„Ile waży miecz?” Historia obrasta w coraz to nowe mity, a potoczna jej świadomość
kształtuje się bardziej na podstawie seriali i filmów, niż rzetelnych publikacji. Miecz musiał
być bardzo ciężki, skoro Skrzetuski w „Ogniem i mieczem” miał kłopot, by go dźwignąć jedną
ręką, prawda? Tak, jeśli założymy, że Sienkiewicz był historykiem i archeologiem
eksperymentalnym...
To ile waży ten miecz?
Konkret czwarty to Skwer Historii. Historii innej, niż ta, z którą obcujemy na co dzień. Nie tej z
nudnych lekcji, zakurzonych ekspozycji muzeów, czy pożółkłych kart opasłych tomiszczy. Historii
odtwarzanej przez pasjonatów, którzy zakochali się w jakimś okresie naszych dziejów, i postanowili
przywrócić ją do życia. Spędzają swój czas wolny na badaniu swojej epoki, zbieraniu różnorakich
źródeł – zarówno archeologicznych, jak i ikonograficznych, odkrywaniu na nowo dawno minionych
dziejów. Odkrywanie to jest inne, niż w przypadku zwykłych historyków, których najczęściej
bardziej interesują wielkie wydarzenia, szerokie przemiany społeczne, wojny i polityka. Odtwórcy
zajmują się codziennością odtwarzanego okresu. Kompletując swój strój, wyposażenie, uzbrojenie,
starają się przywrócić do życia postać sprzed lat stu, pięciuset, tysiąca...
Skwer Historii przeniesie nas aż w czasy paleolitu – z tego okresu pochodzą najstarsze zabytki,
jakich repliki będzie można zobaczyć na stoisku Koła Naukowego Studentów Archeologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Fragmenty ceramiki, jak i kopie zabytków wykonanych z metali,
pochodzących z naszego regionu (między innymi z Trzcinicy) reprezentują szeroki okres dziejów,
aż
po
średniowiecze.
Ponadto studenci archeologii zaproszą dzieci do wspólnych mini wykopalisk, a także do warsztatów
lepienia naczyń glinianych dawnymi metodami. Nie ma lepszego sposobu na zainteresowanie
historią
najmłodszych,
niż
poprzez
wspólną
zabawę.
Terra Ferrata to grupa, która sięga do starożytności. Ale to nie jest ta powszechnie znana
starożytność greckich tog i rzymskich legionistów. Grupa prezentuje mieszkańców m. in. obecnych
ziem polskich, ówcześnie przez Rzymian zwanych barbarzyńcami. Skupiając się na okresie
przełomu er członkowie grupy prezentują nieznane szerzej bogactwo kultur ludów żyjących poza
granicami Imperium Rzymskiego. Zajmując się tą epoką w tym obszarze napotykają oczywiście na
spore trudności – przede wszystkim brak źródeł pisanych. Odtwórstwo takie opiera więc głównie na
gromadzeniu danych pochodzących z badań archeologicznych, a wiedza o starożytności Europy
wciąż poszerzana jest o nowe odkrycia. Terra Ferrata prezentuje zarówno ubiór i utensylia, jak i
rzemiosło
oraz
uzbrojenie
odtwarzanej
epoki.
Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego zaprosi w czas Grunwaldu, czyli rozkwitu średniowiecza.
Tutaj również zobaczyć będzie można stroje, wyposażenie i broń z epoki. Bez wątpienia ta grupa
najlepiej wpisuje się w typowe wyobrażenie o tym, jak prezentowali się średniowieczni rycerze,
cywile i białogłowe. Dla ciekawych gratką będzie możliwość przymierzenia hełmu czy dotknięcia
zbroi, a także dość szeroki przegląd uzbrojenia używanego na przełomie XIV i XV wieku. Dla
fanów Robin Hooda udostępniony zostanie tor łuczniczy z replikami łuków dawnych różnych
typów i naciągów. Członkowie grupy chętnie też odpowiedzą na pytania odwiedzających, ku
których
uciesze planowanych
jest
też
kilka pojedynków
między zbrojnymi.
Nie byłoby jednak pełnego obrazu średniowiecza bez muzyki tej epoki. Dzięki Zespołowi Muzyki
Dawnej Vox Angeli będzie można usłyszeć jak grano i śpiewano stulecia temu. Członkowie zespołu
dokładają ogromnych starań, by przywrócić do życia oryginalne brzmienia średniowiecznych
utworów. Co więcej, używają w tym celu replik dawnych instrumentów. Kontakt z Vox Angeli
niewątpliwie zmienia wyobrażenie o muzyce dawnej, której obraz w naszej świadomości kształtują
chwytliwe, lecz mające niewiele wspólnego z prawdą historyczną, ścieżki dźwiękowe filmowych
hitów. Skwer Historii Dnia Odkrywców to jedyne miejsce, gdzie historię wieków średnich można

nie tylko na żywo zobaczyć, ale i usłyszeć! Zmierzając ku czasom nowożytnym trafimy na
odtwórców ze Stowarzyszenia Sokole Gniazdo.
Od czasów najdawniejszych, aż po XIX wiek – Skwer Historii daje szansę, by dotknąć żywej
historii.

