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Adolf Pawiński w Citânia de Briteiros 
(PI. 1-2) 

D ość powszechnie znane są zainteresowania ar-
cheologiczne Adolfa Pawińskiego (1840-1896), wybit-
nego historyka i archiwisty, wykładowcy najpierw 
w Szkole Głównej w Warszawie, a potem profesora 
w rosyjskim Uniwersytecie Warszawskim (ABRAMO-
WICZ 1967: 156, 162, 168; OLSZEWSKI 1978: 11, 
15; BARDACH 1980: 407-412; ABRAMOWICZ 
1991: 56, 61-62, 96; KOLENDO 1993a: 112-118, 
131-134; KOLENDO 1993b: 141; KOLENDO 
1993c: 16-18, 24-25). Znany też jest jego udział w ar-
cheologicznych kongresach naukowych i słusznie J. Ko-
lendo podkreślił jego zasługi jako łącznika między nauką 
polską a nauką światową (KOLENDO 1993c: 17). 
W dobie globalizacji nauki, podkreślania jedności nauki 
europejskiej i łączności z nią nauki polskiej postać Pa-
wińskiego zasługuje na szczególną uwagę. 

W niniejszym opracowaniu chcę zająć się wyprawą 
warszawskiego profesora do Lizbony na dziewiąty Con-
grès international d'anthropologie et d'archéologie préhi-
storiques, który odbył się we wrześniu 1880 r. (CON-
GRÈS... 1884), a właściwie wycieczką pokongresową, 
która zawiodła kongresistów na stanowisko potem żywo 
komentowane w nauce europejskiej. Dodatkowym powo-
dem wyboru tego wydarzenia było istnienie źródła, które 
chyba jeszcze w Polsce nie było przywoływane. 

Sam kongres w znacznej mierze był poświęcony za-
gadnieniu istnienia człowieka w trzeciorzędzie i zagadnie-
nie to znalazło odbicie w drukowanych o nim relacjach Pa-
wińskiego (PAWIŃSKI 1881: 27-43, 44-68; PAWIŃSKI 
1882: 98-111). Drugim polskim uczestnikiem kongresu 
był Jan Zawisza (1822-1887). Obaj przedstawili referaty. 
Pawiński mówił Sur les cimetières de l'âge du fer en Pologne, 
avec ou sans incinératon, a Zawisza przedstawił temat Le 
quaternaire en Pologne dans La Caverne du Mammouth. Pa-
wiński dodatkowo przedstawił au nom les auteurs absents, 
une manifique carte archéologique de la Prusse occidentale et 
des parties contiguës du grand - duché de Posen (CON-
GRÈS... 1884: 51, 201-202). Chodziło niewątpliwie 
o znaną mapę archeologiczną G. Ossowskiego (OSSOW-
SKI 1881). Sam zreferował to w sposób następujący: „Na 
stole prezydialnym ukazała się mapa archeologiczna Prus 
zachodnich, wydana staraniem i nakładem ś.p. Zygmunta 
Działowskiego, byłego prezesa Towarzystwa naukowego 
w Toruniu, za wcześnie zgasłego dla kraju i społeczeństwa. 
Mapę ułożył i nakreślił według swych badań pan Godfryd 
Ossowski. Wykonanie mapy, jej pomysł, oraz użyte w niej 
znaki zyskały, o ile nam się słyszeć dało, powszechne uzna-
nie. Żałowano tylko, że się jeszcze nie ukazała książeczka 

czyli wstęp, który ma objaśnić i wskazać szereg odkryć ar-
cheologicznych, już dokonanych w Prusach zachodnich, 
w ciągu ostatnich lat kilku" (PAWIŃSKI 1881: 138-139). 

Zygmund Działowski (1843-1878), faktyczny 
twórca Towarzystwa Naukowego w Toruniu, był zaprzy-
jaźniony z Pawińskim, to on ściągnął z Wołynia Ossow-
skiego, finansował jego badania i wydał słynną mapę Prus 
Królewskich. Działowski wydał również Ossowskiego ma-
pę geologiczną Wołynia (MAŃKOWSKI 1948: 74). Ją 
też zaprezentował Pawiński kongresowi, wśród innych 
dzieł Ossowskiego. „Na tymże stole - pisał - złożono rów-
nież inne prace pana Ossowskiego, jak n.p. rzecz o jaski-
niach świeżo pod Krakowem odkrytych i zbadanych, któ-
re tyle materiału dostarczyły dla historii przeddziejowego 
człowieka w okolicach nad Wisłą. Żałowano wielce, że 
brakło tu krótkiego, treściwego przekładu francuskiego. 
Geologowie również pilnie przypatrywali się mapie przy-
słanej przez tegoż pana Ossowskiego, a przedstawiającej 
stosunki geologiczne Wołynia" (PAWIŃSKI 1881: 139). 

O wystąpieniu Zawiszy zanotował: „Pan Jan Zawi-
sza z Warszawy, wybrany do komitetu wiceprezesów kon-
gresu, przedstawił kilka fotografii przedmiotów znalezio-
nych przez się w jaskini mamuta około Ojcowa, jakniem-
niej udzielił kilka spostrzeżeń co do guzów, tworzących się 
na powierzchni krzemieni przy ich łupaniu" (PAWIŃ-
SKI 1881: 139). W materiałach wydanych po kongresie 
znajdujemy, iż w dyskusji po tym wystąpieniu zabierali 
głos Evans i de Mortillet (CONGRÈS... 1884: 202). 

Własne wystąpienie scharakteryzował następująco: 
„Wreszcie autor listów niniejszych zabrał głos, przedsta-
wiając treściwie dwa rodzaje grzebania zmarłych na cmen-
tarzach pogańskich w Polsce, spotykane jednocześnie. 
Mówił o paleniu ciał i chowaniu popiołu w urnach, tu-
dzież o grzebaniu zwłok bez palenia, w epoce żelaza, 
w epoce na pół chrześcijańskiej. Wspomniał wreszcie 
cmentarzyska zbadane przez siebie w tym właśnie rodzaju 
w Kamocinku, tudzież w Sławęcinie w Łęczyckiem" (PA-
WIŃSKI 1881: 140). Jego sądy o stanowiskach, które ba-
dał, odbiegają od dzisiejszej wiedzy o nich, ale są uwarun-
kowane ówczesnym stanem wiedzy (KOSTRZEWSKI 
1949: 78; Kolendo 1993c: 16, 24). 

Nadszedł dzień wycieczki pokongresowej, było to 
pierwszego października. Specjalny pociąg przewiózł 
uczestników do Bragi, skąd różnymi pojazdami pojecha-
no dalej. O celu wyprawy czytamy, iż było to „aby w gro-
nie kilkunastu członków kongresu zwiedzić i zbadać 
w Citanii wielkie zabytki przedhistoryczne, jakieś grody 
i warownie" (PAWIŃSKI 1881: 227). 
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Dojechali do wsi Caldas, gdzie zostali przyjęci mu-
zyką, rakietami i wystrzałami z dubeltówek i dalej do stóp 
góry, na której zobaczyli zwaliska. Pisze Pawiński: „Wita 
nas tu senhor Martins Sarmento, właściciel owej góry. M a 
on obok posiadłość ziemską i własnym nakładem prowa-
dzi od lat już kilku poszukiwania bardzo kosztowne, od-
dając się z poświęceniem prawdziwym pracy archeologicz-
nej. On też jest naszym gospodarzem. Świat naukowy zna 
Cytanię, zna także i właściciela tych prastarych zabytków. 
Ale z dniem każdym wychodzą na jaw z łona ziemi coraz 
nowe szczątki, coraz jaśniej występuje charakter, zarys ze-
wnętrzny tego rozległego grodu z granitowego kamienia. 
Więc skorzystał pan Sarmento z okoliczności wiecu 
archeologicznego i zaprosił kongresistów całej Europy, 
aby zobaczyli, zbadali i rozwiązali ciekawą zagadkę co do 
powstania, celu i przeznaczenia tej mniemanej Cytanii" 
(PAWIŃSKI 1881: 249) . 

Francisco Martins Sarmento (1833-1899) był 
znakomitym archeologiem i etnologiem portugalskim, do 
dziś wzbudzającym zainteresowanie historii archeologii. 
Jego pamięć kultywuje i jego zbiorami się opiekuje Socie-
dade Martins Sarmento w Guimaràes. Towarzystwo to, 
pod redakcją Mario Cardozo, wydało m. in. olbrzymi 
tom listów, które wymienili Sarmento i Emil Hübner 
(1834-1901), znany epigrafik. O spodziewanej wizycie 
członków kongresu jest wzmianka w liście Sarmento do 
Htibnera z dnia 5 .IX.1880 r. oraz aluzje w dalszych, to-
warzyszą im interesujące materiały i komentarze M. Car-
dozo, do których za chwilę wrócimy ( C A R D O Z O ed. 
1947: p. XV, 68, n. 13 na p. 74). 

Zaczęło się bolesnym, bo w szalonym upale, po-
dejściem na szczyt góry, towarzyszyły mu — w pierwszej 
fazie - wzruszające szeregi miejscowych dziewcząt sypią-
cych kwiaty. „Pot kroplisty lał się z nas strumieniem" — 
pisał dalej Pawiński - „Już najsilniejsi nawet ustawali. 
Znalazł się na szczęście jeden jedyny osieł czy koń, na któ-
rego wsadzono sędziwego towarzysza naszego, senatora 
Henri Manina " (PAWIŃSKI 1881: 253). Henri Martin 
(1810-1883) to znany francuski historyk i polityk, profe-
sor Sorbony, republikanin, autor m. in. Histoire de Fran-
ce (1833-1836). W twórczości swej wykazywał zaintereso-
wania starożytnicze, w tym tradycjami celtyckimi. Można 
się z uśmiechem zapytać, czy Legia Honorowa, którą do-
stał potem Sarmento, nie miała czegoś wspólnego z tym 
osłem? ( C A R D O Z O ed. 1947: p. XIV). 

Czytamy dalej: „ W połowie drogi opasuje górę sze-
reg wielkich głazów, stanowiących pewien rodzaj wieńca 
z kamieni. [...] W jej wyższej części i w ogóle na całej po-
wierzchni, utworzyła się mniej lub więcej gruba warstwa 
ziemi szarej, która pokryła wszystko cokolwiek na sobie 
dźwigało wzgórze. N i m pan Sarmento rozpoczął swe po-
szukiwania, spoza skorupy zewnętrznej niewiele co się na 
obliczu góry ukazywało" (PAWIŃSKI 1881: 254-255). 

Cóż dalej zauważył nasz uczony? „Dziś już, po kil-
ku latach pracy, inny przedstawia się widok. Płaski szczyt 
góry, zajmujący przestrzeń około trzech do czterech mor-

gów, oraz cała jej powierzchnia, zaczynając od krawędzi, 
na długość kilkunastu sążni w dół, ukazuje się w kształcie 
jakiegoś miasta, ulic brukowanych i przeróżnych domów, 
po których pozostały tylko fundamenta i części ścian. Wi-
dzimy najwyraźniej sterczące wały, niby łuki kół współ-
środkowych, o krótszym, dłuższym i coraz dłuższym pro-
mieniu" (PAWIŃSKI 1881: 255). 

Dalej zwrócił uwagę na technikę przeprowadzania 
prac: „Warstwami zbierano ziemię, zwożąc ją na dół, nie-
kiedy zaś odwalano powłokę na dwa do 6 stóp grubości 
i w ten sposób uwydatnił się oryginalny kształt pomników 
dawnego budownictwa" (PAWIŃSKI 1881: 255). Kon-
tynuując relację pisał następnie: „Strona zewnętrzna i we-
wnętrzna tych wałów jest jaknajstaranniej wybrukowana. 
C o kilkanaście kroków przerywa się szereg kamieni, sta-
nowiących fundamenta domów, jak gdyby miejsce albo 
na drzwi, albo na jakąś ulicę. Poniżej tych współśrodko-
wych wałów, przedstawiających jakby łuki koła, ciągną się 
inne wały, niby podpory dla podtrzymania wyższych bu-
dynków. W miejscu gdzie stały domniemalne domy, znaj-
dują się niezliczone odłamy przeróżnych wyrobów glinia-
nych, najwięcej zaś dachówek, których widocznie używa-
no do pokrycia budynku" (PAWIŃSKI 1881: 255-256). 
Dachówkom tym i innym zabytkom poświęcił kilka słów 
osobnych. „Są one bardzo szerokie, kwadratowe; na obu 
bokach rowki głębokie służyły do wstawiania jednej da-
chówki w drugą, a nad miejscami spojeń umieszczano in-
ne, które były wypukłe. T y m sposobem dach stawał się 
istotnie nieprzemakalnym. Dziś już utworzyło się całe 
muzeum z tych szczątków przeróżnych. Wszystko to było 
wystawione na długich stołach dla ciekawych naszych 
oczu. Glinianych naczyń rozmaitego kształtu, garnków, 
mis, dzbanów, oczywiście potłuczonych, nie brak. Są tak-
że ślady szkła i żelaza. Niektóre kamienie świadczą o pew-
nych pojęciach o sztuce: są rzeźbione, a przedstawiają po-
stacie ludzkie. Nawet napisy jakieś na tych głazach się 
ukazują" (PAWIŃSKI 1881: 256). 

Nasuwały się pytania. „Kto ten gród zbudował, 
w jakim celu te kamienne powystawiał wieżyce i domy? 
[...] nad którym łamali sobie głowy starożytnicy, nad któ-
rym zastanawiali się i kongresiści, o ile na to pozwalał 
skwar południowy i znużenie po podróży" (PAWIŃSKI 
1881: 256). 

Dalej mamy relację o próbach odpowiedzi i o dys-
kusjach na ten temat. „Snuły się więc na miejscu przeróż-
ne domysły, zdania, systematy i teorie". Miała swoich 
zwolenników opcja rzymska. „Niektórzy Rzymianom -
czytamy — przypisywać zaczęli te olbrzymie budowle. 
Wprawdzie wspomina dziejopis z pierwszego wieku ery 
chrześcijańskiej, Walery Maximus, że na jakiejś wysokiej 
górze w Luzytanii leży gród Cytania i sławi dzielność 
i męstwo jego mieszkańców, ale zachodzi jeszcze pytanie, 
czy miał na myśli to mianowicie miasto kamienne, to wła-
śnie siedlisko. Sama nazwa Citania nie zdaje się być jesz-
cze ustaloną" (PAWIŃSKI 1881: 256-257). 

Jednak, jak się wydaje, przeważała opcja przed-
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rzymska: „nie ulega wątpliwości — notował Pawiński, że 
nie jest ani osadą rzymską, ani pomnikiem budownictwa 
rzymskiego. Wszystko co pozostało: kamienie, rzeźby, na-
pisy na nich, sposób budowania, rozkład gmachów — nie 
naprowadza na podobny wniosek, przeciwnie, wskazywać 
się zdaje, że to było siedlisko ludów pierwotnych, przed 
podbojem rzymskim" (PAWIŃSKI 1881: 257). 

T u następuje ciekawa informacja znajdująca po-
twierdzenie w interesującym dokumencie. Otóż dowiadu-
jemy się, że „Najprawdopodobniejszym jest domniemanie, 
które wypowiedział na miejscu Henri Martin i zapisał do 
księgi pamiątkowej, jaką nam podał senhor Sarmento, 
abyśmy w niej pozostawili ręką własną ślady naszego poby-
tu i naszych zapatrywań" (PAWIŃSKI 1881: 257). 

Księga ta się zachowała i dwie z niej strony opubli-
kował w reprodukcji i transkrypcji wspominany już 
M . Cardozo ( C A R D O Z O ed. 1947, między p. 72 i 73). 
N i m przejdziemy do tego dokumentu powróćmy jeszcze 
do relacji Pawińskiego o poglądach Henri Martina. „Przy-
puszcza francuski historyk i archeolog, że to było dzieło 
Iberów - pierwotnych ludów pyrenejskiego półwyspu -
i służyło za warownie w czasie najazdu sąsiednich wojow-
niczych plemion" (PAWIŃSKI 1881: 257). 

C o do tego były też wątpliwości. „Na tej wysokiej, 
skalistej, nagiej górze ani drzewa nie ujrzysz, ani żadnej 
roślinności. Brak wody najzupełniejszy. Jakże więc przy-
puszczać, że ludność mogła się tu trzymać dłużej w obron-
nym stanowisku, wobec najazdu nieprzyjacielskiego, bę-
dąc odcięta od rzeki, źródła lub studni?" (PAWIŃSKI 
1881: 257-258). Późniejsze badania dowiodły, że znajdo-
wało się tu źródło, obecnie wyschnięte ( C A R D O Z O 
1987: 73). 

Nie brakło innych przypuszczeń. „Mówili jedni 
o świętych miejscach, o ofiarnych ołtarzach, inni o handlo-
wym mieście" (PAWIŃSKI 1881: 258). Sam Pawiński po-
wstrzymuje się od wydawania sądu, ale przytacza zdanie An-
glika J .F. Crawfurda zawarte w książce o Portugalii. Praw-
dopodobnie chodzi o pozycję Portugal, Old and New, Lon-
don 1880. Crawfurd sądził, że Citania była rodzajem grodu 
refugialnego, a właściwie zespołem kamiennych stodół, 
gdzie mieszkańcy okolicy trzymali i bronili swój dobytek, 
którego pilnowali stróże, po których zostały skorupy potłu-
czonych naczyń oraz żarna, na których mełli zboże. W koń-
cu Pawiński konkluduje: „Sposób ten objaśniania jeżeli nie 
trafia w samo jądro rzeczy, zawsze jest ciekawy. Trzebaby 
jednak dokładniej znać całą okolicę, żeby podobną hipotezę 
albo obalić, albo wzmocnić". Niewątpliwie był zafascyno-
wany miejscem: „Cokolwiek powie starożytnicza nauka 
o tych znaleziskach, które zwaliskami uczynił czas wszystko 
niszczący, zawsze z zaciekawieniem wielkim wpatrywaliśmy 
się w te ulice zabrukowane, w te fundamenta mniemanych 
gumien i nowy zachowaliśmy w pamięci przyczynek do zna-
jomości prastarej cywilizacji rodu ludzkiego i środków, za 
pomocą których pierwotne plemiona starały się zadość czy-
nić swym potrzebom" (PAWIŃSKI 1881: 259). 

Fascynację podzielali inni uczestnicy wycieczki. 

Dowodem strony księgi pamiątkowej, do której się wpi-
sywali. Pochodzą one z archiwum Sociedade Martins Sar-
mento w Guimaräes, są formatu 270 χ 400 mm. Pierwszy 
wpis, w języku francuskim, w moim tłumaczeniu brzmi 
następująco: 

„Członkowie międzynarodowego kongresu 
archeologii i antropologii prehistorycznych w Lizbonie 
1880 zgromadzeni pierwszego października 1880 zwie-
dzili z najwyższym zainteresowaniem ruiny odkryte i ba-
dane przez P. Sarmento i wyrażają jednocześnie swe zado-
wolenie i podziw dla prac, których dokonał". Podpisał się 
Joäo de Andrade Corvo, prezes kongresu lizbońskiego, 
były minister marynarki, niegdyś profesor i dyrektor 
ogrodu botanicznego, członek portugalskiej Akademii 
Nauk. 

Następnie wpisał się Henri Martin: „Odjeżdżam 
stąd zdumiony, olśniony tym co widziałem: co to za mia-
sto nieznane, które ukazuje się nam nagle na szczycie tych 
gór? Zajęte przez Rzymian w epoce względnie nowocze-
snej, było długo [zajęte] przez Celtów jak wskazuje cera-
mika całkiem analogiczna do tej z Galii i z Wysp Brytyj-
skich; ale co tu było przed Celtami? N ie byli [przecież] za-
łożycielami? Ten wielki rzeźbiony kamień i wszystkie in-
ne rzeźby tak nadzwyczajne, czyje są? Czy Pelazgowie są 
pierwszymi założycielami Citanii? Zdaje się, że jest tutaj 
wiele wskazówek i w rzeźbach całkiem orientalnych i, 
przynajmniej częściowo, w układach. Jest tu jeden z naj-
bardziej interesujących problemów archeologii europej-
skiej". Wielki rzeźbiony kamień to tzw. „Pedra Formosa", 
uważana obecnie za stelę nagrobną ( C A R D O Z O 1987: 
pl. XV) . Henri Martin wpisze się potem jeszcze raz. 

Jako trzeci podpisał się Giovanni Capellini (1833-
1922), zasadniczo geolog, o zainteresowaniach starożytni-
czych, prezes kongresu archeologiczno-prehistorycznego 
w Bolonii, w 1871 r. ( L I P P I B O N C A M P I 1975:489-491). 

Czwarty wpisał się po hiszpańsku Juan Vilanova 
y Piera (1821-1893) , geolog, paleontolog, prahistoryk, 
nazywany „Padre de la Prehistoria espańola" ( E N C I C L O -
PEDIA U N I V E R S A L . . . 1929: 1223-1224). Ówczesne 
stosunki między Hiszpanią a Portugalią były napięte i tyl-
ko on przyjechał na kongres z Hiszpanii. Wpisał się ofi-
cjalnie jako „Delegado del Gobierno espańol" składając 
gratulacje panu Sarmento. 

N a piątym miejscu jest francuski wpis znanego an-
tropologa Rudolfa Virchowa (1821-1902). Przedstawia 
się w nim jako profesor z Berlina w Niemczech i gratulu-
je p. Sarmento pięknych odkryć „w tym starożytnym re-
gionie swych rodaków Swewów". 

Dalej podpisał się Émile Cartailhac (1845-1921) , 
m. in. autor książki La France préhistorique (1889), od 
1868 r. redaktor „Matériaux pour servir à l'histoire de 
l 'homme", od 1880 wykładowca prehistorii na Wydziale 
Nauk na Sorbonie w Paryżu ( L A M I N G - E M P E R A I R E 
1964: 185, 204, 206, 208-209) . Jego wpis jest właściwie 
jednym wykrzyknikiem: „Chciałbym spędzić tu przynaj-
mniej tydzień!" 
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Pod nim figuruje francuski wpis É. Magitota: 
„Całkowicie podzielam uczucia wyrażone przez naszych 
kolegów". Dr Émile Magitot był chirurgiem-dentystą 
i interesował się antropologią oraz archeologią i pisywał 
na te tematy, był już na kongresie antropologiczno-arche-
ologicznym w Sztokholmie w 1874 r. 

Kolejny zapis nie jest podpisany: „Muzeum Gu-
imet z Lyonu pozdrawia Muzeum Martins Sarmento 
w Citanii". Można sądzić, że wyszedł spod pióra samego 
Émila Guimeta (1836-1918), przemysłowca, archeologa 
i muzyka francuskiego, który założył w 1879 roku 
w Lyonie muzeum swego imienia, przeniesione w 1884 
do Paryża, a od 1945 stanowiące dział azjatycki Luwru. 

Dalej idzie wpis: „G. Pouchet również dziękuje 
Panu Sarmento". Chodzi chyba o Georgesa Poucheta 
(1833-?), medyka i anatoma związanego w 1865 r. 
z Muséum d'histoire naturelle de Paris, albo o dr Henri 
Ch. Georgesa Pouchet, autora publikacji Des Études anth-
ropologiques, Versailles 1867. 

Potem podpisał się „Dr Langerhans de Berlin", 
bez żadnych dodatków. Jest takie nazwisko wymienione 
przez H. Gummela ( G U M M E L 1938: 235, n. 3). 

Ostatni na stronie figuruje „Professeur Alfred 
Giard, de Lille", najprawdopodobniej przyrodnik francu-
ski (1848-1908). Profesor zoologii najpierw w Lille, po-
tem w Paryżu (KREBS 1982: 1434-1439). 

Następną stronę rozpoczyna Portugalczyk Aniceto 
dos Reis Gonçalves (1840-1914), jeden z gospodarzy 
kongresu, jego sekretarz, filolog i fonetyk (GRANDE 
ENCICLOPEDIA, vol. XII, 569-570). To między inny-
mi jemu dedykował swą książkę o Portugalii Pawiński, za-
przyjaźniwszy się z nim. Gonçalves wpisał się po francu-
sku: „Podziwiam talent i wytrwałość P. Martinsa Sarmen-
to, gratuluję rezultatów i dziękuję za gościnność". 

To właśnie pod nim wpisał się Pawiński: .Attiré 
par l'importance des découvertes a Citania, je viens d'un 
pays bien éloigné d'ici pour admirer et étudier ces monu-
ments du passé. Adolphe Pawiński, professeur à l'Univer-
site à Varsovie" (Przyciągnięty przez ważność odkryć 
w Cytanii, przybywam z kraju bardzo oddalonego stąd, 
aby podziwiać i studiować owe pomniki przeszłości". 

Poniżej czytamy: ,AEMVLE, S IQVI POTES, 
N O S T R O S IMITARE LABORES. Napis znaleziony 
w Algierii na ruinach nieznanego miasta i który zdaje się 
uczyniony dla tak znakomitych prac P. Sarmento". Pod-
pisał się J. de Laurière, najprawdopodobniej Jules de Lau-
rière pisujący na tematy archeologiczne i dotyczące histo-
rii sztuki, interesujący się inskrypcjami. 

Dalej jest wpis w języku angielskim panów Charle-
sa Harrisona, który przedstawił się jako członek „de la So-
ciété des Antiquaires en Grande Bretagne" oraz Ameliusa 
Francisa Warda Beauclerka. Nie zdołałem ich bliżej okre-
ślić. Brzmi on: „Musimy podziękować P. Sarmento za je-
go gościnność. Ze swych naukowych wykopalisk pokazał 
nam okazy roboty późno-fenickiej importowane prawdo-
podobnie przez Oporto i okazy późniejsze cywilizacji 

rzymskiej, jak także z okresu wczesnoprehistorycznego". 
Pod Anglikami po raz drugi zabrał głos Henri 

Martin: „Ponowne zbadanie kamieni z inskrypcjami skła-
nia mnie aby dorzucić [jeszcze] jedno słowo: wyraziłem 
hipotezę pochodzenia pelazgijskiego i przedceltyckiego: 
rzeźby ornamentalne, których charakter mnie uderzał 
znajdują się na kamieniach, które noszą inskrypcje litera-
mi łacińskimi, gdzie imię boga galijskiego Camalusa po-
wtarza się: te zestawienia symboliczne były więc jeszcze 
w użytku przez ludność północnego zachodu Iberii 
w epoce rzymskiej i nie dowodziłyby pochodzenia przed-
celtyckiego: co za pytania! lecz nic nie może pomniejszyć 
olbrzymiego zainteresowania Citanią". 

Tutaj Henri Manin wycofuje się ze swej hipotezy 
pelazgijskiej, obserwujemy więc żywą dyskusję, która jest 
w toku. 

Poniżej występują kolejne podpisy: „Léonce de 
Quatrefages de Bréau, Ingénieur civil", „Dr Adolf de 
Ceuleneer, Liège" i „Henri Nodet, Architecte". Wydaje 
się, że Pawiński w swej książce o Portugalii pomylił Léon-
ce de Quatrefagesa (PAWIŃSKI 1881: 22) ze znanym 
antropologiem Armandem de Quatrefagesem (18ΙΟ-
Ι 892). Podpisany inżynier może był jego krewnym. Nie 
wyłączam, że obaj mogli być na kongresie, ale nie mogłem 
tego sprawdzić. Natomiast Adolphe Ceuleneer był histo-
rykiem i archeologiem belgijskim, m. in. autorem opraco-
wania „Découverte d'un tombeau chrétien à Connixhe-
im-les-Tongres" (1881?), zaś Henri Nodet prawdopodob-
nie autorem m. in. art. „Sur quelques églises romanes de 
la Charente-Inférieure" (1890). 

Jeszcze niżej podpisali się „Em. Alglave, professeur 
à la Faculté de Droit, de Paris" i „ X Olin, professeur 
à l'Université de Bruxelles". Pierwszy z nich Émile Algla-
ve (1840-?) był ekonomistą po École de Chantes i zajmo-
wał się prawem merowińskim, potem był powołany na 
katedrę finansów na Wydziale Prawa w Paryżu i był zna-
nym reformatorem podatków (PREVOST 1933: 1498-
1499). Natomiast Xavier Olin, sądząc po jego publika-
cjach, był najprawdopodobniej prawnikiem. 

Z kolei na stronie tej figuruje wpis w języku fran-
cuskim, który brzmi: „Chociaż nie wtajemniczony w te 
nauki niech mi będzie wolno dołączyć me gorące powin-
szowania i szczere podzięki P. Francisco de Morais Sar-
mento". Podpisał się „Ricardo A. Wittnich". Nie udało 
mi się zidentyfikować tej osoby. 

Ostatni podpisali się: Joaquim Filippe Nery Delga-
do, Sebastiäo Philippes Martins Estacio da Veiga i Joaqu-
im de Vasconcellos. Pierwszy z nich (1835-1908) był por-
tugalskim inżynierem wojskowym, geologiem, profesorem 
wyższej uczelni i wiceprezydentem kongresu w Lizbonie 
(GRANDE ENCICLOPEDIA, vol. XVIII, 627-628). 
Był on jednym z adresatów dedykacji zamieszczonej na 
początku „Portugalii" Pawińskiego. Drugiego nie zdoła-
łem zidentyfikować, natomiast ostatni, Vasconcellos 
(1849-1936) był znanym portugalskim erudytą, archeolo-
giem, historykiem i historykiem sztuki oraz publicystą 
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i profesorem uniwersytetu. M. in. pisał o Citanii (GRAN-
D E ENCICLOPEDIA, vol. XXXIV, 293-295). 

Nie ma wątpliwości, że Citania na członkach wy-
cieczki zrobiła olbrzymie wrażenie. Dalszym dowodem na 
to są odgłosy w różnych krajach i przedłużenie dyskusji na 
jej temat w wydawnictwach europejskich. Z uczestników 
kongresu zabierał jeszcze głos Henri Martin na łamach „Re-
vue Archéologique" w 1880 i 1881 r. i Emile Cartailhac 
w „Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de 
l'Homme" też w 1880 r. W Belgii odezwał się Adolphe de 
Ceuleneer, w artykule Fouilles faites par M. Sarmento dans 
la Province du Minho, en Portugal w „Bulletin de 
l'Académie d'Archéologie de Belgique" (1880). W Niem-
czech notujemy relacje Rudolfa Virchowa w „Zeitschrift 
fïir Ethnologie" ( 1880) oraz wersję francuską w materiałach 
pokongresowych. Całość bibliografii dotyczącej Citanii ze-
stawia M. Cardozo (CARDOZO 1987: 95-106). Spora bi-
bliografia, szczególnie dawniejsza, jest też przy haśle Citânia 
(GRANDE ENCICLOPEDIA, vol. VI, 890-893). 

Sprawozdanie Pawińskiego z wycieczki do Citanii 
dobrze więc przystaje do nurtu zainteresowań ówczesnych 
i jest śladem jedności nauki europejskiej. 

Obecnie Citânia de Briteiros zaliczana jest do 
„grodzisk"-„oppidów" iberoceltyckiej kultury castro. M. 
Cardozo pisał, że „mieszkańcy Citanii może tworzyli jed-
ną z gałęzi autochtonicznego pnia preceltyckiego, który 
w VI wieku przed. Chr. podległ wpływowi kulturalnemu 

Citânia de Briteiros 

i inwazji etnicznej Celtów" (CARDOZO 1987: 73). Są-
dził też, że stanowisko szczyt swej aktywności osiągnęło 
w latach 300-200 przed Chr., podległo silnej romanizacji 
na przełomie er i zostało opuszczone w końcu wieku III 
lub początku IV po Chr. Ostatnia moneta pochodząca ze 
stanowiska to moneta Konstantyna Wielkiego. Chyba 
w XI wieku zbudowano tu kaplicę pod wezwaniem S. Ro-
ni äo i powstał przy niej cmentarz. 

Siedząc polskie tropy w Citânii dowiadujemy się, 
iż w 1930 roku znowu zjawiła się tu wycieczka, tym razem 
odbywającego się w Portugalii piętnastego Congrès inter-
national d'Anthropologie et d'Archéologie préhistorique, 
a z nią Eugeniusz Frankowski (1884-1962), znany etno-
graf i antropolog (CARDOZO 1987: 25, n. 2). 

Ostatnio kulturą castro, ale na terenie Hiszpanii, nie 
Portugalii, zajmowali się archeolodzy z Uniwersytetu Łódz-
kiego, który w 1986 r. podpisał umowę o współpracy z Uni-
wersytetem Santiago de Compostela. Powstały artykuły: 
0 . KMIECIŃSKIEGO, M. KOWALCZYK, К WALEN-
TY 1991: 21-32; J. KMIECIŃSKIEGO, M. KOWAL-
CZYK 1992: 63-89; T. GRABARCZYKA 1995: 91-95). 

Tradycje zainteresowań archeologią powszechną 
warto podtrzymywać i warto powtarzać za Pawińskim: 
„zachowaliśmy w pamięci przyczynek do znajomości pra-
starej cywilizacji rodu ludzkiego i środków, za pomocą 
których pierwotne plemiona starały się zadość uczynić 
swym potrzebom". 
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Autograf z a rch iwum Sociedade Mar t in s Sa rmen to w GuimarSes. Uczestnicy wycieczki pokongresowej d o Ci tân ia de Briteiros wpisali się 1 
października 1880 r . (wg Már io Cardozo) . 
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Dalszy ciąg wpisów uczestników wycieczki do Citânia de Briteiros. Jako drugi wpisał się Adolf Pawiński (wg Mario Cardozo). 


