
Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, jak gło-
si stare porzekadło. Ich droga rozpoczęła się w Lu-
blinie, gdzie siedzibę ma stowarzyszenie Pro An-
tica, którego reprezentacja stawiła się w Biskupi-
nie. Nieco dziwić może zapis XIIII na tarczach 
legionistów: przyzwyczajeni jesteśmy do zapisu 
XIV, jednak - jak przekonują - ten jest prawidło-
wy. Dlaczego akurat ten legion? Jak mówi ze sce-
ny Robert Rupala, oddział ten miał zapuszczać się 
aż pod granice współczesnej Polski, a ślady rzym-
skiej obecności można znaleźć na licznych wyko-
paliskach archeologicznych. 

Legioniści o 11:00 na scenie zaprezentują po-
szczególne elementy swojego uzbrojenia. Więk-
szość to solidne repliki broni obronnej i zaczep-
nej z końcówki I w. p.n.e. do połowy II w. p.n.e. 
Wśród opisywanych przez Roberta Rupalę są 
między innymi zbroje legionistów (w dwóch 
typach: segmentowa oraz pancerz kolczy), krót-
kie miecze zwane gladiusami, a także oszczepy 
(łac. pilum). Ich siła rażenia była bardzo duża: 
20%-30% skuteczności. Charakterystycznym 
elementem wyposażenia rzymskiego legioni-
sty były tarcze (te z symbolem legionu XIIII, 
koziorożcem), mające chronić zarówno żoł-
nierza trzymającego tarczę, jak i jego towarzy-
sza. Wszyscy z popularnych kreskówek Aste-
rix i Obelix znamy zasadę działania rzymskich 
szyków bojowych np. formację żółwia. Jak za-

znaczają rekonstruktorzy, o sile szyku legioni-
stów decydowała jego zwartość oraz dyscyplina. 

Po skończonym pokazie Robert Rupala, 
wraz z synem Szymonem, opowiadają mi o re-
konstruowanych przez siebie sylwetkach. Ro-
bert odtwarza postać Galo-Rzymianina, stąd 
nosi celtycki typ hełmu oraz naszyjnik z galij-
skim kogutem. Szymon zwraca uwagę na pie-
tyzm, z jakim zostały wykonane brązowe or-

namenty na jego zbroi - wszystkie ręcznie ro-
bione. Choć można już dziś zamówić w wyspe-
cjalizowanych sklepach odpowiednie stroje na 
prawie każdą epokę, nic jednak nie zastąpi pasji 
i wiedzy, jakie pomagają w rzetelnym odtwo-
rzeniu postaci historycznych. Dlatego warto 
odwiedzić biskupińskich legionistów z Lubli-
na i samemu dotknąć przeszłości!

AgnieSzkA zAwiSzA

Dziś na stanowisku 5. i na scenie

Z Rzymu do Biskupina: marsz!
Primus - secundus - primus - secundus! Jedna po drugiej padają rzymskie komendy. Legion Xiiii w peł-
nym rynsztunku wyrusza na pokaz.

Źródła archeologiczne, które pozostawi-
ła faraońska cywilizacja, pozwalają na odtwo-
rzenie nie tylko kontekstu historycznego, re-
ligijnego i ideologicznego, ale także niezliczo-
nych detali procesu konstrukcyjnego związane-
go z powstaniem piramid. Dr Andrzej Ćwiek 
podkreśla przy tym, że egiptologia jest nauką 
żywą i rozwijającą się dynamicznie, bo dokony-
wane są nowe odkrycia, a przykładem tego jest 
choćby zlokalizowanie portu w Wadi el-Jarf 
nad Morzem Czerwonym. Z portu tego w cza-
sach panowania władcy starożytnego Egiptu 
Cheopsa pływano do kopalni miedzi na Synaju:  

- W magazynach portu odkryto papiru-
sy z czasów tego władcy, w tym tak zwa-
ny „Dziennik Merera“, kierownika zespołu 
transportującego (statkiem i lądem) bloki 
z kamieniołomów na budowę piramidy. Są 
to nie tylko najstarsze znane zapisane papi-
rusy, ale w dodatku dotyczą budowy pira-
midy Cheopsa. 

Dziś odwiedzających biskupiński rezerwat 
czeka - za sprawą egiptologa z UAM - nie lada 
gratka. Będzie można poznać, jak radzono sobie 
z ciągnięciem dwutonowego bloku kamienne-
go, a w eksperymencie tym wykorzystane będą 

sanie i specjalnie przygotowana droga. Pokaz 
taki był jedną z atrakcji festynu w 2001 roku, ale 
podczas tegorocznej edycji będzie można uzy-
skać bardziej precyzyjne dane na temat liczby 
potrzebnych robotników i szczegółów manew-
rowania. O tym, jak bardzo zaawansowane logi-
stycznie było to przedsięwzięcie, nadto angażujące 
wszystkie siły państwa, prelegent opowie i zapre-
zentuje o 12.30 w alei przy wejściu do rezerwatu.

Dr Andrzej Ćwiek jest adiunktem w In-
stytucie Archeologii Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza i kuratorem Galerii Egipskiej 
w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, 
a od ćwierć wieku uczestniczy w pracach pol-
skich misji archeologicznych w Egipcie. Nad-
to obecnie jest kierownikiem Polskiej Misji 
Archeologicznej w Szejch Abd el-Gurna, ba-
dającej grobowce z okresu wczesnego Średnie-
go Państwa (ok. 2000 p.n.e.). Dr Ćwiek to tak-
że autor książek nt. starożytnego Egiptu, m.in. 
Hieroglify egipskie. Mowa bogów (Poznań, 
Wydawnictwo Poznańskie, 2016). Specjalizu-
je się w zagadnieniach egipskiej architektury, 
sztuki i ideologii władzy królewskiej.

MAcieJ TyRAkowSki

Stoją już cztery i pół tysiąca lat

Jak budowano 
egipskie piramidy?

Dr Andrzej Ćwiek z instytutu Archeologii UAM i Muzeum Arche-
ologicznego w Poznaniu przedstawił wczoraj zarys działalności egipcjan 
w zakresie tematu, o którym mowa w tytule. Dziś o 12.30 zwiedza-
jących biskupiński rezerwat czeka eksperyment.

Legion XIIII przed wymarszem na pokaz   
              fot. Agnieszka Zawisza


