
Trzeba przyznać, że dość niecodziennym wi-
dokiem jest przekraczanie bramy biskupińskiej 
osady na półwyspie przez oddział Rzymian z le-
gionu XIIII. Tylko w tym miejscu możliwe jest 
takie zagięcie czasoprzestrzeni: choć osadnic-
two w Biskupinie sięga tych samych czasów, co 
Wiecznego Miasta (VIII w. p.n.e.), to rekonstru-
owane oddziały pochodzą z przełomu I i II w. n.e. 

Optio - zastępca centuriona - dowodził oddzia-
łem Rzymian, którzy stawić mieli czoło atakują-
cym barbarzyńcom. Prawdopodobną przyczyną 
zatargu podczas pokazów w Biskupinie było nie-
wypłacenie zaległego żołdu gockim najemnikom. 
Goci próbowali bezskutecznie przerwać szyk zdy-
scyplinowanych legionistów. Doszło do walki 
wręcz. Po obu stronach były straty. Ostatecznie 
jednak w starciu z doskonale wyszkolonymi Rzy-
mianami barbarzyńcy musieli ulec.

Inscenizację poprzedzał pokaz musztry rzym-
skiego legionu. Manewry tłumaczył zgromadzo-
nej licznie publiczności Robert Rupala, opisujący 
przy okazji także realia życia legionistów w ca-
strum, czy obozie wojskowym. Poza ćwicze-
niami, żołnierzom czas upływał na czyszczeniu 
i konserwacji uzbrojenia. Legioniści byli pod-
dani żelaznej dyscyplinie. Centurioni nierzadko 
za przewinienia mieli wymierzać kary fizyczne, 
w tym ciężkiej chłosty.

- Panem życia i śmierci był centurion - do-
daje już w rozmowie Rupala. - Struktura do-
wodzenia była bardzo spłaszczona. Nie było 
tylu stopni wojskowych, ile współcześnie. Nad 
legionistami stali centurioni, kolejni w tej dra-
binie byli trybuni. Zwierzchnikiem legionu był 
legat. Jednak właściwy ciężar dowodzenia spo-
czywał na centurionach. Swoją karierę rozpo-
czynali od dziesiątej kohorty, najniższej w hie-
rarchii, a szczytem marzeń było objęcie do-
wództwa jako „primus pilus“ (łac. pierwsza 
włócznia) nad prestiżową, pierwszą kohortą. 

Oczywiście militaria to nie wszystko. Le-
gioniści mieli swoje rodziny, do których pisa-
li listy. Zachowana korespondencja świadczy 
o sprawności ówczesnej poczty wojskowej. 
Żołnierze nie stronili też od rozrywek, takich 
jak łaźnie, gra w kości, przedstawienia w amfi-
teatrze czy wizyty w domach publicznych. Ale 
to już całkiem inna historia.

Prezentacje Legionu rzymskiego dziś 
o 15.00 na polu bitwy w osadzie obronnej na 
półwyspie.
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Na ubitym polu

Rzymianie kontra barbarzyńcy
Jak wyglądało życie codzienne rzymskich żołnierzy, kiedy akurat nie było żadnego przeciwnika na horyzoncie?

Podejrzewam, że na takiej paszy nasi psi przyjaciele długo by nie pożyli, niemniej psy 
sięgają po nią, kiedy instynktownie czują, że muszą wspomóc pracę żołądka. Mowa oczy-
wiście o perzu. Bardzo pospolitym, uważanym za uciążliwy i trudny do wytępienia chwast 
w ogrodach, który równocześnie jest bardzo cennym lekarstwem. Może zamiast jego kłą-
cza wyrzucać na śmietnik, warto je umyć, zasuszyć i korzystać z nich w celach leczniczych. 

Pyrnik, bo i taka nazwa funkcjonowała w tradycji ludowej, znany już był w świecie antycz-
nym. O możliwościach jego zastosowania jako leku i pokarmu pisał grecki uczony i filozof 
Teofrast z Eresos. Z rośliny tej korzystano również w starożytnych Chinach tak do celów 
medycznych, jak i w symbolice - wzniesiony w górę pęk perzu był sygnałem wymarszu armii 
na wojnę. Żołnierzom rannym w czasie walk moszczono nim legowiska, a w czasie ceremo-
nii pogrzebowych przed orszakiem żałobnym niesiono jego pęki. Jeśli chodzi o Europę po 
raz pierwszy psią paszę opisał niemiecki aptekarz, lekarz i botanik Tabernaemontanus w swo-
im dziele „Icones plantarum sive stirpium tam inquilinarium“ pisanym w latach 1588-1590. 
Opisał w nim ponad 5800 gatunków i zawarł około 2480 rysunków roślin, w tym perzu. 

Współcześnie wiemy, że pyrnik wykazuje działanie moczopędne, przeciwbakteryjne, prze-
ciwgorączkowe, żółciopędne, odtruwające. Poza tym obniża poziom cholesterolu i tłuszczów 
we krwi, uszczelnia, uelastycznia i wzmacnia naczynia krwionośne, przyspiesza gojenie się ran. 
Surowcem zielarskim jest kłącze perzu, które można używać w formie naparów, albo odwa-
rów przy schorzeniach układu moczowego, zwłaszcza z obrzękami, przy kamicy moczowej, 
ponieważ związki krzemu zapobiegają tworzeniu się kamieni w układzie moczowym. War-
to je pić w początkowych stadiach cukrzycy, przy zaburzeniach trawienia i przemiany mate-
rii, w schorzeniach wątroby, przy kamieniach woreczka żółciowego. To również cenny lek 
przy gośćcu stawowym, dnie moczanowej, ale też przy atopowym zapaleniu skóry, łuszczy-
cy i zaburzeniach hormonalnych. Jak już wcześniej wspomniałam to doskonały środek, któ-
ry jest pomocny przy wysokim poziomie cholesterolu i przy nadmiernej kruchości, łamli-
wości naczyń krwionośnych. 

W kuchni palone kłącze perzu może stanowić namiastkę kawy. Można je również wy-
korzystać do produkcji piwa i innych alkoholi. Perz to roślina głodowa. W okresach klęsk 
głodu, albo wojen zbierano jego kłącza, suszono, ścierano na mąkę i wypiekano pieczywo.
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Podrzuć burkowi 
psiej paszy

Pokaz rzymskiej musztry    
     fot. Agnieszka Zawisza

Iskierki
t W biskupińskiej chacie: - Słuchaj pani - 
zwraca uwagę jedna z opiekunek. - A o czym 
ona mówi? - pyta upomniany. - Nie wiem, ale 
słuchaj.       (mt)


