
czość wywodzi się z tradycji Europy. Achilles, 
Odyseusz, Patroklos, Agamemnon, Menelaos 
to imiona, które kojarzą się nam ze wspaniały-
mi bohaterami walczącymi pod Troją. Wojna 
trojańska dla starożytnych Greków była praw-
dziwym wydarzeniem, od którego zaczęła się 
ich historia. Zauroczeni odwagą i brawurą legen-
darnych wojowników uczyli się obu eposów na 
pamięć, urządzali ich specjalne recytacje. Moż-
na uznać, że europejska kultura w pewnym stop-
niu jest oparta na tej tradycji. Rzymscy, celtyc-
cy i germańscy bohaterowie wywodzą się z tego 
samego pnia. Wojenne zmagania, heroiczne czy-
ny, niebezpieczne podróże uwikłane w szczegól-
ną narrację i dramaturgię i dziś są lubianym te-
matem twórczości literackiej i filmowej.

Pismo ma ogromną wartość w organiza-
cji i administracji państwowej. Dzięki nie-
mu można przekazywać informacje, prowa-
dzić dyplomację i utrwalać prawa. W VIII wie-
ku p.n.e. zaczęły powstawać charakterystycz-
ne dla Greków poleis. Starożytni Grecy nie 
stworzyli jednego państwa. Mieszkali w ma-
łych miastach-państwach, mieli jednak świa-
domość wspólnego pochodzenia, języka i kul-
tury, które odróżniały ich od niegreckich są-
siadów. Ta świadomość zaowocowała poja-
wieniem się ogólnogreckich (panhelleńskich) 
sanktuariów, w których czczono wspólne dla 
wszystkich Greków bóstwa - Zeusa, Herę czy Apollona. W VIII wieku p.n.e. Grecy podjęli 

pierwsze eksperymenty z sakralną architekturą 
kamienną, które już w VI i V wieku p.n.e. do-
prowadziły do powstania monumentalnej, kla-
sycznej architektury greckiej. 

Grecy są również twórcami europejskie-
go sportu. Sprawność fizyczna wywodzi się 
od sprawności bojowej. Nieprzypadkowo więc 
greckimi konkurencjami sportowymi były 
bieg, boks, zapasy, rzut dyskiem i oszczepem. 
Starożytni zawodnicy musieli wykazać się wzo-
rową sprawnością i niejednokrotnie odporno-
ścią na ból, tak potrzebną w ewentualnej wal-
ce. W Olimpii, panhelleńskim sanktuarium 
Zeusa, właśnie w VIII wieku p.n.e. odbyły się 
pierwsze igrzyska. Były one świętem pokojo-
wej rywalizacji, podczas której nawet zwaśnio-
ne poleis miały zakaz prowadzenia jakichkol-
wiek akcji zbrojnych. Ten pokojowy duch ry-
walizacji sportowej towarzyszy nam do dziś. 
I do dziś, jak w starożytnej Grecji, najważniej-
sze święto sportu odbywa się co 4 lata, a jego 
nazwa - olimpiada - wywodzi się od sanktuarium 
Zeusa w Olimpii.

Starożytnym Grekom wiele zawdzięczamy. 
Ich niesłychana aktywność twórcza, ciekawość 
i dążność do doskonałej samoorganizacji dały 
nam podstawy nauki (filozofii - matki wszyst-
kich nauk, ale także historii, geografii, bio-
logii i fizyki), artystyczny antropocentryzm, 
podwaliny demokracji, pismo, teatr, sport, mo-
nety i wiele innych. Kojarzymy ich głównie 
ze wspaniałą kulturą, jaką stworzyli w V i IV 
wieku p.n.e., jednak jej początków należy szu-
kać już w VIII wieku p.n.e. - wieku, w którym 
powoli zaczęła się rodzić współczesna Europa. 
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Szanowni Państwo!
Przed nami jubileuszowa, 25. edycja bisku-

pińskiego Festynu Archeologicznego. Jest to 
okazja do pewnych podsumowań, a one wypa-
dają znakomicie. Niezwykle atrakcyjny format 
festynów sprawił, że w dotychczasowych jego 
odsłonach wzięły udział setki tysięcy tury-
stów, nie tylko z naszego kraju. Co roku orga-
nizatorzy przygotowują inny temat przewodni, 
który za każdym razem łączy interesującą for-
mę popularnonaukowej zabawy z wiedzą o hi-
storii. W tym roku nie będzie inaczej, a nawet 
więcej, bo z okazji jubileuszu zobaczymy naj-
ciekawsze wątki z poprzednich lat. 

Miłośnicy epoki starożytności zobaczą 
zmagania rzymskich wojowników z barba-
rzyńcami, gratką dla zainteresowanych Da-
lekim Wschodem będzie tradycyjna ceremo-

nia parzenia herbaty, a najmłodszych z pewnością zachwyci indiańska wioska. Nie za-
braknie również koncertów, warsztatów tańca oraz licznych gier. Jestem przekonany, 
że ze względu na wyjątkowy charakter tegorocznego festynu, zabawa będzie przed-
nia. Serdecznie zapraszam.
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