Pytanie powy¿sze wydaje siê banalne - przecie¿
wszyscy, którzy mieli stycznoæ z tym wyj¹tkowym w
skali popularyzacji archeologii zjawiskiem potrafi¹
daæ jednoznaczn¹ odpowied - s³u¿y on spo³eczeñstwu, edukacji, poszerzaniu
horyzontów
intelektualnych, m¹drej rozrywce i zabawie, tolerancji i budowaniu wizji dawnej Europy w
jej fascynuj¹cej ró¿norodnoci kulturowej. I tak te¿
pojmowali to pomys³odawcy biskupiñskiej imprezy decyduj¹c siê w 1995 roku na
zorganizowanie w obrêbie
rezerwatu przedsiêwziêcia
wykraczaj¹cego swym programem i skalê poza muzealne mury, oszklone gabloty i
rekonstrukcje
chronione
czêstokroæ lepiej ani¿eli oryginalne obiekty minionych
cywilizacji. Zamys³ by³ i
pozostaje wci¹¿ aktualny w dobie dynamicznej komercjalizacji, frontalnego ataku prostackich w sumie wzorców kultury masowej i
wszêdobylstwa Internetu
zabieraj¹cego ostatnie okru-

Komu i czemu s³u¿y
Festyn w Biskupinie

Germanie - lud dziki i
tajemniczy - fascynowali
Rzymian organizacj¹ spo³eczn¹ i surowoci¹ obyczajów, budzili respekt walecznoci¹ i odpornoci¹ na
wszelkie niewygody, zadziwiali odmiennym strojem i
stylem ¿ycia, jednak kuchni¹ nie zaimponowali raczej
swoim po³udniowym s¹siadom. Dlatego te¿ nie znajdziemy w tekstach ³aciñskich opisów ich zwyczajów
kulinarnych. Braki te odczuwamy dotkliwie, gdy¿
wobec niepimiennoci barbarzyñskich plemion ogromnego znaczenia, jako ród³a pisanego do poznania
tych ludów, nabieraj¹ wszelkie przekazy Rzymian.
Te za na temat kuchni
germañskiej po prostu milcz¹. Najwidoczniej surowe,
niewyszukane potrawy nie
przyci¹gnê³y uwagi smako-

Kuchnia germañska

Do ostatniego dnia festynu zwiedzaj¹cych bylo wielu
fot. Magdalena Kruszka

chy czasu przeznaczonego
na spokojn¹ refleksjê, nale¿y umiejêtnie i w przemylany medialnie sposób otworzyæ wra¿liwoæ i wyobra-

szy gustuj¹cych w wykwintnych ródziemnomorskich
potrawach. Có¿, nie pozosta³o nam nic innego jak
tylko na bazie róde³ archeologicznych, wyrywkowych
wzmianek na pimie i pewnych analogii etnograficznych rozwijaæ swoj¹ wyobraniê i tworzyæ w³asne
przepisy, bowiem nasza wiedza o kuchni barbarzyñskiej
ogranicza siê jedynie do
znajomoci sk³adników u¿ywanych do przyrz¹dzania potraw.
Germanie trudnili siê
upraw¹ roli i hodowl¹ zwierz¹t. Na ich polach ros³y
ró¿ne gatunki zbó¿, a w
przydomowych ogródkach
roliny str¹czkowe takie jak
bób, groch czy soczewica.
Hodowano byd³o, winie,

W rodê po krótkiej walce barbarzyñcy zajêli
obozowisko legionistów. Pomimo determinacji
Rzymianie nie zdo³ali odbiæ obozu. Barbarzyñcy
nie przebierali w rodkach, ciskali w przeciwników
wszystkim co mieli pod rêk¹.
fot. Tomasz Rogacz

niê przeciêtnego zjadacza
chleba na wartoci nie zawsze znane i doceniane,
zwi¹zane z codziennym ¿yciem i osi¹gniêciami na-

kozy, drób - te zwierzêta
by³y dla nich ród³em miêsa, mleka i jajek. Uzupe³nienie menu stanowi³a dziczyzna, a tak¿e grzyby i
owoce lene. Aromatu potrawom nadawa³y rosn¹ce
wokó³ zio³a: majeranek, tymianek, lubczyk, miêta czy
lebiodka (znana nam jako
oregano).
Wed³ug ³aciñskich zapisków kuchnia germañska nie
by³a skomplikowana. Sk³adaæ siê mia³a w du¿ej mierze z miêsa i miodu pitnego.
Pod¹¿aj¹c za t¹ sk¹p¹ wzmiank¹ (i odsuwaj¹c na bok kwestiê alkoholu) postanowilimy wczuæ siê w sytuacjê
Barbarzyñcy i w³o¿yæ ca³e swe serce w przyrz¹dzanie miêsa na tysi¹c sposobów.

szych przodków, posiadaj¹ce zarówno sens i ¿yciow¹
praktykê jak i polot, artystyczn¹ wra¿liwoæ oraz
umiejêtnoæ wspó³¿ycia z natur¹.
£adne s³owa i buduj¹ce
nadzieje - ale jak je pogodziæ ze skrzecz¹c¹ rzeczywistoci¹ pe³n¹ technicznych
ograniczeñ i administracyjnych przepisów? Rezerwat
Muzeum Archeologicznego
w Biskupinie zajmuje ponad
23 hektary ³¹k, zadrzewieñ i
cie¿ek zwiedzania pomiêdzy pawilonami muzealnymi i kompleksami rekonstrukcji. Wydaje siê byæ miejscem wyj¹tkowo odpowiednim do realizacji imprez o
charakterze masowym, gdy¿
posiada rozbudowan¹ infrastrukturê i przeszkolony personel, wspomagany w czas
festynu pracownikami i studentami Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszaw-

Oto jeden z nich:
Pokrojon¹ w kostkê sztukê wie¿ej wo³owiny naciera siê miodem i posypuje
kminkiem. Tak przygotowane miêso nale¿y odstawiæ
na kilka godzin, aby nabra³o po¿¹danego smaku. W
tym czasie wystarczy znad
jeziora lub z w³asnego ogródka narwaæ wie¿ej miêty,
posiekane licie zalaæ niewielk¹ iloci¹ wody i podgrzaæ na ogniu domowego
paleniska. Wówczas pozostaje tylko usma¿enie miêsa
na miedzianej blasze i dodanie go do miêtowej zalewy.
Jeli kto zauwa¿y³ w
przepisie brak soli, niech
nie przyjmuje tego za b³¹d
w druku. Ten podstawowy
sk³adnik dzisiejszego gotowania nie by³ dawniej tak

skiego. W sferze propagandowo-edukacyjnej niebagatelna rola przypada Gazecie Biskupiñskiej pozostaj¹cej - bez s³owa przesady zjawiskiem unikalnym w skali europejskiej. Wiêkszoæ
wykonawców to osoby fachowo obznajomione w technikach staro¿ytnych i
wczesnoredniowiecznych
rzemios³, doceniaj¹ce rolê
nowoczenie pojmowanej popularyzacji opartej na zasadach archeologii dowiadczalnej. Nie brak pasji, ciekawych pomys³ów, anga¿owania goci zagranicznych,
rozbudowanej akcji medialnej, wyj¹tkowo atrakcyjnych
wystaw czasowych, muzyki,
tañca i po prostu atmosfery
przygody z archeologi¹. I w
ca³ej tej machinie, nad któr¹ ca³e miesi¹ce przed a
nastêpnie w trakcie jej trwania pracuj¹ dziesi¹tki osób
personelu technicznego i
merytorycznego, pojawiaj¹
siê akcenty niezamierzone,
zgrzytaj¹ce w generalnym
odbiorze. Rzecz jest w tym
co potocznie nazywamy komercj¹ oraz odpustem. Gasczêsto u¿ywany. Jednak nie
samym miêsem ¿yli Germanie... Do potraw bez wahania dodajemy wiêc m¹kê
(mielon¹ na prymitywnych
¿arnach kamiennych), kaszê czy roliny str¹czkowe.
Tak powsta³ np. gulasz
wo³owy z grochem, który
przyrz¹dzamy w nastêpuj¹cy sposób:
Uprzednio namoczony
groch gotuje siê w garnku
glinianym. Jednoczenie na
miedzianej blasze nale¿y podsma¿yæ czosnek i miêso wo³owe pokrojone w kawa³ki. W
kolejnym naczyniu natomiast
gotuje siê grzyby z sol¹, czosnkiem i przyprawami: lubczykiem, lebiodk¹ i tymiankiem.
Po podsma¿eniu miêso dodaje siê do grzybów i podgrzewa. Gdy wo³owina i groch
odpowiednio zmiêkn¹, nale¿y wymieszaæ wszystko w
jednym naczyniu. Tak przy-
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