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Attila Szalai Attila Szalai Attila Szalai Attila Szalai Attila Szalai − Dyre−
ktor Instytutu Kultury
Węgierskiej w Warszawie:
− “Wystawa jest zorgani−
zowana profesjonalnie.
Tak samo jak w Debre−
czynie. Podsłuchałem
rozmowy moich kole−
gów z muzeum w Buda−
peszcie i wiem, że jest
ona oceniana przez nich
bardzo dobrze. Wspania−
łe, fachowe przygotowa−
nie”.

TTTTTamas Katona amas Katona amas Katona amas Katona amas Katona − am−
basador Republiki Węgie−
rskiej w Polsce: −”Wysta−
wy w tej formie nie moż−
na zobaczyć nawet w do−
mu. Zorganizowana jest
bardzo dobrze. Nie jest
sztuką zgromadzić wszys−
tkie zabytki w tak małym
miejscu, ale odpowiednio
wyeksponować. Wybrane
ekspozycje sprawiają, że
wystawa w Biskupinie jest
wyważona, a do tego
oprawa plastyczna jest
doskonała. Ciekawostką
jest to, że prawie cały zgro−
madzony tutaj materiał zo−
stał wydobyty spod ziemi
przez jedną sympatyczną
panią archeolog o niesły−
chanym poczuciu humo−
ru.
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To co można obecnie zoba−
czyć w budynku muzeum, jest
częścią wystawy milenijnej,
zorganizowanej przez Muzeum
Narodowe w Budapeszcie, a
prezentowane eksponaty po−
chodzą ze zbiorów Muzeum
Deriego w Debreczynie. Jak
powiedział dyrektor biskupiń−
skiego grodu, Wiesław Zają−
czkowski, sprawiła ona inicja−
torom wiele kłopotów natury
organizacyjnej. Wszystkie zabytki
należało ostrożnie poukładać w
gablotach. Ponadto każdy
przedmiot miał swoje ściśle
określone miejsce.

Wystawa opowiada o pra−
początkach państwa węgiers−
kiego. Prowadzi nas przez
czasy wędrówek ludów ko−
czowniczych, takich jak: Hu−
nowie, Gepidowie, Awarowie
czy wreszcie Madziarowie.
Ci ostatni (zgodnie z przy−
słowiem “Ostatni będą pier−
wszymi”) byli pierwszymi,
którzy na stałe objęli te zie−
mie pod swoje władanie.
Stworzyli tam swoje królest−
wo, które w niezmienionej
formie doskonale prospero−
wało przez dziesięć stuleci,

aż do 1918 roku. Chociaż
królestwo już nie istnieje, to
Madziarowie pozostali na zie−
miach węgierskich do dziś.

Na wystawie można zoba−
czyć wiele zabytkowych eks−
ponatów prezentujących umie−
jętności ludów zamieszkują−
cych tereny obecnego państwa
węgierskiego. Najwięcej za−
bytków związanych jest z lu−
dami koczowniczymi. Jest to
między innymi broń: szable,
noże czy groty oszczepów. Po−
za tym sprzączki do pasów,
narzędzia krzemienne, przęś−
liki, fibule, zawieszki, bran−
soletki itp. Można również
obejrzeć różne przyrządy wy−
konane z kości zwierząt, na
przykład pojemniki na drobne
przedmioty. Szczególne zain−
teresowanie młodych zwiedza−
jących wzbudzi niewątpliwie
czaszka człowieka o cechach
mongoidalnych (praprzodko−
wie Węgrów przywędrowali
m.in. z Azji, stąd cechy mon−
goidalne). Popularnym mate−
riałem do wyrobu przedmio−
tów było złoto. W czasach
bytowania koczowników kru−
szec ten był dość powszechny,

rzalny wizerunek minio−
nych epok na ziemiach wę−
gierskich.

Dzięki nim, od wczoraj,
nie tylko podczas tegorocz−
nego festynu, ale aż do lis−
topada będzie można zapoz−
nać się z eksponatami oraz
planszami opisującymi ge−
nezę poszczególnych ludów
koczowniczych, które odci−
snęły swoje (przynajmniej)
stopy na terenach środkowej
Europy.

Serdecznie zapraszamy.
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gdyż otrzymywali oni trubut w
złocie od Cesarstwa Bizantyjskie−
go w zamian za utrzymywanie
pokoju.

Wystawa przygotowana
została pod bacznym okiem

Anny GrossmanAnny GrossmanAnny GrossmanAnny GrossmanAnny Grossman. Przez ca−
ły piątkowy dzień i noc, tuż
przed rozpoczęciem festy−
nu, zespół pod jej kierowni−
ctwem pracował w pocie czo−
ła, by stworzyć niepowta−
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Agnieszka Chęś: Czy Po−
piel jest postacią historycz−
ną czy tylko legendarną?

Maciej Parzyszek:Jego is−
tnienie trudno udowodnić.
Wiemy, że jeśli istniał na−
prawdę to było to mniej
więcej w VIII lub IX wieku.

Jak mogło wyglądać wte−
dy życie społeczne na na−
szych ziemiach?

Dużo można na ten te−
mat powiedzieć. Społecz−
ność zamieszkiwała umoc−
nione grody − w tych miesz−
kała klasa wyższa oraz osa−
dy służebne np.: rybaków,
zbieraczy runa leśnego,
chrustu. Stąd powstały na−
zwy miejscowości takich
jak Rybniki, czy Odrzywół −
gdzie, jak nazwa wskazuje,
zajmowano się
wyprawianiem skór wolich.

W legendzie Popiel na−
zywany jest królem. Czy rze−

czywiście jego pozycja w hie−
rachii społecznej była aż tak
wysoka?

Popiel był najprawdopod−
obniej bogatym człowiekiem,
który cieszył się poważa−
niem i samorzutnie stał się
przywódcą. Próbowano
przeprowadzić genealogię
Piastów i Popiel byłby w
niej protoplastą rodu.

 Do czego “poddani Po−
piela” wykorzystywali kości
zwierzęce?

Kości służyły przede
wszystkim do oprawiania
różnych narzędzi, np: noży,
wyrabiania grzebieni, ozdób
np. naszyjników czy obrą−
czek. Były także naczynia,
np: kubki z rogu. Odcinano
dolną część rogu, otwór za−
klejano kawałkiem drewna i
kubek był gotowy. Kości
używano też do transportu.
Z żuchwy bydlęcej, przypo−

minające nis−
kie siodełko,
były sankami
samobieżny−
mi. Mogły
one służyć za−
równo do
przewożenia
przedmiotów
jak i do jeż−
dzenia. Odpy−
chano się kij−
kami. Inne −
zrobione z de−
ski i kości −
płóz− pełniły
funkcje typo−
wo transpor−
towe. Z kości
robiono tak−
że łyżwy.

Czy zna−
leziono ja−

kieś przedmioty z kości,
które mogły mieć związek
z religią i wierzeniami w
tamtych czasach?

Na wyspie Wolin znale−
ziono małą figurkę Świa−
towida, ale była ona wyko−
nana z drewna. Datuje się
ja na wczesne średniowie−
cze i jest to najbliższy cza−

som Popiela obiekt arche−
ologiczny związany z kul−
tem. Z czasów wcześniej−
szych z pewnością pocho−
dzą różne amulety, które
mogły mieć różne formy,
począwszy od zdobionego
kawałka kości, muszli, kłów
różnych zwierząt, aż po żu−
chwę kuny. Mógł to być

ły głównie do przechowy−
wania żywności.
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rstwo odgrywało  ważną ro−
lę w życiu codziennym, by−
ło zajęciem przydomowym,
a wyplatane koszyki służy−

Wyroby pani Joanny wy−
konywane są poprzez
splatanie podatnych mate−
riałów takich jak: wiklina,
trzcina, łyko, słoma, włók−
no, kora, korzeń i tym pod−
obne. Wyplatanie jest umie−
jętnością znaną od dawnych
czasów, poprzedzającą nawet
sztukę tkacką.

Pani Joanna Hajduk sto−
suje dwie techniki
wykonywania swoich wyro−
bów technikę żeberkowo−
krzyżową i spiralną. Są to
bardzo czasochłonne zaję−
cia. Wyplatane przedmioty
to: koszyki, kapelusze, ma−
ty, taśmy, kołyski dla dzie−
ci. Wyroby te są bardzo
lekkie i wytrzymałe. Wy−
plata się je na mokro, ukła−
dając spirale w kształcie
ślimaka. W początkach pa−
ństwa polskiego plecionka−

także na przykład siekacz
konia. Jeszcze w kulturze
staropolskiej wierzono, że
przyspiesza to ząbkowanie,
co było bardzo ważne, gdyż
z chwilą gdy dziecko miało
zęby mogło jeść pokarm
rodziców, co ułatwiało
przygotowywanie posił−
ków.

Czy życie w czasach Po−
piela różniło się bardzo od
życia za czasów pierwszych
Piastów?

Prawdopodobnie różnice
były niewielkie. Główna to
ta, że czasy Popiela to były
czasy pogaństwa. Nie zos−
tały z nich żadne miejscowe
przekazy pisane. Pismo przy−
szło na te tereny wraz z
chrześcijaństwem, a z nim
zwyczaje pisania kronik.
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