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NAUKOWE WAKACJE, CZYLI LETNIE SEMINARIUM 
W EUROPEJSKIM CENTRUM KULTURY W DELFACH 

7–18 SIERPNIA 2009 ROKU

Europejskie Centrum Kultury w Delfach organizuje dziesięciodniowe letnie 
seminaria dla nauczycieli języka starogreckiego i kultury antycznej w szkołach 
średnich i wyższych. Co roku zaproszenie do uczestnictwa przypada innemu kra-
jowi europejskiemu. Rok 2009 okazał się szczęśliwy dla Polski. Dzięki zaanga-
żowaniu profesor Krystyny Bartol oraz profesora Jerzego Danielewicza z Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, polskich koordynatorów programu, 
7 sierpnia wyruszyła do Grecji blisko czterdziestoosobowa grupa fi lologów 
klasycznych z całego kraju. W jej skład wszedł siedmioosobowy zespół wykła-
dowców i doktorantów z Uniwersytetu Warszawskiego, a ponadto reprezentanci 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Uniwersytetu Wrocławskiego, a także nauczyciele uczący języka starogreckiego 
w szkołach licealnych. 

Europejskie Centrum Kultury w Delfach (ECCD) to miejsce szczególne nie 
tylko ze względu na charakter swojej działalności, ale i z uwagi na otaczającą 
je przyrodę. Położone na stromych zboczach gór Parnasu, znajduje się w pobli-
żu ruin starożytnego sanktuarium, gdzie mieścił się przybytek słynnej wyroczni. 
Z okien i tarasów Centrum roztacza się przepiękny widok na Zatokę Koryncką, 
za dnia zasnutą mgiełką, nocą tajemniczo lśniącą od świateł położonych nad nią 
miasteczek. Podstawowym celem działalności Centrum, kierowanego przez pro-
fesora Christodoulosa Yiallouridesa z ateńskiego uniwersytetu Panteion, jest pro-
mocja kultury greckiej. Program przygotowanego dla nas seminarium obejmo-
wał szereg wykładów poświęconych różnym aspektom kultury starożytnej Grecji 
i nauczania języka starogreckiego. Swoje odczyty w języku angielskim wygłosili 
profesorowie greccy z Narodowego Uniwersytetu imienia Joannisa Kapodistria-
sa w Atenach (Dimitris Polychronakis, Christos C. Tsagalis, Stelios Virvidakis, 
Georgia Xanthaki), z Uniwersytetu Kreteńskiego w Rethimno (Lucia Athanassa-
ki i Athina Kavoulaki), z Uniwersytetu Peloponeskiego w Tripolis (Zacharoula 

MEANDER 1–4/2008



Naukowe wakacje w Delfach 285

Petraki), z Uniwersytetu imienia Arystotelesa w Tesalonikach (Filimon Peonidis) 
oraz profesor Ewen Bowie z Oksfordu. Z wykładami na temat greckiej staro-
żytności wystąpili również znani polscy uczeni, profesorowie: Krystyna Bartol 
(UAM), Jerzy Danielewicz (UAM), Gościwit Malinowski, (UWr), Krzysztof Na-
wotka (UWr), Stanisław Stabryła (UJ), Alicja Szastyńska-Siemion (UWr). 

Mimo napiętego programu wykładów mieliśmy także wystarczająco wiele 
czasu na rekreację. Dzięki staraniom i życzliwości pana Periklisa Spatoulasa 
z Biura Prasowego ECCD, niestrudzonego organizatora naszego pobytu, mogli-
śmy odwiedzić najciekawsze zabytki znajdujące się w okolicy Centrum. Po cyklu 
wykładów poświęconych wykopaliskom archeologicznym w Delfach, zwiedzi-
liśmy kompleks ruin starożytnego sanktuarium pod przewodnictwem pani Rosi-
ny Kolonii, dyrektor delfi ckiego Muzeum Archeologicznego. Zaoferowano nam 
również dwie wycieczki: do słynącego ze swych XI-wiecznych mozaik i ścien-
nych malowideł bizantyńskiego klasztoru Św. Łukasza, a także do górującej nad 
miasteczkiem Nafpaktos olbrzymiej twierdzy Lepanto, w pobliżu której w 1571 
roku rozegrała się słynna bitwa morska Świętej Ligi z fl otą turecką.

Resztę wolnego czasu każdy mógł wykorzystać zgodnie z własnymi upo-
dobaniami. Do wyboru były: leniwe spacery po sennym miasteczku, którym są 
dziś Delfy, degustacja win w lokalnych tawernach, przechadzki wśród cyprysów 
przy akompaniamencie niemilknących chórów cykad, a wreszcie rozgrzana plaża 
i słona woda Zatoki Korynckiej w oddalonej o kilkanaście kilometrów miejsco-
wości Itea. Dodatkową atrakcją była doskonała, tradycyjna grecka kuchnia, jaką 
mogliśmy delektować się podczas codziennych posiłków w Centrum.

Pobyt w Delfach okazał się wydarzeniem ze wszech miar wyjątkowym. Było 
to bowiem udane połączenie seminarium naukowego z wakacyjnym wypoczyn-
kiem. Nie sposób także pominąć milczeniem integracyjnego wymiaru tego spo-
tkania. Codzienne wykłady stały się okazją do nawiązania znajomości z uczo-
nymi greckimi i do zacieśnienia kontaktów między przedstawicielami różnych 
uniwersytetów z naszego kraju. 

ARGUMENTUM

Describitur seminarium mense Augusto anni MMIX Delphis peractum, ad 
quod Graeci viri docti invitaverant philologos classicos Polonos.


