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Przekaz rzymskiego historyka Liwiusza (59 r.
przed Chr. − 17 r.) zawarty w "Dziejach Rzymu",
dotyczący migracji Celtów pod wodzą królewskie−
go siostrzeńca − Segowesa z Galii do Lasu
Hercyńskiego, jest najstarszą informacją history−
czną, która pośrednio dotyczy ziem polskich.
W trakcie wzmiankowa−
nej migracji, która miała
miejsce na początku IV w.
przed Chr. Celtowie z połu−
dniowego zachodu dotarli
na Śląsk, gdzie powstały
dwie niewielkie enklawy
osadnicze. Jedna z nich obej−
mowała żyzne gleby Śląska
Środkowego na południe od
Wrocławia pomiędzy rzeka−
mi Bystrzycą, Odrą i Oła−
wą. Z tego obszaru, o powie−
rzchni ponad 1.000 km2, zna−
nych jest obecnie około 20
cmentarzysk, w tym trzy
większe (Sobocisko − 30
grobów, Głownin − 10, Ty−
niec nad Ślęzą − 9) i dwie
osady (Kurzątkowice, Rad−
łowice). Ponadto, poza oma−
wianą strefą, w Brzezince
Średzkiej, odkryto skarb zło−
tych monet celtyckich. W
opinii większości badaczy
na górze Ślęży znajdował
się celtycki ośrodek kultu,
z którym związana jest część
rzeźb kamiennych znajdują−
cych się tam do dnia dzisiej−
szego. Przedstawienia przy−
pominające ślężańskiego
“niedźwiedzia” i “pannę z
rybą” znane są z innych
części celtyckiej Europy.
Wedle obecnego stanu wie−
dzy osadnictwo celtyckie na
Śląsku Środkowym zanika
w ciągu II wieku przed Chr.
Kolejna enklawa osadnicza
powstała na Górnym Śląs−
ku. Celtowie, którzy przy−
byli tu w tym samym czasie
co w okolice Wrocławia
(pocz. IV w. przed Chr.),
zajęli najurodzajniejsze te−
reny Wysoczyzny Głubczy−
ckiej, Kotliny Kozielsko−

Raciborskiej i Niemodliń−
skiej. Z tego obszaru zna−
nych jest dotychczas 8 cmen−
tarzysk (najbardziej znanym
jest Kietrz), na których od−
kryto łącznie 45 grobów
oraz 6 osad. Najbardziej
znana jest osada w Nowej
Cerekwi, z której pochodzi
cały szereg znalezisk świa−
dczących o zamożności i
rozległych kontaktach jej
mieszkańców. Prawdopod−
obnie pełniła ona rolę lo−
kalnego centrum produk−
cyjno−handlowego. Koniec
osadnictwa Celtów na Gór−
nym Śląsku przypada na
schyłek II w. przed Chr., a
za jego przyczynę uważa się
wędrówkę Cymbrów na po−
łudnie.
W pierwszej połowie III
w. przed Chr. na ziemie
Polski południowej przy−
były kolejne dwie grupy
Celtów. Jedna z nich zasie−
dliła tereny nad górnym
Sanem przy granicy pol−
sko−ukraińskiej. Nieliczne
− jak dotychczas − znalezis−
ka z tego obszaru sugerują,
że osadnictwo celtyckie
mogło przetrwać tam nawet
do I w. przed Chr. Najwięk−
sza enklawa osadnicza Cel−
tów w Małopolsce powsta−
ła w okolicach Krakowa.
Obejmowała ona obszar o
powierzchni przekraczającej
4.000 km2 po obu stronach
Wisły. Przynajmniej część
przybyłych tu Celtów po−
chodziła z Kotliny Karpac−
kiej, prawdopodobnie z ob−
szaru dzisiejszych Węgier.
Tak bowiem można okreś−
lić pochodzenie wojowni−

ków, których groby odkry−
to w Iwanowicach. Archeo−
logiczne ślady pobytu Cel−
tów w Małopolsce Zachod−
niej stanowią jednak przede
wszystkim znaleziska z
osad (znanych jest zaledwie
kilka grobów ciałopalnych
z Iwanowic, Wilkowa i Ale−
ksandrowic), których zna−
my ponad 20. Jedną z naj−
większych i najzamożniej−
szych spośród nich była osa−
da w Pełczyskach. Zabytki,
które zostały tam odkryte
(ozdoby ze szkła i saprope−
litu, surowiec grafitowy,
monety) są świadectwem
szerokich kontaktów, jakie
małopolscy Celtowie utrzy−
mywali z pobratymcami
zamieszkującymi obszary
Czech, Moraw, a nawet Mo−
łdawii. Oprócz handlu zaj−
mowali się oni wyspecjali−
zowaną wytwórczością
rzemieślniczą: kowalstwem,
garncarstwem i mennictwem.
Świadectwem ich zamożno−
ści jest jeden z najwięk−
szych w Europie skarbów
złotych monet celtyckich
odkryty w Gorzowie, pow.
Chrzanów. W II w. przed
Chr. na obszar Małopolski
Zachodniej zaczyna napły−
wać ludność kultury prze−
worskiej utożsamiana z ży−
wiołem wschodniogermań−
skim. Jej pokojowe współ−
istnienie z ludnością celty−
cką można obserwować do
pierwszych dziesięcioleci
po Chr., od kiedy archeolo−
giczne ślady Celtów na tym
terenie przestają być czyte−
lne.
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Ponad dwa tysiące lat temu Celtowie składali ofiary ze
swoich wrogów. Ten rzymski legionista właśnie żegna się z
życiem.
fot. Jacek Mielcarzewicz

Rzymski wojownik złożony w ofierze

Celtycki
pogrzeb
Wczoraj na polu bitwy poległ
celtycki wojownik, którego uro−
czyście pochow
ano na stoku kra−
pochowano
alu w biskupińskiej osadzie.
Drużyna lateńska z Kra−
kowa, pod dowództwem
Piotra Sobstela, w czasie
festynu stacza każdego
dnia krwawe walki z legio−
nem rzymskim. Wtedy to
można obserwować, w ja−
kim to uzbrojeniu i jakimi
sposobami Celtowie walczy−
li z Rzymianami. W wal−
kach nieuniknione są straty
w ludziach. Wtedy to lateń−
ska drużyna oddaje cześć po−
ległym i odprawia ceremonię
chowania ciała. Uroczysty
pogrzeb, a jest to obrządek
ciałopalny, celtyckiego wo−
jownika ma swój początek
w lateńskim obozowisku.
Ciało poległego wojo−
wnika celtyckiego zostaje
umieszczone na marach,
utworzonych z włóczni i
tarcz. Na zwłokach leży tar−
cza, miecz i włócznia poleg−
łego. Gdy pogrzebowy kon−
dukt rusza w kierunku miej−
sca ciałopalenia, a jest nim
w czasie festynu kraal, roz−
poczyna się lamentowanie
kobiet. Wśród żałobnego
konduktu, składającego się

z lamentujących kobiet i
celtyckich wojowników, pro−
wadzony jest jeniec − rzym−
ski legionista. Po dojściu
na miejsce ciałopalenia, od−
bywają się rytualne czynno−
ści. Ciało zostaje złożone
na stosie pogrzebowym. Sta−
czane są rytualne pojedynki
wojowników celtyckich.
Bard wysławia zasługi i wa−
leczność poległego.
Zostaje złożona ofiara
w postaci rzymskiego le−
gionisty. Druid i dowódca
drużyny podrzynają mu
gardło złotym sierpem. Du−
sza jeńca ma służyć celtyc−
kiemu wojownikowi w za−
światach. Stos płonie. Po
jego wygaśnięciu zostają do
kotła pozbierane szczątki
zmarłego i wraz z darami
pogrzebowymi są wsypywa−
ne do grobu. Grób jest re−
konstrukcją grobu lateńskie−
go i ma kształt rowkowy o
szerokości 40 cm. Po zakoń−
czonym obrządku odbywa
się uczta żałobna w obozo−
wisku lateńskim.
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