
Różnice pomiędzy ceramiką celtycką a łużyckąRóżnice pomiędzy ceramiką celtycką a łużyckąRóżnice pomiędzy ceramiką celtycką a łużyckąRóżnice pomiędzy ceramiką celtycką a łużyckąRóżnice pomiędzy ceramiką celtycką a łużycką

Ceramika celtyckaCeramika celtyckaCeramika celtyckaCeramika celtyckaCeramika celtycka
a ceramika łużyckaa ceramika łużyckaa ceramika łużyckaa ceramika łużyckaa ceramika łużycka

tym brzuścu misy, czer−tym brzuścu misy, czer−tym brzuścu misy, czer−tym brzuścu misy, czer−tym brzuścu misy, czer−
paki, kubki naczynia si−paki, kubki naczynia si−paki, kubki naczynia si−paki, kubki naczynia si−paki, kubki naczynia si−
towate oraz  talerze. Czytowate oraz  talerze. Czytowate oraz  talerze. Czytowate oraz  talerze. Czytowate oraz  talerze. Czy
mogłaby Pani opowie−mogłaby Pani opowie−mogłaby Pani opowie−mogłaby Pani opowie−mogłaby Pani opowie−
dzieć więcej o ceramicedzieć więcej o ceramicedzieć więcej o ceramicedzieć więcej o ceramicedzieć więcej o ceramice
łużyckiej i naszych, bis−łużyckiej i naszych, bis−łużyckiej i naszych, bis−łużyckiej i naszych, bis−łużyckiej i naszych, bis−
kupińskich znaleziskach?kupińskich znaleziskach?kupińskich znaleziskach?kupińskich znaleziskach?kupińskich znaleziskach?

− Kultura łużycka dzieli
się na trzy okresy − starszy

trwa od XII do VIII w. p.n.e.
Funkcjonowała wtedy cera−
mika typowa dla biskupiń−

skiej, czyli szerekowlewowe
naczynia, zdobione orna−

mentyką rytą, wypalane w
większości na kolor czarny,
aczkolwiek zdarzały się rów−

nież plamy brunatno brązo−
we. Później, w okresie środ−

kowym, ceramika praktycz−
nie się nie zmienia, aż do
momentu, gdy zaczynają się

pojawiać wpływy celtyckie,
czyli w okresie Halsztatu.
Wynikiem owego oddziały−

wania są m.in. naczynia ma−
lowane. W Biskupinie znale−

ziono mnóstwo ceramiki,
dlatego gród ten nazywano
nawet "polskimi Pompejami".

Większość znalezionych na−
czyń to klasyczne formy łu−

życkie.
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− To dosyć ciekawe, gdyż

toczę kształty kultury łuży−
ckiej na kole garncarskim o
napędzie nożnym. Wyra−

biam zatem ceramikę łużyc−
ką, ale metodą, którą nigdy

nie były tworzone. Gdy−
bym chciała ściśle trzymać
się historii, to musiałabym

zastosować technikę wałecz−
kowo−wstążeczkową. Warto
też zaznaczyć, że przez cały

czas festynu budowany jest

piec celtycki do wypalania

ceramiki.
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− Moje ulubione formy,

to chyba własne, autorskie.

Jestem artystą plastykiem.

Stosuję różne techniki. Ro−

bię formy troszeczkę odre−

alnione, ale użytkowe, w

których można dostrzec ele−

menty pradziejów.

z z z z z ADRIANĄ WITUCKĄADRIANĄ WITUCKĄADRIANĄ WITUCKĄADRIANĄ WITUCKĄADRIANĄ WITUCKĄ

rozmawiała rozmawiała rozmawiała rozmawiała rozmawiała ALICJAALICJAALICJAALICJAALICJA

DUŻYK − WITKOWSKADUŻYK − WITKOWSKADUŻYK − WITKOWSKADUŻYK − WITKOWSKADUŻYK − WITKOWSKA

wypalania wpływała na ko−
lor ceramiki. Większość na−

czyń celtyckich miała bar−
wę beżowo−brązową, a kul−
tura łużycka charakteryzo−

wała się przewagą naczyń cza−
rnych, aczkolwiek Celtowie

mieli też czarne naczynia,

niektóre grafitowane. Z dru−
giej strony, Celtowie nie−

które naczynia wypalali tak−
że w podobny sposób, jak

łużyczanie. Jeżeli owo na−
czynie było grafitowane, to
nawet jeżeli wypalane zosta−

ło w dostępie tlenu, to za−
chowywało czarny kolor. Is−
tnieje zatem wiele podo−

bieństw i różnic.
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− Większość naczyń cel−
tyckich (tak mniej więcej
90%) było gładzonych ka−

mieniem. Charakterystycz−
ne było również grafitowa−
nie, aczkolwiek... w okresie

Halsztatu, czyli III etapie
kultury łużyckiej, rzadko

bo rzadko, ale również sto−

sowano grafitowane naczy−
nia. Celtowie bardzo często

zdobili swoje naczynia mas−
kami, funkcjonował wśród
nich kult ściętej głowy.

Zwłaszcza u nasady uszu,
pojawiają się maski, a nawet

naczynia, między brzuścem

i wlewem. Częstym moty−
wem dekoracyjnym były ró−

wnież podwójne uszy, formą
nawiązujące do tradycyjnych

greckich kraterów. Celto−
wie stosowali jedną rzecz,
której nie robili łużyczanie

− zdobili same uszy, najczęś−
ciej motywami roślinnymi.
(Ornamentyka zoomorficz−

na − choć nie tylko − często
występowała w obudwu

kulturach, aczkolwiek wi−
dzimy odmienne szczegóły
w wykonaniu). Owe różni−

ce możemy przeanalizować
na przykładzie naczynia z

barankami. U Celtów na−
czynie tego typu wykonane
było z podwójnymi uszami,

a głowy baranków zwracały
są do środka. W kulturze
łużyckiej funkcjonowało

malutkie uszko, które peł−
niło rolę jakby ogonka −

chwytaka. Z drugiej strony

naczynia znajdowała się
przyklejona główka, zwró−

cona w ten sposób, aby na−
czynie imitowało postawę
samego zwierzęcia.
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− Faktycznie wytworzy−
ły się ośrodki specjalizujące

się w wytwarzaniu ceramiki
o charakterystycznych dla
siebie cechach. W ceramice

lateńskiej zdobnictwo pole−
gało na malowaniu. Były to

naczynia toczone, o formach
klasycznych, nawiązujących
do greckich. Malowano je

negatywowo. Metoda ta po−
legała na tym, iż naczynie

wypalano na kolor ceglasto−
czerwony, a następnie nega−
tywowo malowano barwą

czarną i to, co niepomalo−
wane tworzyło ten prawdzi−
wy, czerwony, charakterysty−

czny wzór o liniach obłych.
Jeżeli mielibyśmy patrzeć pod

względem charakterystyki
zdobienia i formy, to można
wyróżnić jeszcze inne ośrod−

ki słynące z garncarstwa. Wa−
rto wspomnieć o ceramice

bretońskiej, powstałej na te−
renie Bretanii. Bardzo pięk−
ne naczynia celtyckie po−

wstawały też na ziemiach
Czech i Węgier. Tam prze−
ważało zdobnictwo zoomor−

ficzne. Na terenie Polski
wytworzyła się ceramika

przeworska, tj. robiona już
przez ludy zastałe, które prze−
jęły technikę wytwarzania

naczyń od Celtów.
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dno powiedzieć, gdzie tak
naprawdę zostało ono wyna−
lezione. Zdecydowanej od−

powiedzi w tej sprawie nikt
chyba nie udzieli. Koło

garncarskie pojawia się bo−
wiem w kilku miejscach an−
tycznego świata równocześ−

nie. Możemy rozważać, czy
był to starożytny Egipt, czy
Bliski Wschód, pewne jest

natomiast to, że 2.000 lat
p.n.e. w ten sposób toczono

tam już naczynia.
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− Zasadniczą różnicą po−

między naczyniami kultury
celtyckiej, a łużyckiej jest
to, że ci ostatni wytwórcy

nie znali koła garncarskie−
go. Wszystkie naczynia wy−
konywali ręcznie. Celtowie

natomiast toczyli ceramikę
na kole o napędzie nożnym.

Już sama technika wykony−
wania naczyń narzucała tro−
szeczkę ich kształt. Celto−

wie wyróżniali się też tym,
iż zapożyczali bardzo dużo

od innych kultur, głównie
w zakresie zdobnictwa i for−
my. W ich naczyniach moż−

na dojrzeć wpływy greckie i
rzymskie, a w naczyniach
łużyckich, zwłaszcza tych z

okresu halsztackiego, widzi−
my wpływy... celtyckie. Był

to mniej więcej V−IV w.
p.n.e. Zdecydowanie inna by−
ła też technika wypalania.

Celtowie budowali piece z
gliny, w których osiągali bar−

dzo wysoką temperaturę, po−
wyżej 1.000 oC naczynia usta−
wiano na specjalnych pół−

kach. Łużyczanie wypalali
jeszcze w piecu jamowym,
którym była tak naprawdę

dziura w ziemi, gdzie ukła−
dano garnki, a na nich gru−

bą warstwę drewna. Metoda


