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Każda białogłowa, która
za sprawną gospodynię chce
się uważać, musi znać przepis
na zupę rybną. Aby ją przygo−
tować potrzeba:

8 kg ryb słodkowodnych,
co najmniej pięciu gatunków:
karpie, leszcze, tołpygi, pło−
cie, karasie, liny, nie można
zapomnieć także o jazgierzu.
Ryby łowimy wczesnym ran−
kiem w jeziorze.

8 kg warzyw, tu nie trzeba
nic tłumaczyć, im więcej ro−
dzajów, tym zupa smaczniej−
sza. Z jednym zastrzeżeniem−
nie dodajemy pietruszki.

Przyprawy: liście bobko−
we, sól, pieprz, ziele angiels−
kie. Przydałyby się też smo−
cze łuski, ale ponieważ smoki
są na wymarciu i coraz trud−
niej  ich łuski zdobyć, obej−
dziemy się bez nich.

Zabierając się do gotowa−
nia musimy pamiętać, że przy−
gotowanie tej zupy zajmuje
co najmniej 4 godziny, dlate−
go odpowiednio wcześnie na−
leży rozpalić ogień i wstawić
100 litrowy kocioł (mniejsze
garnki również dozwolone,
nie wolno zapominać o dob−
raniu odpowiednich propor−
cji).

Gotowanie rozpoczynamy
od sporządzenia wywaru z wa−
rzyw, następnie po trzech go−
dzinach nieustannego mie−
szania i szumowania, dodaje−
my ryby. Żeby nie było wątp−
liwości−ryby wrzucamy w ca−
łości i niech ręka boska broni
tych, którzy będą chcieli po−
zbyć się choćby głów− nie
wolno! Zupę gotujemy jesz−
cze godzinę pod przykrywką,
a na koniec doprawiamy do
smaku przyprawami.
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Biskupin to specyficzne
miejsce z wielu powodów.
Mamy niepowtarzalny, pa−
nujący tu klimat. Deszcz pier−
wszego dnia festynu, słońce
drugiego i tak w kratkę. Jest
tu oczywiście stado żab, któ−
re swoimi, niezgłębionymi je−
szcze przez nas sposobami,
potrafią dostać się nawet
do redakcji Gazety Biskupi−
ńskiej. Jest jeszcze wiele
innych rzeczy, o których
chciałoby się wspomnieć, ale
tych kilka linijek chciałbym
poświęcić mojemu nowemu
spostrzeżeniu.

Język. Każdy go ma
i każdy jakiś zna. Przynaj−
mniej ojczysty. Pojawił się

Nowy językNowy językNowy językNowy językNowy język
zaliczyć do rodziny języków
migowych lub upierać się, że
ten sposób konwersacji zna−
ny był już od dawna. Ale
widział ktoś rycerza i łowcę
mezolitycznego podczas
wspólnej konwersacji?

Drugi sposób nazywa się
“mów do mnie jeszcze i tak
nic nie rozumiem”. Prostota
tego języka polega na tym,
że przedstawiciele różnych
narodów mówią do siebie
w swoich ojczystych językach
nie mając pojęcia o co drugiej
stronie chodzi. Język wypełnia
tu wtedy tylko funkcję fatyczą
− stanowi o kontakcie, nie
przekazując żadnej treści o
otaczającym rozmówców
(pięknym) świecie.

Kiedy konwersacja przed−
łuża się, wtedy następuje
zwrot w stronę stoiska
z piwem. Po kilku łykach
grzanego nektaru rozmowa
staje się nagle sensowna, a
bariera językowa znika.

Niekiedy rozmawiający
zamiast piwa wybierają po−
siedzenie przy ognisku, nad
którym piecze się smakowi−
te mięso. Zabierają się za
konsumpcję, co wymusza
użycie mowy rzadziej.

Istnieje jeszcze pewna mu−
tacja. Co wprawniejsi kon−
wersatorzy łączą oba odła−
my języka biskupińskiego
tworząc niepowtarzalny spe−
ktakl słowno−wizyjny.

Konkluzja mojego wy−
wodu jest jedna: jeśli masz
skłonności do gadulstwa
i nie przyjęli cię do szkoły
baletowej w Petersburgu,
przyjeżdżaj do Biskupina, bo
znaczy to, że jesteś wytraw−
nym poliglotą.
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Nie będę ukrywał: pogoda
taka jak wczoraj. Trochę
poleje, trochę poświeci.  Wczo−
rajsze spotkanie z owcami
wlało we mnie pesymistyczny
nastrój. Wybeczały, że tem−
peratura nie będzie nadzwy−
czaj wysoka, ale jak na poło−
wę września słupek dziegciu
na osiemnastej kresce będzie
całkiem niezłym wynikiem.

Mała owieczka kulała. Jest
to niechybna oznaka czają−
cych się w pobliżu chmur,
z których będzie lało.

Na kraalu  pojawiać się
będzie od czasu do czasu duch
Popiela. Straszyć będzie wy−
łącznie bezpartyjne blondyn−
ki powyżej 16 lat, pochodzace
z miast o randze powiatu oraz
kandydatów na radnych
w nadchodzących wyborach
samorzadowych.
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ZasłyszaneZasłyszaneZasłyszaneZasłyszaneZasłyszane
na festyniena festyniena festyniena festyniena festynie
� Koło “Wieleta” turystka
mówi do koleżanki: "... i moż−
na tym kajakiem popływać..."
                                       (pt)
� Pytanie: Jak dogaduje się
Litwin z Węgrem? Odpo−
wiedź: Bezproblemowo. Lit−
win mówi po angielsku, Wę−
gier po niemiecku i wszystko
rozumieją.                          (tk)
� Koło portierni wykonaw−
czyni na widok wielkiej kału−
ży mówi do kolegów: To wy
się czołgajcie, a ja przejdę
obok.                                 (pt)

(38) � spróbować wiercenia
drajlą i wioliną w rogu i
kości (9) � na własnej skórze
wypróbować dziegieć (23) �
próbować pisać runami (6) �
ulepić figurki lub garnuszek z
gliny (14) � Wybić monetę
(40)

bransoletkę lub zawieszkę z
drutu miedzianego oraz ubrać
się w stroje stylizowane na
łużyckie, wczesnośredniowie−
czne i inne (58) � spróbować
gry na bębnie (52) � podłubać
dłubankę (39,69) � wziąć
udział w degustacji miodu

� wykonać paciorki z mo−
deliny na wzór paciorków
szklanych (stanowisko 53)
� lepić ręcznie z gliny
(31,34) � wyczesać wełnę
i wziąć udział w tkaniu
paska na bardku (59) �

zrobić pierścionek,
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Wykonawców prosimy o
informacje do tej rubryki
(tel. 20−35−280 lub osobiś−
cie).
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Gdy w tym roku usły−

szałem od bramy znajome
dźwięki kwartetu Jorgi, wie−
działem już, gdzie jestem. To
Biskupin. Po kilku krokach
miałem mokre podeszwy.

Energia potencjalna zgro−
madzona na tym półwyspie
ściągnęła tu ponad 800 osób
(wykonawcy, obsługa, ochrona,
itp. itd.), które przybliżają
wiedzę o minionych tysiąc−
leciach tysiącom zwiedzają−
cych.

Festyn odbywa się ósmy
raz. Co roku inna jest jego
myśl przewodnia. Rok temu
poznawaliśmy starożytny Egipt,
wcześniej − w centrum zain−
teresowania były wielkie od−
krycia  i wynalazki, czy kobieta
i mężczyzna w przeszłości.

W tym roku głównym
motywem festynu są czasy, o
których Paweł  Jasienica (pra−
cujący nad swoimi książkami w
leżącej kilka kilometrów stąd
plebanii w Wenecji) pisał (cytuję
z pamięci): "Mieszko I nie po−
jawił się znikąd, kilkaset lat
przed chrztem Polski musieli
na tych ziemiach istnieć wład−
cy i powoli tworzyli organizm
państwowy, który stworzył
zręby naszej państwowości".

Legendarny Popiel i pra−
dziad Mieszka − Piast (choć
tego tak do końca nikt nie
jest pewny) kierują naszą
uwagę ku czasom, w których
w Biskupinie istniało osad−
nictwo. Pamiętajmy, że nie
mówię tu o osadzie z końca
epoki brązu (wcześniejsza o
kilkaset lat), lecz gródku
wczesnośredniowiecznym
(można go zobaczyć na wy−
stawie). Czy Popiel był, czy
nie − mniejsza o to. Ludzie tu
wtedy mieszkali. I chodzili
po tym samym błocie.
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jednak nowy język: bisku−
piński.

Na Festyn Archeologicz−
ny do Biskupina przyjeżdża−
ją różni goście. Są wśród
nich Polacy, Niemcy, Wę−
grzy, Czesi, Litwini, Biało−
rusini i przedstawiciele innych
narodowości. Mogłoby się
wydawać, że takie zestawie−
nie spowoduje niemożność
porozumiewania się. Nic
podobnego. Biskupińscy go−
ście poradzili sobie z tym
problemem bardzo szybko.
Stworzyli własny język, któ−
ry ma dwie formy. Pierwsza
z nich polega na zasadzie
“rozumiemy się bez słów”.
Widziałem jak to się odby−
wa. Rozmówcy wymachują
wszystkimi (?) częściami cia−
ła, gestykulują tworząc ta−
kie pozy, których nie po−
wstydziłby się nawet Michał
Sumiński prowadzący nie−
gdyś w telewizji sławny
“Zwierzyniec”.

Ten język mógłby ktoś


