nieograniczona.
Noszono paciorki - d³ugie
lub krótkie ich sznury - na
szyi, zawieszone przy jednym z ramion, rozci¹gniête
pomiêdzy zapinkami oraz pojedyncze sznury podwieszone
do zapinek i puszczone dalej z
boku cia³a. Spotyka siê te¿
przypadki zawieszania paciorków przy szpili wpiêtej w
warkocze, zdobi¹ce pas lub
sakiewkê przy pasie. Niektóre z rozmieszczeñ paciorków pozwalaj¹ ostro¿nie
przypuszczaæ, ¿e wykorzystywano ten rodzaj ozdób do
obszywania brzegów szat.
Cech¹ charakterystyczn¹
dla tego czasu jest adoptowanie fragmentów przedmiotów bêd¹cych czêci¹ innych elementów stroju jako
ozdoby kolii. W czêci grobów archeolodzy odnaleli
tak¿e dwa osobne sznury
paciorków.
Wiêkszoæ wymienionych tu zjawisk nie mog³a
zostaæ zaobserwowana na terenach kultury przeworskiej.
Prawdopodobnie zmiany nie
ominê³y tak¿e stroju ceremonialnego kobiet z obszarów tej kultury. W pierwszej po³owie II w. szaty upinano trzema, rzadziej czterema lub nawet szecioma
zapinkami, przewa¿nie z ¿elaza. Dwie zapinki zapewne
przytrzymywa³y sukniê na
obojczykach. Trzecia mog³a spinaæ suknie na piersi
lub dopinaæ j¹ do rozciêcia
koszuli pod szyj¹. Podobnie, jak kobiety z terenów
kultury wielbarskiej, stosowa³y dwie szpile do upinania w³osów na jednej ze skroni. W odró¿nieniu od Gotek,
Wandalki preferowa³y szpile
wykonane z koci. Jako potwierdzenie dla tezy, ¿e spinano w³osy z boku g³owy, jest
zachowane - w jednym z gro-

bów w Chmielowie Piaskowym - naczynie wyobra¿aj¹cego kobietê z tego rodzaju
uczesaniem.
Zasad¹ pozosta³o noszenie pasa ze sprz¹czk¹, ale

We³niane tuniki, koszule,
skórzane narzutki - czyli
rekonstrukcja stroju Germanki

bez okuæ. Prawdopodobnie
stosowano pasy z plecionej
we³ny lub skóry. Na pewne
odstêpstwa od tej zasady pozwala³y sobie panie we
wschodniej czêci terytorium zajmowanego przez kulturê przeworsk¹. Wi¹za³o siê
to z utrzymywaniem przez
ludnoci tych obszarów kontaktów z przedstawicielami
kultury wielbarskiej i zwyczajnym naladownictwem
ozdobnego stroju tamtejszych pañ.
W drugiej po³owie II w.
oraz na prze³omie II i III w.
strój ceremonialny kobiet z
terenu kultury wielbarskiej
nie ulega wiêkszym zmianom. Przeciêtna Gotka lub
Gepidka ubrana jest w sukniê typu peplos spinan¹ trzema zapinkami, ci¹gniêt¹ pasem zapiêtym sprz¹czk¹ na
biodrach i krajk¹ pod piersiami a na szyi lub przy
ramionach noszony jest
sznur paciorków. Pasy s¹
zdecydowanie skromniejsze
ni¿ w poprzednich latach.
Najczêciej pojawiaj¹ siê modele zapinane wy³¹cznie
sprz¹czk¹, lub zestawy z zapiêciem i okuciem na koñcu
rzemienia. Panie chêtniej
natomiast nosz¹ paciorki,

które nie stanowi¹ ju¿ tylko
ozdoby szyi lub obszycia
skraju szat ale tak¿e zdobi¹
naczó³ka lub opaski oraz
siatki na w³osach. Szczególn¹ cech¹ tego okresu jest
niezwyk³a ozdobnoæ przedmiotów wykorzystanych do
wymodelowania szat oraz
wykorzystanie do ich zrobienia metali szlachetnych.
Zapinki s¹ krótkie ok. 3-4
cm i raczej krêpe, choæ pojawiaj¹ siê tak¿e zapinki 4-5
cm. S¹ piêknie i starannie
wykonane. Nie mog³y raczej utrzymywaæ du¿ego sukna z jakiego zrobiono sukniê, ale z powodzeniem ozdabia³y wi¹zanie troczków sukni. Sprz¹czki od pasków s¹
tak¿e nieco mniejsze ni¿ ma
to miejsce wczeniej. Krótsze staj¹ siê te¿ lune rzemienie lub inaczej wi¹¿e siê
luny rzemieñ. Bransolety
oraz szpile s¹ sporadycznie
stosowane w stroju ceremonialnym, jednak u wyj¹tkowych elegantek mo¿na zaobserwowaæ dwie pary bransolet - rozmieszczonych po
dwie ró¿ne, na jednym przegubie rêki - oraz kociane
lub metalowe szpile. W tym
czasie mo¿na odnotowaæ
wzrost zainteresowania strojem z jedn¹ zapink¹ lub bez
zapinek. Strój, do którego
nie u¿yto zapinek, zawsze
przepasywano pasem ze sprz¹czk¹, niekiedy ze sprz¹czk¹ i
okuciami. By³a to zapewne
d³uga suknia typu peplos zszywana lub wi¹zana troczkami
wzd³u¿ ramion, przewi¹zana
pod piersiami i podtrzymywana na biodrach pasem z metalowym zapiêciem. Pod ni¹
zak³adana by³a koszula z w¹skim d³ugim rêkawem oraz
spódnica. Na szyi wi¹zano
koliê ze szklanych lub bursztynowych paciorków. Nie stosowano w jej sk³adzie metalowego zapiêcia.
Charakterystycznym zjawiskiem w stroju doros³ych
kobiet kultury wielbarskiej
przez I i II w. by³ pas. Bez
wzglêdu na to, czy zapinano
go sprz¹czk¹ lub innym zapiêciem, czy mia³ okucia,
by³ niemal nieodzownym
elementem ubioru doros³ych kobiet. Rzadko stosowano go w ubiorze osób m³odocianych, a do zupe³nych
wyj¹tków nale¿¹ znaleziska
czêci pasa w grobach dzie-

ciêcych. Jednak ju¿ w 2 po³owy II w. zainteresowanie pasem z metalowymi czêciami maleje. Tego rodzaju pas
w ci¹gu III i IV w. nale¿y
do bardzo rzadkich zjawisk.
Strój ceremonialny kobiet z terenów kultury przeworskiej tak¿e staje siê skromniejszy w porównaniu z
hedonistycznym modelem z
1 po³owy II w. Nastêpuje
powrót mody na dwie zapinki w ubiorze. Do ³ask powracaj¹ fibule wykonane z br¹zu.
Zmiany objê³y tak¿e sposób
czesania. Zrezygnowano z fryzur wymagaj¹cych dwóch kocianych szpil wpinanych z
boku g³owy. Teraz do u³o¿enia w³osów wystarcza jedna. Prawdziwy boom zapanowa³ na naszyjniki z ró¿nego rodzaju paciorków.
W ci¹gu pierwszych
dziesiêcioleci III w. w obu
kulturach strój ceremonialny staje siê bardzo skromny.
Wyranie widaæ to na przyk³adzie ubioru kobiet kultury wielbarskiej. Obowi¹zuj¹cy przez ca³e dwa stulecia model z trzema zapinkami odchodzi w przesz³oæ.

Szaty zaczêto spinaæ jedn¹
lub najwy¿ej dwiema fibulami. Doæ czêsto pojawia
siê te¿ wersja bez zapinek.
Suknie przepasywano na biodrach lub w talii parcianym
paskiem, sporadycznie pasem z metalowymi elementami. Przyczyny takiego stanu rzeczy mog¹ le¿eæ po
stronie zmian w wierzeniach
i zwyczajach pogrzebowych.
Nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e by³y to zwyk³e
zmiany w stroju, które sprowadza³y siê do zast¹pienia
szat spinanych agrafami-zapinkami na rzecz sukien
zszywanych na ramionach
lub wi¹zanych sznurówkami, ewentualnie troczkami.
Szaty oraz takie dodatki
jak pasy i stroje g³owy obszywano paciorkami lub pokrywano haftem. Paciorki
tak¿e chêtnie noszono jako
naszyjniki.
Zjawisko
skromnego
stroju ceremonialnego jest
charakterystyczne dla ca³ego okresu zamykaj¹cego siê
od III w. do drugiej po³owy
IV w.
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Daria Sikorska z Poznania studiuje rzebê na Akademii
Sztuk Piêknych w Krakowie. W Biskupinie na stanowisku
nr 25 (kraal) prezentuje rzymskie mozaiki. Jedna kwadratowa mozaika o boku d³. 0,5 m sk³ada siê z blisko 2.500
marmurowych kostek. Dzisiaj rozpocznie pracê nad drug¹
ze wzorem meduzy.
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