
Śląskie Sprawozdania Archeologiczne
Tom 58, s. 73–84 Wrocław 2016
DOI: 10.17427/SSA16002

Abstract: Garments made of sapropelite are very characteristic artefacts appearing in features of La Tène 
culture. They are both known from the grave and the settlement findings. Almost all specimens of 
sapropelite garments found in contemporary Polish territory are probably fragments of bracelets. 
Chronological analysis of archaeological features with sapropelite garments showed that objects 
of this type are not precise in dating. Furthermore, example of the grave from Mokronos Górny it 
indicates that there are strong evidence for the use of this type garments already on the transition 
between the LT B1 and B2 stages, which increases their dating almost the whole chronological range, 
within which exists the Celtic settlement in Poland. Settlement features are much more compact 
then graves, hence some of the finds from the settlements can be explained by the phenomenon 
of  secondary deposition. Findings from Nowa Cerekwia, where the individual features contain 
very large series of sapropelite artefacts, deny such a possibility and indicate the use of this type of 
garment also in the LT C2 phase.
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WSTĘP

Zabytkami bardzo charakterystycznymi dla kultury lateńskiej są bransolety, nara-
mienniki i pierścienie wykonane z czarnych minerałów, będących różnymi odmia-
nami sapropelitu. Wspomniany minerał jest węglem sapropelowym, produktem 
diagenezy i metamorfizmu sapropelu w stadiach odpowiadających tworzeniu się 
węgli brunatnych i kamiennych. Sam sapropel to szlam, koloid gliny, ciemny osad 
organiczny, złożony z gnijących szczątków roślin nagromadzonych na dnach zbior-
ników wodnych. Zawiera 67% substancji organicznej, w tym 40‒75% węgla (Ryka, 
Maliszewska 1991, 314). W starszej literaturze ozdoby sapropelitowe bardzo często 
określano jako przedmioty lignitowe. Minerał ten to odmiana węgla brunatnego, 
wykazująca wyraźną strukturę węgla, i wewnętrznie różni się od sapropelitu (Ryka, 
Maliszewska 1991, 194). Współczesne badania petrograficzne poszczególnych zabytków 
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dowiodły, że czarny minerał reprezentuje kilka bardzo podobnych odmian, których 
złoża znajdują się w różnych częściach Europy (Rochna 1961). Sapropelit jest stosun-
kowo łatwy w obróbce, a wykonane z niego koliste ozdoby wyglądają efektownie 
i są niezwykle lekkie. Wytwory, zrobione z sapropelitu, w różnych jego odmianach 
występują w grobach oraz na osadach kultury lateńskiej głównie na obszarze rozcią-
gającym się od Nadrenii i Szwajcarii aż po Kotlinę Karpacką i Siedmiogród (Rochna 
1961, ryc. 1; Telaegă 2008, 98‒99, ryc. 7), (ryc. 1). Najbardziej rozpowszechnione były 
zabytki, wykonane z sapropelitu występującego w Kotlinie Czeskiej, głównie w rejonie 
miejscowości Kounov, okr. Rakovník, dlatego w literaturze funkcjonuje określanie 
tzw. kounovská švartna (Venclová 2001). Analizy petrograficzne wykazały, że zabytki 
wykonane z tego minerału były dystrybuowane na bardzo dużym obszarze, obej-
mującym Czechy, Morawy, Tyrol, Bawarię, Turyngię, Burgenland, Słowację, Górny 
Śląsk (Venclová 2001, 110‒111, ryc. 64). Interdyscyplinarne badania centrum produk-
cyjnego w okolicach Kounova wykazały, że miejscowe złoża sapropelitu eksploato-
wano w czasie odpowiadającym fazom LT B2-C1 (Venclová 2001, 112‒115, tabela 18). 
Największa koncentracja zabytków sapropelitowych znajduje się w pobliżu centrów 
produkcyjnych, w środkowych i północnych Czechach, skąd do niedawna znanych 
było 172 zabytków z 85 stanowisk sepulkralnych oraz 28 zabytków z 15 stanowisk 
osadniczych (Venclová 2001, 115).

Osadnictwo kultury lateńskiej na terytorium współczesnej Polski jest lokalizo-
wane na wyżynnych obszarach w południowej części kraju, w czterech wyraźnie wy-
dzielających się zgrupowaniach (ryc. 2). Znaleziska ozdób wykonanych z sapropelitu 

Ryc. 1. Znaleziska ozdób wykonanych z sapropelitu w okresie lateńskim (wg Rochna 
1960, Teleagă 2008, z uzupełnianiami), oprac. P. Dulęba
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znane są do tej pory z trzech z wyżej wspomnianych skupisk osadniczych: dolnoślą-
skiego, górnośląskiego i zachodniomałopolskiego. Brak znalezisk sapropelitowych 
z terenu Wschodniej Małopolski może być raczej wynikiem stanu badań, albowiem 
znaleziska tego typu ozdób z sąsiedniego, i zapewne silnie kulturowo związanego 
regionu wschodniej Słowacji (Kotorová-Jenčová 2004, ryc. 6, tabl. 11‒13), wskazują, że 
ozdoby tego typu docierały również na kresy celtyckiego osadnictwa. Dysponujemy 
informacjami o dwunastu1 stanowiskach, z których znane są ozdoby lub ich fragmenty 
wykonane z czarnych minerałów, będących odmianami sapropelitu (ryc. 3). Należy 
zatem zastanowić się, czy proponowane datowanie występowania tego typu ozdób 
jest właściwe. W przypadku studiów nad osadnictwem celtyckim w Polsce, jest to 
o tyle ważne, dlatego że takie przedmioty, w przypadkach stanowisk osadniczych, 
były niekiedy jedynymi znaleziskami poza masowo występującą ceramiką.

PODZIAŁ TYPOLOGICZNY

Niemal wszystkie egzemplarze ozdób sapropelitowych znalezione na terenie współ-
czesnej Polski to zapewne fragmenty bransolet. N. Venclová (2001, 116) jako bransolety 
definiuje koliste ozdoby o średnicy wewnętrznej 5‒7 cm, natomiast za naramienniki 
uznawane są egzemplarze masywniejsze, o średnicy wewnętrznej 8‒10 cm. W enkla-
wach osadnictwa celtyckiego na obszarze dzisiejszej Polski przeważają znaleziska 

1 Wzmiankowana przez Z. Woźniaka (1970, 296‒297) bransoleta sapropelitowa znaleziona na grun-
tach miejscowości Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski, to w istocie przedmiot kamienny, co autor może 
autorytarnie stwierdzić dzięki autopsji zabytku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Ryc. 2. Osadnictwo kultury lateńskiej z terenu współczesnej Polski, oprac. P. Dulęba
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typu 01 wg N. Venclovej (2001, tabela 11, ryc. 58:1‒2), cechującego się gładką powierzch-
nią krążka i owalnym lub D-kształtnym przekrojem. Ze stanowiska w Nowej Cerekwi 
znane są co najmniej trzy odmienne egzemplarze, zdobione żebrowaniem (Czerska 
1963, 297; Czerska 1964, 125, 127, ryc. 6:3‒4), które N. Venclová zalicza do typów 03‒06. 
Zabytki te to formy młodsze, pojawiają się dopiero w obiektach datowanych na LT C1. 
Na taką pozycję chronologiczną wskazują najstarsze do tej pory znane, dokładnie da-
towane zespoły grobowe. W grobie 7 na cmentarzysku w Makotřasach, okr. Kladno, 
5-żebrowa bransoleta sapropelitowa został znaleziona wraz z długą, żelazną zapinką 
o konstrukcji środkowolateńskiej z kulką na nóżce2, brązową zapinką o konstrukcji 
wczesnolateńskiej z dużą kulką na nóżce oraz z fragmentarycznie zachowanym że-
laznym pasem łańcuchowym (Čižmář 1978, 120, ryc. 7:1‒4).

2 Okaz grupy 15 wg klasyfikacji R. Gebharda (1991).

Ryc. 3. Znaleziska ozdób wykonanych z sapropelitu ze stanowisk kultury lateńskiej na obszarze 
współczesnej Polski, oprac. P. Dulęba
1. Głownin, pow. oławski, gr. 1 (Jahn 1934, s. 122, ryc. 15:7); 2. Kraków-Wyciąże (Poleska 2006, 
s. 154, ryc. 21:1‒3); 3. Kraków-Pleszów (Poleska 2006, s. 154, ryc. 21:4‒5); 4. Kraków-Mogiła 
(Hachulska -Ledwos 1996, tabl. XII: 16); 5. Kurzątkowice, pow. oławski (Kosicki 1992, s. 59, ryc. 
5:1); 6. Mokronos Górny, pow. wrocławski (Jahn 1931, s. 109, ryc. 34); 7. Nowa Cerekwia, pow. 
głubczycki (Czerska 1959, 1963, 1963a, 1964); 8. Pełczyska, pow. pińczowski (Rudnicki 1997, 
s. 148); 9. Radłowice, pow. wrocławski (Pazda 1992, s. 112, ryc. 14b-c; Bednarek 1997, s. 237, 
ryc. 2:3); 10. Sobocisko, pow. oławski, gr. 25 i 27 (Hoffmann 1940, s. 20, 22, ryc. 15:5, 16:6); 11. 
Skrzypnik, pow. oławski (Dobrakowski et al. 2001, s. 142); 12. Stary Zamek, pow. wrocławski, 
gr. 1 (Hoffmann 1940, s. 29, tab. 6:2)
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ZNALEZISKA GROBOWE

Ozdoby wykonane z sapropelitu znajdowane są przede wszystkim w pochówkach, 
należących do 4, 5 i 6 horyzontu płaskich cmentarzysk według systematyki R. Ge-
bharda (1989, 99‒103). Podobnie datowano znaleziska z grobów na obszarze współcze-
snych Czech (Waldhauser 1987, ryc. 4). W grobach z obszaru południowo-zachodniej 
Słowacji sapropelitowe bransolety i naramienniki datowane są od stadium LT B2a 
do LT C1b (Bujna 2005, ryc. 97). Zabytki te występują przeważnie w grobach kobiecych, 
ale – co nie jest także zupełną rzadkością – towarzyszą również pochówkom męskim 
(Venclová 2001, tabela 16; Bujna 2005, 119‒126).

Z obszaru dolnośląskiej enklawy kultury lateńskiej znamy znaleziska bransolet sa-
propelitowych, pochodzące z grobów szkieletowych. Groby te są najbardziej pomocne 
w datowaniu początkowego etapu pojawiania się analizowanych ozdób. Bezsprzecznie 
najstarszym z tych grobów jest pojedynczy pochówek, odkryty w miejscowości Mo-
kronos Górny, pow. wrocławski (Jahn 1931, 109). Grób ten zawierał szczątki kobiety, 
wyposażonej w wykonane na kole naczynie oraz dwie brązowe zapinki, dwie brązowe 
bransolety, parę brązowych nagolenników oraz wspomnianą bransoletę z sapropelitu 
(Jahn 1931, tabl. I: 5), (ryc. 4). Brązowe bransolety to formy mało charakterystyczne, 
pozbawione zdobień, przy czym jedna z nich jest dwuczęściowa, z elementem wy-
posażonym w zapięcie w formie zawiasu zamykanego bolcem (Jahn 1931, ryc. 32‒33). 
Zapinki z grobu w Mokronosie, na co wskazują cechy ich zdobienia, mają bardzo 
dobre analogie wśród zabytków z słynnego depozytu z Duchcova (Kruta 1970, tabl. 
10:5, 7, 11:33, 18:20, 19:37c). Są to formy charakterystyczne dla stadiów LT B1b-B1c 
według regionalnego systemu chronologicznego, zaproponowanego przez J. Wal-
dhausera (1987, ryc. 4). Pochówek z Mokronosa datują najmłodsze w tym zespole za-
bytki, którymi są dwa brązowe, otwarte nagolenniki, zdobione plastycznymi guzami, 
spłaszczonymi od wewnętrznej strony (Jahn 1931, ryc. 26‒27). Nagolenniki tego typu 
są zabytkami przewodnimi 4 horyzontu grobów na Morawach (Gebhard 1989, 96, 
ryc. 33:15). Podobne formy ozdób, pochodzących z grobów odkrytych na terytorium 
południowo-zachodniej Słowacji, datowano na stadia LT B1c-B2a (Bujna 2005, 44‒45, 
143‒145, ryc. 28). Biorąc pod uwagę wspomniane, niekiedy bardzo dokładne, analogie 
zespół ten należy datować na stadia LT B1c-B2a.

Nieco późniejszymi są dwa pochówki szkieletowe odkryte na największym z dol-
nośląskich cmentarzysk kultury lateńskiej, które zarejestrowano na stanowisku 8 
w Sobocisku, pow. oławski. Oba wspomniane groby – 25 i 27 to pochówki kobiet, 
wyposażone w dużą liczbę ozdób i części stroju, będących dobrymi datownikami 
(Hoffmann 1940, 18, 20, 22, ryc. 13, 15‒17, 20). Wspomniane wyposażenie znajduje swoje 
liczne analogie na terenie Moraw i można je datować na stadium LT B2a, odpowiadają-
ce 4 horyzontowi płaskich cmentarzysk celtyckich wg R. Gebharda (1989, 96, ryc. 46).

Kolejny pochówek, grób 1/1930 z cmentarzyska w Głowninie, pow. strzeliński 
(Jahn 1934, 119‒122), to dla odmiany pochówek męski. W kategorii grobów wojowni-
ków wyróżnia się dużą liczbą ozdób i części stroju, na które składają się dwie żelazne 
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zapinki, żelazna bransoleta, bransoleta z sapropelitu i żelazny pas łańcuchowy (Jahn 
1934, ryc. 15:4, 7‒10). Żelazne zapinki to egzemplarze o konstrukcji wczesnolateńskiej, 
przy czym przynajmniej jedna z nich jest typologicznie starsza (Jahn 1934, ryc. 15:10) 
i może być datowana na stadium LT B2a. Dobrze zachowane elementy uzbrojenia, 
z których należy wyróżnić pochwę miecza i żelazne, taśmowate umbo (Jahn 1934, 
122, ryc. 15:3, 5) są jednak typologicznie młodsze, na co wskazują inwentarze grobowe 
z terenu współczesnych Czech (Waldhauser 1987, ryc. 3:21, 73). Umbo z Głownina, 
w klasyfikacji zaproponowanej przez M. Domaradzkiego, można przyporządkować 
do typu II 1 A, który datowano na fazy LT B2-C1 (Domaradzki 1977, 58). Podob-
nie datowane są liczne znaleziska tarcz, wyposażonych w analogiczne taśmowate 
umba, znane z obszarów dawnej Galii (Brunoux, Rapin 1988, 78, ryc. 39). Umba typu 
II 1 A wg Domaradzkiego były przymocowane do częściowo zachowanych drewnia-
nych tarcz, odkrytych w słynnym depozycie z La Tène (Vouga 1923, tabl. XVII-XVIII). 
Jedna z tych tarcz została wydatowana metodą dendrochronologiczną, a uzyskana data 
wskazuje, że drewno, z którego została wykonana, ścięto w 229 roku przed Chrystu-
sem (Haffner 1979, 405), co pozwala łączyć to znalezisko ze stadium LT C1a według 
chronologii R. Gebharda (1989, 127). Przytaczany zespół z Głownina, ze względu 
na obecność zdecydowanie starszych form zapinek o konstrukcji wczesnolateńskiej, 
należy datować na stadium LT B2b.

Ryc. 4. Grób szkieletowy z Mokronosa Górnego (wg Jahn 1931, oprac. P. Dulęba). 1: ce-
ramika. 2‒7: brąz; 8: sapropelit
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Najmniej pomocny w kwestii ustaleń chronologicznych jest grób 1, znaleziony 
w miejscowości Stary Zamek, pow. wrocławski, albowiem oprócz naramiennika 
z sapropelitu zawierał jedynie otwartą bransoletę, wykonaną z niezdobionej, brązowej 
sztabki (Hoffmann 1940, 29‒30, tabl. 6:1‒2). Ozdoby tego typu nie mogą być uznane 
za precyzyjny datownik.

ZNALEZISKA Z OSAD

Znaleziska z osad to z reguły fragmenty bransolet, pochodzące z powierzchni lub 
z warstw akumulacyjnych rejestrowanych na poszczególnych stanowiskach. Na Dol-
nym Śląsku wyróżnia się przykład osady w Kurzątkowicach, pow. oławski, gdzie 
fragment sapropelitowej bransolety pochodzi z wypełniska obiektu 1/90, który był 
reliktem dobrze zachowanej półziemianki (Kosicki 1992, 59, ryc. 5:1). Niestety poza 
wspomnianym zabytkiem, z obiektu pochodzi jedynie duża seria naczyń ceramicz-
nych, które reprezentują przeważnie formy długotrwałe, jednak warto podkreślić, 
że przynajmniej część z nich ma archaiczną formę, nawiązującą do ceramiki osa-
dowej z okresu wczesnolateńskiego z obszaru Moraw i wschodnich Czech. Wydaje 
się, że obiekt 1/90 z Kurzątkowic należy do nielicznej grupy najstarszych do tej pory 
znanych obiektów osadniczych kultury lateńskiej z ziem polskich, jednak jego pozycja 
chronologiczna nie może być precyzyjnie określona i oscyluje wokół faz LT B1-B2.

Największa liczba ozdób sapropelitowych, co nie jest zaskoczeniem ze względu 
na specjalny charakter stanowiska, pochodzi z Nowej Cerekwi, pow. głubczycki. 
Na stanowisku 4, gdzie zarejestrowano relikty rozległej aglomeracji produkcyjno-
-handlowej, znaleziono do tej pory 48 egzemplarzy ozdób sapropelitowych (Czerska 
1959, 1963, 1963a, 1964), (ryc. 5). Obecność dużego centrum dystrybucji różnorodnych 
towarów, w tym ozdób wykonanych z czarnych surowców, sugerowałby dużą liczbę 
znalezisk sapropelitowych z terenu Górnego Śląska. Jest jednak inaczej, i poza Nową 
Cerekwią, brakuje takich znalezisk z górnośląskich osad. Bardzo trudno wytłuma-
czyć ten fakt czym innym niż tylko kwestią przypadku, albowiem teren górnośląskiej 
enklawy kultury lateńskiej jest zdecydowanie najlepiej rozpoznanym obszarem cel-
tyckiego osadnictwa w granicach współczesnej Polski.

W Zachodniej Małopolsce fragmenty ozdób sapropelitowych znaleziono na sta-
nowiskach w Krakowie-Mogile (Hachulska-Ledwos 1996, tabl. XII: 16), Krakowie-
-Pleszowie i Krakowie-Wyciążu (Poleska 2006, 154, ryc. 21:1‒5) oraz w Pełczyskach, 
pow. pińczowski (Rudnicki 1996, 241; Rudnicki 1997, 148‒149, tabl. III: 11, XXX: 2‒3). 
Są to wyłącznie znaleziska z osad. Na ostatnim z wspomnianych stanowisk fragment 
bransolety sapropelitowej wystąpił w obiekcie 2/69 w kontekście fragmentu bransolety 
z niebieskiego szkła, należącej do grupy 14 wg Haevernick (Rudnicki 1996, 241, ryc. 
1:5), który należy datować na całą fazę LT C1 (Karwowski 2004, ryc. 25).

Kwestią, która nie była do tej pory szeroko analizowana, jest wyraźne przeżywa-
nie się ozdób sapropelitowych w fazie LT C2. Był to niejako efekt braku uchwytnych 
archeologicznie pochówków, który obserwujemy od początku wspomnianej fazy 
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Ryc. 5. Ozdoby sapropelitowe z Nowej Cerekwi, fot. A. Szczodrak, archiwum Instytut Archeologii 
Uniwesytetu Wrocławskiego
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na rozległym obszarze Środkowej Europy. Ta zmiana rytuału pogrzebowego jest po-
ważną przeszkodą w analizie różnych aspektów kultury materialnej. Znane są obiekty 
osadnicze, gdzie fragmenty bransolet sapropelitowych wystąpiły w kontekście za-
bytków datowanych na młodszą fazę okresu środkowolateńskiego. W Pravčicach, 
okr. Kroměříž, w objekcie 1/61 dwóm fragmentom bransolet sapropelitowych towa-
rzyszyła zapinka typu Mötschwil (Meduna 1980, 118, tabl. 109:1‒3). W miejscowości 
Modlešovice, okr. Strakonice, znaleziono półziemiankę oznaczoną jako obj. 2/92, 
w której jednemu fragmentowi bransolety sapropelitowej (surowiec – kounovská 
švartna) towarzyszyło aż 7 egzemplarzy bransolet szklanych (typów 3a, 3b, 7b, 7c, 
8b, 13 – niebieskie szkło, 8a – przezroczyste szkło) zachowanych w 9 fragmentach 
(Michalek, Venclová 1994, 562, ryc. 6). Zespół ten należy datować na fazę LT C2. 
Na tym samym stanowisku w kolejnej półziemiance (ob. 1/92) znaleziono 3 fr. ozdób 
sapropelitowych wraz z 3 fr. bransolet z niebieskiego szkła typu Haevernick 8b (Mi-
chalek, Venclová 1994, 561, ryc. 5), które możemy datować na fazę LT C1b (Karwowski 
2004, ryc. 25). Wszystkie egzemplarze bransolet sapropelitowych ze wspomnianych 
wcześniej obiektów z Modlešovic są zdobione żebrami (Michalek, Venclová 1994, 579). 
Na późniejszą chronologię użytkowania bransolet sapropelitowych może również 
wskazywać znalezisko z długotrwałej osady w Sopron-Krautacker, na terytorium 
dzisiejszych Węgier. Na wzmiankowanym stanowisku, w obiekcie oznaczonym jako 
dom 173, bransoleta sapropelitowa typu 01 wg Venclovej została znaleziona razem 
z fragmentem bransolety z niebieskiego szkła grupy Haevernick 7b (Jerem et al. 1985, 
ryc. 20:2, 13). M. Karwowski datuje bransolety z niebieskiego szkła typu 7b na fazy 
LT C1b-LT C2 (Karwowski 2004, ryc. 25), natomiast R. Gebhard węższe egzemplarze 
5-żebrowych bransolet, zdobionych ornamentem zygzakowym, odpowiadające typowi 
znalezionemu w Sopron-Krautacker, odnosi tylko do fazy LT C1b (Gebhard 1989, ryc. 
50). W tym przypadku również ceramika może pośrednio wskazywać na późniejszą 
chronologię omawianego zespołu, albowiem w bogatym zestawie naczyń z domu 173 
brak ewidentnie form charakterystycznych wyłącznie dla faz LT B-C1.

Ważnym argumentem, potwierdzającym użytkowanie ozdób sapropelitowych 
w fazie LT C2, są znaleziska z Nowej Cerekwii. W obiekcie oznaczonym jako dom 8 
(relikty półziemianki) znaleziono aż 8 fragmentów ozdób sapropelitowych (Czerska 
1963, 297), z czego siedem to fragmenty bransolet i naramienników typu 01, a jeden 
to fragment naramiennika typu 04. Zabytkom tym towarzyszyły dwa fragmenty bran-
solet z niebieskiego szkła grup 8b i 11b wg Haevernick oraz zapinka typu Mötschwil 
(Czerska 1963, 296‒297, ryc. 3l, 3o, 6f). Oba typy bransolet szklanych występują przede 
wszystkim w fazie LT C1b, natomiast istnieje ich możliwość przeżywania się w fazie 
LT C2, na co wskazują również znaleziska grobowe (Venclová 1990, 134; Karwowski 
2004, 70‒72, ryc. 25). Brązowe zapinki typu Mötschwil to formy przewodnie młod-
szego stadium okresu środkowolateńskiego (Hodson 1968, 38; Polenz 1971, 43‒44). 
W obiekcie, oznaczonym jako „dom 3”, fragmentom 8 bransolet sapropelitowych 
towarzyszyły fragmenty bransolet z niebieskiego szkła typu 7b, 8b, 11b (dwa egzem-
plarze) oraz zapinka typu Mötschwil (Czerska 1963, 290, ryc. 3a-c, 3e, 6i). Zabytki te 



P. Dulęba82

również datują obiekt na fazę LT C2. Obiekt ten pierwotnie uznany został za relikty 
budynku mieszkalnego (Czerska 1963, 289‒290), jednak jego nietypowa forma oraz 
fakt, że wewnątrz jego domniemanego wypełniska znajdował się ciałopalny pochówek 
popielnicowy, wskazują, że mógł mieć inną funkcję. Duża liczba znalezisk zalegała 
w wypełnisku czworokątnego rowka otaczającego wspomniany grób, który jest z pew-
nością najstarszym do tej pory odkrytym obiektem na stanowisku. Jego datowanie – 
LT B1b znacznie wyprzedza pozycję chronologiczną zabytków z obiektów osadowych, 
które mają przeważnie metrykę środkowolateńską. „Dom 3” przecinała (a zatem była 
stratygraficznie późniejsza) jama 4, której chronologię można precyzyjnie określić 
na fazę LT C2. Trudno uznać znaleziska z „domu 3” jako jeden zespół, bowiem zabytki 
w czworokątnym rowie otaczającym wczesnolateński pochówek mogły dostawać się 
w różnych odstępach czasu. W literaturze pojawiły się sugestie, że opisywany czwo-
rokątny obiekt rowkowy odgrywał rolę świątyni (Bednarek 1994), ale tę tezę trudno 
udowodnić, zważywszy na charakter pochodzących z jego wypełniska znalezisk, które 
są typowe dla obiektów osadowych (dużo fragmentów ceramiki, fragmentarycznie 
zachowane ozdoby i części stroju) i jednoznacznie nie wskazują na funkcję sakralną. 
Kolejnym obiektem, który potwierdza późną chronologię użytkowania ozdób saprope-
litowych, jest jama 4, gdzie znaleziono je aż w 10 egzemplarzach razem z fragmentami 
bransolet: z niebieskiego szkła grupy 7b i z przezroczystego szkła, zdobionego żółtą 
folią, grupy 6a (Czerska 1963, 291‒292). W innych obiektach osadowych z Nowej Ce-
rekwi (dom 6, jama 9, dom 18) ozdoby sapropelitowe wystąpiły również w kontekście 
zabytków, których chronologia odnosi się do fazy LT C1.

PODSUMOWANIE

Analiza chronologiczna zespołów z ozdobami wykonanymi z czarnych minerałów, 
które określa się sapropelitowymi, wykazała, że przedmioty tego typu nie są dobry-
mi datownikami. Co więcej, przykład grobu z Mokronosa Górnego wskazuje, że są 
poważne dowody na użytkowanie ozdób tego typu już na przełomie faz LT B1/B2, co 
wydłuża ich datowanie niemal na cały przedział chronologiczny, w obrębie którego 
funkcjonuje osadnictwo celtyckie w Polsce. Obiekty osadnicze nie są zespołami 
zwartymi w takim stopniu, jak groby, dlatego też niektóre ze wspomnianych wyżej 
przypadków można tłumaczyć zjawiskiem powtórnej depozycji. Znaleziska z Nowej 
Cerekwi, gdzie w poszczególnych obiektach wystąpiły bardzo duże serie zabytków sa-
propelitowych, przeczą takiej możliwości i wskazują na użytkowanie tego typu ozdób 
również w fazie LT C2. Za wcześniejszym datowaniem końca użytkowania ozdób 
sapropelitowych przemawia fakt, że nie występują one w grobach datowanych na fazę 
LT C2 na obszarach, gdzie obrządek pogrzebowy jest w tej fazie uchwytny (Nadrenia, 
Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Szwajcaria, Bałkany). Z drugiej strony należy dodać, 
że ozdoby tego typu na obszarach zachodniej Celtyki występują znacznie rzadziej niż 
na terenie współczesnych Czech, Moraw czy północnej części Kotliny Karpackiej.
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Niestety zdecydowana większość sapropelitowych zabytków znalezionych na tere-
nie Polski nie została do tej pory poddana analizom petrograficznym, dlatego nie jest 
możliwe precyzyjne określenie surowca służącego do wyrobu tych ozdób. Wyjątkiem 
są dwa fragmenty bransolet z Nowej Cerekwii, pochodzące z obiektów oznaczonych 
jako dom 6 i jama 4. W obu przypadkach wyniki nie były całkowicie jednoznaczne, 
ale można przypuszczać, że jeden z zabytków został wykonany z surowca z regionu 
czeskiego Kounova, drugi zaś z sapropelitu typu Boghead (Venclová 2001, 265). Ten 
drugi minerał występuje w Czechach, ale i również w innych rejonach Europy, w tym 
także na obszarze Dolnego Śląska (Venclová 2001, 230‒232). Podobne zróżnicowanie 
wykazują ozdoby z dobrze przebadanej, rozległej osady na stanowisku Nitra-Šin-
dolka, gdzie oprócz kilku okazów wykonanych z „czeskiego” sapropelitu, była także 
bransoleta wykonana z surowca, którego wychodnie zlokalizowano na pograniczu 
współczesnej Słowacji i Węgier, w rejonie miejscowości Lučenec i Salgotárján (Sitár 
2000, 343). Brak analiz petrograficznych utrudnia rozpatrywanie najciekawszego 
zagadnienia związanego z dystrybucją tego typu ozdób, wykonanych z odmiennych 
surowców. Takie analizy mogą rzucić nowe światło na kwestię kontaktów między 
poszczególnymi grupami lokalnymi celtyckiej ludności kultury lateńskiej.
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