
"Albowiem […] Łado, Jassa, Kuja, Nija […] które są 
[...] imionami bożków tu w Polsce czczonych, 

jak zaświadczają niektóre kroniki samych Polaków…" 
-- Łukasz z Wielkiego Koźmina (1370 - 1412)

 

"Naprzód tedy Polacy, Pomorczycy, Mazurowie ty 
naprzedniejsze bogi mieli: Jowisza, którego zwali Jessa, 

tego chwalili za wszechmocnego i za dawcę wszech dóbr..."
-- Maciej Stryjkowski (1547 - 1593)

 

"[…] a jich broni Jaster" 
"[…] a w barabónach Jastrzëbóg – biôjta jich szëkac" 

"[…] Jastrzëbóg, on tam pewno je…"
-- Porzekadła kaszubskie

 

Jasz - niebiański Bóg Polan

Najbardziej tajemniczy z Bogów dawnych Polaków: niebiański Jassa, a właściwie Jasz lub Jasza. 
Po blisko półrocznych poszukiwaniach,  w których materiały zebrali  i  przedyskutowali  wspólnie 
Grzegorz Niedzielski, Kazimierz Perkowski i Wojciech Jóźwiak, wskazać możemy na następujące 
powiązania: 

1. W źródłach historycznych bóg Jassa / Jessa jest jednym z bogów wymienianych najczęściej, a 
określanych jako polski: 

- Koźmińczyk (1405-1412),(Yassa, żywy obrzęd wiosenny i nieznane wcześniejsze kroniki).
- Statua provincialia (1420), (Yassa).
- Sermones Cunradi (1423), (Yassa/Ysaya).
- Postilla Husitae przed (1450) (Yesse).
- Glosa przy S.Adalberti (vita ~1450), (agyejsze).
- Roczniki Długosza (1455), (bóg Jowisz-Jessa). 
- Kronika Miechowity (1521), (Jessa).

2. Polański Jassa / Jessa czczony był, jak wynika ze źródeł średniowiecznych, przede wszystkim w 
okolicach równonocy wiosennej, ale prawdopodobnie i jesiennej (oraz poranka i zachodu) poprzez 
uczty ofiarne z wykorzystaniem głazów z wnękami ofiarnymi. Analiza porównawcza wskazuje, iż 
mógł to być bóg-wojownik na białym rumaku, ale także przyjazny gospodarz i dostarczyciel dóbr, 
analogicznie jak zachodniolechicki Świętowit i ożywiający przyrodę jak zachodniolechicki Jarowit 
i wschodniosłowiański Jaryło - bogowie o cechach gromowładnych.



3. Najbardziej prawidłowa wymowa to Jasz/Jasza lub Jas/Jasa choć w zależności od regionu mogły 
pojawiać się inne formy, np Jaś/Jaśa (por. polscy: Jasień=Jaś=Jaszink). Większość znaczeń o takich 
rdzeniach ulega licznym modyfikacjom  (s-ś-sz-ź-z,  a-e-o-u).  Imię  Jassa wykazuje silne związki 
znaczeniowe  z  jasnością  niebios,  po  czym  najprawdopodobniej  ekspanduje  na  inne  pola 
znaczeniowe (jaść, jasion, jasieł itd).

4.  Słowianie  w  odniesieniu  do  polskiego  Jassy/Jessy  kwalifikują  się  do  grupy  ludów 
indoeuropejskich  gdzie  rdzeń  *ansu  (pan,  władca,  bóg) przechodzi  na  bóstwa  najwyższe  i 
niebiańskie, czyli również:  Celtowie -  Esus,  Germanie -  Ass, Sarmaci -  Uaszo (również plemię 
Jassowie),  Persowie  -  Asza/Asura.  Spokrewnione  znaczeniowo  indoeuropejskie  *awes-,  aus-, 
*awsa- (świecić, błyszczeć) objawia się natomiast w imieniu kaszubskiego boga Jaster/Jastrzebóg 
(jak dotąd ignorowanego w komparatystyce), a kulturowo najbliższego polańskiemu Jassie/Jessie. 
Oraz  u  rosyjskiego  boga  Usień/Awsień,  a  na  gruncie  bałtosłowiańskim  u  łotewskiego  boga 
Jeusens/Jusens/Usinsz.

5. Interpretatio romana w odniesieniu do Jassy wydaje się  być  najbardziej  prawidłowe, jeśli  w 
pierwszym rzędzie  zastosować  je  nie  tyle  do  Jowisza  co  do  dwu-  lub  czterogłowego Janusa, 
uważanego za poprzednika Jowisza. Janus dzierży klucz (por. polski herb Jasieńczyk i góra kultowa 
św.Piotr/Połom na kopcach jasienickich) analogicznie jak u wszystkich Słowian ludowy św. Jerzy, 
który  otrzymuje  klucz  od  Matki  Boskiej  lub  Marzanny(sic!).  Janus  jest  również  bogiem 
wędrującym  jak  słowiańscy  Świętowit  i  Jaryło  oraz  postacie  władców  wędrujących  z  legend 
polskich.

6. Wiele wskazuje za tym, że święte zwierzęta Jassy/Jessy (obok wspomnianego powyżej białego 
rumaka) to orzeł, jastrząb i jaskółka. Jesion podobnie jak dąb, posiada wszelkie znamiona drzewa 
gromowego, w tym w wierzeniach ludowych moc odstraszającą węże (symbolizujące świat bóstw 
podziemi).  Zwrócić  tu  można  uwagę  także  na  kwiat  jasieniec piaskowy oraz  chaber,  dawniej 
zwany również jasieńcem.

I więcej w poniższym artykule.

Jasz - polański bóg niebios
Grzegorz Niedzielski

Spis treści:

1. Jasz czy Jassa?
2. Jasny bóg
3. Jaster
4. Usień i klucze
5. Jesion
6. Pan urodzaju
7. Uczta i karczma



1. Jasz czy Jassa?
 

O Jessie, według przekazu Długosza - słowiańskim Jowiszu, pisałem już  w książce  Królowie z  
gwiazd[1]. Postać ta jest jednak na tyle tajemnicza i zawiera tak wiele możliwości interpretacji, że 
poruszony przeze mnie temat w żaden sposób nie został wyczerpany i z całą pewnością można, a 
nawet  należy  go  rozwijać.  Lechicki  bóg  niebios,  odrzucony  przez  Aleksandra  Brücknera  jako 
wymysł Długosza, powoli powraca do łask, w dużej mierze dzięki błyskotliwym uwagom Leszka 
Kolankiewicza  zauważającego,  że  jego  imię  pojawiło  się  wcześniej  w  co  najmniej  czterech 
źródłach.  Porównanie  z  Jowiszem,  czyli  klasyczna  interpretatio  romana wymaga  jednak 
sprostowania  i  doprecyzowania.  Wspomniane  w  tym  miejscu  źródła  to  przede  wszystkim:

1. Tzw. rękopis BJ 1446, znajdujący się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej; czyli Postylla Łukasza 
z Wielkiego Koźmina, tzw. Koźmińczyka, rektora Akademii Krakowskiej (1410 – 1412).

2. Statuta provincialia breviter (ok. 1420 – 1422).

3. Częstochowski rękopis Kazań Konrada na rok liturgiczny (1423).

4. Postylla anonimowego, polskiego husyty (1450).

Formowanie się kanonu Długoszowego w XV wieku 
(Leszek Kolankiewicz).

  

Nie będę rozwodził się szczegółowo nad uzasadnieniem autentyczności tzw. panteonu Długosza, 
gdyż  musiałbym powtórzyć  tylko to,  co wcześniej  zostało powiedziane.  Zainteresowanych tym 
tematem odsyłam do książki Leszka Kolankiewicza  Dziady.  Teatr święta zmarłych oraz ustaleń 
Krzysztofa  Brachy  w  artykule  Tria  ydola  Polonorum  na  Zielone  świątki[2].  Sam  natomiast 
chciałbym zająć się bliżej imieniem i opisem funkcji boga. Koźmińczyk (1370 - 1412), potępiający 
pogańskie  obrzędy  obchodzone  w  Zielone  Świątki  wyraźnie  wymienia  imię  Jassy,  jako  boga 
czczonego w Polsce: 

"Nie ma innego imienia pod niebem, w którym możemy być zbawieni. Albowiem nie zbawia się  
człowiek w imię  Łado [Lada],  Jassa [Yas s a],  !Quia [Quia],  Nija  [Nia],  tylko w imię  Jezusa˂ ˃  
Chrystusa...  Nie  Łada  [Lada],  nie  Jassa  [Yassa],  nie  Nija  [Nia],  które  są  skądinąd imionami  
bożków tu w Polsce czczonych, jak zaświadczają niektóre kroniki samych Polaków…"[3]. 

Z kolei Długosz pisze o nim co następuje: 

„Jowisza  zaś  nazywali  w swym języku  Jessa,  wierząc,  że  od  niego jako  najwyższego z  bogów 
przypadały im wszystkie dobra doczesne i wydarzenia zarówno niepomyślne, jak i szczęśliwe. Jemu  
więc też większą aniżeli innym bóstwom cześć oddawali i częstszymi wielbili ofiarami.”

Ostatecznie, zebrawszy imię boga ze wszystkich źródeł, otrzymujemy je w następujących formach:
 

- yassa (Statuta provincialia breviter)

- Jessa (Długosz)

- agyessze (Kodeks krasnostawski)
- Ysaya, Yassa, Yesse (statuty synodów polskich z początku XV).

http://www.bogowiepolscy.net/gfx/image/inne/Kolankiewicz-Dziady-Tabela2.JPG


Czy  któreś  z  nich  reprezentuje  formę  pierwotną,  prawidłową  i  jak  należy  rozumieć  znaczenie 
imienia? Aleksander Brückner odrzucał Jessę, jako boga wymyślonego przez Długosza, jedynym 
bowiem śladem etymologii imienia jaki odnalazł, była partykuła życzeniowa ješa, znacząca „oby!”. 
Leszek Kolankiewicz usiłował odzyskać ją w roli źródłosłowu imienia boga, przez porównanie do 
innej,  popularnej  w  staropolszczyźnie  partykuły  życzeniowej  „bogdaj”,  znaczącej  „daj  Boże” 
(ponadto  wskazując  za  Włodzimierzem  Szafrańskim  na  możliwy  związek  z  celtyckim bogiem 
Esusem). Wszystko to nie wyklucza pochodzenia  ješy od imienia boga[4]. Tym sposobem jednak 
nie tłumaczy znaczenia miana Jessy. Powstaje też problem zapisu - nie wiemy która forma była 
najbardziej zbliżona do pierwowzoru i jak mogła ją zniekształcić osoba kronikarza. Czy na pewno 
długoszowy Jessa jest postacią prawidłową? 

"Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego"
Jan Długosz. Wydanie z roku 1615.

Przeprowadziłem w tym celu poszukiwania w obrębie nazw miejscowych oraz imion. W przypadku 
pierwszych,  w  Słowniku  geograficznym  Królestwa  Polskiego  i  innych  krajów  słowiańskich[5] 
odkryłem, że nazwy oryginalnie wywodzące się od pni  jas-, jes-, zostają w zniemczonym zapisie 
łacińskim  zniekształcone  do  formy  zawierającej  złożenie  długiego  i  krótkiego  „s”:  -ss-, 
charakterystycznego dla starej pisowni języka niemieckiego. Podaję przykłady:

Jaserń – Jessern

Jaseń – Jessen

Jaseniec – Jessnitz

Później zapis zmienia się, przyjmując rozpowszechnioną we współczesnym niemieckim pisownię 
-sch-:

Jasiona – Jeschiona

Jesiona – Jeschionne

Jesionna – Jeschona

http://www.bogowiepolscy.net/relacja-dlugosza.html


Podobne  zjawisko  zachodzi  przy  zapisie  imion.  W dokumentach  związanych  z  Jasieńskimi  – 
Jasińskimi herbu Gozdawa i  Poronia z terenów Pomorza i  Kujawsko – Pomorskiego, następuje 
przemiana:

- najstarsze zapisy, 1465 rok: Jazinski, Jazienski, Jasińsky, Jasieński;

- rok 1466: Jasieniec, Jasinski, ale również: Jassinski, Jassienski;

- lata 1467 – 1471: Jeszniszky, Jessenczsky, Jasszynski, de Jassyenyecz;

- później: Iasziński, Iasieński, Iasiński, Yasinski, de Jaszinski, Jaszinski, ale również z niemieckim 
złożeniem głosek -sch- : Jaschinski, von Jaschinski, Jaschinsky, Jaschensky[6].

Wniosek  z  tego  taki,  że  forma  imienia  boga,  podana  przez  Długosza  jako  Jessa, 
najprawdopodobniej  nie  jest  postacią  pierwotną,  ale  zniekształconą  przez  autorów  zapisów, 
posługujących się  łaciną.  Łaciński alfabet nie posiadał  prostego odpowiednika fonetycznego dla 
słowiańskich głosek  ś / sz. Jak podaje Edward Polański w artykule  Reformy ortografii polskiej –  
wczoraj, dziś, jutro do 1440 roku, gdy Jakub Parkoszowic, rektor Akademii Krakowskiej i autor 
traktatu  o  ortografii  polskiej,  zaproponował  nowy  sposób  oznaczania  spółgłosek  twardych  i 
miękkich, literą "s" oznaczano aż sześć różnych dźwięków: s, ś, š (czyli sz), oraz z, ż, ź. Niektórzy 
autorzy  dla  oddania  używanych w mowie  polskiej  dźwięków zaczęli  używać  dwuznaków (np. 
wzmiankowanego  ss)  i  trójznaków (sch,  jak  w  schuka,  czyli  "szuka").  W ten  sposób  w  Bulii  
gnieźnieńskiej pojawiają się  Curassek, czyli Kurasek, czy  Cosussec - Kożuszek[7]. Rzeka Jasieł, 
prawy  dopływ  Wisłoki,  to  w  zapisach  średniowiecznych  Jassel,  Iassel,  Iasol,  czy  Jasel[8].  

Jaka forma imienia byłaby zatem prawidłowa? Jeśli  wziąć  pod uwagę  podane wyżej przykłady, 
należałoby postulować formę Jasz(a) / Jas(a) opartą na rdzeniu jas-, oraz możliwe pochodne Jaś(a) 
/ Jaz(a) / Jaź(a) / Jaż(a), z możliwością przechodzenia samogłoski „a” w „e”. Andrzej Bańkowski, 
w  Słowniku  etymologicznym języka  polskiego,  przy  okazji  hasła  „Jaź”[9]  podaje,  że  wcześniej 
mogła istnieć nazwa osobowa Jaź, w XIII – XIV wieku trudna do odróżnienia od imienia Jasz, a 
taka najprawdopodobniej powstałaby z doprowadzenia w bezpośredni sposób do pierwotnej formy 
Yassy.

1. Niedzielski G., Królowie z gwiazd. Mitologia plemion prapolskich, Wydawnictwo Armoryka,  
Sandomierz 2011, str. 101 - 107
2. Kolankiewicz L., Dziady. Teatr święta zmarłych, Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 1999, str. 415 -  
467 oraz Bracha K., Tria ydola Polonorum na Zielone świątki... (w: Sacrum pogańskie - sacrum 
chrześcijańskie, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2010), www.bogowiepolscy.net/postylla.html
3. Kolankiewicz L., dz. cyt., str. 416 - 417
4. Kolankiewicz L., dz. cyt., str. 436 -437. Zauważmy przy okazji, że pokrewna partykuła życzeniowa 
'bodaj', łączyłaby się w ten sposób z imieniem czczonego na Łyścu Boda.
5. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 3, Warszawa, nakł.  
Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914 , http://dir.icm.edu.pl/pl?start=76
6. http://kptg.pl/forum/viewtopic.php?t=56 za Acten der Ständetage Preussens, Königlichen 
Antheils (Westpreussen). Bd. 1, 1466-1471, strony: 26,  
424,433,452,454,482,484,487,493,515,516,518,519,547 ;
7. http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/PTJ/b/b60_029-046.pdf
8. http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=6751
9. Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego. Tom I, PIW, Warszawa 2000, str. 580

http://www.bogowiepolscy.net/postylla.html


2. Jasny bóg

W książce  Królowie  z  gwiazd zaproponowałem  dwie  możliwe  drogi  powstania  imienia  Jessy. 
Pierwsza  posiada  związek  z  ie.  *ansu -  „pan,  władca,  bóg”,  pojawiającym  się  w  imionach 
germańskich  Asów i wedyjskich  Asurów,  grup bogów oraz etnonimach Sarmatów, którzy zwali 
siebie Asami ( jedna z grup plemiennych używała nawet nazwy Jassowie). Rdzeń *ansu przechodzi 
szereg  transformacji  i  pojawia  się  w  sanskryckich  określeniach  boga  –  Iś,  Iśa,  Iśana,  blisko 
związanych z pochodnym jaśas– znaczącym "blask, zaszczyt, szczytny” (oznaczając także jedną z 
postaci Bhagawany) ma więc analogiczne znaczenie do lepiej znanego ie. *di - „świecić, jaśnieć”, 
od  której  formy  pochodzą  imiona  Jowisza,  Djausa,  Dzeusa  (Zeusa),  Dievasa  i  innych  bogów 
niebios.  Naszą  rodzimą  analogią  do  nich  są  takie  określenia,  jak  jasny,  jaśnia („blask”),  jaska 
(„gwiazda”), opierające się już na naszym własnym, słowiańskim rdzeniu jas(k)-. Druga etymologia 
wiązała się  z terminami związanymi z jedzeniem, dokładnie z ucztą  ofiarną,  czyli  jościem oraz 
ogólniej  jeściem (jedzeniem) oraz jaszczem, wgłębieniem czy rodzajem miski, przez co pojawiają 
się analogie do wedyjskiego – iśta oraz irańskiego – yasta, określeniami ofiary i samego ofiarnika – 
yaśtar[10].  Dla porównania przypomnę,  że formy imienia długoszowego Jowisza – Jessy,  jakie 
pojawiają się we wcześniejszych zapisach, to Yassa, Ysay, Yesse, Jasz (Yassa).

Jaśnia - staropolska janość, 
światło dzienne, jawa.

Plemię boskich Assów 
(rdzeń nazwy wspólny dla wielu 

ludów indoeuropejskich).

Jeśli porównamy teraz Jasza z germańską nazwą plemienia bogów, to musimy pamiętać o dwóch 
formach, jakie ona przyjmowała:  anss i  ass. Ta druga nazwa odnosiła się  w staroislandzkim do 
„belki” w znaczeniu rzeźbionego, drewnianego słupa z wyobrażeniami bogów, przez co próbowano 
nawet w przeszłości wywodzić germańską nazwę bogów od słupa kultowego, co jak podaje Leszek 
P. Słupecki jest wyraźnie chybione. Raczej należałoby mówić o wtórnym procesie przejęcia terminu 
„bóg” przez jego kultowe wyobrażenie. Więcej wspólnego asowie mają z irańskim ahura / asura, o 
identycznym znaczeniu,  czy  łacińskim  anima -  „dusza”  oraz  gockim  usanas -  „oddychać”,  co 
nawiązuje do kojarzenia postaci boga z oddechem, natchnieniem, duchem (podobnie w grece theos– 



"bóg" związany jest z thyō / thynō - "wieję")[11]. Czy naszego Jasza przejęliśmy tym sposobem od 
German lub irańskich Sarmatów? Możliwe, ale niekoniecznie, bo ie. rdzeń  *ansu - „pan, władca, 
bóg”, pojawia się jako wspólny dla ludów indoeuropejskich. Jak widać z przykładów germańskich i 
irańskich,  głoska  „n”  może  zanikać  i  wtedy  zamiast  rdzenia  *ansu- mamy  *asu-  /  *as-,  przy 
charakterystycznym, słowiańskim nagłosie sprawiającym, że na początku wyrazów przed i, ь, ě, e, 
ę,  pojawia  się  głoska  „j”,  dające  formę  jas-.  A więc  Jasz(a),  może  znaczyć  pierwotnie  „Pan / 
Władca / Bóg”, odmiennie niż w większości języków zachodnioeuropejskich, gdzie pochodzi on od 
*di-, które istnieje jeszcze w bałtyjskim określeniu boga niebios Dievsa. Możliwe są tutaj wpływy 
irańskie (sarmackie lub scytyjskie), zarówno na Słowian, jak i German, bo u Irańczyków dew stało 
się określeniem demona, antyboga, a bóg to ahura / asura. Podobne określenie boga istniało także u 
Celtów, czczących  Esusa, którego imię także pochodzi najprawdopodobniej od  *ansu- i oznacza 
„Pan / Władca / Bóg”. Obydwa terminy łączą się z sobą w wyobrażeniu postaci boga i króla, jako 
„Jasnego [Pana]”, występuje tutaj bowiem ekwiwalencja:

jasność / blask ↔ władza / panowanie ↔ bóg ↔ władca / król

Rzymski  Jowisz  nosił  przydomek  Lucetius,  „Jaśniejący,  Błyszczący”,  a  pierwotnie  zwany  był 
Diovis  "Błyszczący"  i  Diespiter -  „Ojciec  (-piter)  Dnia  (dies-).  Później,  pierwsza  głoska („d”) 
zanikła i pojawiła się forma Iovis– Jowisz. Podobne źródło mają imiona innych, indoeuropejskich 
bogów niebios, Dzeusa, Diewasa, Djausa, wywodząc się od ie.*di-„świecić, jaśnieć”. Co ciekawe, 
w językach słowiańskich rdzeń  di- oznaczający kiedyś  boga pojawia się później w określeniach 
diabła –  djasek, dies, dias, skąd przekleństwo „do djaska!”. Podobnie jak w łacinie, przy zaniku 
głoski „d”, pień słowotwórczy daje formę jas- znaczącą „jaśnieć, błyszczeć”, jak w ruskiej nazwie 
jasnej gwiazdy –  jaski,  czy naszej jasności.  Etymologię  i  znaczenie imienia Jessy /  Jasza,  jako 
„Jaśniejącego [Boga]” można więc wywieść wprost od „jasności”. Na tym nie koniec porównań. 
Osetyński, czyli pierwotnie sarmacki Uasho / Washo (washa - przysięga), bóg strzegący przysiąg, 
powiązany jest z adygejskim terminem wašo - "nieboskłon", a pochodnym od niego jest wašxwa - 
"grom i błyskawica". Irańskim odpowiednikiem terminu wašo jest aša - "prawda, boski porządek". 
Forma irańska wymawiana "asza", co jest również imieniem irańskiego boga Asza, niebiańskiego 
kapłana i ducha ognia, przy słowiańskim nagłosie może dać wprost formę "Jasza". Uzasadnione 
byłyby  tym  sposobem  uraniczne  i  piorunowe  cechy  Jasza.  Co  ciekawe,  w  archaicznym 
słowiańskim, zachowanym dzisiaj tylko w kaszubskim, głoska "j" wymienia się na "w", w który to 
sposób "jutro" przybiera postać  "witro" (w Poznańskim istnieje miejscowość  Jutroszyn, dawniej 
Jutrogoszcz z oboczną nazwą Witrogoszcz), skąd scs. werd - "jasny", stpol. wiodro - "jasna pogoda, 
upał".  Również  osetyński  /  sarmacki  bóg  Waszo  mógłby  więc  przybrać  przy  wymowie  przez 
Słowian formę Jaszo / Jasza.

10. Niedzielski G., Królowie..., dz. cyt., str. 104 - 105
11. Słupecki L.P., Mitologia skandynawska w epoce Wikingów, Nomos, Kraków 2003, str. 77



3. Jaster

Na powyższym nie koniec, istniała bowiem staropolska oraz staromorawska forma terminu "jasny" 
w  formie  "jastny".  Co  ciekawe,  od  jast- pochodzi  również  nazwa  jaskółki,  dawniej  jastkółki. 
Przypomnę,  że  ptak  ten,  gdy  uwił  gniazdo  przy  posągu  rugijskiego  boga  Rujewita, 
najprawdopodobniej  boga  gromu i  niebios,  nie  został  przepędzony,  ale  pozwolono  mu  zostać. 
Jaskółka jest ptakiem wiosny, przynoszącym ciepłą porę roku. Jerzy Treder podaje jednak jeszcze 
ciekawszą informację z obszaru Kaszub, a dokładnie Swarzewa: 

"To je grzéch zabic jaskùlkā. Chto bë zabił jaskùlëcā, tegò trzasnie piorën"[12].

Widać tutaj bezpośrednie związki ptaka z gromem i w domyśle – władającym nim bogiem. Od jast- 
pochodzić  może  również  jastrząb,  w  najdawniejszych  zapisach  jastram,  z  którego  etymologią 
językoznawcy mają problem, wywodząc od  jastry - "bystry", co może być jednak derywatem od 
"jasnego",  podobnie jak  jazgot,  czyli  w pierwotnym rozumieniu,  wysoki  ton głosu, potocznie - 
hałas,  a  wiosenne  święta  piorunowego  boga,  później  św.  Jerzego  łączą  się  z  hałasem  dla 
"przepędzania  węży"[13].  Jastrząb  /  sokół  obok  orła  jest  podstawowym ptakiem poświęconym 
bogom uranicznym. Odpowiada konstelacji Orła, jako zoomorficznej formy przyjętej przez Zeusa. 

Jastarnia z lotu ptaka (digitalphoto.pl).

Nie to jednak jest najistotniejsze przy nawiązaniu do formy rdzenia  jast-, ale pojawiająca się  w 
kaszubskich legendach i przysłowiach postać  Jastera / Jastrzeboga.  Miejscem jego kultu miała 
być m.in. Jastarnia, o której miejscowe legendy twierdzą, że w pogańskich czasach była miejscem 
obrzędów ku czci Jastara / Jastrzeboga / Jastery, któremu składali ofiary rybacy[14]. Jastrzebogiem 
zwano również uroczysko pomiędzy miejscowościami Linia i Miłoszewo. Źródłosłów Jastrzeboga / 
Jastara  nie  jest  jednoznaczny.  Część  badaczy  (no.  Olesch  i  Thesaurus)  wywodzi  jego  imię, 
kojarzone  z  Wielkanocą,  kaszubską  jastra i  jastrë (Jastrowô  Niedzela -  Wielkanoc,  Jastrowi 
Pòniedzôłk - drugie święto wielkanocne, Jastrowô witrzniô - rezurekcja, Jastrowô jôdo - święcone, 
Jastrowé jôjkò,  Jastrowé piesnie), z działalnością chrześcijańskich misji anglosaskich na obszarze 
dolnoniemieckim, co miało miejsce w VIII-IX w. Wyraz miał potem dotrzeć na Pomorze poprzez 
zachodnich, słowiańskich sąsiadów. Bynajmniej nie jest to jednak oczywiste, jak bowiem słusznie 
zauważa  Schuster-Šewc,  termin  można  wywieść  od:  jastrit  –  "bystro,  jasno  patrzeć",  jaster– 
"bystre, jasne spojrzenie", jastor– "jasne, przezroczyste powietrze", jastrivý– "bystry, przenikliwy - 
o  wzroku,  spojrzeniu",  jastřit–  "bystro  patrzeć"[15].  Zgadza  się  to  z  postulowanym wcześniej 
znaczeniem imienia Jessy jako "jasnego", dając ponadto odwołanie do jasnej pory roku – wiosny i 
dawnego, wiosennego święta, później chrześcijańskiej Wielkanocy.

http://www.digitalphoto.pl/zdjecia/3114/


Współczesne życzenia kaszubksie z okazji Jastrowych Świąt 
(Wiadomości Sierakowickie, Pomorze Gdańskie) 

Anglosasi  czcili  na  początku  wiosny  boginię  światła  Eostrę  /  Ostarę,  skąd  germańska  nazwa 
wiosennego miesiąca, kwietnia - Ostarmenoth (Ostermonat). Na takie źródło kaszubskiego Jastera 
powołują się też naukowcy opowiadający się za germańskim źródłem jego imienia. Jednak Jaster 
jest bogiem, nie boginią. Jeśli kwiecień jest miesiącem Jastera, to warto zwrócić uwagę, że biskup 
bamberski Otton natknął się na święto boga Jarowita (który "okrywał ziemię zielenią") około 10 
maja[16]. Uwzględniając przesunięcie daty ze względu na używany wówczas kalendarz juliański, 
otrzymamy tym sposobem obecny 27 kwietnia. Znamienne że, w pobliskim terminie, 23 kwietnia 
obchodzono  później  dzień  św.  Jerzego,  a  27  kwietnia  obrzędy  Jaryły,  dosiadającego  białego 
konia[17]. Co więcej, jest to okres roku bliski ruchomym obchodom Zielonych Świątek, z okazji 
których  Koźmińczyk  gromił  wzywanie  pogańskich  bogów  Polaków,  m.in.  Jassy.  W 
zielonoświątkowych,  kaszubskich  obyczajach  ludowych  zachował  się  wybór  (uroczyście 
oprowadzanego  po  wsiach,  wespół  z  przystrojonym  kwiatami  wołem)  konnego  "króla 
pasterzy"[18], a w Wielkanoc na terenie Pomorza dla zapewnienia urodzaju chodzono z  siwkiem, 
białej maści koniem[19]. Co szczególne, określeń  Jasnoch, Jastroch, jasnox, jastrox używano na 
Kaszubach  właśnie  w  stosunku  do  zwierząt  maści  jasnosiwej,  w  pierwszej  kolejności  byków. 
Zwierzę to w wierzeniach wymienia się z koniem. "Siwym koniem" wymiennie z "siwym wołem" 
zwano w ludowych zagadkach księżyc[20].

XIX wieczny widok na Jüterbog.

Do imienia Jastera porównać można również słowiański rdzeń *ustro-, skąd jutro - "ranek", uścić  
się– "błyszczeć". Christian Knauthe podaje bóstwo czczone na Dolnych - Jutry Bóg i  Górnych 
Łużycach  -  Jutrny  Boh,  co  znaczy  "Bóg  poranny,  Aurora",  od  jutrny  /  jutry -  "poranny".  Od 
Jutroboga wzięło nazwę miasto Jüterbog (Jutrzybok) na zachód od dzisiejszych Dolnych Łużyc, co 
jest nazwą  rzeczywiście słowiańską[21]. Relacja Knauthego zwykle jest pomijana, gdyż  pisał  w 
XVIII wieku, ale w kontekście tego, co przedstawiłem wyżej, nie wydaje się zmyślona. Brückner 
pisze, że głoska "t" wsunęła się w pierwotny rdzeń *us-ro (zdaniem Bańkowskiego jut-r-) dopiero 
później,  więc pierwotnie imię  brzmiałoby: Jury Bog / Jurzny Boh. Rdzeń  *us- daje z nagłosem 
postać  *jus-.  Wiosna wywodzi się  od rdzenia  was- (ind.  wasanta - "wiosna",  wasara - "dzień", 
litewskie  wasara -  "dzień",  łac.  ver–  wiosna),  oznaczającego  jasną  porę  roku,  przy  którym, 
uwzględniając słowiańskie przechodzenie głoski "w" w "j", należałoby wskazać  i  na pień  jas-.  



Kaszubski Jaster, wiązany z wiosennymi obchodami Wielkanocy nie musi więc w żaden sposób 
pochodzić  od Eostry /  Ostary,  bo można go wywieść  z  rdzennego, słowiańskiego źródłosłowu, 
związanego  z  jasnością  i  jasną  porą  roku,  którego  odpowiedniki  istnieją  w  innych  językach 
indoeuropejskich. Być może Eostra / Ostara wpłynęła na końcową postać imienia Jastera, w takim 
przypadku pierwotnie Jutryboga lub Jurznyboga, ale i to nie jest pewne, bo rdzeń  jast- obok jas- 
również  poświadczony  jest  jednoznacznie  dla  języków  polskiego  i  kaszubskiego.  Co  więcej 
kaszubskie określenie Wielkanocy jako  jastra i  jastrë posiada swoje odpowiedniki na Łużycach. 
Jak podaje Oskar Kolberg: "Wielkanoc zowie się Jutry, w półn. zach. Witry, pod Mużakowem Jastry 
i  w  Dolnych  Łużycach  Jatry."[22]  Również  łużycka  obrzędowość  wielkanocna  odpowiada 
kaszubskiej - odbywa się  polewanie wodą, wodobranie, mycie, a  "Dziewki idą przed wschodem 
słońca do stawu po wodę, milcząc (służy na odmłodzenie i zdrowie)"[23].

W przypadku jast- / jas- najwyraźniej chodzi więc o wspólny, indoeuropejski rdzeń, przy którego 
poświadczeniu teorie o przejęciu terminu jaster z języka niemieckiego należy uznać za drugorzędne 
wobec  autochtonicznych.  Potwierdza  to  użycie  rdzenia  jast- w  wyrazach  nie  związanych 
bezpośrednio z Wielkanocą. Ich znaczenie, kojarzone z różnie pojmowaną "jasnością" nie mogło 
przejść do języka kaszubskiego w związku z germańskim terminem Ostara / Eostra. Rdzeń jest więc 
rodzimy,  a  podobieństwo  wynika  ze  wspólnych  korzeni  indoeuropejskich.  Do  tego  przysłowia 
ludowe wiązane z Jasterem - Jastrzebogiem wskazują, że jest on postacią autentyczną, powiązaną 
od dawna z wierzeniami: 

"Niech jima swiecy jastrzib a jich broni Jaster",

"W roczicërowim krzu mô diabeł młodi 
a w barabónach Jastrzëbóg– biôjta jich szëkac",

"Lëdze, dobrze zdrzëta, może w tëch zępach morë uzdrzita, 
chtërne dëszy Jastrzëbóg, on tam pewno je…"[24]

12. Treder J., Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym), [Fragmenty.  
Wybór i digitalizacja tekstu: Dark Żuroch-Czôpiewsczi],  
http://biblioteka.wejherowo.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=2954&from=&dirids=1
13. Składankowa M., Mitologia Iranu, WAiF, Warszawa 1989, str. 105
14. Samp J., Mitopeje pobrzeża Bałtyku, Marpress, Gdańsk 2009, str. 13 - 14
15. Pioch D., Jastrë czyli Wielkanoc, Wiadomości sierakowickie, Nr 4 (250) Rok XXIII kwiecień  
2011, str. 10 - 11
16. Gieysztor A., Mitologia Słowian, WUW, Warszawa 2006, str. 134
17. Szyjewski A., Religia Słowian, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, str. 122
18. Malicki L., Rok obrzędowy na Kaszubach, Gdańsk 1986, str. 45 – 46
19. Brencz A., Wielkopolski rok obrzędowy. Tradycja i zmiana, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań  
2006, str. 207-210
20. Bartmiński J., Słownik stereotypów i symboli ludowych t.I, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996,  
str. 169
21. Strzelczyk J., Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Rebis, Poznań 1998, str. 87
22. Kolberg O., Łużyce, PWM, Kraków 1985, str. 123 
23. Kolberg O., Łużyce, PWM, Kraków 1985, str. 122
24. Samp J., Mitopeje..., dz. cyt., str. 13



4. Usień i klucze

Jeżeli,  mimo  wszystkich  przedstawionych  przesłanek,  istnieje  wciąż  wątpliwość  wobec 
autentyczności Jastera / Jastrzeboga jako potencjalnego odpowiednika Jassy/Jessy, warto zwrócić 
uwagę na inne, dużo lepiej poświadczone bóstwo, znane ze wschodu Słowiańszczyzny. Rdzeń *us- 
o którym pisze Brückner, w postaci bardziej rozwiniętej  *ustro- (skąd  jutro– "ranek",  uścić się– 
"błyszczeć"),  znajduje się  w teonimie znanego z terenów wschodniej  Słowiańszczyzny  Usienia 
(Awsienia, Owsienia, Tausienia). Odpowiada mu bałtyjski  Jusens / Usinsz (Ūsiņš, Deving Ūsiņš) 
bóg płodności, koni, pszczół i światła. Usień jest kojarzony z dniem 1 marca - na dawnej Rusi 
Nowym Rokiem. Bałtyjski Usinsz łączy się z kolei z dniem św. Jerzego - 23 kwietnia, terminem 
zbliżonym  do  obchodów  pomorskiego  Jarowita[25].  Łatgalska  nazwa  Usinsza  toJeusenš,  a 
łotewska – Jusens,  co jeszcze bardziej  zbliża jego imię  do polskiego Jessy.  Jusens mieszka na 
wysokiej górze, jest "królem koni" i przynosi liście drzewom (jak Jarowit / św. Jerzy), a jego święto 
było na Łotwie ruchome, umiejscawiane pomiędzy Zielonymi Świętami a św. Janem[26]. Jest przez 
to bogiem związanym z jasną, wiosenną porą roku. Forma imienia Deving Ūsiņš i przypisywanie 
mu pary synów może wskazywać, że pod jego postacią kryje się bardziej znany, najwyższy bóg 
Baltów – Dievs, identyfikowany z niebiosami, również ojciec pary "synów niebios", Dieva Deli. 
Można tu jednak przywołać dla porównania również wedyjskiego Kawję Usianasa (Śukrę), czyli 
"Jasnego",  kapłana  Asurów  (jednej  z  dwóch  grup  bogów)  łączonego  w  późniejszej  astrologii 
hinduskiej  z  Wenus,  czyli  Gwiazdą  Poranną  (oraz  Wieczorną)[27]  oraz  jego  irańskiego 
odpowiednika  -  Keja  Kawusa  (a  także  gockie  usanas -  „oddychać”,  o  którego  powiązaniu  z 
pojęciem  bóstwa  była  mowa  wcześniej).  Określanie  boga  jako  "Jasnego"  zachowało  się  w 
chrześcijańskich już modlitwach ludowych na Rusi: 

"I może Jasny Pan i Władca ulituje się, 
I Najświętsza Matka Bogurodzica wstawi się, 

I zachowa przecież Mikoła wielce 
litościwy."[28]

E - Ǝ symbol boga 
Usinsza/Jusena/Jeusensa.

Usinsz posiada w folklorze bałtyjskim własny znak zwany  atslēgaiņiem,  o postaci  EƎ  [29].  W 
pojedynczej  postaci  przywodzi  on  na  myśl  grecką  literę  epsilon,  od  której  pochodzi  E  (je)  w 
cyrylicy  (nota  bene  "E"  było wyryte  na  frontonie  świątyni  Apollona  w Delfach).  W głagolicy 
zapisywano w ten sposób hiest, gest - estъ / jestъ, czyli  "jest" ( "być", łac.  esse), a w podwójnej 
formie, tak jak na rysunku hie, je[30]. 



Jeżeli podobny znak łączony był ze słowiańskim Usieniem, skojarzenia te, w szczególności łączące 
znak z łac.  esse,  dodatkowo wpłynąć mogły w okresie średniowiecza na zniekształcenie postaci 
imienia boga, przez posługujących się łaciną kronikarzy do formy Jessa. Co ciekawe, analogiczną 
formę litery E przybiera pióro klucza do zaświatów – Hadesu, trzymanego w dłoni przez boginię 
Hekate[31]. Klucze do ziemi w wyobrażeniach ludowych posiada najczęściej Maryja, jako Matką 
Boską Roztworna budząca (roztwierająca) ziemię. Zapewne zastąpiła w ten sposób odchodzącą na 
wiosnę do wód (= zaświatów) Marzannę.  Szczególnie, że w Czechach Morana, odpowiedniczka 
naszej  Marzanny  była  identyfikowana  właśnie  z  Hekate.  Wzmiankowany  klucz  służył  do 
"odmykania ziemi" na wiosnę,  czyli pojawienia się liści,  traw, kwiatów. Na Morawach z okazji 
obrzędu topienia Marzanny pytano ją  w pieśni,  gdzie zapodziała klucze,  a wtedy odpowiadała: 
"Dałam ci je, dałam świętemu Jerzemu, aby nam otworzył zieloną trawinę" [32]. O św. Jerzym 
pieśni  ludowe  głoszą  zaś:  "O  święty  Jerzy,  boski  kluczniku  –  odemknij  ziemię...",  "Św.  Jerzy,  
wstawaj rano, odmykaj ziemię, wypuszczaj rosę, / Na wiosnę mokrą, na ciepłą...", "Światy Jurije  
Ryhore, / Pójdy do Boha po kluczi, / I odemkne zemlecu, / I wypust trawycu, / Prykryj zemlycu  
trawoju, / A drewo lystoczkom…"[33]. Identyczną moc posiadał pomorski, czczony w Wołogoszczy 
i Hobolinie Jarowit, w którego imieniu kapłan wygłaszał na początku modlitwy słowa: 

"Jam jest waszym bogiem, który pokrywa pola trawą, a lasy liśćmi". 

Co ciekawe, zapisy, wspominające o okrywaniu ziemi trawą, a drzew liśćmi są w pełni zgodne z 
funkcjami  przypisywanymi  Usinszowi/Jeusenšowi/Jusensowi,  a  podobny  charakter  boga 
odmykającego wiosnę i "wrota ziemi" posiadał również Jaryło[34]. Kiedy nadchodzi czas chłodu i 
jesieni  ziemia  jest  natomiast  "zamykana",  traci  roślinność.  Może  dlatego znak "E"  pojawia  się 
dwukrotnie,  jako  E,  w lustrzanym odbiciu? Kawja  Uśanas  identyfikowany z  Wenus,  gwiazdąƎ  
pojawiającą  się  raz  porankiem,  a  raz  wieczorem  (co  w  cyklu  rocznym  odpowiada  okresom 
zrównania dnia i nocy) wskazuje, że bóg mógł wiązać się z okresami równonocy, bramami między 
porami ciepłą i zimną. Święta św. Jerzego na Rusi obchodzono dwukrotnie, wiosną i jesienią. W 
przypadku kaszubskiego Jastra zachowana została jedynie pamięć o wiosennej manifestacji boga, 
związanej z porankiem, bo "jastrową wodą" obmywano się przed wschodem słońca, wówczas jej 
uzdrowieńcza moc była największa: 

"Wczas reno w jastrë jidą lëdze do jezora abo do rzéczi za wòdą. Ani donąd ani nazôdka nie je  
wòlno rozmawiac i sã òbzerac. Chto na jastrë przed wschòdã słuńca ùmëje sã w zdrójcu, w rzéce  
abò jezorze,ten mdze całi rok zdrów jak rëba, ten priszczów nie dostónie. Dzéwczãta, co sã w ti  
wòdze ùmëją, nie òpôli słuńce. Stronama nëkają w jastrë kònie i bëdło do wòdë, żebë nigdë nie  
chòrzało"[35]. 

Niemniej,  zastanawia  zbieżność  etymologiczna  "wiosny",  starocerkiewnej  wesny z  kaszubskim 
określeniem jesieni  –  wieséń,  pochodzących  zresztą  w  językach  ie.  od  was–  "świecić",  jak  w 
indyjskich wasanta– "wiosna", czy wāsara– "dzień", litewskim wasara - "lato". Owo was- zdaje się 
odpowiadać  lepiej  nam  znanemu  jas(t)-,  o  którym  wcześniej  pisałem,  z  uwzględnieniem 
przechodzenia głoski "w" w "j". Ponownie wracamy tym sposobem do Jassy i Jastera jako "Jasnego 
[Boga]" związanego z ciepłą porą roku, rozpoczynającą się wiosną a kończącą jesienią, w terminie 
świąt  wiązanych  ze  św.  Jerzym (na  obszarze  panowania  religii  katolickiej  jesienne  święto  św. 
Jerzego zastąpił dzień św. Marcina), odmykającym i zamykającym ziemię (tj. dającym początek i 
kres cyklowi wegetacyjnemu roślin).



Starorzymski dwugłowy Janus z kluczem i posąg 
w typie Janusa z Kaszub (Pomorze Gdańskie).

 

Nie sposób w tym miejscu nie  wspomnieć  o rzymskim Janusie,  przedstawianym z  kluczem w 
dłoni.  Jego dwa najstarsze przydomki to:  Patulcius (od  pateo -  stawać  otworem) i  Clusius (od 
claudo -  zamykać),  czyli  "Otwierający" i  "Zamykający".  Z okresu klasycznego znamy go jako 
"boga bram",  którego świątynię  otwierano rozpoczynając wojnę  i  zamykano kończąc,  niemniej 
stanowił wcześniej dużo ważniejszą postać i jak pisze Aleksander Krawczuk:  "Niektórzy rzymscy 
erudyci  utrzymywali,  że  Janus  z  racji  swej  istoty  stoi  pod  pewnymi  względami  nawet  przed 
Jowiszem, wyprzedza go"[36]. Janusa wiązano później z początkiem roku, miesiącem  Ianuarius– 
styczniem,  jednak  wczesny  kalendarz  rzymski  składał  się  z  10  miesięcy  (304  dni)  oraz  61 
zimowych dni dodatkowych i brak w nim  Ianuariusa,  który ponadto najpierw oznaczał miesiąc 
luty, z którym go następnie zamieniono miejscami. Rok rozpoczynał się kiedyś w Rzymie 1 marca, 
jak na Rusi (nb. w dniu zwanym Usieniem), co zmieniła dopiero reforma kalendarza w 153 r. p.n.e, 
nie można więc wykluczyć, że pierwotnie Janus obchodził swoje święto w innym terminie, np. na 
przełomie luty – marzec, co tłumaczyłoby jego funkcję, jako boga początku, a dwutwarzową postać 
jako łączącą się z przejściem z jednego cyklu rocznego w drugi[37]. Św. Augustyn pisał o Janusie: 
"Janus ma dwie, względnie nawet cztery twarze, reprezentujące różne strony świata", a Warron na 
pytanie kim jest Janus, w krótkim stwierdzeniu odpowiedział "To świat". Katon wspominał również 
o składaniu Janusowi ofiary z placka przed żniwami ("Janusowi złóż w ofierze placek z tymi słowy:  
- Ojcze Janusie! Składając ci ten placek błagam cię dobrą modlitwą, byś zechciał być łaskawy dla  
mnie, też moim dzieciom, memu domowi i mojej czeladzi."), co przypomina obrzęd ofiarny z okazji 
żniw dla Świętowita, a także jego czterotwarzową formę (o Janusie: ...przedstawiali tego boga jako 
mającego dwa czoła,  a  czasem nawet mającego cztery i  jak gdyby rozdwojonego) i  faktycznie 
istniał posąg o takiej formie[38]. 

Janus o czterech twarzach (Rzym) i figurka określana 
jako Świętowit woliński (Pomorze Zachodnie).

Janus dzielił władzę nad Lacjum z Saturnem (założyli w zgodzie dwa miasta: Janikulum i Saturnię) 
i  wydaje  się,  że  obaj  bogowie  stanowili  kiedyś  dopełniającą  się  parę.  Raffaele  Pettazzoni  we 
Wszechwiedzy bogów  sugeruje, że Janus pochodzi od ie.  ya -"iść", czyli imię oznacza "tego, kto 
idzie", "kto wędruje". Podaje rzymskie określenie Księżyca jako Iana - "Ta, która idzie". Ianus jest 
według  niego  męskim  odpowiednikiem  tego  przydomka[39].  Daje  to  porównanie  do  Jaryły: 
"Włóczył się Jaryło / Po całym świecie. / Rodził żyto w polu, / płodził ludziom dzieci", który ponadto 



objeżdża pola z głową  "starego Jaryły", symbolicznie "zamykając zimę" (koniec starego roku) i 
"otwierając wiosnę" (początek nowego)[40]. Na monetach aes grave (nota bene istniała również 
forma tej nazwy: as) z Lacjum, Janusa zastępuje czasami symbol sierpa Księżyca i ośmioramiennej 
gwiazdy  lub  ośmioramiennego  koła.  Pettazzoni  interpretuje  to  wprawdzie  jako  Słońce,  ale 
ośmiopromienna gwiazda / koło było w Rzymie (i nie tylko) symbolem Wenus: Gwiazdy Zarannej i 
Gwiazdy Wieczornej. Faktycznie, czasami na aes grave zamiast Janusa pojawiają się dwie gwiazdy 
ośmioramienne i  dwa sierpy Księżyca[41].  Jest  to ciekawa zbieżność  symboliki w stosunku do 
wedyjskiego Kawji Uśanasa, który został w astrologii bogiem planety Wenus, a także do Jessy i 
rdzenia  jas(k)-  od którego pochodzi termin  jaska– "gwiazda", rozumiany w kulturze ludowej w 
pierwszym rzędzie jako Wenus.

Jeden z najstarszych herbów polskich: Jasieńczyk.

Na podstawie  powyższych  zależności  symboliczno-etymologicznych  zwrócić  można  uwagę  na 
polski  herb  Jasieńczyk (Jasienice,  Jasieniec,  Jasiona,  Klucz),  przedstawiający  złoty  klucz  na 
niebieskim polu. Jego symbolikę można porównać z  atslēgaiņiem bałtyjskiego Usinsza, a nazwę 
wywodzić  nie tylko odimiennie, od "Jasia", ale również z pnia  jas-. Klucz dzierży w ludowych 
pieśniach zwykle wzmiankowany już św. Jerzy lub św. Piotr – ten ostatni jako "klucz niebios". W 
Polsce górą św. Piotra, "niebiańskiego klucznika" (który również przejął funkcję boga gromu) zwie 
się  górę  Połom  na  Woli  Jasienickiej.  Wg  Franciszka  Kotuli  było  to  miejsce  kultu 
przedchrześcijańskiego[42]. W pierwszy dzień Wielkanocy odbywają się tam uroczyste modły, a 
bliźniacza  góra  poświęcona jest  św. Michałowi  (który  przejął  w chrześcijaństwie  funkcje  boga 
ogniowo – solarnego). Zespół  kultowy nawiązuje więc do schematu bóg niebios / gromu i  bóg 
słońca,  występującego w najstarszych warstwach mitologii  indoeuropejskich (para typu Mithra-
Waruna).

Wczesnośredniowieczne klucze z grodziska w Gieczu, (Wielkopolska).

Charakterystyczna  dwoistość  pojawia  się  także  w  związku  z  bałtyjskim  Usinszem,  któremu 
ofiarowywano  dwa chleby,  wrzucając  je  do  ognia,  z  kolei  czaszkę  końską  i  pozostałości  pary 
naczyń  znaleziono  w  węgłach  świątyni  pogańskiej  na  Ostrowie  Tumskim  we  Wrocławiu[43]. 
Gniazdem rodowym Jasieńczyków jest Jasieniec (pow. Grójecki, Mazowsze) z którym kojarzone są 
legendy o woju Jasieniu, założycielu grodu*. W opowieściach o nim przewijają się w szczególności 
znaczące motywy jego wędrówki i podejmowanych, częstych wypraw. Czyżby miało tu również 
miejsce nawiązanie do ie.  ya –  "iść" (wed.  janti– "idą", łas.  is-  "chód"), jak w imieniu Janusa? 
Jaryło, jak to przedstawiłem wyżej, również był "wędrującym bogiem", dosiadającym siwego konia 



ze  złotą  uzdą  i  siodłem[44].  Ma  to  odniesienie  (oprócz  wspomnianych  wcześniej  Kaszub)  do 
wielkanocnych zwyczajów znanych z Wielkopolski, a mianowicie pochodów z koniem siwkiem – 
przebierańcem  uosabiającym  białego  konia,  wcześniej  jeźdźcem  na  siwym  koniu.  Podobne 
zwyczaje  znane  były  także  z  Warmii,  Mazur,  Pomorza  i  Łużyc,  a  wszystkie  mają  korzenie  w 
obrzędach  zapewnienia  urodzaju  i  dostatku.  Co  ciekawe,  w  niektórych  miejscach  uczestnicy 
obrzędu dzielą się na dwie grupy wiekowe, dojrzałych i młodych mężczyzn, co można porównać do 
wzmianek o starym i młodym Jaryle, czy dwoistych przedstawień Janusa, na których jedno oblicze 
boga  było  brodate  ("stare")  a  drugie  pozbawione  zarostu  ("młode")[45].  Końskim bogiem  par 
excellence był  Usień  /  Usinsz,  a  nocne  wędrówki  podejmował  na  swoim białym wierzchowcu 
arkoński Świętowit.
 

Złoto-błękitna kolorystyka herbu Jasieńczyk kojarzona może być z barwami jasnego, pogodnego 
nieba,  a  zbieżną  nazwą  "jasieniec"  obdarzono  jasieńca  piaskowego  (Jasione  montana  L.) 
kwitnącego  w  takich  właśnie  barwach.  "Jasieńcem"  zwano  ponadto  w  polszczyźnie  kresowej 
niektóre gatunki chabrów (Asteraceae Dum.), kwitnących niebiesko pośród złotych łanów zboża, co 
każe upatrywać łączenie tego określenia z kwiatami o błękitnej barwie. Na Rusi jego symbolicznym 
odpowiednikiem jest bardziej znany, żółto-fioletowy bratek, kojarzony z jakimś zagubionym mitem 
słowiańskim[46]  zwany  Iwan-da-Mar'ja, ale  Iwan-trawą i  Iwan-zeljem (Iwan=Jaś)  nazywano 
powszechnie właśnie chabry, a także kwitnące na niebiesko hyzop lekarski (Hyssopus officinalis) 
oraz dąbrówkę (Ajuga Laxmanni)[47].
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5. Jesion

Herb Jasienicy
(Śląsk Cieszyński)

Herb Jasienicy  na  Śląsku Cieszyńskim pod wyobrażeniem św. Jerzego zabijającego smoka (co 
wiązane było w legendach z wiosennym świętem pokonania przez boga niebios, a później świętego, 
wężowego  bóstwa  kojarzonego  z  okresem zimy)  przedstawia  także  liście  jesionu.  Jest  to  ślad 
kolejnego, ciekawego związku bo dawne, germańskie ass, które już  łączyłem z imieniem Jessy, 
odnoszono w staroislandzkim do „belki”, czyli rzeźbionego, drewnianego słupa z wyobrażeniem 
boga, pala z drewna, pod którego postacią przedstawiano go również u innych ludów, np. Celtów i 
Bałtów. Bałtyjskie stułpa(s) to "słup, bałwan", a stułbas– "słup". Nasze słup (ze *stłup) wiąże się z 
germańskim  Stolpe,  jednak  w  szczególności  wyobrażenie  bóstwa  związane  jest  ze  sochą, 
rosochatym drzewem używanym do orki,  w czeskim mającym podwójne znaczenie: "słup" oraz 
"bałwan, pogański idol". W przedstawionych terminach widać ślady ewolucji przedstawień bóstwa: 
od  drzewa,  przez  drewniany  pal  do  posągu.  Zdaniem Leszka  Słupeckiego  imię  Inga,  eponima 
plemienia Ingewonów, łączy się  z  jesionem Yggdrasil,  a  to  poprzez zanik typowo germańskiej 
zbitki głosek  -ng-.  Ing był  herosem Heardingów, utożsamianych z Wandalami, zamieszkującymi 
ziemie Polski. Jego brat to Irmin, eponim Hermionów, którego imię jest niepewne, może znaczyło 
„Boski”  lub  „Potężny”.  I  on  przybiera  formę  słupa  kultowego  zwanego  Irminsul.  Jego  imię 
zadziwiająco dobrze się  łączy ze znaczeniem słowiańskiego  jar-,  znaczącego m.in. „silny”. Był 
jeszcze  trzeci  brat,  eponim plemienia  Istweonów,  którego  imię  się  nie  zachowało,  ale  Leszek 
Słupecki postuluje formę  *Ist[48]. Również nie wiadomo skąd dokładnie pochodzi ta nazwa, ale 
zadziwiająco dobrze nawiązuje do naszego Jastara.

Liście Jesionu Wyniosłego.

Łacińska nazwa jesionu – fraxinus, łączy go z fragor – "trzask, huk, łoskot", fragosus–"burzliwy, 
szumiący", co kojarzy go z uderzającym w drzewo piorunem i władającym nim bogiem. Jest więc 
jesion  poniekąd  i  odpowiednikiem poświęconego gromowładcy  dębu,  szczególnie,  że  łacińskie 
aesculus– "rodzaj dębu" (później - kasztanowiec) jest bliźniaczo podobne do germańskiego aesk - 
"jesion"[49].  Wyrabiano  z  niego  ponadto  drzewce  do  włóczni  (taką  właśnie  walczył  Achilles, 
zabijając  Hektora).  Sama  włócznia,  wykonana  zapewne  ze  świętego  drzewa,  była  atrybutem 
germańskiego  Odyna  i  celtyckiego  Lugha.  W słowiańskim  Wolinie  wielką  czcią  cieszyła  się 
włócznia o zardzewiałym grocie, w której,  według  Żywotu z Prüfening  znajdowała się  „ich [tj.  
Wolinian] obrona, przedmurze ojczyzny i rękojmia zwycięstwa…"[50]. Dodajmy tu istniejącą  do 
dziś  w  Wołogoszczy  płaskorzeźbę  z  postacią  niezidentyfikowanego,  słowiańskiego  boga  z 
włócznią, być może Jarowita, jak jest określany w lokalnej tradycji.
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Rzymianie poświęcali drzewo wojowniczemu Marsowi, paląc podczas poświęconych mu obrzędów 
jesionowe bierwiona, a używano go również do wykonywania posągów bogów[51]. U celtyckich 
Galów istniał  zwyczaj składania mu ofiar,  w tym – z ludzi[52]. Największe znaczenie posiadał 
jednak u plemion germańskich jako święty, wiecznie zielony jesion Yggdrasil, „Koń Ygga”, czyli 
„Strasznego”,  co  było  przydomkiem  Odyna,  posiadając  związek  z  jego  samoofiarowaniem  i 
przebiciem włócznią.  Co charakterystyczne,  ofiary  dla  celtyckiego Essusa,  o  którym wcześniej 
wspominałem,  również  wieszano  na  drzewie  i  przebijano  włócznią.  Sam  bóg  natomiast  był 
związany z drzewami i opiekował  się  lasami, a znany jest z przedstawień,  gdzie widnieje obok 
drzewa, którego gałąź (a może całe drzewo) ścina[53]. Na Śląsku, gdzie miały szansę zachować się 
tradycje  pochodzenia  celtyckiego,  z  okazji  Zielonych  Świąt  zachował  się  do  późna  zwyczaj 
obwożenia na wozie chochoła, który był sądzony, skazywany na śmierć i przywiązywany do słupa. 
Młodzieńcy  z  przewiązanymi  oczami,  na  ślepo,  starali  się  przebić  go  dzidą.  Ten,  który  tego 
dokonał, zostawał Zielonoświątkowym Królem, a jego wybranka Królową[54]. Opisany zwyczaj 
jest  tylko jednym z wielu podobnych, podanych przez Frazera w  Złotej  Gałęzi, związanych na 
obszarze  Europy  z  postacią  zwaną  Zielonym  Jerzym  i  jego  odpowiednikami,  młodzieńcami 
zabijanymi w obrzędzie. Należał do nich również wschodniosłowiański Jaryło[55].

W  pragermańskim  jesion  wywodzi  się  od  rdzenia  *askaz,  askiz,  dając  formy,  w  językach 
germańskich, askr (staroislandzki),  ask (szwedzki),  esce (duński) asch (angielski) es (holenderski) 
czy  Esche (niemiecki).  U nas jest  to  jasion, jasień,  jesień, później  jesion,  u Czechów  jasan,  w 
rosyjskim  jasen,  w  serbskim  jasen, w  bułgarskim  jasen i  osen.  Wywodzi  się  je  czasami  z 
praindoeuropejskiego  rdzenia  *os-„jesion”[56].  Jednak  u  nas,  kodowaną  w  innych  językach 
indoeuropejskich rdzeniem  *ak-s-"oś" wywodzi się  od ogólnosłowiańskiego  osь.  Może więc na 
gruncie słowiańskim należałoby wziąść pod uwagę rdzeń jas-? Brückner w ogóle nie tłumaczy jego 
pochodzenia,  wskazuje  jedynie  na  podobieństwo  z  germańskim  Esche. Gdyby  dokonać 
bezpośredniej slawizacji niemieckiego Esche, wyszedłby... Jesza, a przy staroniemieckim zapisie, 
gdzie zamiast -sch-, jest -ss- jak w dokumentach na których bazować mógł Długosz – Jessa.

Jesion Kolumnowy, 
najwyższy w Polsce, ok.45m

(Białowieża)

Od  jas-,  przez  formę  ĕs(k)-nъ (jaskrawy  -  „błyszczący,  jasny,  jasnożółty”),  podawaną  przez 
Bańkowskiego,  pochodzi  rdzeń  *isk-,  od którego wywodzi  się  iskra.  Nasze  *isk-  występuje  tu 
poniekąd w roli  wschodniego  *jar-,  od którego pochodzi odnoszony do płonącego drewna (lub 
innego  materiału)  termin  jarzyć  się.  Od  rdzenia  *jas(k)- powstała  jaska,  czyli  „gwiazda”.  To 
również  istotne powiązanie,  bo  jesion  już  w starożytności  uważany był  za  drzewo związane z 
gwiazdami. Żywica jesionowa, "żółtawa wypocina" wyciekająca z nacięć na gałęzi uważana była 
według  przekazu  Pliniusza  za  "ślinę  gwiazd",  "pot  niebios",  uznawaną  za  "niebiańską  rosę  
spadającą na drzewo wraz ze wschodem gwiazd"[57]. Również według wierzeń skandynawskich 
jesion Yggdrasil ma „pień  wilgotny białymi kroplami gradu; kapie z niego rosa, co w dolinach 
spada, stoi wieczny, zielony, u żródła Urd.”[58] Owe „białe krople gradu” na korze to oczywiście 

http://www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu/index.php?dzial=haslo&id=264#galeria


opisana już „jesionowa manna”. W wersji mitycznej „jesionowa manna” zwana hanangsfall karmiła 
pszczoły, jest  więc jesion również  źródłem miodu, napoju sakralnego. Kory i  liści używano do 
barwienia  wełny  na  kolor  żółty,  a  z  liści  warzono  alkoholowy  napój.  Z  jesionu  w  mitologii 
germańskiej powstał pierwszy mężczyzna, Ask (czyli Jesion), jak z łozy pierwsza kobieta, Embla 
(Łoza). Stąd norweskie  aska - „człowiek”. Ponownie mamy tutaj obraz powiązania człowieka z 
drzewem, jak w obrzędach związanych z Zielonym Jerzym i jego odpowiednikami. Ponadto jesion 
to drzewo o jasnej, srebrzystoszarej korze, w przypadku białej „manny jesionowej” jeszcze bardziej 
lśniącej,  co dobrze kojarzy się  ze świetlistym charakterem imienia Jessy. Określenie gwiazdy – 
jaska, również daje się przenieść na jesion, w jego germańskich nazwach ask, esce, askr. A przecież 
pień drzewa mógł być uosabiany przez samą Drogę Mleczną, skąd wyjaśnienie, dlaczego spływała 
po  nim rosa,  „spadając  w  dolinach”.  Owoce  Yggdrasil  były  zresztą  wg  mitologii  germańskiej 
gwiazdami.

Jesion był więc uranicznym, „gwiezdnym drzewem”, na którym najwyraźniej wzorował się Tolkien 
tworząc obraz Telperionu, srebrnego Drzewa Valinoru, (z rosy spływającej z jego kwiatów Varda 
ukształtowała gwiazdy). Trzy korzenie i źródło Urd mogą w tym przypadku wiązać się z troistym 
Pasem Oriona i uosabiającą spływającą na ziemię wodę kosmicznej rzeki konstelacją Eridanusa, 
uznawaną  w  różnych  mitologiach  za  źródło  Gangesu,  Nilu,  Eufratu,  czy  Padu.  

I  u  nas  jesion  był  świętym  drzewem,  powiązanym  bezpośrednio  z  obchodami  św.  Jana, 
K.Moszyński podaje, że w dniu tym w strzechy domostw, obok innych, zatykano gałązki jesionu. 
Jego gałęzie, tkwiące w ścianach stodół miały zabezpieczać ludzkie siedziby przed wężami, a sok 
stosowano  przy  ukąszeniu.  Pod  jesionem zakopywane  były  również  pierwsze,  obcięte  dziecku 
paznokcie,  dla  ochrony  przed  złymi  mocami[59].  Z  kontekstu  porównawczego  można  jednak 
wywnioskować,  że  pierwotnie  służyć  one  musiały  do  wspinania  się  po  śmierci,  po  pniu 
kosmicznego drzewa do niebios, co oczywiście musiało zaniknąć przy wpływach chrześcijańskich. 
I Pliniusz wspomina, że jesion odpędza węże, a sok leczy ukąszenia. Jest to więc  par excellence 
drzewo "antywężowe", niezwykle dobrze nadające się najpierw na symbol bóstwa uranicznego, a 
później walczącego ze smokiem św. Jerzego, widniejącego przecież w herbie Jasienicy nad liśćmi 
jesionu[60].  

Czy jasne drzewo - jesion był z całą pewnością związany z Jessą udowodnić nie potrafię, ale myślę, 
że ilość ukazanych związków symbolicznych wskazuje, że należy uwzględnić możliwość takiego 
powiązania.

48. Słupecki L. P., Mitologia skandynawska w epoce Wikingów, Nomos, Kraków 2006, str. 31
49. Dziękuję Wojciechowi Jóźwiakowi za zwrócenie mi uwagi na tę zależność.
50. http://www.muzeumwolin.pl/wineta-jomsborg.html
51. Kowalski P., Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, PWN, Warszawa – Wrocław 
1998, str. 195
52. Macioti M. I., Mity i magie ziół, Universitas, Kraków 1998, str. 77 - 79
53. Botheroyd S. i P. F., Słownik mitologii celtyckiej, Książnica, Katowice 1998, str. 130 - 133
54. Frazer J.G., Złota gałąź, PiW, Warszawa 1965, str. 142 - 143
55. Frazer J.G., Złota..., dz. cyt., str. 276 - 277
56. http://www.etymonline.com/index.php?term=ash oraz http://pl.wiktionary.org/wiki/jesion
57. Macioti M. I., Mity..., dz. cyt., str. 80
58. Słupecki L. P., Mitologia, dz. cyt., str. 51
59. Kowalski, str, 194 - 195
60. Macioti M. I., Mity..., dz. cyt., str. 79



6. Pan urodzaju

Pole uprawne pod Kościanem 
(Wielkopolska).

Przy opisie Świętowita jak i zwyczajów związanych z rzymskim Janusem mieliśmy okazję ujrzeć 
jeszcze jedno ważne powiązanie – ze żniwami, czyli ogólniej, z funkcją dostarczania pożywienia. 
Również Jaryło kojarzony był z urodzajem zbóż:

 
"A gdzież on nogą / Tam żyto kopą, / A gdzież on na ziarnie / Tam kłos zakwitnie"[61].

 
Obraz Jessy byłby więc niepełny, gdybym pominął ślady etymologiczne podążające w tym właśnie 
kierunku. Jak pisze Moszyński: „Ciekawe, że i w innych stronach Słowiańszczyzny dochowało się  
używanie  przez  lud  głazów w charakterze  jak  gdyby  ołtarzy;  zwłaszcza  dotyczy  to  słynnych w 
archeologji kamieni z miskowatemi wgłębieniami; tak m. i. u nas w Polsce pod osadą Kołbielą nad  
rzeką Świdrem (na siedleckim Mazowszu) znajdował się do niedawna wielki głaz, liczący około 15  
kroków obwodu i zaopatrzony w kilka miskowatych eliptycznych zagłębień, który odgrywał znaczną  
rolę co roku w pierwszym dniu Świąt Wielkanocnych. Tego mianowicie dnia lud okoliczny udawał  
się do kamienia i w jego zagłębienia składał resztki od spożywanego wówczas święconego oraz  
pieniądze. Obrzęd ten – podobnież, jak i pole z kamieniem – zwał się  j o ś c i e.”[62] Pierwszą, 
ciekawą  informacją  jest  tutaj  termin  obrzędu,  Wielkanoc,  na  Kaszubach  wiązana  przecież  z 
Jasterem.  Przekazany  przez  Moszyńskiego  termin  stosowany  do  określenia  obrzędu  –  joście, 
powiązany jest z gwarowym jeściem, czyli „jedzeniem”. Obraz przedstawia natomiast ucztę ofiarną, 
w  Persji  zwaną  yasta,  a  w  Indiach  iśta -  „ofiarowanie”,  skąd  zaratustriański  yaśtar-„ofiarnik, 
kapłan”. Wspominałem już o tym na początku artykułu, w kontekście powiązań etymologicznych z 
Jasterem i Jessą.

Teren dawnego uroczyska Joście
(Mazowsze).

Z  jeściem–  jedzeniem  związany  pozostaje  jaszcz,  czyli  rodzaj  wyżłobionego  naczynia,  miski. 
Można to odnieść do ofiarnych wgłębień w kamieniu, gdzie składano pożywienie. Wedyjski bóg 
Puszan, którego imię  wiąże się  z ie.  *pus-  „karmić  się,  rosnąć,  tyć,  rozkwitać”, był  szczodrym 

http://www.flickr.com/photos/ponti/2302256571/


bogiem płodności i dystrybutorem wszelkich dóbr - jadła, bogactwa i powodzenia, co funkcjonalnie 
zbliża go do Jessy, od którego zależał los człowieka. Bałtyjskim odpowiednik Puszana - Puszkaitis, 
był  bogiem płodów ziemnych,  ku którego czci  urządzano dwa razy w roku,  jesienią  i  wiosną, 
ofiarne uczty, a wiosną przecież, jak podaje Moszyński, obchodzono obrzęd jościa. Wracamy tutaj 
po  raz  kolejny  do  związków  boga  z  okresami  wiosny  i  jesieni.  Identyczną  funkcję  posiada 
legendarny założyciel dynastii polskich władców Piast, nie tylko zresztą przez legendę cudownego 
rozmnożenia jadła i napoju na uczcie z okazji postrzyżyn Siemowita. Jego imię łączy się ze scs. 
pasti, pol. paść - „karmić”.

 
Według Moszyńskiego, terminem joście nazywano nie tylko obrzęd, ale również głaz, wraz z polem 
na  którym  się  znajdował.  Podobne  kamienie  ofiarne  nazywano  na  terenie  Słowiańszczyzny 
imionami  świętych  oraz  legendarnych  postaci:  Demjana,  Kum,  czy  Pastuna,  możliwe  że 
odpowiednika Piasta. W taki też sposób, jako do Pastuna itp., zwracano się doń i składano ofiary, 
prosząc  o  wypełnienie  próśb[63].  Powstaje  tutaj  pytanie,  czy  to  imię  boga  Jessy  i  obrzędu  / 
kamienia  jościa pochodzi  od  ofiarnej  uczty,  czy  też  odwrotnie?  Na  podstawie  wielości  nazw 
nadawanych ofiarnym kamieniom wnioskuję,  że pierwotna jest etymologia związana z rdzeniem 
jas-,  natomiast  związki  z  jedzeniem  ukazane  powyżej  mogą  wskazywać  na  ekspansję  pola 
znaczeniowego bóstwa na szereg funkcji powiązanych z jego postacią.

Piast jako pan dostatku "bogaty ojciec".
Ilustracja z Kroniki Gwagnina (1578).

Dalekim echem pogańskiej uczty ofiarnej pozostaje współczesne, kaszubskie "jastrowe jôdo", czyli 
"święconka"  spożywana  na  Wielkanoc.  Kaszubskie  jôda oznacza  "pokarm,  jadło",  czyli  jescé, 
odpowiednik jościa;  jôdny,  jestny to  "pokarmowy".  Związane z  określeniem "jedzenia (dawniej 
również  jaścia,  jeścia  –  od  jest),  jadła"  terminy  jaszcz–  "miska  na  pokarm",  jasieł–  "żłób  na 
pokarm" wykazują związki z gockim *bjudъ, *bjudo"miska, danie", skąd rosyjskie bljudo, gockie 
biuþs"stół". Można w tym miejscu przywołać również pruskie juse– "rosół" oraz sanskryckie jusz-,  
juszan- znaczące "polewka". Odpowiada mu nasze: jucha– zarazem "polewka" i "krew", co można 
już  wprost  wywieść  z  obrazu  krwawego  obrzędu  ofiarnego.  Możliwe,  że  jakieś  echa  jościa 
zachowały się w imieniu pustelnika, podobno ucznia św. Andrzeja Świerada i św. Benedykta, św. 
Justa, zwanego też Jodokiem lub Justem-Jodokiem, mającym żyć około X/XI wieku w okolicach 
Tęgoborza, gdzie przybył aby wprowadzać chrześcijaństwo, a czczonym przez "Ojców Marków" na 
Wzgórzu św. Justa. Świętego Justa czczono na górze Bukowiec w paśmie Śpilówki w trójcy, razem 
ze  św.  Urbanem i  św.  Świeradem uważanymi  w  legendach  za  braci,  co  może  wskazywać,  że 
zastąpiono  ich  kultem  dawną  trójcę  bogów  pogańskich,  którym  poświęcone  było  pierwotnie 
wzgórze, szczególnie że miejsce kultu obejmuje również cudowne źródełko leczące choroby oczu i 
naturalną niszę skalną, niewielką "jaskinię", uważaną za pustelnię[64].



Imię  polskiego Justa  –  Jodoka nawiązuje jednak etymologicznie  i  do bretońskiego św. Jodoka, 
czczonego pod imionami m.in.: Judok, Just, Josse, Judochus, Jost. Celtyckie imię Jodok oznacza 
"wojownika", co każe powrócić do Jasienia, założyciela Jasieńca, według legendy – woja. Ten sam 
motyw mityczny, przybrany w postać pokonującego smoka św. Jerzego, wysuwa się na pierwszy 
plan  w  herbie  Jasienicy  na  Śląsku  Cieszyńskim.  Wojowniczy  charakter  posiadali  niewątpliwie 
Jarowit  i  Jaryło.  Faktycznie,  nasze  judzić  /  juszyć -  to  "gniewać",  lit.  jauda -"pokusa",  judus– 
"kłótliwy",  judeti  /  justi -  "odbywać  stosunek  seksualny"  ("Judosz"  z  ludowych  obrzędów był 
onegdaj wyposażony w potężnego fallusa), judra - "wicher" (co ciekawe odpowiada mu kaszubski 
Jurk -  demon  atmosferyczny,  pojawiający  się  w  wirze  powietrznym),  jura  -"morze".  Ogólnie 
biorąc, bardzo podobne znaczenia posiada rdzeń  jur-/jar- (skąd i  Jurk;  jurzyć  się  -  "zaplać  się, 
gniewać się", jur -"wir", jurny -"popędliwy seksualnie"), indyjskie judh-"walka", irańskie juidijenti 
-  "walka",  łac.  jubere -  "rozkazywać"  i  jubar -  "blask".  Do  tego  ostatniego  porównać  można 
słowiański rdzeń  *ustro-, skąd jutro -"ranek",  "uścić się"– błyszczeć. Wracamy tym sposobem do 
Jastra  i  Jessy,  ale  także  Justa.  Należałoby  tutaj  ponadto  dodać  niemieckie  jause  /  jausen - 
"podwieczorek", pochodzące od południa, a nie wieczoru, czyli... obiadu, a w łacińskiej (aug-ere - 
"róść"  w  stosunku  do  dnia)  i  litewskiej  (augti  -  "róść",  auksztas  /  auktas–  "wysoki")  formie 
wskazujące  na  porę  dnia  od  poranka  do  południa,  co  odpowiada  w  cyklu  rocznym  wiośnie, 
wywodzącej  się  od  rdzenia  was-  (ind.  wasanta  -"wiosna",  wasara  -"dzień",  litewskie  wasara 
-"dzień", łac.  ver - wiosna). Jak wspominałem, w archaicznym słowiańskim, zachowanym dzisiaj 
tylko w kaszubskim, głoska "j" wymieniała się na "w", w który to sposób  jutro przybiera postać 
witro, skąd scs.  werd - "jasny", stpol.  wiodro - "jasna pogoda, upał". W imieniu Jarowita i Jaryły 
rdzeń jar- posiada zakres znaczeniowy ciągnący się właśnie od blasku (jarzyć się), przez wiosenną 
porę roku (jar), po odwagę / siłę / złość (jarost), czyli "wojowniczość".

61. Szyjewski A., Religia..., dz. cyt., str. 119
62. Moszyński K., Kultura ludowa Słowian t. 2, dz. cyt., str. 249
63. Moszyński K., Kultura ludowa Słowian t. 2, dz. cyt., str. 519 - 520
64. www.malopolskaturystyka.pl/cos_ciekawego/legendy_podania/trzej_pustelnicy_na_pogorzu



7. Uczta i karczma

Pierwotne formy odmiany cerkiewnego czasownika  jeść przybierają formy:  jam (ja jem),  jasi (ty 
jesz),  jast (on je). Czyżby więc Jaster był tyle "jaśniejącym" co "jedzącym"? Jest to możliwe na 
zasadzie  gry  słownej,  kojarzącej  fonetycznie  identyczne  (zjawisko  homofonii),  chociaż 
etymologicznie  niezależne  terminy  jastny  -  "jasny"  i  jastny–  "jedzący".  Uczta  ofiarna  i  hymn 
pochwalny w Persji to yasta / yasna / izeshne, ofiarnik zaś toyaśtar. Uderzające jest podobieństwo 
tego  określenia  do  imienia  Jastera  i  Jastarni  kojarzonej  z  miejscem  jego  kultu,  jednego  z 
najstarszych, zamieszkanych miejsc na Pomorzu. Odpowiadają im zachodniosłowiańskie  obiata i 
wschodnio- oraz południowosłowiańskie  żertwa.  Żertwa związana jest z "żarciem, żerowaniem", 
czyli  "jedzeniem" oraz z "żarem" ognia, co ma związek z ofiarą  całopalną  oraz ze śpiewaniem 
hymnów  pochwalnych  (litewskie  girti -  "sławić",  sanskr.  gir  -"hymn  pochwalny").  "Obiata" 
(połabskie  trzeba) to w folklorze "boży obiad". Związana jest ze składaniem / dotrzymywaniem 
"obietnicy",  zwykle  w  postaci  ofiary  z  jedzenia  i  napoju;  oznacza  dokładnie  "coś  należnego, 
obiecanego, ślubowanego". Trzeba pochodzi natomiast od  trzebić (bydło, las) czyli "kastrować / 
oczyszczać / wycinać drzewa pod pole" – patrz Essus z siekierą przy drzewie), istrjebit (wytrzebić, 
wyniszczyć, tj. wyciąć), cerk.  trebiti  (czyścić),  trzeba (ofiara), połabskie trebe– Boże Narodzenie. 
Przy tym ostatnim, podobnie jak na Pomorzu z Jastrem – Wielkanocą, nazwa ofiary przeszła na 
chrześcijańskie święto. Widać tutaj, jak rozszerza się zakres znaczeniowy rdzeni słowotwórczych 
na szereg terminów związanych z obrzędem ofiarnym i sprawującą go osobą.

Zaklęta karczma - głaz w okolicach Margonina 
(Wielkopolska, fot. PolskaNiezwykla.pl)

Możliwe, że echa dawnych uczt ofiarnych, których pozostałość zachowała się w postaci relacji o 
Jościu na Mazowszu, pojawiają się później pod postacią legend o karczmach zapadłych pod ziemię, 
jako  kary  za  biesiadowanie  miast  przychodzenia  na  mszę  do  kościoła,  czyli  uczestniczeniu  w 
obrzędzie pogańskim zamiast chrześcijańskiego. Przykładem może być opowieść o głazie Zaklęta 
Karczma koło Margonina, gdzie kiedyś  miała stać  karczma. Biesiadujący w niej  chłopi według 
rozbieżnych  wersji  legend  mieli  odpędzić  od  niej  kapłana  spieszącego  się  w  czasie  burzy  do 
chorego, obrzucić  wyzwiskami pobożnych chłopów spieszących do kościoła na mszę  lub (w tej 
wersji  jako  rozbójnicy)  napaść  na  orszak  św.  Wojciecha.  Za  karę  piorun  uderzył  w  karczmę 
zamieniając ją w głaz[65]. Oczywiście karczmy w tym miejscu nigdy nie było, głaz jest narzutowy, 
natomiast najwyraźniej stanowił podobnie jak Joście na Mazowszu obiekt, przy którym zbierali się 
ludzie dla odprawienia obrzędu ofiarnego i uczty, stąd antagonizm między Zaklętą Karczma i jej 
bywalcami, a św. Wojciechem, księdzem i pobożnymi chłopami. 

Innym  przykładem  jest  legenda  ze  Święcan  (powiat  jasielski,  nb.  Jasieł,  rzeka  uchodząca  do 
Wisłoki za Jasłem, to w zapisie łacińskim  Jassel) o żydowskim karczmarzu  Josku,  do którego 
karczmy, zamiast do kościoła, woleli przychodzić okoliczni chłopi. W efekcie tego kościół świecił 
pustkami. Podobnie jak w przypadku Zaklętej Karczmy koło Margonina, po zignorowaniu przez jej 

http://polskaniezwykla.pl/web/gallery/photo,81394.html


bywalców przejeżdżającego z ostatnim namaszczeniem do chorego księdza, karczma Joska miała 
zostać zniszczona przez piorun, spłonąć i zapaść się pod ziemię[66]. W tym przypadku posiadamy 
również  informację  o  karczmarzu,  którego  imię  może  stanowić  w  jakiejś  mierze  analogię  do 
imienia św. Justa-Jodoka, znanego w wersjach: Judok, Just, Josse, Judochus, Jost, Josse. 

Rysowany Kamień - głaz z wnękami, 
okolice Jasła (Podkarpacie, fot. Jaslo.pttk.pl)

Analogiczna  legenda  o  zapadniętym  grodzie  którego  mieszkańcy  nie  chcieli  słuchać  księdza, 
łączona jest  ze  szczytem góry Liwocz w tym samym powiecie jasielskim,  najprawdopodobniej 
dawnym miejscu kultowym[67]. U stóp Liwocza znajduje się wielki kamień, na którym miał jakoby 
przez wiele lat modlić się i pokutować  pustelnik (jak Just-Jodok). W efekcie tego, od klęczenia 
miały nań zostać wyżłobione dwa dołki. I tutaj obecne jest więc miejsce kultowe w postaci głazu z 
wgłębieniami. Z tym samym Liwoczem wiązana jest ponadto legenda o kryjącej się w jej wnętrzu 
komnacie ze złotym żłóbkiem i śpiących rycerzach odwiedzanych co roku, w Boże Narodzenie 
przez króla na białym koniu. Gdy koń przewróci żłóbek rycerze obudzą się i chwycą za oręż[68]. 
Legendy o śpiącym wojsku są dość powszechne, natomiast ciekawy jest motyw żłóbka, zwanego 
przecież  jasieł,  którego nazwa pochodzi  od  "wyżłobienia,  wgłębienia".  Postać  króla  na  białym 
koniu  można  natomiast  odnieść  do  postaci  św.  Jerzego  czy  św.  Marcina  lub  dawnych  bogów 
wiązanych na Słowiańszczyźnie z dosiadającymi siwków Świętowitem i Jaryłą.

***

Kim w  takim razie  był  polański  Jassa  /  Jessa?  Na  pierwszy  plan  wysuwają  się  jego  związki 
etymologiczne z pniem jas-, związanym z "jasnością", kojarzoną w pierwszym rzędzie z blaskiem 
niebios, boskością i władzą. W cyklu dobowym odpowiadała mu pora dnia od świtu do południa, co 
w obrębie roku przekłada się na okres wiosny z różnymi terminami świąt, począwszy od 1 marca 
(Nowy Rok -  Usień), przez 23 kwietnia (św. Jerzego), do 27 kwietnia (święto Jarowita i Jaryły).

Niewykluczone,  że  bóg posiadał  również  drugą  porę  manifestacji  w okresie  jesiennym.  W ten 
sposób był bogiem "otwierającym" i "zamykającym" letni sezon wegetacyjny roślin, właścicielem 
"kluczy" ziemi lub niebios. W pierwszym rzędzie można go porównać  z takimi postaciami, jak 
wschodniosłowiański Usień, bałtyjski Usinsz / Jusens, wedyjski Kawi Uśanas (Śukra), irański Kej 
Kawus czy celtycki Esus. Możliwe, że echa jego postaci przetrwały w kaszubskim Jastrzebogu / 
Jastrze oraz połabskim Juterbogu. Na gruncie mitologii rzymskiej, wiązanie go z Jowiszem nie jest 
chyba najszczęśliwszym rozwiązaniem, a elementów zbieżnych szukać można przede wszystkim w 
postaci Janusa. 

http://jaslo.pttk.pl/artykuly/liwocz.html


Jasieniec Piaskowy na wydmie Mierzei Helskiej 
(Jastarnia, fot.red.)

Nie można wykluczyć mitycznych powiązań Jassy / Jessy z jesionem, jako gromowym drzewem, 
dającym  apotropeiczną  ochronę  przed  wężami,  a  także  niektórymi,  kwitnącymi  na  błękitno 
gatunkami roślin (np. jasieniec piaskowy, chaber). Najwyraźniej też  należy łączyć  go z koniem, 
jako zoomorficzną postacią manifestacji jego mocy lub świętym rumakiem, dosiadanym przez boga 
dla wędrówki po ziemi. Możliwe są ponadto związki z ptakiem drapieżnym (orłem, jastrzębiem, 
sokołem), zwykle uosabiającym zjawiska atmosferyczne (burzę, grom, deszcz) i pojawiającym się 
na szczycie drzewa kosmicznego, w tym przypadku – jesionu.
 
W dokonanej rekonstrukcji wybijają się zarówno wojownicze cechy Jassy / Jessy / Jasza, jak i jego 
związki z funkcją dostarczania dóbr, w pierwszym rzędzie pożywienia - zboża dla ludzi, a roślinnej 
paszy dla zwierząt. Ku jego czci odbywały się uczty ofiarne, zwykle wiosną, w pobliżu kultowych 
głazów  z  naturalnymi,  miseczkowatymi  wgłębieniami.  Ponieważ  uraniczny  bóg,  kojarzony  ze 
wschodem i zachodem słońca, jak wedyjski Waruna (pan wód i strażnik zachodniej strony świata, o 
świcie jednak wyprowadzający z wód oceanu Słońce) zazwyczaj posiada związki z niebiańskimi 
wodami,  oddzielonymi od  ziemi  kryształową  kopułą,  problemem do dalszych badań  może  być 
wykazanie  wodnych  cech  Jassy  /  Jessy  -  deszczowych  lub  związanych  z  bieżącymi  wodami 
ziemskimi, a nawet morzem. Związki z tym ostatnim przebijają  się  bowiem przez informacje o 
kaszubskim Jastrze.

Grzegorz Niedzielski
(25.09.2011)

Autor dziękuje Kazimierzowi Perkowskiemu, autorowi strony  BogowiePolscy.net za współpracę i  
pomoc przy pracy nad artykułem, a w szczególności za nadesłanie wielu interesujących i cennych 
materiałów faktograficznych oraz owocną dyskusję i spostrzeżenia na temat Jastra, Janusa oraz  
innych omawianych postaci mitycznych i legendarnych. Przedstawiony artykuł nie mógłby bez nich  
powstać w powyższej postaci, a wiele z zaprezentowanych, ciekawych powiązań etymologicznych i  
mitologicznych nie zostałoby odkrytych. Dziękuje również Wojciechowi Jóźwiakowi autorowi strony  
Taraka.pl za cenne uwagi, przesłane na początku pracy nad artykułem.
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