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Dr. J. L. Píč. Cechy předhistorické, na základě prachisiorické sbírky musea 
král. českého. Tom I. Praga, 1899. Tom II. Praga 1900. 

Mamy przed sobą dwa tomy dzieła, zamierzonego na większą skalę 
przez znakomitego czeskiego archeologa i historyka, profesora d-ra J. 
L. Pi c'a. Obejmują one 422 str. tekstu, 124 tablice i 7 map, prócz licz-
nych illustracyj w tekście. Dr. Píč przez szereg lat przedsiębrał badania 
archeologiczne w Czechach, kosztem Muzeum krajowego w Pradze Czes-
kiej i Komisyi przedhistorycznej przy Akademii Czeskiej imienia cesarza 
Franciszka Józefa, wspólnie z pp. Felcmanem, Formankiem, Hellichem, 
Pożareckym i Wankiem, i bogaty materyał naukowy, zdobyty drogą 
wspólnej pracy, złożył w wydziale przedhistorycznym Muzeum krajowe-
go, którego jest dyrektorem. Materyał ten książka zamierza wyzyskać 
dla interpretacyi czeskiej archeologii przeddziejowej. Być może, że dla 
niektórych kwestyj poszczególnych możliwa jest interpretacya inna i dla 
innych badaczy milsza od autorskiej. Niemniej, ze względu na syste-
matycznie uporządkowany obfity materyał, praca ta będzie stanowiła 
na zawsze kamień węgielny dla dalszych poszukiwań. Liczne rysunki 
w tekście, mnóstwo tablic oraz wykazy miejsc nadają temu dziełu cha-
rakter źródła, które nigdy się nie zestarzeje, choćby nawet zaszły zmiany 
w poglądach. 

W tomie pierwszym autor roztrząsa we wstępie kwestyę zaludnie-
nia Czech w najbardziej zamierzchłej przeszłości historycznej, rozpatru-
je poglądy kronikarzy dawnych czasów, podania o Bojach i Markoma-
nach, o pochodzeniu Bawarów, oraz tezy szkół historycznej ietymologiczno-
archeologicznej o pochodzeniu i „ wędrówkach" Słowian. Dalej następu-
je rozbiór zabytków najdawniejszej epoki dyluwialnej w Czechach. Tu 
znajdujemy wiadomość o znalezisku w Lubnie pod Rakonicą, gdzie na 
głębokości 2 m. pod powierzchnią znaleziono w glinie dyluwialnej ogni-
sko z licznemi odpadkami kostnemi, zwłaszcza z renifera, jako też noże 
krzemienne, skrobacze, rdzenie i t. p. — wszystko pochodzące z epoki 
solutreńskiej, a może z początków magdaleńskiej (rys. w tekście 1, 2, 4). 
Nową tego rodzaju stacyę wykryto niedawno w Generálce pod Pragą 
(rys. 3). Obie te stacye wraz ze stacyą sudslavicką świadczą, że w epoce 
renifera Czechy były zamieszkane. 

W części następnej autor rozwodzi się o pochodzeniu ludu, który 
w epoce młodszej kamiennej pozostawił swe ślady w postaci szkieletów, zło-
żonych w grobach w postawie skurczonej, o pomnikach megalitycznych, 
0 najstarszych grobach tego ludu, o ceramice grobów i siedzib, o pierw-
szych przejawach kultury, o obrzędach pogrzebowych, życiu domowem 
1 ostatnich czasach niepodległości tego plemienia, 
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Oto ogólny plan tomu. Teraz przejrzyjmy nieco szczegółowiej treść 
tak szeroko zakreślonej pracy. 

Na wstępie autor roztrząsa różne poglądy i sprzeczne z sobą przy-
puszczenia co do przeszłości Słowian i niesłowian w Czechach, poczynając 
od najdawniejszych ogólnych poglądów historycznych różnych badaczów, 
a kończąc na najnowszych, odnoszących się głównie do Bojów, Markoma-
nów i Kwadów, poglądów, z których dotąd nie wyprowadzono jeszcze 
pewnych wniosków. Autor zaznacza mocną różnią między poglądami 
i wnioskami szkoły historycznej z jednej a szkoły etymologiczno-przed-
historycznej z drugiej strony. Samon broni następującego punktu wyj-
ścia: Bojowie, lud galijskiego pochodzenia, przybyli około 400 r. przed 
Chrystusem do Czech północnych i środkowych i znikli za czasów Ceza-
ra. Przed nimi, pominąwszy człowieka dyluwialnego, w Czechach sie-
działy 2 szczepy: jeden, po którym zostały powyżej wspomniane szkie-
lety skurczone, zajął Czechy północne, drugi zaś—wznosiciele sztucznych 
nasypów grobowych kamiennych — obrał sobie za miejsce pobytu Cze-
chy południowe; oba te szczepy doczekały się wtargnięcia od północy 
Bojów, którzy pierwszy szczep podbili; drugi zachował swą niezawisłość. 
Prawie równocześnie z Bojami od północy wciska się szczep, palący ciała 
zmarłych, szczep typu łużyckiego i śląskiego. Do kraju przenikają nowe 
obyczaje, które jednocześnie cechują oba szczepy wyżej wymienione. 
Markomanowie znajdowali się w Czechach pod dowództwem Marobuda; 
ich miastu Marobudum odpowiada bardzo bogate w znaleziska wszelkie-
go rodzaju i doskonale wyzyskane dla nauki przez autora grodzisko 
Stradonickie, otoczone dokoła wałem. Groby ciałopalne z epoki ceza-
rów rzymskich nie są ani markomańskiemi, ani swewskiemi, lecz słowiań-
skiemi, co się okazuje z ciągłego pokładu kulturowego pod Pragą (Mich-
lego) i z nazwisk słowiańskich: Krkonoši, Pakati (Rakuzy, Austrya) 
i Wiedeń. Typ grodu słowiańskiego, otoczonego wałem, nie jest pocho-
dzenia rdzennie słowiańskiego, lecz wytworzył się w Recyi i Noricum 
jeszcze za czasów cesarstwa Rzymskiego, a uzyskał prawo obywatelstwa 
u Słowian wkrótce po ustąpieniu plemienia, palącego ciała zmarłych 
(Třebická), i przetrwał aż do XII-go wieku. Nawet zausznice kształtu 
esowatego nie są, zdaniem autora, wbrew ogólnym poglądom, pochodze-
nia słowiańskiego. 

Rozdział o rasie paleolitycznej w Czechach, który autor opracował 
podług badań Woldřicha, możemy pominąć, gdyż nie zawiera rzeczy 
nowych. 

Gdy klimat Europy z ustąpieniem epoki lodowej znacznie się ocie-
plił, przybył do Europy północnej lud nowy, mniej więcej osiadły, zaj-
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mujący się jeszcze myśliwstwem, ale już i chowem bydła, oraz nieco póź-
niej rolnictwem; lud ten zmarłych swoich chował w pół-siedzącej posta-
wie. Szczep ów w Czechach jest gałęzią ludu, który wtedy zaludnił 
znaczną część Europy i pozostawił zabytki megalityczne na szerokim pa-
sie nadmorskim, ciągnącym się od półwyspu Pirenejskiego, wzdłuż mo-
rza, aż do Wisły. 

W dalszym ciągu swej pracy autor opisuje najstarsze groby ze 
szkieletami skurczonemi, ceramikę tych grobów, oraz narzędzia kamien-
ne w nich znalezione, odpowiadające młodszej dobie kamiennej. Wymie-
nia groby, zawierające już bronz i ceramikę, pochodzącą z czasów póź-
niejszych typu zwanego Unietyckim, kończy zaś na grobach z Bylan 
(typ La Tène), pochodzących z czasów, które zamykają okres istnienia 
szczepu szkieletów skurczonych. 

Przy opisaniu najstarszych wyrobów glinianych, znalezionych w wy-
żej wymienionych grobach, autor porównywa naczynia, mające postać 
puharów, amfor oraz dzbanów z ornamentem sznurowym, z podobnemi 
zabytkami, odkrytemi poza granicami Czech. 

Mówiąc o najdawniejszej ceramice osad, autor kładzie nacisk na to, 
że ta ceramika nie zawsze zgadza się z ceramiką grobów; jako najdaw-
niejsze wyroby garncarskie osad przytacza: naczynia, mające kształt 
flaszek z ornamentem z kropek, następnie naczynia gruszkowate i pół-
kuliste z ozdobą kreskową i, wreszcie, naczynia z wolutami lub bez ża-
dnych ozdób, a kształtu półkulistego z guzami. Zamierzchłej bardzo epo-
ki Czech sięga ornament wstęgowy, który wraz z ozdobą, przedstawia-
jącą słońce, przedostał się tu z Południa. Cztery kultury ceramiczne: 
ornamentu sznurowego, kształtu flaszki, ornamentu kreskowego i wolu-
towego nie są objawami stopniowego rozwoju kultury, lecz cechami 
lokalnemi jednego stadyum kulturalnego. Kultury te, występujące 
w Czechach i Turyngii na wspólnym gruncie, gdzieindziej są miejscowo 
rozłączone. Natomiast ceramika północna, palowa i wschodnia, malowa-
na, są w Czechach wogóle skąpo reprezentowane. Z piątej kultury cera-
micznej, rozpowszechnionej na obu wybrzeżach Bałtyku, t. z. „północnej" 
dosięgłoCzech niewiele; z szóstej, najstarszej kultury mieszkań nawodnych 
nacechowanej ozdobą wstęgową—trochę więcej, a z siódmej, mianowicie 
kultury ceramiki malowanej, przedostało się nieco od morza Czarnego aż do 
Moraw, ale nic zgoła do Czech. Autor zaznacza, że pierwsze groby szkie-
letowe w Czechach charakteryzują się z jednej strony przez turyngijską 
ceramikę sznurową (amfora i puhar, p. tabl. I—III), z drugiej przez cha-
rakterystyczny dla dolmenów francuskich czerwony puhar (geschweift) 
(p. tabl. I, 1—5, rys. w tekście 15-y). Do tej samej fazy okresu neolity-
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cziiego należą znaleziska ceramiki siedzib, reprezentowane z jednej stro-
ny przez meklenbursko-brandenburskie naczynia butelkowate (rys. 17, 
tab. XLI , 6,16, tab. X L I V , 16), z drugiej przez gruszkowate naczynia 
typu hinkelsteinskiego o zdobieniu wgłębionem lub wolutowem (tabl. 
X L I X - LXI) . 

Opierając się na podobieństwie między przedmiotami z grobów 
Czech i Turyngii, prof. Pic przychodzi do przekonania, że szczep szkie-
letów skurczonych przybył do Czech z Turyngii w epoce, gdy w Cze-
chach pojawiły się igły bronzowe typu unietyckiego. Szczep ów w Tu-
ryngii znika niebawem, w Czechach zaś rozwija się dalej podczas 
epoki bronzowej. Przyczynę tego faktu upatrują archeologowie w tem, 
że na początku okresu bronzowego, mniej więcej w latach 1500 — 1200 
przed Chrystusem, do Turyngii wtargnął nowy szczep z kulturą bronzo-
wą północną i wyparł dotychczasowych mieszkańców Turyngii do 
Czech. 

Już w ojczyźnie turyngijskiej nawiązał lud ten stosunki z Połu-
dniem, posiadającym kulturę bronzową(Włochy, Szwajcarya); stosunki te 
podtrzymywał i po swojem przesiedleniu się do Czech i w dalszym ciągu 
rozwijał się pod ich wpływem; to przejście do czystej kultury bronzowej 
nie było uwarunkowane nowym najazdem. Jakoż swoistość kulturalna 
trwa przez cały czas (zwłaszcza w typie grobów unietyckim). Dopiero 
„pod naciskiem wojowników galskich" (których autor uważa za rozno-
sicieli kultury lateńskiej) lud grzebiący szkielety skurczone, pod ich 
panowaniem, zachował wprawdzie swoją odrębność etniczną, ale je-
go pierwotna swoistość ustąpiła nowym prądom kulturalnym; dopiero 
po odejściu wojowników galskich, t. j. w początku naszej ery, uległ on 
zalewowi ludu, palącego ciała i wytwarzającego cmentarzyska urnowe, 
i został przezeń pod względem kulturalnym i narodowościowym wchło-
niętym. O szczepie, grzebiącym szkielety skurczone, historya nic nam 
nie podaje. Jest to „homo protoeuropaeus", gałąź rasy, która po epoce 
lodowej zajęła miejscowości mieszkalne Europy środkowej i północnej. 

Przechodząc do sprawy obszaru tej ceramiki neolitycznej w Cze-
chach, zaznacza autor, że jest ona reprezentowana tylko w najurodzaj-
niejszej części Czech północnych i środkowych oraz w zagłębiu Pilzeń-
skiem (mapa A). Typy poszczególne tej młodszej ceramiki neolitycznej 
panują w Europie na poszczególnych obszarach (mapa B), stykających 
się z sobą na obwodach. Cztery w Czechach reprezentowane typy znaj-
dują się obok siebie już w Turyngii, gdzie ceramika typu Winkelstein-
skiego jest również tylko w siedzibach reprezentowana. Równocześnie 
znajdowanie się amfory oraz puhara ze zdobieniem sznurowem w Tu-
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ryngii i w Czechach jest również objawem łączności, jakkolwiek dla Tu-
ryngii ceramika ta jest typowa, w Czechach zaś pojawia się sporadycz-
nie, zwykle w poszczególnych grobach na poszczególnych cmentarzy-
skach epoki bronzowej. W Bylanach znaleziono w pobliżu pewnego gro-
bu, zawierającego ceramikę z zdobieniem sznurowem jamy z popiołami 
w naczyniach typu Bernburskiego czyli satdorfskiego (rys. 201, równie 
jak ansa limała charakterystycznego dla początków epoki bronzowej 
w Turyngii; również w grobach Bylańskich i Ciřkowickich, obok cera-
miki o zdobieniu sznurowem, znajdują się przedmioty bronzowe, co do-
wodzi, że ceramika ta pojawia .się w Czechach w tym samym czasie, 
w którym ustępuje z Turyngii. 

Okres rozkwitu ludności, grzebiącej szkielety skurczone, w którym 
Czechy północne i środkowe były wcale gęsto zaludnione (mapa С—gro-
by, mapa D—siedziby), charakteryzuje igła szablasta z uszkiem. Cera-
mika tego szczepu uległa też na początku tego okresu wpływom postron-
nym: wielkie naczynia, służące do przechowywania zapasów, jak rów-
nież mniejsze naczynia z gliny pławionej, ansa lunata i t. p., wskazują 
na wpływy kultury mieszkań nawodnych Szwajcaryi i terramarów 
włoskich. Obrzędy pogrzebowe szczepu tego dowodzą wysoko rozwi-
niętego poczucia religijnego. Oprócz mogił rozsianych rzędami, spotyka-
my mogiły oddzielne i wreszcie groby w jamach mieszkalnych; w mogi-
łach tych znajdujemy przeważnie szkielety w postawie skurczonej i le-
żącej na boku, rzadziej w postawie siedzącej. Pomiędzy przedmiotami, 
wydobywanemi z grobów, autor opisuje następujące: kolczyki złote 
i bronzowe, igły bronzowe, naszyjniki z paciorków glinianych, z rurek 
bronzowych i skręconych spirali, z bursztynu, masy muszlowej i t d., 
pierścienie bronzowe, groty do strzał. Dzidy i miecze typu węgierskiego 
i halsztadzkiego znajdują w miejscach dawnych osad; w mogiłach ich 
braknie. 

W rozdziale, zatytułowanym „Życie domowe", omawia autor war-
stwy popiołu, jamy mieszkalne i służące do gromadzenia odpadków 
(roślinnych i zwierzęcych), sprzęty domowe, żarna, narzędzia kościane, 
narzędzia tkackie, toporki kościane i ceramikę użytku domowego. Po-
krywanie powłoką grafitu i upiększanie naczyń glinianych przeszły do 
Czech z Południo-zachodu, przeważnie jednak z Łużyc i Ślązka. 

Młodszy wiek bronzowy południowo-czeskich kurhanów kamien-
nych ciągnie się równolegle z młodszym okresem kultury halsztadzkiej, 
który to okres właściwie nie jest reprezentowany w Czechach. 

Dalej następuje rozdział p. n. „Ostatnie czasy niepodległości szcze-
pu szkieletów skurczonych w Czechach", w którym autor nadmienia, że 
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wkrótce po immigracyi tegoż przybył do Czech południowo-zachodnich 
dragi szczep, zupełnie inny, i pozostawił tamże kurhany kamienne. 
W okręgu „Berounka" przyszło do starć pomiędzy nimi, o czem świad-
czą mogiły z Netolic. 

Na młodszym cmentarzysku szkieletów skurczonych w Bylanach, 
na którym żelazo panuje nad bronzem, znajdują się,· obok typów żelaz-
nych późnej doby halsztadzkiej, przeważnie przedmioty metalowe z cza-
su „La Tène". 

Ceramika jest tu nowa i jednolita, a odnosi się do schyłku okresu 
halśztadzkiego. Malowane i pięknie grafitowane naczynia przypominają 
nam kurhany Palatynatu górnego i Frankonii; o tem samem świadczy 
ornamentowana ceramika naczyń, pokrywanych grafitem. Ta faza kul-
tury przenikła do Czech z wybrzeży Menu Górnego. Mogiły czeskie nie-
ciałopalne zawierają przedmioty kultury galskiej. „LaTène"charaktery-
zuje autor zapinkami stradonickiemi i uważa za współczesne z później-
szą kulturą halsztadzką Alp austryackich, Dunaju Górnego i Menu Górn. 

Jeden ze szczepów galskich wtargnął do Czech, podbił szczep szkie-
letów skurczonych i znikł w 1-ej połowie I-go wieku przed Chr., prawie 
w czasie przypuszczalnej emigracyi Bojów z Czech. Szczep szkieletów 
skurczonych z nowszego cmentarzyska (Bylany) jeszcze przed wtargnię-
ciem kultury rzymskiej prowicyonalnej, po której pozostały tak liczne 
zabytki w grobach Dobřichova, znika jako szczep samodzielny w połowie 
I-go wieku po Chryst., prawdopodobnie wskutek wprowadzenia palenia 
ciał (? Red.). Szczep ten wcześnie jeszcze wszedł w stosunki z innym, 
który ciała zmarłych palił i który już wtedy nad Elbą bardzo był rozpo-
wszechniony i zaludniał już obszary szczepu szkieletów skurczonych. Ów 
szczep pochłonął ten ostatni po wyjściu z Czech plemienia galijskiego, 
a przed wtargnięciem rzymskiej kultury prowincyonalnej w 1-ej połowie 
I-go w. po Chr. 

Tak więc Pić (pomijajac okres neolityczny) i trzymając eię ściśle 
starej tradycyi o Bojach galijskich, Markomanach i Swewach uważa je-
dną gałąź ludu, który po epoce lodowej osiedlił się oddzielnemi grupami 
w Europie północnej i środkowej, mianowicie szczep szkieletów skurczo-
nych z końca czasu neolitycznego w Turyngii —za pierwotny lud, który 
przybył na dziewiczą i bezludną ziemię czeską. Lud ten uległ wpływowi 
kultury bronzowej i halsztadzkiej, i w końcu, podbity przez wojowników 
galijskich, przyjął kulturę La Tène, póki w czasie około-chrystusowym 
nie został pochłonięty pod względem kalturalnym i narodowym przez 
szczep, palący ciała swoich nieboszczyków. 



236 ROZBIORY I SPRAWOZDANIA. 

Ostatnią fazą dziejów szczepu szkieletów skurczonych są groby 
w Bylanaeh i Zarybniku (tab. X X I V — X X X V ) . G-roby te są w zwyk-
łym rozmiarze wykopane wprost w ziemi i pokryte ziemią czarną; szkie-
lety leżą w postawie (często tylko częściowo) skurczonej, wszakże zdarza 
się, że w tych samych grobach, przy tej samej kulturze, bywają chowane 
i popioły bez urn. Kultura sama jest niemal identyczna z kulturą póź-
no-halsztadzką kurhanów nasypowych Palatynatu górnego oraz Fran-
konii górnej i środkowej. Ten inwentarz grobowy uważać wypada 
za wpływ prądu kulturalnego, mody, ponieważ taki sam widzimy w kur-
hanach kamiennych południowo-czeskich, jako też w cmentarzyskach 
urnowych nad Elbą Górną. 

Do swego dzieła autor dodał kilka map, z których pierwsza wska-
zuje rozmieszczenie typów najstarszych cerarüiki w Czechach, druga po-
ucza nas o rozmieszczeniu w Europie najstarszych typów ceramiki cze-
skiej; trzecia — przedstawia rozmieszczenie siedzib szczepu szkieletów 
skurczonych w Czechach, i wreszcie czwarta— wykazuje rozmieszczenie 
grobów tegoż szczepu. 

Poglądy i wnioski autora, który wykopaliskami swemi położył 
wielkie zasługi na polu archeologii, który prócz tego poza granicami 
kraju ojczystego sporo zwiedził, zasługują na. baczne uwzględnienie jako 
dojrzały owoc długiej i na bardzo szerokiej podstawie opartej pracy. 
W ramach sprawozdania niepodobna było nawet w drobnej cząstce dać 
wyobrażenie o bogactwie szczegółów, bystrości i erudycyi autora. Nie 
możemy się nad tem dziełem obszerniej rozwodzić, bo czas zdać sprawę 
z niemniej bogatego w treść i materyał tomu 2-go, poświęconego wy-
łącznie grobom z nasypami kamiennemi, należącym przeważnie do okre-
su bronzowego. Zanim w tomie VI obszerniej z treścią jego zaznajomi-
my czytelników, tu poprzestać musimy na najkrótszem przedstawieniu. 

Groby te dzielą się na dwie grupy w uprzednio mało zaludnionych 
częściach kraju: południowej i południowo-zachodniej. Plemię kurhanów 
kamiennych posiadało kulturę swoistą, w której następnie dają się spo-
strzegać wypływy obce (włosko-szwajcarskie i węgierskie), nie uwarunko-
wane jednak przez nową immigracyę (wbrew Naue'mu). Zresztą nie prze-
trwało ono o zbyt wiele tych wpływów, gdyż kurhany, o których mowa, 
nie sięgają dalej, niż do czasu około lat 200 po Chr. Plemię tych gro-
bów, terytoryalnie różne od plemienia, grzebiącego szkielety skurczone, 
podtrzymuje jednak z tem ostatniem stosunki, uwidocznione w przecho-
dzeniu obu kultur na obszary sąsiednie (znaleziska masowe kurhanów 
kamiennych w Czechach północnych), oraz w jednostajnym wpływie na 
oba obszary kultury halsztadzkiej. 
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Następnie wykazuje autor, że groby te z kurhanami kamiennemi 
okresu branżowego z Czech rozpościerają się przez Bawaryę aż do Renu; 
pod wpływem nowych kultur (Halsztadzkiej i Lateńskiej), na które zre-
sztą w Czechach przypada tylko trzecia część grobów), ustępują one na 
wschodzie, ale za to odwrotnie, na zachód rozpowszechniają się jeszcze 
dalej za Ren — aż do Loary i dopływów G-aronny. 

Zdaje się ze wszystkiego, że plemię tych grobów, po s wojem przy-
byciu do Europy środkowej, rozdzieliło się na dwie grupy: bawarsko-
szwabską i franko-palatynacką; od tej ostatniej oddzieliły się, bądź to 
natychmiast, bądź wkrótce po jej przybyciu, dwie grupy południowo-
czeskie. Za czasów kultur późniejszych plemię to rozlało się w kierunku 
przeciwnym, przez Ren ku zachodowi. 

Kultura tego plemienia różni się jaskrawo od kultur otaczających, 
jako też od kultury kurhanów kamiennych Europy północnej, Alp, Bał-
kanów i Rosyi. 

A. Pogodin. Iz istorii słowiańskich pieredwiżenij (Z dziejów przemiesz-
czania się słowian). 

Petersburg 1901, 8° I — IV str. 167. 

Autor utrzymuje, że Słowianie, pod nazwą Wenedów, siedzieli na 
brzegach morza północnego (С'Ьвериаго моря) już za Herodota, zajmu-
jąc brzeg tego morza od "Wisły do Odry; Herodot ich tylko pomieszał 
z Wenetami nadadryatyckimi (s. 105). Zapewne zdziwi się czytelnik, 
widząc, że p. Pogodin, bierze (i to parokrotnie) Bałtyk za morze „pół-
nocne" czyli niemieckie, i do tego ostatniego prowadzi Wisłę i Odrę. Nie 
posądzając autora o tak grubą niewiadomość, przypuszczam, że się tylko 
pomylił, albowiem wyżej (s. 7) mówi o Wenedach za Herodota nad Bał-
tykiem. Za Ptolemeusza Wenedowie ci mieszkali także nad Bałtykiem 
i Wisłą (s. 17—142), zkąd już w V wieku po Chr. podążyli ku środkowej 
Odrze (s. 120), a w dalszej wędrówce przybyli do kraju Odry górnej, 
Wisły górnej i dopływów tej ostatniej. Znaleźli tu Celtów, jak na to 
wskazują, podług p. Pogodina, nazwy rzek, które całą garścią czerpie 
z osławionego Monego, chociaż już Glück, profesor z Monachium pisał, 
że u tego autora obłęd (Irrwahn) szczytu dosięgnął, z pomocą bowiem 
mowy celtyckiej, używanej w Irlandyi, Walii i Bretanii, Mone objaśniał 
w dziwaczny sposób, nazwy miejscowości, osób i narodów niemieckich, 
słowiańskich i greckich. I w istocie, czy nie jest obłędem, gdy się twier-
dzi, że Raba (dopływ Wisły) ma nazwę celtycką, pochodzącą jakoby od 


