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Sokrates TAŃCZĄCY
DWUDZIESTOWIECZNI APOLOGECI
JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO –
Zbigniew Herbert

W

spółczesna poezja i język łaciński spotkały się również w dwóch wierszach Juliana Tuwima (Łacina
oraz Nad Cezarem), które podobnie jak rozważania Miłosza (nr 2 Sokratesa Tańczącego) wpisują się
zarówno w nurt "wspomnień szkolnych", jak i w zbiór tekstów mówiących o korzyściach, jakie łacina
przynosi ogólnej ogładzie oraz warsztatowi literata.
Lekcja łaciny stanowi także temat i tytuł eseju Zbigniewa Herberta z książki Labirynt nad morzem
( fragment wykorzystano do analizy i interpretacji jako wprawkę do nowej matury! Patrz – informator
maturalny 2005) Tekst ma budowę, można by rzec, "meandryczną": fragmenty wspomnień z czasów szkolnych przeplatają się z wiadomościami, niekiedy o charakterze podręcznikowym, na temat podboju
Brytanii przez Rzymian. Zastanawiające jest, z jakiego powodu Herbert poświęca tyle uwagi rzymskim
próbom opanowania wyspy. Jedna z odpowiedzi została udzielona bezpośrednio (widok wału Hadriana
pozwolił bowiem w całej pełni odczuć autorowi wielkość rzymskiej cywilizacji); innych można się jedynie
domyślać. Czyżby chodziło o podkreślenie pewnego paradoksu? Język wywodzący się z tej barbarzyńskiej,
jałowej krainy zapanował przecież nad światem i zastąpił łacinę, mowę "wiecznego" imperium.
Inna jeszcze odpowiedź kryje się w spostrzeżeniach na temat motywów, jakimi kierował się Juliusz
Cezar, wyruszając po raz pierwszy na Brytanię. Wyprawa nie mogła przynieść bezpośrednich
korzyści - a zatem była swego rodzaju sprawdzianem, próbą wytrzymałości i lekcją hartu. Tak
jak żmudne lekcje łaciny. W opisach lekcji pojawiają się bowiem u Herberta takie sformułowania, jak
"męk", "zgrzytanie zębów", "okrucieństwo", "bezsenne noce". Autor zwierza się: "skłamałbym, jeślibym
powiedział, że nauka była łatwa i że oddawaliśmy się jej z radosnym zapałem. [...] W tych czasach nikt (albo prawie nikt) poważny nie podważał celowości uczenia języków klasycznych
w szkole. Nikt także nie obiecywał nam materialnych korzyści, jakie mogą płynąć z czytania
Platona czy Seneki w oryginale. Było to po prostu ćwiczenie umysłu, a także zaprawa charakteru"1. Warto przy tym wspomnieć, że w translatologicznych refleksjach Herberta pojawia się, tak jak
u Miłosza, metafora polszczyzny jako "bluszczu", który pnie się wokół "marmurowej kolumny" języka
łacińskiego2.
Jak przekonuje Herbert, lektura gramatyki łacińskiej mogła też służyć celom bardziej osobistym,
zwłaszcza, gdy ktoś się nieszczęśliwie zakochał w córce profesora od łaciny. Jedynie zresztą młodzieniec
z wykształceniem klasycznym może uniknąć zagubienia i bezradności w takich sytuacjach, gdyż może
przywołać w pamięci stosowne strofy Katullusa (na przykład wiersz Odi et amo) i natychmiast zyskać
wsparcie wielowiekowej tradycji. Mimo wszystko położenie autora było trudne, co poświadczyć może
następujący cytat:
"Na co liczyłem manipulując przy balkonie gramatyką łacińską Auerbacha i Dąbrowskiego
tak, aby okładka była z daleka widoczna? Liczyłem na to, że pewnego dnia dostrzeże mnie ojciec
- klasyczny filolog i zawoła: "Obserwuję cię młodzieńcze od dawna. Twoja skromność i pracowitość, twoje umiłowanie mowy Rzymian są rękojmią, że jesteś odpowiednim kandydatem na
męża mojej córki. Oddaję ci przeto jej rękę". A dalej sprawy potoczyłyby się jak w bajce"3.
Rzeczywistość i tym razem oczywiście rozminęła się z bajkowymi marzeniami, a jedyną realną korzyścią z lektury gramatyki na balkonie okazały się sukcesy na lekcjach łaciny. W istocie jednak, jak sugerowała
Anna Legeżyńska w recenzji z Labiryntu nad morzem, esej Lekcja łaciny opisuje najbardziej osobiste
źródła mitu śródziemnomorskiego w twórczości Herberta:
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Mit zaczął rodzić się tam, skąd wbrew pozorom wcale nie było do Grecji daleko - w przedwojennym
Lwowie. Jego twórcą w znacznej mierze stał się niejaki Grzesio, nauczyciel łaciny w miejscowym gimnazjum, który potrafił kredą na tablicy wyczarować plan Forum Romanum4
Inny recenzent przypisywał Herbertowi jeszcze ambitniejszy zamiar, twierdząc, że "Lekcja łaciny to
także wielkie, choć ukryte w podtekście, pytanie o dalsze losy europejskiej kultury, a może jeszcze bardziej
o jej jakość"5. Tego rodzaju ambicje esej Herberta ujawnia niezbyt chętnie; pozwala się jednak ich domyślać
na przykład dzięki fragmentowi, w którym mowa jest o przedwczesnym zakończeniu kursu łaciny,
spowodowanym wojną i "wkroczeniem barbarzyńców"6.
Sens tej aluzji do plemion dewastujących Rzym u schyłku starożytności stanie się jeszcze bardziej
czytelny, jeśli uświadomimy sobie, że Lekcja łaciny miała stanowić w zamierzeniu autora ogniwo w cyklu
tekstów poświęconych upadkowi Rzymu. Ślad tego motywu pojawia się w opisie ruin Forum Romanum;
jak notuje Herbert, "w zimnym świetle reflektorów to centrum starożytnego świata było wielką
szacowną rupieciarnią, dnem, eschatologią cywilizacji, ostatecznym kształtem wszelkiej dumy
i potęgi"7. Można przypuszczać, że esej Lekcja łaciny miał w tym cyklu pełnić funkcję kontrapunktu, ukazywać trwałość śródziemnomorskiej tradycji, którą symbolizuje język łaciński. Obszerne relacje z rzymskich
wypraw do Brytanii to być może echo marzeń o zromanizowaniu innej północnej prowincji, która dopiero
wiele lat po upadku imperium znalazły się w strefie wpływów łaciny. Istotnie, Herbert konstatuje:
"Ziemie, na których urodziłem się, nie należały już wówczas do Cesarstwa Rzymskiego. Ściśle
mówiąc, nie należały nigdy w sensie politycznym. Jeśli należały, to w zupełnie innym znaczeniu tego słowa"8. Nietrudno zgadnąć, na czym polega ta "zupełnie inna" przynależność, która za sprawą
"lekcji łaciny" rozszerzyła się na nieznane Rzymianom obszary. Jak sugeruje Herbert, przyłączenie się
do duchowego imperium broniącego tradycji to jedyne w swoim rodzaju uczucie dostępne jedynie
tym ludziom, którzy swój czas poświęcili językowi Wiecznego Miasta. Łacina to dla Herberta rodzaj
osobistego limesu, który na kształt dawnego wału Hadriana stanowi zaporę przeciwko
współczesnym "barbarzyńcom"9.
Opracowała: Maja Janus

Przypisy:
1 Z. Herbert, Lekcja łaciny, [w:]( idem, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000, s.184 i 186.
2 Ibid., s.195.
3 Ibid., s.196.
4 A. Legeżyńska, Czego szukać w labiryncie Herberta? , "Polonistyka" 2001, nr 6, s. 371.
7 A. Babuchowski, Niewyczerpana wspaniałość świata, "W drodze" 2001, nr 1, s. 98.
8 Op. cit., s. 196. Przejrzystą intencję obrony tradycji wyczytać można natomiast z przestróg zawartych
w eseju Duszyczka (przestróg, które odnoszą się zapewne również do nauki łaciny, tym bardziej, że mowa
w nich o "wysiłku"): "Istnieje błędny pogląd, że tradycja jest czymś podobnym do masy spadkowej i że
dziedziczy się ją mechanicznie, bez wysiłku [...]. A tymczasem w istocie każdy kontakt z przeszłością
wymaga wysiłku, pracy, jest przy tym trudny i niewdzięczny, bo nasze małe "ja" skrzeczy i broni się przed
nim" (op. cit., s. 91).
9 Op. cit., s. 169.

http://www.staropolska.com.pl.tradycja/starożtność/Pietka.
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Kontakty z wyższymi
uczelniami

Dnia 25.05.2005 roku w naszej szkole odbył się wykład pracownika naukowego Katedry
Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego, doktora Tomasz Sapoty. Tematem wykładu
były:,,Antyczne źródła powieści jako gatunku".
Doktor Sapota przedstawił zebranym uczniom I LO rodowód gatunku literackiego jakim jest
powieść. Korzenie powieści sięgają starożytności, kiedy to w antycznej Grecji pojawiają się pierwsze eposy: Iliada i Odyseja, autorstwa niewidomego wędrownego śpiewaka i poety Homera.
Epos, czyli duży pod względem objętościowym utwór epicki, zazwyczaj pisany wierszem,
opowiada dzieje bohaterów (bogów, herosów, ludzi) żyjących naprawdę lub w legendach, gdzie
tłem dla opisywanych wydarzeń były przełomowe chwile w historii określonej społeczności. Z
tego właśnie starożytnego gatunku wywodzi się powieść, której moment kulminacyjny rozwoju
przypada na wiek XIX.
Starożytne Ateny, będące kolebką demokracji, wymagały od pierwszych pojawiających się tam
polityków umiejętności przejrzystego i zrozumiałego oratorstwa, poprzez które mieli oni
rozpowszechniać tenże ustrój polityczny wśród obywateli. Rozwijał się także teatr, wystawiający
podczas święta Wielkich Dionizji tragedie i komedie. Przeprowadzane procesy sądowe również
wykazywały konieczność poprawnego krasomówstwa.
Bogactwo, zasób słownictwa i poprawność językowa stały się z czasem podstawą wykształcenia
każdego Greka. Powszechne stało się pojęcie "katharsis", oznaczające dosłownie "oczyszczenie"
dokonujące się za sprawą rekcji na wysłuchany poemat, któremu towarzyszyły emocje
powodujące wewnętrzne ukojenie, oczyszczenie. Pisanie, które wywoływało dużo mniej emocji
zeszło na dalszy plan, choć nadal istniało i dawało owoce. Tematami dzieł byli cierpiący, mylący
się bohaterowie, sprytni niewolnicy czy przebiegłe hetery. Utwory były spisywane z zasadą
"mimesis" co w filozofii Arystotelesa oznaczało dosłownie "naśladowanie" natury i życia z pewną
gotową interpretacją, idealizacją sytuacji, niekiedy różną od rzeczywistych praw natury i
wydarzeń.
Starożytni Rzymianie przedstawiali zupełnie odmienne nastawienie ideologiczne. Zgodnie z
zasadą utile um dunci, to o czym pisali i mówili musiało czemuś służyć, być zarazem przyjemne i
pożyteczne. Te wymogi spełniała w zupełności historiografia, która przedstawiła dokładnie to, co
powinno się znać. Budowała przeświadczenie kolejnych pokoleń Rzymian o ich ważności i o ich
realnej szansie zwycięstwa nad innymi narodami, jednocześnie starając się ustrzec ich przed
powielaniem błędów przeszłości. W III wieku p. n. e. dokonuje się całkowity upadek obyczajów,
zaznaczony w historiografii wielkim moralizatorstwem. Potępione zostają luksuria, czyli zbytek
oraz awaritia, czyli własne interesy (przedkładane nad interesy państwa). Z czasem obok suchych
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faktów pojawia się wiele zabawnych anegdot, mitów, sporo fikcji. Zanika potrzeba tworzenia
powieści, gdyż historiografia w zupełności wystarcza, pięknie kłamie, uczy i bawi jednocześnie,
jest stworzona do słuchania. Dla powieściopisarzy brakło miejsca.
W I w. p. n. e. pojawia się w Grecji powieść, która przeznaczona zostaje wyłącznie dla ludzi
niewykształconych i jawi się pod nazwą romansu. Jej tematem są przygody podróżujących fikcyjnych bohaterów, miłosne rozterki zakochanych oraz ludzie, których prześladuje pech (to taka
dzisiejsza telenowela).
Romans dociera do Rzymu, gdzie przybiera kształtu powieści za sprawą takich Rzymian, jak:
" Petroniusz Arbiter - pisarz, filozof i polityk, autor ,,Satyryk" (Satiricon libri) których główny
bohater, Trymalchion, postać wzorowana na Neronie, zostaje poddana srogiemu osądowi przez
pisarza. Petroniusz gra z konwencjami gatunków literackich, jawnie krytykuje to, co według niego
na krytykę zasługuje, prowadzi ironiczne życie, przesyca ironią swoją twórczość. Ginie śmiercią
samobójczą.
" Lucjusz Apulejusz z Madaury - pisarz, poeta, retor, pochodził z Kartaginy, autor "Apologii", księgi o magii oraz ,,Metamorfozy, czyli złoty osioł", opowiadającej o Lucjuszu zamienionym w osła i
odbywającym podróż po Grecji. Bohatera prześladuje pech, przeżywa on wewnętrzną przemianę
- dojrzewa, spisuje swoje obserwacje w postaci nowel: "O beczce" i "Nowa Fedra".
Wykład doktora Sapoty był niewątpliwie interesującą i ważną pod względem przekazanych
wiadomości prezentacją powiązań między starożytnością a współczesnością. Przybliżając nam
okoliczności narodzin powieści, jaką znamy dzisiaj, pan Sapota udowodnił jak wiele zawdzięczamy starożytnym, jak bardzo nasze życie wiąże się z ich życiem i jak ważne jest docieranie do
korzeni każdej z dziedzin życia, sztuki, wiedzy.
To jak dużo wyniosłam z tego trwającego 45 minut wykładu świadczy o jego wartości. A był wart
sporo. Dowiedziałam się naprawdę wielu intrygujących rzeczy i mam nadzieję, że podobne przedsięwzięcia (wykłady, spotkania) nadal będą miały miejsce w Naszej szkole.

Monika Kwiatek IIc
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Jan Amos Komeński (1592-1670)
(ciąg dalszy)
Z WIELKIEJ DYDAKTYKI
Wielka Dydaktyka, obejmująca sztukę uczenia wszystkich wszystkiego,
czyli pewny przewodnik do zakładania we wszystkich gminach, miastach i
wsiach każdego chrześcijańskiego państwa takich szkół, iżby w nich cała
młodzież obojga płci, bez wyjątku, mogła pobierać nauki, kształtować obyczaje, wprawiać się do pobożności i tak w latach dojrzewania przysposabiać do wszystkiego, co przydatne dla teraźniejszości i przyszłego żywota, a to
w sposób szybki, przyjemny i gruntowny - oto pełny tytuł największego dzieła
Komeńskiego, dostatecznie wyrażający intencje autora. Zabrał się do pracy
nad nim jeszcze w młodości z pobudek religijno - kościelnych, aby Braciom czeskim stworzyć
podstawę organizacji szkolnej i metody nauczania. Już w r. 1629 gotowy był zarys dzieła w języku
czeskim. Później, ze zmianą warunków opracował je na nowo po łacinie dla użytku całej ludzkości, przez lata poprawiał i odmieniał, aż wreszcie wydał drukiem na czele swych dzieł zbiorowych
w Amsterdamie 1657r.
Wielka Dydaktyka dzieli się na cztery części. A oto krótkie fragmenty, naszym zdaniem
niezwykle ciekawe (chociaż mogące współczesnego ucznia nieco szokować) tego ogromnego
dzieła, które dało podwaliny współczesnej pedagogice.
ROZDZIAŁ IX.
CAŁĄ MŁODZIEŻ OBOJGA PŁCI NALEŻY ODDAWAĆ DO SZKÓŁ.
"(…) Do szkół powinno się ściągać nie tylko dzieci bogaczy i dostojników, ale i wszystkie na
równi: szlachetnie urodzone i niskiego pochodzenia, bogate i ubogie, chłopców i dziewczęta, po
miastach i miasteczkach, po osiedlach i wsiach(…)"
"(…)Również niepodobna podać żadnej wystarczającej przyczyny, dlaczego by się miało drugą
płeć zupełnie wyłączyć od nabywania mądrości, czy to w języku łacińskim, czy też w ojczystym.
Kobiety są tak samo obrazem Boga, tak samo uczestniczkami łaski i królestwa w przyszłym życiu,
tak samo wyposażone w umysł sprawny i zdolny pojąć mądrość (nieraz w wyższym niż nasza płeć
stopniu), tak samo stoi przed nimi otworem droga ku szczytom, skoro niejednokrotnie sam Bóg
ich używał do sprawowania rządów nad ludami, do udzielania królom i książętom zbawiennych
rad, do uprawiania wiedzy lekarskiej i do innych działań pożytecznych dla ludzi, a nawet w roli
wieszczej i tam, gdzie szło o karcenie kapłanów i biskupów. Dlaczegóż więc mielibyśmy
dopuszczać je do abecadła, a później z dala trzymać od ksiąg samych?(…)"
ROZDZIAŁ XVI.
OGÓLNE WYMAGANIA, DOTYCZĄCE NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ, t. j. JAK NALEŻY
NAUCZAĆ I UCZYĆ SIĘ, ABY WYNIKI NIE MOGŁY ZAWIEŚĆ.
1. Kształcenie człowieka należy rozpoczynać w wiośnie życia.
2. Ranne godziny są najodpowiedniejsze do uczenia się.
3. Wszystko, czego ma się dziecko uczyć, należy stopniowo podług wieku tak rozłożyć, by
niczego do uczenia się nie podawano, czemu by nie sprostała zdolność pojmowania.
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4. Książki i wszystkie inne środki pomocnicze winny być w pogotowiu;
5. Wpierw rozwijać należy pojmowanie rzeczy, a potem wyrażanie ich przez języki;
6. Nie należy uczyć się żadnego języka z gramatyki, lecz z odpowiednich autorów;
7. Nauki o rzeczach należy wysuwać przed nauki formalne; a przykłady przed prawidła.
8. Kogo się odda do szkoły, niech tam pozostanie, aż wyjdzie na człowieka wykształconego,
obyczajnego i religijnego.
9. Szkoła powinna się znajdować w miejscu spokojnym, z dala od zgiełku
i wszystkiego, co odrywa uwagę.
10. Powinno się wszystko, cokolwiek według przepisu ma być odrobione,
odrabiać - bez zbędnego przewlekania sprawy
11. Nie należy nikomu pozwalać na przebywanie poza szkołą i wałęsanie się pod
jakimkolwiek pozorem.
Ciąg dalszy tych niezwykle trafnych (siedemnastowiecznych!) zaleceń pedagogicznych
pochodzących z Wielkiej Dydaktyki autorstwa Pana Jana Amosa Komeńskiego w numerze 4.

Opracowały: Maja Janus i Joanna Pencak
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Historia Bursztynowego Szlaku
Szlak bursztynowy nie był w dosłownym znaczeniu traktem komunikacyjnym, ale kierunkiem wymiany
handlowej. Handel odbywał się różnymi trasami i tylko przebieg niektórych z nich jesteśmy dziś w stanie
odtworzyć. W okresie największej świetności szlaku bursztynowego, w czasach Imperium Romanum łączy
on wybrzeże Morza Adriatyckiego z Bałtyckim.
Któż nie słyszał o bursztynowym szlaku? Ten szlak to opowieść o morzu i słonecznym bursztynie, który
od paleolitu fascynował ludzi, stając się ozdobą, amuletem i lekarstwem zaspokajając potrzeby estetyczne
i duchowe. To także historia życia mieszkańców Europy Środkowej zapisana w legendach, krajobrazie
krain, zabytkach miast i miasteczek rozwijających się przez setki lat dzięki szerokim kontaktom handlowym i kulturowym. Kojarzy się z przeszłością, podróżami w nieznane, kolorowymi jarmarkami i
karawanami kupców przemierzających trudno dostępne przełęcze górskie Alp, Karpat i Sudetów oraz rozległe doliny najpiękniejszych rzek środkowoeuropejskich: Dunaju, Sawy, Soczy, Drawy, Morawy, Hronu,
Odry, Wisły czy Sanu. Ta owiana tajemnicą, a nawet mitem trasa handlowa, zapisała się na trwałe w dziejach i życiu mieszkańców regionów położonych pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. I
chociaż dzisiaj nie potrafimy wyznaczyć dokładnego przebiegu bursztynowego szlaku, to ślady po nim
można odnaleźć w każdym zakątku tej części Europy. Informacji o nim dostarczają nam relacje
starożytnych autorów i badaczy bursztynu: Arystotelesa, Pliniusza Starszego, Tacyta, Ptolemeusza,
albo punkty zaznaczone na rzymskich mapach, tzw. itinerariach (mapy drogowe używane w starożytnym
Rzymie). Śladami po szlaku są również odkryte składy bursztynowe, pracownie bursztyniarskie, obrobiony
przedmiot z bursztynu znaleziony w grobie, inskrypcja wyryta na kamieniu milowym, fragment nawierzchni rzymskiej drogi, moneta albo wyrób rzemiosła rzymskiego czy choćby nazwa zachowana w tradycji ludowej, pieśni, legendzie. Historia szlaku bursztynowego jest dziś symbolem otwarcia na świat, tradycji i dziedzictwa kulturowego na skalę europejską. Pozwala nam na nowo odkryć i spojrzeć z innej perspektywy na najbardziej znane miasta i stolice krajów i regionów Europy Środkowej, perełki europejskiej kultury i sztuki, takie jak Lublana, Wiedeń, Budapeszt, Kraków, Wrocław, Toruń, Gdańsk z zabytkami
wpisanymi na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Podróżując śladami kupców z bursztynowego szlaku, odkryjemy inne niezwykłe, choć zapominane
zakątki środkowoeuropejskie - gotyckie, renesansowe i barokowe miasteczka Słowenii, Węgier, Moraw i
Czech z piwnicami zaopatrzonymi w najprzedniejsze wina, pełne żywych tradycji i zwyczajów drewniane
wsie w dolinie górnej Wisły, na Orawie, Kujawach i Kaszubach. Urzeknie nas bogactwo przyrody
zachowanej w parkach narodowych i krajobrazowych - Alp Julijskich, Niziny Węgierskiej, Kotliny
Kłodzkiej. Beskidów i Pomorza Bałtyckiego.
Na szlaku bursztynowym, gdzie nadal organizowane są jarmarki i targi lokalnych produktów, kupimy
oryginalne wyroby rzemieślnicze, w przydrożnej karczmie posmakujemy miodu, serów, owoców, wina,
piwa i przeróżnych napitków, by w końcu, dotarłszy nad Bałtyk, pokrzepić się kieliszkiem bursztynowej
nalewki i wypić toast za podróż bursztynowym szlakiem.
Najstarsze szlaki bursztynowe miały zasięg lokalny, a wymiana była niezorganizowana. W epoce brązu
(1700-650 p.n.e.) zaczęły kształtować się już pierwsze trasy bardziej ożywionych kontaktów handlowych o
dalekim zasięgu. Szlaki bursztynowe prowadziły wzdłuż głównych rzek środkowoeuropejskich Łaby i
Renu, Odry i Wisły oraz wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku (chociaż bursztyn bałtycki miał tu
mniejsze znaczenie) na południe Europy do Etrurii i Italii. Handlowali nim Grecy, Etruskowie, Ligurzy,
Fenicjanie. Grecki podróżnik Pyteasz z Massali, który wyruszył w daleką i niebezpieczną podróż w poszukiwaniu cyny i dla zbadania regionów dalekiej Północy, pisał o bursztynowej wyspie Thule, na której brzegi
morze wyrzucało bursztyn, a mieszkańcy zbierali i handlowali nim. W III w. p.n.e. szlaki bursztynowe spopularyzowali Celtowie, którzy rozprzestrzenili się ze swoich siedzib w dorzeczu górnego Renu, Dunaju i
Menu na znaczne tereny Europy Środkowej. To właśnie Celtowie mieli odkryć przed Rzymianami
szlaki bursztynowe wiodące nad Bałtyk.

Sokrates TAŃCZĄCY

W okresie wpływów rzymskich (I-IV w. n.e.) szlak bursztynowy połączył wybrzeże Adriatyku i Bałtyku,
prowincje cesarstwa rzymskiego z nieznanymi krainami dalekiej Północy, tajemniczym Barbaricum.
Historycy twierdzą, że dzięki szlakom bursztynowym wieści o nieznanych krainach i ludach Europy
Północnej o kilka tysięcy lat wcześniej dotarły do cywilizacji świata starożytnego. Główny rzymski szlak
bursztynowy wiódł od północnych wybrzeży Adriatyku (z Akwilei) przez Panonię nad środkowym Dunajem, Emonę (Lublana), Celje, Poetovio (Ptuj), Savarię (Szombathely), Scarbantię
(Sopron), do Karnuntum (Petronell), Vindobony (Wiedeń) po granice imperium rzymskiego
nad Dunajem i dalej w kierunku Bałtyku, na tereny bursztynonośne leżące między dzisiejszym
Gdańskiem a Królewcem. Handlem zajmowali się wówczas pośrednicy sprzedający towar w faktoriach.
Niewielu kupców rzymskich wybierało się na tereny dzikiej Barbarii. W okresie wędrówek ludów (IV-VI
w.), kiedy to pod naciskiem napływających do Europy Hunów i Awarów plemiona germańskie wtargnęły
na obszar Imperium Romanum, rozpoczął się czas wielkich przemieszczeń wewnątrz "barbarzyńskiej"
Europy Środkowej i Wschodniej. Spowodowało to upadek znaczenia dotychczasowych szlaków bursztynowych i ich przesunięcie na wschód; biegły one wówczas znad Bałtyku wzdłuż Wisły i Sanu,
następnie przez Karpaty i Dniestr do Morza Czarnego. Szlak bursztynowy kontrolowany był przez
plemiona Germanów wschodnich; nic dziwnego, że należeli wówczas do najbogatszych spośród
Germanów. We wczesnym średniowieczu prowadzono też ożywioną wymianę handlową na innych
szlakach handlowych o dalekim zasięgu prowadzących od Bałtyku, Dnieprem i Wołgą do krajów arabskich,
a także odbywała się wymiana handlowa pomiędzy ludnością skandynawską, bałtyjską, fińską i zachodniosłowiańską.
Opracował: Jędrek Machura kl.Ic

Sokrates TAŃCZĄCY
SŁOWNICZEK ŁACIŃSKICH SENTENCJI
A
Ama nos et vale- Kochaj nas i żegnaj
Ardua prima via est - Pierwsza droga jest
stroma
F
Fames artium magistra - Głód
nauczycielem sztuk
L
Labor omnia vincit - Praca wszystko
zwycięża
M
Maiori cede - Ustąp starszemu

N
Non omne, quod nitet, aurum est - Nie
wszystko złoto, co się świeci
P
Parva domus, parva cura - Mały dom, mała
troska
Q
Quot homines, tot sententiae - Ilu ludzi
tyle zdań
R
Repetitio est mater studiorum - Powtórka
jest matką nauk

Historia pewnego jaja ... c.d.

SŁOWNICZEK do Historii pewnego Jaja…
W tym numerze Sokratesa TAŃCZĄCEGO zamieściliśmy komiks dla
ambitnych☺ tzn. tylko w wersji łacińskiej! Ale bez obaw dla "leniwców
pospolitych", tudzież tych bardzo zapracowanych czytelników,
zamieszczamy tłumaczenie☺ A oto ono:
1. a) Cześć, co słychać?
b) Cicho. Właśnie zaczyna się mój ulubiony program kulinarny
2. a)Uwaga, uwaga. Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku gościmy
Wielkiego Mistrza, który zdobył Grand Prix Patelni w 2004r.
b) Cicho!!
c) Ale co się stało?

“Ab ovo”
Od jaja (od początku)

3. a) Witam wszystkich telewidzów!!...
b) Podaj mi kartkę. Muszę mieć ten przepis. Tylko szybko.
c) Ależ uspokój się. Już ci daję.
4. a) Dzisiaj mam dla Państwa specjalny, wyjątkowy…
b) cicho bądź!!
c) Ale…
5. a) Przepis na pyszną, wyśmienitą, jedyną w swoim rodzaju…
b) No, dalej…
6. a) JAJECZNICĘ!
b) Wyłącz to. No i co tam u ciebie słychać, moja droga?

