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Ta zgodność czasowa może sugerować, że 
już 2700 lat temu do Europy Środkowej docie-
rały oddziaływania ze świata śródziemnomor-
skiego, że wyjątkowa struktura osady na wy-
spie Jeziora Biskupińskiego z systemem obron-
nym, falochronem, mostem i regularną zabudo-
wą rzędów domów i ulic jest wynikiem wpły-
wów antycznej myśli urbanistycznej. W świe-
tle badań ten pomysł trzeba odrzucić. W VIII 
wieku p.n.e. na południu Europy takiej myśli 
nie było. Ani Rzym, ani Sparta, ani nawet Ate-
ny regularnego planu nie miały. Rozwijały się 
żywiołowo. Domy, drogi i place najczęściej po-
wstawały tam, gdzie było wygodnie i jedynie 
serce miasta z głównym placem i świątyniami 
miało bardziej uporządkowany charakter, inny 
jednak niż osada w Biskupinie. Wprawdzie le-
gendarny Romulus, założyciel Rzymu, rytual-
nie zaorał granicę przyszłego miasta, nadał mu 
tym kształt, ale tylko z zewnątrz. Charakte-
rystyczny dla Biskupina układ nie ma tu od-
powiedników, zupełnie w innej formie zrodził 
się najprawdopodobniej wraz z wielką koloni-
zacją grecką, gdzie na wybrzeżach Morza Śród-
ziemnego i Morza Czarnego Grecy zakładali 
i wytyczali nowe miasta. Skąd wzięły się tak 
wyjątkowe osady typu biskupińskiego wyma-
gające olbrzymiego nakładu pracy i organiza-

cji? Nie wiemy. Nie wiemy, jak dalej mogłaby 
się rozwijać „biskupińska myśl planistyczna“. 
Osady typu biskupińskiego przestały istnieć, 
a ich unikalny układ nie był kontynuowany.

A jednak VIII wiek p.n.e. ma w dziejach 
Europy szczególne znaczenie. Można uznać, 
że wówczas zaczęła się kształtować cywiliza-
cja, która dała podstawy współczesnej Europie. 
Mowa tu o Grecji. Rozpocznijmy od nazwy 
„Europa“, którą Grecy nadali naszemu konty-
nentowi. Nie wiemy, kiedy to się stało. Nie 
wiemy, co ona dokładnie oznacza. Być może 
wywodzi się z greckiego określenia na kraj 
„wznoszący się łagodnie“, co może mieć uza-
sadnienie w ukształtowaniu Peloponezu. We-
dług mitologii Europe to imię królewny fe-
nickiej, którą Zeus porwał z wybrzeża dzisiej-
szego Libanu. Bóg zakochał się w dziewczy-
nie i pod postacią byka o lśniąco białej sierści 
uprowadził ją na Kretę, gdzie spłodził z nią 
m.in. Minosa, króla znanego z mitów o De-
dalu i Minotaurze, za którego rządów na Kre-
cie rozwijała się wspaniała kultura epoki brą-
zu (II tysiąclecie p.n.e.), w archeologii nazywa-
na kulturą minojską. Mieszkańcy Krety znali 
wówczas pismo, prowadzili rozległe kontakty 
handlowe, budowali pałace, odcisnęli wyraźne 
piętno na Grecji, gdzie w tym czasie powsta-

ła kultura mykeńska. Ale ta pierwsza cywili-
zacja europejska upadła bezpowrotnie. Po niej 
świat Europy pogrążył się w mroku. 

Dopiero w VIII wieku p.n.e. Grecy przebu-
dzili się na dobre i z coraz większą mocą zaczęli 
uświadamiać sobie własne znaczenie. Wyruszyli 
w morze, nawiązali trwałe kontakty z Egiptem, 
Bliskim Wschodem i Mezopotamią, w ramach 
wielkiej kolonizacji dotarli do obcych i nie-
rzadko „dzikich“ obszarów Morza Śródziem-
nego i Morza Czarnego, gdzie wraz z grecki-
mi osadnikami zaczęła upowszechniać się ich 
kultura. Z czasem Grecy zdominowali handel 
na Morzu Śródziemnym, wyparli stąd kupców 
fenickich, a wraz z handlem i bogactwem poja-
wiły się w Grecji nowe potrzeby.

Jedną z tych najbardziej doniosłych i dają-
cych dalekosiężne skutki jest znajomość pisma. 
To Grekom zawdzięczamy tę umiejętność. Pi-
smo przejęli oni w IX-VIII wieku p.n.e. od Fe-
nicjan. Ciekawe, że o ile w Egipcie, Mezopo-
tamii czy Fenicji pismo było używane głów-
nie w celach sakralnych i handlowych (popu-
larna naukowa koncepcja zakłada, że powstanie 
pisma wywodzi się z działalności handlowej), 
to duża grupa najstarszych greckich inskryp-
cji ma charakter biesiadny i występuje na na-
czyniach stołowych, służących do organizo-

wania sympozjonów, czyli uczt grec-
kiej arystokracji. Obecny kształt li-
ter zawdzięczamy pośrednictwu Rzy-
mu, stąd nasz alfabet nazywamy łaciń-
skim, warto jednak pamiętać, że sło-
wo „alfabet“ ma źródło greckie, wy-
wodzi się z pierwszych liter alfabetu 
greckiego - alfy i bety. 

Z VIII wieku p.n.e. pochodzą naj-
starsze znane europejskie utwory li-
terackie. To słynne eposy „Iliada“ 
i „Odyseja“, których autorstwo przy-
pisuje się Homerowi, legendarnemu 
wędrownemu poecie. Nie ma specjal-
nie znaczenia, że historyczny Homer, 
jeśli istniał, to tworzył w greckich 
ośrodkach Azji Mniejszej. Jego twór-

VIII wiek p.n.e. 
- Biskupin, Grecja i narodziny Europy

Osadę obronną na wyspie Jeziora Biskupińskiego wzniesiono w drugiej połowie VIII wieku p.n.e. (dzięki 
badaniom dendrochronologicznym drewna konstrukcyjnego wiemy, że większość została ścięta zimą 738/737 
p.n.e.). Były to czasy, kiedy w Europie kształtowały się pierwsze ośrodki miejskie, m.in. Rzym w Italii 
czy Sparta i Ateny w Grecji.

Tzw. kubek Nestora z grecką inskryp-
cją biesiadną, VIII wiek p.n.e. (licencja CC 
BY-SA 4.0)


