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Streszczenie 

Koncepcja miejsca kontemplacji na podstawie analizy prasłowiańskich miejsc kultu 

wybranych terenów obecnej Polski 

 

Celem pracy jest przekształcenie wybranej części naturalnej zieleni tak, aby stała się            

odpowiednim miejscem kontemplacji lub odpoczynku dla pojedynczej osoby tudzież małej          

grupy osób. Powinno ono być kameralne, ciche i nawiązujące do religii dawnych Słowian.             

Ma również zachęcać do dalszego studiowania historii i kultury słowiańskiej i           

prasłowiańskiej. Praca zawiera opisy znanych przestrzeni sakralnych, badania własne oraz          

relacje powstałe po szczegółowym poznaniu wybranych terenów. Koncepcja jest         

wynikiem, który powstał na podstawie szeregu analiz, studiów literatury przedmiotu i           

badań terenowych. 

 

Słowa kluczowe: Słowianie, Prasłowianie, miejsca kultu, obiekty kultu, pogaństwo 

 

 

Summary 

The concept of contemplation place based on the analysis of Praslavic places of 

worship 

 

The aim of the work is to transform a chosen part of natural greenery, so that it becomes                  

a suitable place of contemplation or rest for individual or a small group of people. It should                

be intimate, quiet and refer to religion of the old Slavs. It should also be intended to                 

encourage further study of Slavic and Praslavic history and culture. The work contains             

descriptions of well-known sacred places, own research, and connections created after a            

detailed knowledge of selected areas. The concept is the result that was created on the               

basis of a number of analyzes, literature studies and field studies. 

 

Key words: Slavs, Praslavs, worship places, cult places, paganism 
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“Dla Słowian woda wraz z drzewem i kamieniem stanowiła część sakralnego 

mikrokosmosu” 

(Gieysztor, 1982) 

 

Wstęp  

 

Nasi przodkowie mieli niezwykle barwną, tajemniczą i rozbudowaną kulturę.         

Wznosili piękne świątynie, budowali przez wieki mitologię tłumaczącą zjawiska ich          

otaczające oraz dającą wskazówki jak żyć zgodnie z zasadami zarówno natury jak i ludzi.              

Przestrzeń sakralna przez nich kształtowana znajdowała się w krajobrazie         

i wykorzystywała jego elementy takie jak drzewa, woda czy kamienie. Jako architekt           

krajobrazu chciałabym wiedzieć, jak w naszym kraju było pierwotnie postrzegane          

formowanie otoczenia towarzyszącego miejscom świętym. Życie Prasłowian jest niestety         

zagadką w wielu aspektach. Praca będzie koncentrować się właśnie na tym szczególnym            

rodzaju założeń pod kątem własnych studiów. Jako rodzimowierca chciałabym inspirować          1

przyjaciół, znajomych i zainteresowanych do odkrywania nowych aspektów tego jakże          

ciekawego tematu. Jest on nie tylko bardzo osobisty, ale też ważny dla zachowania własnej              

tożsamości, tożsamości narodowej i etnicznej. Zainteresowanie owym zagadnieniem wciąż         

rośnie, ale budzi też wiele emocji i kontrowersji. Wydawać by się mogło, że             

społeczeństwo się rozwija, ale wiele ludzi nadal tkwi w “bogobojnym” strachu przed            

własną historią.  

Bogata historia ziem Polski wykazuje odwieczną i rdzenną przeszłość słowiańską          

naszego kraju, a ta z kolei często wychodzi poza granice nauki stając się zjawiskami              

społecznymi. Skąd potrzeba powrotu do korzeni? Odpowiedź na to pytanie jest banalnie            

prosta. W głośnych, pełnych pośpiechu miastach nie ma miejsca na ciszę, kontemplację            

oraz przyrodę, które tak bardzo cenili sobie nasi przodkowie. Dla rodzimowierców często            

oddechem jest “wejście w skórę “ dawnych Słowian. Założenie lnianej, odświętnej           

odzieży, przybranie ozdób z brązu, dzielenie się podpłomykami i miodem. Spędzanie           

czasu w lesie, wśród drzew, przyjaciół, rodziny i bogów. Obcowanie z naturą,            

kontemplacja pomagają odnaleźć wewnętrzną harmonię, są odpowiedzią na        

1 osoba praktykująca system wierzeń etnicznych, odwołujących się zazwyczaj do tradycji 
przedchrześcijańskich 
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znerwicowanie i sfrustrowanie zastanym światem. Niestety w kraju brak jest         

zorganizowanych miejsc kultu czy spotkań rodzimowierców. Spowodowane jest to         

głównie głębokim niezrozumieniem oraz brakiem publikacji i informacji na temat religii           

oraz mitologii słowiańskiej, a wiedza na ten temat jest niewystarczająca, często nawet            

wśród wyznawców. Można spotkać różne próby klasyfikacji czy wzmianek o religii           

naszych przodków, a także wiele sprzecznych definicji.  

W mojej pracy pragnę odpowiedzieć głównie na pytania: kim byli Prasłowianie,           

jak kształtowano miejsca kultu oraz podejmę próbę ich klasyfikacji. Ponadto chciałabym           

zebrać jak największą ilość przestrzeni identyfikowanych jako słowiańskie miejsca         

sacrum, i spróbować odtworzyć strukturę jednego z nich. 

Moją pracą pragnę wnieść wkład w upowszechnienie wiedzy o wierzeniach oraz           

świętych miejscach kultury słowiańskiej, poskładać elementy układanki kulturowej        

i religijnej historii własnego kraju. Będzie to też osobista podróż w poszukiwaniu korzeni,            

a także własnej tożsamości. 

 

Tereny Polski obfitują w różnego rodzaju miejsca kultu. Duża część z nich jest             

usytuowana tam, gdzie od wieków oddawano cześć bogom. Część z nich, taka jak na              

przykład święte źródła lub góry została wręcz niezmieniona. Mimo tego, że nie przetrwało             

wiele zabytków, część która została jest często bezmyślnie dewastowana. Potrzeba          

poznawcza jest jednak coraz większa, a nie ma do tego środków. Ruchy rodzimowiercze             

w ostatnich latach urosły w siłę, zaczęły pojawiać się pierwsze publikacje, a nawet            

modlitewniki. Są też ruchy dążące do budowy świątyń rodzimowierczych.         

Zapotrzebowanie na miejsca zrzeszeń czy spotkań wspólnoty lub hobbystów i odtwórców           

historycznych są do tej pory ignorowane. Stworzenie kameralnego miejsca kontemplacji          

jest pierwszym krokiem w stronę zachodzących zmian. Koncepcja ta ulokowania będzie na            

obszarze, który zostanie wybrany na podstawie badań terenowych. Ma ona inspirować do            

podejmowania kolejnych decyzji i odrzucenia społecznego strachu przed historią Polski,          

o której się nie pisze w podręcznikach, ale przede wszystkim być dogodnym do wyciszenia             

się i medytacji.  

Kiedy nasi przodkowie zamieszkiwali ziemie polskie, zarówno osiedla jak i puste           

miejsca, użytki i nieużytki, góry i doliny, oswojone i dzikie, bagna, pola, lasy - całe               

państwo było stolicą bogów i wizytówką wiary. Powstanie pierwszych religii było           
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protestem ludzi przeciwko śmierci i pierwszym krokiem kreacji marzenia         

o nieśmiertelności. Religioznawcy uważają, że siła bojaźni ludzkiej przed śmiercią jest          

głównym źródłem kształtującym i utrzymującym religię (Szafrański,1979). Zgodnie        

z większością współczesnych teorii religii ludów pierwotnych jeśli nie natchnienie         

religijne, to przynajmniej znaczna jego część wywodzi się właśnie z faktu ulotności życia             

(Cabalska za Szafrańskim, 1979). Tak również i dziś świątynie wypełnione są ludźmi            

proszącymi o łaski dla swoich zmarłych oraz swojej nieśmiertelnej duszy prosząc o jej             

oczyszczenie. Niewiele różnimy się więc od swoich przodków. Kult zawsze zakłada           

istnienie świata nadprzyrodzonego oraz przekonaniu, że można utrzymać z nim kontakt           

użyty dla ludzi oraz wykorzystać ten fakt dla własnych korzyści (Łowmański, 1979).            

Naród polski przetrwał długo wręcz w nienawiści do historii i zabytków kultury            

słowiańskiej. Było to zgubne dla tożsamości narodowej. Według Dołęgi Chodakowskiego          

po chrystianizacji upadł duch niepodległy, a Polacy stali się na własnych ziemiach            

cudzoziemcami. Z tego powodu, przez brak zrozumienia przesłanek kulturowych czy         

zabytków przeszłości zarzuca się własnym przodkom ślepotę i dzikość (Zorian Dołęga           

Chodakowski, 1818). Słowa te można odnieść też do naszych czasów, gdy możemy            

obserwować trend w dążeniu do naśladowania zachodu w jak największym stopniu. Nadal            

też praktykowane są zamachy na słowiański dorobek, a praktyki rodzimowiercze próbuje           

się odczyniać katolickimi gusłami. 

 

 

1. Cel, zakres i metodyka pracy 

 

1.1 Cel 

 

Analizując podręczniki do historii odnosi się wrażenie, że na przełomie IX i X             

wieku Polacy magicznym sposobem spadli z nieba. Tymczasem początki działań ludzi na            

terenie ówczesnej Polski datuje się na ok. 3000 lat wstecz. Mimo tego większości Polaków              

wydaje się, że przed chrztem Polski w 966 roku nie było zupełnie nic. W podręcznikach               

do historii okres sprzed tego wydarzenia to biała plama, udajemy że wcześniej na naszych              

ziemiach nie było nic, ewentualnie szumiała jedna wielka puszcza zagłuszająca szepty           

naszych przodków, których istnienie wpisuje się między legendy. Kulturowe zamiłowanie          
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do historii doprowadza nas jednak w czasach dzisiejszych do poszukiwań i kontemplacji            

naszych korzeni. Ogrom badań historycznych, szczególnie po drugiej wojnie światowej          

uzupełnia znacznie naszą wiedzę o wczesnych dziejach. Rzuca to także nowe światło na             

wierzenia, które były luką w dziejach państwa polskiego. 

Celem badań nad literaturą przedmiotu oraz terenowych jest jak najlepsze poznanie           

struktur sakralnych kreowanych przez Słowian i stworzenie w historycznym miejscu          

przestrzeni do kontemplacji, w której można będzie poczuć pierwotną moc bijącą z natury.             

Koncepcja powstanie na podstawie szeregu analiz oraz badań. Praca będzie w wielu            

aspektach ukazywała wierzenia ówczesnej ludności i wskazywała miejsca z nimi          

związane. Zarysowany zostanie swego rodzaju manifest podkreślający potrzebę        

powstawania podobnych miejsc w celach nie tylko kontemplacyjnych, kultowych czy          

estetycznych, ale także edukacyjnych. Wykorzysta i podkreśli w pełni głównie          

przyrodnicze walory wybranego miejsca. Coraz bardziej częstym zjawiskiem jest         

pojawianie się ruchów pogańskich i historycznych poszukujących własnych korzeni.         

Czemu nie znamy własnej mitologii w momencie, w którym w szkołach uczymy się             

greckiej? Nawet amerykański dom komiksu MARVEL w swoich publikacjach umieścił          

słowiański panteon, na czele z dumnym, gromowładnym Perunem, a większość naszych           

rodaków nadal nie jest zainteresowana własnym dziedzictwem kulturowym.  

Wynikiem pracy powinna być koncepcja miejsca, w którym będzie można spędzić           

czas na kontemplacji i medytacji indywidualnej, ale także w grupie kameralnej. Ważna jest             

wizja nawiązania do oryginalnych metod kształtowania miejsc kultowych Słowian terenów          

Polski.Sama koncepcja ma być osadzona w miejscu powszechnie uważanym przez          

naszych przodków za magiczne. Powinna zbliżyć w swojej pogańskiej narracji człowieka           

do natury, własnych korzeni i pomóc zajrzeć zainteresowanemu w głąb siebie.           

Rodzimowiercy będą tam mogli znaleźć własny azyl. 

 

 1.2 Zakres 

 

Projekt ma na celu wyjść naprzeciw poszukującym siebie - człowieka pierwotnego           

w krajobrazie surowym i naturalnym. Praca będzie zawierać rys historyczny, podział           

i wyodrębnienie miejsc kultu, ich wybór celem zakrojenia badań, badania lokalne          

w wybranych miejscach, wyznaczenia jednego miejsca do lokalizacji projektu oraz samą          
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koncepcję z wytycznymi, detalem i wizualizacjami. Nowe miejsce kontemplacji będzie          

dawać możliwość medytacji zarówno indywidualnej jak i w grupie kameralnej. Będzie           

czerpać w pełni z walorów naturalnych miejsca, w którym powstanie.  

Miejsce będzie stosunkowo niewielkim terenem o powierzchni 5 do 20 m2. Badania            

terenowe i inwentaryzacyjne przeprowadzono we wrześniu, październiku oraz listopadzie         

2018 roku. Następnie wybrano miejsce znajdujące się na terenie XIII wiecznego grodu            

jazdowskiego w Warszawie. Było ono wybrane spośród czterech i wydało się najbardziej            

odpowiednim do realizacji zamierzonego celu. Najbliższe sąsiedztwo wybranego terenu to          

mała kawiarenka w Łazienkach Królewskich oraz pomnik upamiętniający najazd         

wspomnianej osady w 1262 roku. 

Pracę będą kończyć podsumowanie oraz wnioski. Zakres merytoryczny obejmuje         

analizy badań kameralnych, sensorycznych i terenowych potrzebnych do stworzenia         

miejsca kontemplacji. Koncepcja będzie wynikiem własnych przemyśleń i wniosków         

wyciągniętych z literatury przedmiotu. Zakres projektowy składa się na propozycję          

zagospodarowania niewielkiego terenu. Zakończenie podsumowuje pracę, wyniki badań        

i zwieńczone jest propozycją wyglądu miejsca kontemplacji. 

 

1.3 Metodyka 

 

Rozpoczynając prace nad koncepcją zdefiniowano pojęcia niezbędne do dalszych         

badań. Między innymi przymiotnik “prasłowiańskie”, oraz zajęto się w szerokim          

zagadnieniem miejsc kultu. Podczas przeglądu literatury odszukano informacje na temat          

rodzajów, sposobów kształtowania, umiejscowienia oraz funkcjonowania prasłowiańskich       

miejsc kultu. Na tej podstawie przedstawiono propozycję ich klasyfikacji. Planując          

koncepcję odniesiono się do wielu rozpoznanych i zbadanych miejsc sacrum. Na tej            

podstawie powstały inspiracje. Następnie przeprowadzono badania terenowe w wybranych        

miejscach związanych z przestrzeniami uświęconymi, gdzie przeprowadzono analizy aby         

wybrać optymalnie pasujące do pierwotnego zamysłu pracy. Po dokonaniu wyboru          

przyjęto je jako miejsce lokalizacji koncepcji oraz przedstawiono jej propozycję.  
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2. Prasłowianie w literaturze przedmiotu 

 

2.1 Pojęcie Prasłowian  

 

W ustaleniu pojęcia Prasłowian musimy powołać się głównie na źródła          

archeologiczne. Wywodzimy się z ludu kultury łużyckiej, który zawdzięcza swoją nazwę           

od miejsca pierwszych odkryć z nią związanych - Łużyc. Lud ten żył w stałych osadach,               

a trudnił się głównie rolnictwem. Przykładem rozwoju oraz doskonałej organizacji         

organizmów plemiennych są grodziska związane z tym okresem, między innymi Biskupin           

(Głosik, 1979). W skład Prasłowian zachodnich wchodzą Polacy, Czesi, Słowacy          

i Serbołużyczanie, a do XII wieku także plemiona Połabskie (Merski, Antosik, 2015).           

Strefa kulturowa jak i sakralna była piękna i bogata, a mimo wyniszczającej misji             

chrześcijańskiej przetrwało wiele przekazów i wzmianek na ten temat. Wiara pogańska jest            

też żywa głównie w ludowej kulturze oraz obrzędowości. Praca jest próbą zainteresowania            

wspaniałym, słowiańskim dziedzictwem. Celem jest nie tylko stworzenie miejsca         

kontemplacji na podstawie analizy starego kultu, ale także poszerzenie świadomości i           

wiedzy na ten temat. 
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Ryc.1 Słowiańszczyzna w VIII-X w.; grafika własna 

 

Prasłowianie nie byli wyłącznie zbitkiem dzikich plemion. Mieli wspólną         

tożsamość i poczucie narodowości, wykazywali funkcje państwowe, nie byli “szarańczą”          

która powstaje i ginie jak Wandalowie czy Hunowie, bez praw, obyczajów i cywilizacji.             

Zatrzymali swoje ziemie, więc potrafili wspólnie zorganizować się przed groźbą napaści ze            

strony cięższych przeciwników (Chodakowski, 1818). Doskonałym przykładem       

popierającym tę tezę jest wydarzenie z roku 623, w którym w wyniku napadów             

organizowanych przez Hunów Słowianie jednoczą się w państwo. Nazwa jego wywodzi           

się od imienia obranego króla, Samona, panującego następnie przez 25 lat. Jego sprawna             

i rozważna polityka pozwoliła także na tymczasowe zażegnanie zagrożenia ze strony          

frankijskiej (Możdżan, 2015). Przez krótką charakterystykę pozwolę sobie przytoczyć         

kilka cytatów dotyczących Prasłowian. Pierwszy pochodzi od Teofilakta Symokatta,         
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bizantyjskiego historyka żyjącego na przełomie VI i VII wieku: “Tu wpadło w ręce             

wojskom cesarskim trzech ludzi, rodowitych Słowian, nie uzbrojonych mających przy          

sobie gęśle. Na pytanie cesarza Maurycego z jakiego są narodu, odpowiedzieli, że są             

Słowianami (...) grają na gęśli, gdyż nie nawykli do obchodzenia się z bronią, że w ich                

ziemi nie masz żelaza, dlatego prowadzą żywot spokojny i cichy” (Możdżan, 2015, s.66).             

Następnie fragment kroniki Adama z Bremy dotyczący mieszkańców Wolina: (org.          

Jumme) “(....) wszyscy oni jeszcze tkwią w błędach pogańskich obrzędów. Lecz co się             

tyczy obyczajności i gościnności, to poza tym żaden inny lud nie jest bardziej honorowy              

i dobroduszny” (Możdżan, 2015, s.109) i “pod względem gościnności nie znajdzie się lud            

bardziej uczciwy i przychylny”. Historyk Bizantyjski Maurikos żyjący na przełomie VI           

i VII wieku wspomina o tym ludzie: “nie pozwalają się w żaden sposób ujarzmić ani              

opanować, a zwłaszcza na własnej ziemi. Są bardzo liczni i wytrwali, znoszą łatwo upał,              

zimno i słotę… Dla przybywających do nich są bardzo życzliwi i chętnie ich oprowadzają              

z miejsca na miejsce, użyczając im, czego potrzebują… Mają wielką ilość bydła i plonów              

złożonych w stogach, przede wszystkim proso i beru…” (Głosik, 1979, s.132). Ostatni            

przytoczony cytat pochodzi ze “Słowiańskich starożytności” Szafarzyka. Autor pisze:         

“Słowianie miłośnicy rolnictwa i polnego gospodarstwa, nieprzyjaciele awanturniczego        

włóczenia się po cudzych krajach (..), a w żyznych ziemiach swoich błogiego zażywając           

spokoju (...)” (Możdżan, 2015, s.58). 
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Ryc. 2 Hipotetyczny zasięg Prasłowiańszczyzny w początkach I tysiąclecia p.n.e.; grafika własna 

 

Rolnicze, już osiadłe plemiona na terenach ówczesnej Polski uprawiały głównie          

proso, pszenicę i jęczmień, Znano także groch, bób, soczewicę i mak (Gierlach, 1980).             

Przełomem duchowym w sprawach kultu były właśnie zmiany zachodzące w gospodarce           

i strukturze społecznej. Zjawisko umieszczania ziarna w ziemi i wyrastania z niego rośliny            

uczynił tę czynność sakralną i zrodził pojęcie magii rezurekcyjnej. Zamieranie i odradzanie            
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się przyrody do życia znalazło się w centrum uwagi (Gierlach,1980). Następujące po sobie             

pory roku i fakt okresowego odradzania się przyrody każdej wiosny zrodziły           

przeświadczenie o tym, że śmierć nie musi być negacją życia. Dopełnieniem magii            

rezurekcyjnej było wkładanie zmarłym ziarna podczas pochówku, jako symbolu rychłego          

odrodzenia, jak martwe ziarno kiełkuje w ziemi, nabierając mocy witalnych dzięki żyznym            

popiołom. Pierwszy pojawił się kult płodnej matki, a także wody powodującej wzrost            

roślin (Szafrański,1979). Zaczęły też kształtować się wyobrażenia pierwszych bóstw. Na          

niebie góruje boskie słońce, które pomaga namnażać plony żywiące człowieka. Słońce to            

może też wypalać zboże i go zabić. To ono dominuje w panteonie tak samo jak na                

firmamencie. Z wizerunku pradawnej Wielkiej Matki wyłania się płodne bóstwo kobiece,           

obok niej stoi waleczny małżonek, który musi zadbać o swoją kobietę oraz rodzinę, którą              

go obdarowała. W ten sposób powstaje pierwszy panteon bóstw. Razem z rozwojem            

historycznym, gdzie na pierwszy plan wychodzi polityka i podboje, bóg zwycięzcy           

okazuje się bogiem silniejszym, więc lokalny spada szczebel niżej. Panteon zaczyna się            

mieszać, nachodzić na siebie (Gierlach, 1980). 

Tak jak życie ludzkie było coraz bardziej zorganizowane, zaczęły się tworzyć           

społeczeństwa, grody, następnie państwa - tak stopniowo narastała organizacja miejsc          

kultu. Człowiek świadom swojej śmiertelności nie może się pogodzić z absurdem śmierci.            

Manifestując swój protest w tej materii tworzy religię i nadaje sobie duszę nieśmiertelną             

(Szafrański,1979). Miejsca takowe zaczęły być coraz bardziej starannie dobierane         

i urządzane. W interesującym nas okresie czasu powstawały miejscowe obiekty kultu.          

Dobrze rozpoznane na terenie dzisiejszej Polski zostały te na Ślęży oraz Raduni. Miejsca             

te przetrwały przez wiele wieków, a ich upadek zwieńczył schyłek wierzeń pogańskich            

(Gierlach, 1980). Przekonanie, że Słowianie zaczęli budować świątynie dopiero po          

zetknięciu z religią chrześcijańską jest błędne. Odkryto wiele stanowisk w których istniały            

świątynie bądź pomniejsze budynki związane z kultem takie jak na przykład stajnie dla             

świętego konia. W trakcie rozwoju urbanizacji, gdy kult nabrał charakteru          

zorganizowanego wyodrębnił się prawdopodobnie stan kapłański. Słowianie nazywali        

swoich duchownych żercami. Thietmar pisze w swojej kronice, iż każde ze słowiańskich            

plemion i każda wspólnota posiadały własne, starannie wydzielone miejsca kultu. “Ile           

okręgów w tym kraju, tyle znajduje się świątyń i tyleż wizerunków bożków doznaje czci              

od niewiernych” (Thietmar, VI, 25).  
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Z czasem zaczęły wyodrębniać się trzy wyraźne grupy Słowian. Słowianie          

zachodni obejmujący mieszkańców ziem Polski, Czech, Moraw i te plemiona, które           

podczas swej wędrówki zaszły na zachód, druga grupa - odłam południowy na Bałkanach -              

i w końcu - odłam wschodni na Rusi. W VII w. n.e na mapie ówczesnej Europy pojawia                 

się państwo Franków, a z kolei na skutek jego rozpadu kraj Ludwika Niemca. Późniejsi              

jego władcy dążą do podboju ziem zachodniej Europy, uzurpują sobie prawo do bycia             

następcą po Imperium Rzymskim. Jego kolejni władcy koronować się będą na cesarzy            

pragnąc rządzić całym światem. W tym miejscu zaczyna się dramat słowiański. Rozbici na             

małe plemiona, gorzej uzbrojeni są bezkarnie mordowani przez imperialne zapędy          

sąsiadów pod przykrywką nowego trendu chrystianizacji. Wiek IX to ciągłe wyprawy           

niemieckie przeciw Słowianom. Pozyskiwano w ten sposób ziemię oraz niewolników.          

Rabowano, mordowano i gwałcono - wszystko przy niemym pozwoleniu bardziej          

“cywilizowanych” krajów oraz papieża. Wojny te trwały jeszcze przez trzy wieki, dopóki            

nie wygasły ostatnie ogniwa niezależnych plemion słowiańskich, które nie potrafiły          

dołączyć do kształtującego się i rosnącego w siłę Państwa Polskiego, mimo tego iż razem z               

nim uczestniczyły one ramię w ramię w odpieraniu najazdów ze strony Germanów.            

Dramat Słowian połabskich odwrócił uwagę agresora na długi czas od młodego państwa.            

Ciężko było jednak zarządzać organizmem, w którym każda odnoga plemienna miała           

własny ośrodek kultu, starszyznę oraz kapłanów, gdzie decyzję podejmowano często w           

oparciu o wróżby i przepowiednie. Lepiej było skupić organizację administracyjną i           

kapłańską w jednym, zorganizowanym miejscu. Przyszedł czas zmian (Gierlach, 1980).          

Polska miała stać się w końcu samodzielna, niezależna i jedna. Przejęcie chrześcijaństwa            

oraz sprawna polityka zagraniczna i wewnętrzna przypieczętowała silną pozycję kraju w           

zastanej rzeczywistości.  

Ciężko jednak winić Słowian Łaby i Rugii o pozornie mało rozsądne spojrzenie na             

sprawę chrystianizacji. Grabieże i gwałty w cieniu krzyża były na porządku dziennym            

(Gierlach, 1980). Czechy i Polska potrafiły nową wiarę wykorzystać dla interesów           

narodowych i powstrzymania zagrożenia inwazją ze strony państw zachodnich. W tym           

miejscu cywilizacja Prasłowian chyli się ku upadkowi. Tragicznym w skutkach          

wydarzeniem była też reakcja pogańska, która wstrząsnęła młodym organizmem polskim          

w latach trzydziestych XI wieku. Było to powstanie ludowe połączone z próbą wystąpienia             

z chrześcijaństwa i powrotem do wiary przodków. Reakcja ta odbiła się szerokim echem             
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wśród naszych wschodnich sąsiadów. Wspomina o tym między innymi ruski kronikarz:           

“I było poruszenie wielkie na ziemiach Polski postawiwszy ludzie pozabijali biskupów          

i kapłanów i panów swoich, i było u nich zaburzenie” (Głosik, 1979, s. 67). Najsilniejsze              

rozruchy dotyczyły Wielkopolski i Śląska. Korzystając z zamieszania na ziemie państwa           

wkroczył czeski książę Brzetysław dokonując wielkiego spustoszenia i rabunku, głównie          

w Gnieźnie (Głosik, 1979). 

 

2.2 Rozwój i idea wierzeń  

 

Na przestrzeni wieków w dziejach ludzkości dużą rolę spełniały wierzenia, które           

mogły warunkować roczny, a nawet dzienny tryb życia. Wpływały one na przebieg            

zjawisk kulturowych, architektonicznych oraz kształtowały nurty w sztuce.        

Chrześcijaństwo na ziemiach polskich pojawiło się dopiero nieco ponad tysiąc lat temu.            

Kształtowało ono przez długi okres oblicze kulturowe kraju. Pomimo tego, że czasy            

wcześniejsze zdają się nie istnieć, a wierzenia były regularnie tępione i zadeptywane,            

pogańskie zwyczaje przetrwały żywe w bogactwie obyczajów ludowych, podaniach,         

przekazach, tańcach  i śpiewach, a nawet w układzie kalendarza. Rok wypełniony jest          

obchodami nacechowanymi pogańskimi zwyczajami. Ludy słowiańskie rozeszły się w         

V-VII wieku. O wspólnej kulturze dowodzą naczynia, których pochodzenie datuje się na           

II-V wiek. “Porozrzucane” są one w wielu miejscach bytowania tych szczepów, m.in. nad             

środkowym i dolnym Dnieprem, Lepiesówce, Mołdawii i spod Kijowa. Na ich ornamenty            

składały się skomplikowane układy kresek, linii falistych, skośnych, jodełek, strzałek i           

innych symboli. Było to swoiste pismo, a zapis stanowił rozpisanie kalendarza           

obrzędowego. Po analizie interpretacji całego cyklu rocznego widzimy widoczne pokrycie          

z kalendarzem chrześcijańskim. Chociażby 4 czerwca, w święto Jaryły przypadają Zielone           

Świątki, nastpnie 24 czerwca - niegdyś Kupała, dziś dzień świętego Jana, czy 20 lipca,              

niegdyś dzień Peruna - dzień św. Ilji (Gieysztor, 1982). Także w poszerzeniu grona             

boskiego przez wyspecjalizowanych świętych szukać możemy drobnych bóstw        

pogańskich. Stały kult bogów pogańskich zachował się, gdyż potem byli oni utożsamiani            

ze świętymi chrześcijańskimi (Uspieński za Merski, 2015). 

Wagę miejsc kultu można odnieść do tezy, iż prasłowianie brali nazwy swoich            

plemion od ośrodków czci. Od Góry Ślęży zapisanej po raz pierwszy w XII w., miało się                
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wziąć według kronikarza Thietmara miano Śląska. Zdaniem Słupieckiego z tego właśnie           

powodu mamy pewność, iż było miejscem lokalnego kultu i odbywały się tam święte             

obrzędy (Słupiecki,1992). Dziejopisarz notuje : „owa góra wielkiej doznawała czci (...)           

jako że odprawiano na niej przeklęte pogańskie obrzędy (...) gdy przeklęte pogaństwo było             

tam (tj. na Śląsku) czczone” (Thietmar za Cieślik, 2010). Obrzędy pogańskie więc miały             

się w tym miejscu dobrze nadal w roku 1017, podczas wyprawy wojennej opisywanej             

przez tegoż. Podobny przykład stanowią Głomacze, gdzie znajdowało się święte źródło           

o cechach nadprzyrodzonych, otaczane czcią, od nazwy którego nazwało się plemię          

zamieszkujące okolice dzisiejszej Łaby. 

Sacrum uświęca “pewne wyróżnione przedmioty i obszary naszego otoczenia, to          

dla doprecyzowania tego pojęcia, równie jak czas i sposób jego przejawiania się, istotna             

jest jego lokalizacja: miejsca przez nie uświęcone i przez to uświęcenie wyłączone ze             

strefy codzienności…” (Porębski za Moździoch, 2000, s.155). Przedmiotem badań         

archeologicznych i naukowych w rozległym temacie historii kultu są przejawy materialne           

sacrum. Jest to o tyle grzązki temat, że sacrum jest nieodłączną częścią profanum. Rzeczy              

uświęcone to często nie tylko same świątynie czy miejsca kultu, ale także zmiany pór roku,               

pogody, zjawisko uświęcania roślin czy zwierząt, nazwy miejsc, rozkład i rutyna dnia            

i nazwy świąt (Moździoch, 2000). Całe życie jest przesiąknięte oznakami sacrum. Kultura           

naszych przodków jest niestety w znacznej mierze niema, gdyż byli oni niepiśmienni.            

Źródła archeologiczne dają nam jednak pewien obraz, który z rzadka rozjaśniany jest przez             

obcych kronikarzy, którzy są jednak stronniczy. W ten sposób możemy stwierdzić, że dana             

rzeźba jest personifikacją pogańskiego bóstwa, jednak ciężko przypisać mu imię, dane           

cechy bądź osobowość i mitologię. Odtwarzamy miejsca kultu, lecz ceremoniału możemy           

się jedynie głównie domyślać. Z rzadka znamy pieśni bądź tańce im towarzyszące            

(Gierlach, 1980). Badania nad miejscami kultu w skali całej Słowiańszczyzny pozwoliły           

na zidentyfikowanie znacznej ich ilości i ustalenie charakterystycznych dla nich i ich            

otoczenia cech. Funkcja kultowa jest funkcją najstarszą z funkcji społecznych. Jej historia            

sięga głębiej niż wymiany, produkcji agrarnej, rzemieślnictwa czy nawet osadnictwa.          

Miejsca kultu zazwyczaj wyróżniały się w otaczającym środowisku między innymi          

położeniem i strukturą (znaczne wzniesienia, gaje, drzewa, bliskość źródeł lub jezior,           

wyspy,duże głazy), jak i faktem, iż były one położone zazwyczaj w znacznym oddaleniu             

od osad mieszkalnych.  
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Archeologia w związku z nieustającym przyrostem materiałowym jest niezwykle         

płynną dziedziną i jedną z najbardziej dynamicznych nauk zajmujących się pradziejami           

człowieka. Co za tym idzie napotyka na największe trudności przy próbach rekonstrukcji            

wyobrażeń, gdyż posługuje się interpretacją pozostałości materialnych. Dopatruje się         

potem w nich przedmiotów kultu, głównie wobec wskazówek źródeł pisanych i przypisuje            

im cechy świętych (Łowmański, 1979). 

 
Ryc. 3 Wstępne rozpoznanie struktur kultu Prasłowiańskiego na ziemiach polskich; grafika własna 

 

Na początku rozważań na temat religii Prasłowian warto przytoczyć definicję          

polidoksji. Jest to zjawisko wierzeń ludów przedpiśmiennych złożone z czterech          

podstawowych form: magii, wierzenia w duchy zmarłych (czczenie przodków), kult          
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przyrody oraz rozbudowana demonologia. W ten kanon doskonale wpisują się nasi           

przodkowie. L. von Schröder z kolei, interpretując dane indoeuropeistyki z zakresu           

wierzeń wyodrębnia z religii trzy składniki: wspomniane kult przyrody i duchów oraz            

wiarę w wyższą istotę (Łowmański, 1979).  

Bałtowie czcili gaje, pola, święte drzewa, rzeki, źródła. Wróżono z wnętrzności           

zwierząt i losów malowanych na drzewach (małe, wygładzone drewienka z malunkami),           2

piany na piwie, a także lania wosku czy ołowiu. Dziś obchodząc Andrzejki nie zdajemy              

sobie sprawy z ich genezy (Gierlach,1980). Teraz traktujemy takie zachowania jako           

zabawę, wcześniej podchodzono do tego niezwykle poważnie i sposób ten mógł           

decydować o losach klanu lub plemienia. Na realny grunt w tej kwestii sprowadza nas              

czeski kronikarz Komas (XI w.). Notuje on faktyczne obserwacje współistniejących z nim            

przeżytków pogańskich. Określa, że “dotąd” liczni wieśniacy czczą jak poganie wody,           

ogień, gaje, drzewa, kamienie, góry, pagórki, inni modlą się do bałwanów głuchych            

i niemych, które sami sporządzili. Autor wspomina tu głównie o kulcie natury odpowiada            

rzeczywistości i praktykom głównie silnie zakorzenionych na Połabiu. Podobnych treści          

możemy się dowiedzieć ze źródła współczesnego Komasowi. Jest nim “Homiliarz          

opatowicki” przypisany biskupowi praskiemu Hermanowi (XI - XII w.). Zawiera on           

“kompendium błędów pogańskich”. Wspomina on o czci idoli wymieniając przy tym           3

dwie grupy: przedmioty natury (słońce, gwiazdy, rzeki, ogień, góry i drzewa) oraz            

demony, pod pojęciem których należy dopatrywać się wszelkiego rodzaju kultów oraz           

praktyk religijnych nie związanych z chrześcijaństwem, w tym przytacza zarówno          

czynności magiczne jak i wspomina o strzygach czy wilkołakach. Idole mogą też oznaczać             

dusze zmarłych ,co konkretyzuje zakaz picia i spożywania rzeczy ofiarowanych zmarłym.           

To z kolei nawiązuje wyraźnie do kultu przodków. Zabrania także czci ludzi zamiast boga.             

Następny zakaz odnosił się do składania ofiar pod drzewami i u źródeł, Dotyczył także              

praktyk magicznych takich jak rzucanie losów, używanie amuletów, korzystanie z usług           

“czarownic”, znachorów, wróżbiarzy oraz zielarzy (Łowmański, 1979). Tekst ten dzięki          

zebraniu wszystkich zakazów rysuje nam barwny obraz praktyk kultowych jakie          

funkcjonowały nadal, nawet po przyjęciu oficjalnego chrztu przez państwo. 

2 artefakty używane do wróżenia 
3 wyobrażenia bóstw będących przedmiotem kultu 
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Główną formą oddawania czci bogom było składanie ofiar w postaci zwierząt,           

jadła, napojów oraz części łupów wojennych i “prywatnych” ofiar w postaci ozdób lub             

przedmiotów codziennego użytku. Im większe nacechowanie emocjonalne dla właściciela         

miał poświęcany przedmiot, tym bardziej był on godzien. Ofiarom towarzyszyły          

inkantacje , modlitwy lub formuły magiczne, a po części “oficjalnej” następowała          4

“towarzyska”, której towarzyszyły śpiewy, pląsy i spożywanie ofiar, co czyniło          

uroczystości religijne bardzo atrakcyjnymi dla uczestników (Łowmański, 1979). Stało się          

to oczywistym powodem do niechęci rezygnacji z uroczystych uczt oraz innych praktyk            

tego typu na rzecz “nudnych” mszy, w dodatku w obrządku łacińskim, którego nawet nie              

rozumiano. Pozwolę sobie w tym momencie przypomnieć, że obrządek liturgiczny          

w języku polskim wprowadzono raptem pięćdziesiąt trzy lata temu (1965). 

Praktyka kultowa u Słowian była wyraźnie rozbudowana. W jej skład wchodziły           

zarówno przestrzenie poświęcone zarówno bogom jak i duchom. Nie wolno było ich            

niszczyć ani zakłócać w żaden sposób. Stanowiły także miejsce azylu. Uważa się, że             

obrzędy początkowo odbywały się pod gołym niebem, a świątynie zaczęto budować           

dopiero po styczności pogan z religią chrześcijańską, lecz archeolodzy odkryli wiele hal            

o przeznaczeniu kultowym, a datowanych setki lat przed chrystianizacją na ziemiach          

Polski i Europy (Merski, Antosik, 2015).  

Żeby lepiej zrozumieć sposób kreowania przestrzeni kultowych przez Słowian         

trzeba zwrócić się w stronę mitu stworzenia świata i tego, jak on wyglądał. Opierał się on                

na motywie axis mundi- pionowej osi świata, która łączyła jego troistą naturę. Oś posiadała              

naturę falliczną, stąd utożsamianie jej z wizerunkiem drzewa czy góry, co uwidaczniało się             

także w pochówkach kurhanowych, czyli mogiłach przybierających formę nasypu. Oś ta,           

przedstawiana najczęściej w formie jesionu była trójdzielna. Korona drzewa była domem           

bogów, pień - ludzkścią, a w korzeniach swoją siedzibę miał Weles, bóg śmierci. Był to               

także dom zmarłych przodków. Wyobrażenie trójdzielności podziału wszechświata        

przedstawia także rzeźba tak zwanego Świętowita ze Zbrucza. Ma ona kształt           

prostopadłościennego słupa. W najniższej jej części widnieją trzy postacie podtrzymujące          

wyższe kondygnacje. Jest to wyobrażenie świata chtonicznego . Prawdopodobnie jest to          5

wyobrażenie bóstwa podziemi podtrzymującego świat. Część środkowa ukazuje ludzkość -          

4 obrzędowe zaklęcia śpiewane bądź recytowane 
5 podziemny; w opozycji do niebiańskiego 

 24 



trzymających się za ręce mężczyzn i kobiety. Posąg wieńczą u szczytu cztery wyobrażenia             

boskie - kobiece z rogiem w prawym ręku (Łada), kobieta z obręczą w dłoni (Mokosz),               

jeździec na koniu dzierżący szablę (Perun) oraz ostatnia postać, bez atrybutów (Dadźbóg)            

(Zalewska, 2015). 

 
Ryc.4 Świętowit ze Zbrucza; szkic własny 

 

Pierwsi bogowie rodzili się z natury. Z natury złej, niegodziwej lub dobrej            

i łagodnej. Tak ziemia rodząca plon i ogień w niebiosach i na ziemi, święta woda rodząca               

życie, ale będąca też niebezpiecznym żywiołem, totemy zwierząt zostają         

spersonifikowane, a obok człowieka zaczynają pojawiać się istoty nadprzyrodzone.         

Powstają osady i pierwsze miasta. Bogów szukamy nad wodą lub na wzniesieniach, często             

ciężko dostępnych dla człowieka. W toku badań religioznawczych góry stanowiły jedną           

z najważniejszych przestrzeni w kulturze religijnej wielu społeczeństw. W takich         

miejscach szukano bogów, a wyznawcom wydawało się, iż są bliżej firmamentu oraz            

czegoś większego od nich samych. Potem naturalne ukształtowanie zastępuje labirynt          

ścian świątynnych. Wyznaczono skrupulatnie strefę sacrum i profanum z miejscem          

dostępnym wyłącznie dla kapłanów. Tak jak naruszenie tabernakulum w kościele          
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katolickim wcześniej karane było nawet stosem, tak we wcześniejszej przeszłości nasi           

przodkowie wyznaczali takie uświęcone miejsce pod sklepieniem niebieskim - najczęściej          

kręgiem kamiennym, a następnie murem, bądź wałem. Dostęp do niego mieli wyłącznie            

kapłani, bądź osoby proszące o azyl. 

Tak i ogień zsyłany czasem przez bogów, początkowo wyłącznie w ten           

przypadkowy sposób pozyskiwany przez człowieka i pilnowany jak cenny skarb urósł           

w znaczenie sakralne. Ognisko domowe było stale nadzorowane, zazwyczaj przez kobietę.          

Warto było zadbać o jego rezerwuar. Najlepiej właśnie nadawało się właśnie do tego celu              

miejsce kultu (Gierlach, 1980).  

Kolejnym elementem i obiektem czci są drzewa lub całe gaje. Drzewa imponowały            

głównie swoją długowiecznością i miały bardzo rozbudowaną symbolikę, rozbudowaną         

nawet dla konkretnych gatunków.  

Świat antyczny nie znał nietolerancji. Gdy kolejni bogowie przybywali wraz          

z podbojami ziem, a bóg króla lub władcy mocniejszego okazywał się silniejszy, zostawał            

dodawany do kanonu lokalnego społeczeństwa w sposób naturalny. Nietolerancja jest          

wymysłem nowych, monoteistycznych religii. Słowianie nie wykazywali       

monoteistycznych dążeń, a zasada “silniejszy król - silniejszy bóg” sprzyjała          

chrystianizacji. Wcześniej jednak prawdopodobnie od Celtów przyjęto zwyczaj tworzenia         

matres. Łączono wyobrażenia wielu bóstw w jedną figurę. Ułatwiało to organizację miejsc            

kultu, czego przykładem może być wcześniej wspomniany “Świętowit ze Zbrucza”, który           

był faktycznie pomnikiem pięciu bóstw na raz. Właśnie tę drogę przyjęli Słowianie.            

Naleciałości Celtyckie są bardzo widoczne w wierzeniach i kulturze naszych antycznych           

przodków, mimo to są pomijane przez część historyków. Przyjęte ogólnie imiona bogów,            

takie jak Świętowit wzięły się z prymitywnych interpretacji kultury prasłowian. Są one            

błędne. Posąg domniemanego Świętowita ma dwie twarze męskie i dwie żeńskie, co            

wybitnie świadczy o tym, iż jest to personifikcja czterech różnych bogów, a nie jednego              

które rzekomo potrzebuje większej ilości głów do “pilnowania” swoich wyznawców          

(Gierlach, 1980). Nie znajdujemy więc tutaj jednego boga w kilku postaciach jak            

w chrześcijaństwie. 

Paradoksem religii Słowian jest to, że powszechnie uważany za         

najpopularniejszego z ich bóstw - Świętowit prawdopodobnie nigdy nie istniało. Jest to            

pomyłka wynikająca ze złej interpretacji wyobrażeń matres oraz rzeźby “Świętowit ze           
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Zbrucza”, który nie jest obliczem konkretnego bóstwa, a całej wykładni religijnej.           

Pierwszym bóstwem znanym z terenów słowiańszczyzny jest lunarna bogini matka,          6

patronka płodności i urodzaju. Była ona czczona jeszcze przez ludy pierwotne, o czym            

świadczą prymitywne malowidła bogini oraz różnego typu talizmany i figurki. Potem jej            

wpływy zostały powoli wypierane przez anonimowego jeszcze boga słońca. Następnie          

piedestał otrzymał syn boskiej pary, prawdopodobnie zaczerpnięty z wpływów Hetytów,          

gdyż symbolizowany był dziwacznym znakiem bucika lub stopy. Prawdopodobnie         

ostatnim w pierwotnym panteonie był Sylwan, bóg zarówno o cechach          

antropomorficznych jak i zoomorficznych. Twarz i ogon miał zwierzęce. Ogon i uszy            

mogły być końskie lub koźle, a sama głowa - barania ze skręconymi rogami. Związany był               

on także z siłami płodności (Szafrański, 1979). Od tych czterech bóstw dopiero po długim              

czasie wyewoluował znany bardziej, późniejszy panteon.  

Za najstarsze ze słowiańskich bóstw ze znanym imieniem uważa się Peruna. Jego            

imię w krajach bałkańskich brzmiało Perkun, a w innych rejonach Prowe. Jego            

atrybutami są piorun i burza, a najmilszym mu darem było żelazo. Był bóstwem             

ogólnosłowańskim, a jego symbolem był topór, często w odkryciach archeologicznych          

mylony z młotem Thora, bóstwa nordyckiego. W VI wieku Prokop z Cezarei pisał “ jeden               

tylko bóg, twórca błyskawicy, jest panem całego świata. Składają mu w ofierze woły             

i wszystkie inne zwierzęta ofiarne” (Prokop z Cezarei za Merski, Antosik 2015). Jako, że             

słowo “perun” przybiera różne znaczenie materialne w różnych językach (kolejno: perkyn           

- dąb - bałtyjski, perą - uderzać - Polski i het. perunaš - skała (Łowmański, 1979). Być                 

może przy tych poszukiwaniach zaczenia imienia bóstwa możemy szukać pierwotnego          

wyglądu jego kultu oraz wyjaśnienia dla kultu przyrody. 

Weles (prawdopodobnie zwany również Trzygłowem) był jednym z bogów -          

stwórców, po zetknięciu z religią chrześcijańską utożsamiany z diabłem. Był on władcą            

Nawii - podziemnego świata przodków (Merski, Antosik, 2015) 

Kolejne miejsce w panteonie zajmuje Swaróg, mylony często ze swoim synem           

Swarożycem. Swaróg był wyobrażeniem Słońca. Inne interpretacje łączą go z ogniem           

i kowalstwem. Prawdopodobnie był dla Słowian dawcą ognia, jak grecki Prometeusz.  

Dadźbóg - według dopisku w słowiańskim języku sporządzonego przez Jana          

Malasa, po śmierci Swaroga władzę miał objąć Dadźbóg, czyli kolejne utożsamienie           

6 z łac. księzycowa; generalnie forma kultu uranicznego, związana z czcią Księżyca 
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bóstwa solarnego (Merski, Antosik, 2015). Samo jego imię oznacza dawcę bogactwa. Był            

on głównie opiekunem małżeństw. 

Swarożyc z kolei mylony jest ze swoim poprzednikiem, Daźbogiem dawcą          

bogactwa. Swarożyc był kojażony z pomyślnymi plonami, stąd nastąpiło mylne          

skojarzenie pomyślnych plonów z bogactwem czysto materialnym. Swarożyc był boskim          

kowalem, opiekunem ognia i nauczycielem rzemiosła. Nauczył ludzi kuć oręż          

i przeprowadził ich ze stanu dzikiego do cywilizowanego i osiadłego (Merski, Antosik,           

2015). 

Jarowit był bogiem wojny i wojujących. W świątyni w Wołogoszczy miał on            

piękną tarczę, dużą i pozłacaną. Nie można było jej dotykać w czasie pokoju. Jej zdjęcie               

symbolizowało zwycięstwo w rychłej walce (Merski, Antosik, 2015). 

Równie pradawny lub nawet starszy jest Wołos, bóg bydła. O jego wadze świadczą             

figury totemiczne odkrywane bardzo często na ziemiach całej dzisiejszej Polski oraz fakt,            

że przysięgano powołując się na jego imię. Na ziemiach obecnej Polski powszechny był             

kult bydła potwierdzony nie tylko figuralnie, ale także przez kultowe pochówki zwierząt. 

Na szczycie Łyśca (obecnie Święty Krzyż) czczono Ładę, Boda i Lel. Według            

Jana Długosza kult Łady miał łączyć się ze świętem określonym w obecnym kalendarzu             

jako Zielone Świątki, oryginalnie Stado. Było to święto podkreślające wagę          

macierzyństwa i płodnej bogini matki-ziemi.  

Kolejnym bóstwem żeńskim jest Mokosz. Była ona boginią - matką (Gierlach,           

1980). Kanon uzupełniali kolejno Rgieł bóg urodzaju, Jaryło bóg płodności, Porewit,           

Radogost, Rujewit, Strzybóg, Czarnogłów, Perperuna solarne bliźniaki- Lelum        

i Polelum oraz Morana - dziś powszechnie znana pod imieniem Marzanna - bogini zimy,             

śmierci, ale i odrodzenia. Ponoć to jej właśnie wizerunek przedstawiany jest na całej             

słowiańszczyźnie na urnach z prochami zmarłych. 
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Ryc.5  Urna z prochami, znaleziona w Bolszewie (woj. Pomorskie), miejsce wykonania zdjęcia: Niemieckie 

Muzeum Narodowe; zasoby własne 

 

Według Brücknera późniejszy słowiański panteon pochodzi bezpośrednio       

z przekształcenia bóstw greckich oraz podmiany ich imion. Mimo tego, iż Łowmański           

dowodzi, że dopasował on kanon do własnej inwencji warto o nim wspomnieć, chociażby             

jako ciekawostkę. Kolejno miały być to bóstwa: Jessa (Jowisz), Łada (Mars), Dzidzileya            

(Wenera), Nii (Pluton), Dziewanna (Diana) oraz Morana (Lecera). Gieysztor także uważa           

tą teorię za błędną (Gieysztor, 1982). Część ze wspomnianych bóstw wspomina kronika            

Jana Długosza, która przez historyków jest w dużej mierze uważana za fikcję literacką. 

Bóstwem o znaczących kontrowersjach stał się właśnie Światowid. Już przy          

wydobyciu posągu ze Zbrucza uznano go za bóstwo ogólnosłowiańskie, w momencie           
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w którym już sama nazwa była przekręconą wersją imienia Świętowit Bardziej          

odpowiednią kulturowo nazwą byłoby imię Czterogław (Gierlach, 1980). Tak samo jak           

w przypadku Trzygława czczonego w Szczecinie może być to wynik tworzenia matres -            

wielu bóstw w jednym wyobrażeniu, jednak to bóstwo wymieniane jest z imienia przez             

kronikarza Helmolda. Było to jednak prawdopodobnie wyobrażenie Welesa. 

Istnieją hipotezy o rzekomym monoteizmie Prasłowian. Są one spowodowane         

głównie kronikami, wspomnianą wzmianką Prokopa, który pisze “jest jeden bóg, twórca           

błyskawicy” oraz Helmolda: “istnieje jeden bóg (...) w niebie rozkazujący pozostałym”.           

Wątpliwości te raz na zawsze rozwieją jednak dalszymi słowami tegoż drugiego.           

Wspomina on o tym, że kierunek monoteistyczny pojawił się dopiero u pogan po             

zetknięciu z religią chrześcijańską: “między Słowianami, którzy w ciągu dwu wieków           

dwukrotnie przyjmowali chrześcijaństwo, mimo że wydawało się już u nich na zawsze            

zakorzenionym, póki go nowa reakcja pogańska nie zmiotła. Z wpływów chrześcijańskich           

nie jedno u nich na zawsze zostało; do chrześcijańskiej wiary, którą sami tylokrotnie             

wyznawali, o jedynym Bogu i synu jego, dostosowali własną” (Helmold za Łowmański,            

1979, s.186). 

Pojęcie demonów w kulturze ludowej przetrwało znacznie dłużej, niźli samych          

bogów. Dzięki temu ich rola w życiu człowieka jest dziś dla nas bardziej czytelna.              

Dzielono je odpowiednio na grupy: domowe, leśne, doli, chorób i śmierci oraz demony             

pochodzące od tragicznie zmarłych ludzi. Wierzono także w wilkołaki, ale w innej formie             

niż znamy to z dzisiejszych książek czy filmów. Wilkołakiem stawał się człowiek, który             

po śmierci przeistaczał się w wilka i szkodził innym. Wierzono także w inne upiory, stąd               

tzw. pochówki wampiryczne na terenie całej słowiańszczyzny (Gierlach, 1980). 

Jak wcześniej stwierdzono w ośrodkach kultu słowiańskiego istniały wyobrażenia         

figurowe. Jednak dopiero w czasach późniejszych szeroko rozkwitła kultura plastyki ścian           

w postaci malowideł i płaskorzeźby. Nie była ona jednak wykorzystywana w miejscach            

zlokalizowanych na otwartej przestrzeni z prostego powodu - braku miejsca (Gierlach,           

1980). Czytając o bogactwie czy wybitnie rozwiniętej sztuce towarzyszącej pogańskim          

świątyniom należy się tylko w tym przekonaniu utwierdzić. Same świątynie jako takie            

zawsze miały podobną formę. Miejsce trudno dostępne, z wydzielonym miejscem ścisłego           

sacrum dla wybrańców, często też wiązane z azylem, zlokalizowane z daleka od osad             

mieszkalnych. Zazwyczaj były one szanowane, a ich naruszenie wiązało się z ogólnym            
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potępieniem. Był jednak od tego wyjątek. Zarówno 1500 lat temu jak i dziś, kiedy              

sfanatyzowani wyznawcy nowej religii z ignorancją i pogardą odnosili się do starszych            

wyznań równając z ziemią świątynie. Taki los spotkał najpierw świątynie greckie           

i rzymskie, skandynawskie, a następnie sanktuaria słowiańskie. Poza powszechnie        

znanymi symbolami i wyobrażeniami bóstw zachowała się jednak część architektury          

sakralnej. Na Połabach jednak wejście nowej religii prowadziło do zupełnego          

unicestwienia i było środkiem do wytępienia nie tylko lokalnej kultury ale i ludności.             

Według fanatyków i w pojęciu wczesnośredniowiecznych kronikarzy pogaństwo nie było          

godne wspomnienia, a przekazywanie tych informacji mogło się wręcz przyczynić do           

kultu szatana. Jak pokazuje późniejsze podejście do tematu Jana Długosza - w przyszłej             

literaturze były to zapiski zmieszane, gdzie fantazja przenika się z wiedzą antyczną.            

Podwaliny dzisiejszej wiedzy stanowią notatki zachodnich dziejopisarzy, opisujących        

walki ze słowiańszczyzną i zapiski z wielkich bitew, które między wierszami traktują            

o kulturze, folklorze i religii (Gierlach, 1980). 

Z.D. Chodakowski nawołuje w swojej pracy już w roku 1818, aby zabezpieczać            

zabytki w postaci figurek, posążków, obrazków, narzędzi, ceramiki i urn z popiołami. Aby             

chronić mogiły, kurhany, pieczary z pismem runicznym. Sam analizuje stare nazwiska,           

herby starożytne. To pomaga do oceny i poznania obrzędowości kulturowej, zwyczajów           

oraz wywołuje “milsze wyobrażenie o przodkach naszych “ (Chodakowski, 1818). 

 

Tab. 1 Chronologiczny przekrój przez zwyczaje i obrzędy ludów prasłowiańskich 

Epoki Gospodarka Zwyczaje pogrzebowe 
i kulty 

Charakterystyczne 
stanowiska 

archeologiczne 

Trzeci okres 
(środkowy) ok. 

1200-1000 lat p.n.e. 

Początki Prasłowian, 
wyraźne ujednolicenie 

grup ludności 
zamieszkującej 

dzisiejsze ziemie Polski 
należących do kultury 

łużyckiej 

Upowszechnienie 
zwyczaju obrzędowego 

palenia zmarłych na 
stosie 

 

Piąty okres (późny) ok. 
800-650 lat p.n.e. 

Rozwój gospodarki 
rolniczo - hodowlanej u 
ludów prasłowiańskich 

Liczne i bogato 
wyposażone pochówki 

ciałopalne, 
popielnicowe oraz 

jamowe 

 

Okres halsztacki ok.   Biskupin - 
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650-400 lat p.n.e. prasłowiańska osada 
obronna na wyspie 

jeziora biskupińskiego 

Okres lateński ok. 400 
lat p.n.e do początków 

naszej ery 

Ekspansja ludów 
celtyckich na niektóre 
tereny naszego kraju; 
świątynie celtyckie na 

Kujawach  

Pojawienie się grobów 
skrzyniowych 
kamiennych, 

popielnicowych; na 
Pomorzu urny 

twarzowe i domki 
grobowe 

Krusza Zamkowa  

Okres wpływów 
rzymskich (początki 
n.e. do ok. IV w n.e. 

Starożytne huty żelaza 
w Górach 

Świętokrzyskich i na 
Mazowszu 

Szczytowy rozwój 
wierzeń solarnych; 

cmentarzyska 
ciałopalne wyposażone 

w broń i narzędzia 
żelazne; obrządek 

ciałopalno - 
szkieletowy; groby 
“książęce”; kręgi 

kamienne, kurhany 

Kalisz na szlaku 
bursztynowym 

Okres Wędrówek 
Ludów IV - VI w. n.e. 

Okres 
Wczesnośredniowieczn

y VI - XIII w. 

Rozwój społeczno - 
gospodarczy i jego 
wpływ na obrzędy i 
zwyczaje kultowe 

ludów prasłowiańskich; 
hodowla roślin 

zbożowych; zagłada 
Słowian Połabskich; 
wspólnota językowa i 

obrzędowa 
Słowiańszczyzny 

Bogate pochówki 
wojowników i koni; 

powszechny obrządek 
ciałopalny; chrzest 

Polski; powolny upadek 
kultu pogańskiego 

Kult Światowita i 
innych bogów 
pogańskich; 

wolińskie posążki (IX 
w.); Góra Ślęża, 

Trzebiatów; Światowit 
ze Zbrucza (XII w.); 

upadek Arkony (XII w.) 

 
 

Po inwazji ze strony agresora z zachodu, po uporczywych bitwach i obronach            

grodów padały kolejne sanktuaria, które były palone. Przymuszano do zapomnienia          

i odtrącano wszystko co stare. Robiono miejsce jednemu, nieznanemu bóstwu, które          

najwidoczniej potrzebowało całej uwagi. Święte gaje wycinano w ich miejsce stawiając           

świątynie nowego boga, który wymagał obrzędów w obcym, nieznanym języku. Podobnie           

jak wcześniej Czesi, Mieszko I jako wielki polityk nagiął się do nowego porządku, obrócił              

na swoją korzyść i pozostawił wieczną spuściznę w postaci Państwa Polskiego. Tak za             

jednym zamachem wielowiekowy rozwój rodzimych wierzeń został rzucony w niepamięć          

przez największy objaw globalizacji w dziejach ludzkości, czyli chrystianizację. Za chrzest           

w 966 roku możemy przyjąć formalny chrzest związany z chrztem dworu książęcego           

i wąskiej elity rycerskiej. W tym momencie prawdopodobnie zburzono główne ośrodki          
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kultu lokalnego w większych osadach (Gierlach, 1980). Ogół ludności przez setki lat został             

przy własnych wierzeniach, stąd właśnie wyraźne naleciałości pogańskie w ludowych          

podaniach i kulturze.  

 

2.3 Definicja miejsc kultu  

 

Miejsca kultu Słowian były wyjątkowo zróżnicowane i nie wpisywały się z żaden            

konkretny schemat. Były tak różnorodne, jak potrzeby religijne danej wspólnoty lub klanu.            

Mogły to być miejsca w obrębie domostwa, zagrody, elementy natury zaadaptowane do            

celów religijnych, oraz w końcu osobne budynki i urządzenia pomagające przy misterium,            

obrzędzie czy ofierze. Bogowie czy istoty nadprzyrodzone, które doznawały czci i kultu            

zamieszkiwały wszędzie gdzie tylko człowiek mógł dotrzeć i chciał je odnaleźć.           

Zamieszkiwały chałupy, pola, wody, lasy góry, drzewa, rozstaje dróg czy kamienie. 

Z XII wiecznych źródeł pisanych wiemy, że świątynie słowiańskie określano          

mianem “kąciny”. Ważne ośrodki kultowe mieściły się tam, gdzie plemiona wchodziły           

w związki terytorialne. Do takich miejsc należały Ślęża, czy Łysiec (Góry          

Świętokrzyskie). W późniejszym czasie do miejsc o podobnej genezie należy zaliczyć           

ośrodek Szczeciński i Arkoński (Gierlach, 1980). Tam, gdzie zależności takich nie było           

powstawały ośrodki o mniejszym zasięgu, tak jak sanktuarium Płockie czy         

Wyszogrodzkie. Każda lokalna społeczność także miała swoje miejsca sakralne. Były to           

święte gaje, uświęcone drzewa, źródła i głazy z “bożymi stópkami” lub nieckami. Miejsca             

kultu miały więc między innymi zróżnicowanie pod kątem zasięgu. Miały także znaczne            

różnice w strukturze. Było to podyktowane między innymi faktem, że każde sacrum            

wymaga specjalnego wyabstrahowania z profanum. 

Poza zorganizowanymi ośrodkami istniały miejsca uznawane za święte. Były to na           

przykład drzewa czy źródła. Czczono istoty w nich mieszkające, a nie rzeczy same             

w sobie. Tradycja celtycka zbudowała związek takich miejsc z właściwościami         

leczniczymi. 

Co ważne w rozumieniu wyglądu dzisiejszej kultury, folkloru, wyglądu religii          

chrześcijańskiej i dużej ilości naleciałości po starej wierze - papież Grzegorz Wielki            

zalecał podczas misji nie burzyć pogańskich świątyń, lecz odprawiać w nich egzorcyzmy,            

święcić i budować w nich ołtarze nowego boga,oraz popularyzować relikwie jako nowe            
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symbole kultu, obchodzić święta kościelne w miejsce pierwotnych świąt pogańskich. Był           

to zabieg zamierzony, gdyż człowiek ten doskonale wiedział, że ludzie z przyzwyczajenia            

będą przychodzić w dawniej uświęcone miejsca. Tak więc w dawnych procesjach na pola             

zaczęli towarzyszyć chrześcijańscy kapłani, także tańcząc i uczestnicząc w śpiewach,          

sprzedając hurtowo relikwie o “magicznej mocy”.W 1248 legat papieski w Polsce zalecił            

objaśniać po polsku credo po ewangelii, bo wierni nie potrafili powiedzieć, w co wierzą,              

a pogaństwo jest nadal żywotne. Thietmar w 1017 roku wspomina o obrzędach pogańskich            

odprawianych na Ślęży. Pod koniec XVI wieku wśród chłopstwa ciężko było spotkać            

osobę potrafiącą się przeżegnać. W 1420 statuty prowincjonalne żądają z kolei od            

duchownych, aby zabronili “pląsów i śpiewów w których wzywa się Ładę, Lela, Jasza i              

Tija w Zielone Świątki (Szafrański, 1979). 

 

 

3. Klasyfikacja według kryterium kształtowania prasłowiańskich miejsc       

świętych 

 

Miejsca kultu Słowiańskiego dzieli się na kilka grup, głównie ze względu na            

sposób wydzielenia i kształtowania przestrzeni uznawanej za sakralną. Podział ten          

traktowany jest bardziej jako porządkujący, a nie jako typologia miejsc kultowych. Grupa            

pierwsza to stanowiska otoczone wałami kamiennymi (typu ślężańskie, południowe),         

druga - wałami ziemnymi (typu ślężańskie, północne), trzecia - stanowiska, których           

granice wyznaczają rowy (typ peryński). Czwarta to obiekty zlokalizowane na wyspach           

jezior. Osobno omawia się miejsca z budynkami świątynnymi, lub pełniącymi funkcje           

społeczne związanymi z kultem oraz miejsca kultu lokalnego takie jak głazy czy źródła             

(Cieślik, 2010). Andrzej Kuczkowski (2007) po miejscach sakralnych typu peryńskiego          

wymienia również miejsca typu otwartego, czyli charakteryzujące się brakiem         

uchwyconych antropogenicznych granic. 

Święte góry zajmowały u Słowian szczególne miejsce. Według mitu         

kosmologicznego wszechświat wyłonił się z Praoceanu. Przyczynili się do tego bogowie           

wydobywając z jego dna zalążki wszystkiego co znamy. Mit mówi o tym, że jako pierwsza               

wyłoniła się góra Tiglaw. Widzimy tu wyraźną analogię z bogiem Trzygłowem, który był             

wyjątkowo czczony w Szczecinie oraz na Połabiu. Zarządzał on trzema światami. W tym             
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miejscu mity łączą się w jedną, spójną całość. W tym kontekście chętnie do celów              

kultowych wybierane były trzy wzgórza jak w wypadku zespołu kultowego Ślęży czy            

Gródka Leśnego. Studiując literaturę z zakresu miejsc usytuowanych na wzniesieniach za           

pewne lub domniemane miejsca o słowiańskim charakterze sakralnym uznaje się na terenie            

Polski blisko 40 wzgórz. Jako najbardziej obszerny z podtypów miejsc kultu mają one             

własny podział. Najbardziej rozpoznanymi są te o charakterze “ślężańskim”. Również          

teraz ludzie szukają bogów w podobnych miejscach. Może o tym świadczyć nie tylko             

przejmowanie starych miejsc kultu przez kolejne religie, ale też popularność          

organizowania gór kalwaryjskich. 

Prawdopodobnie największy ośrodek kultowy na terenie dzisiejszej Polski        

znajdował się na Śląsku. Najwyższy i najlepiej rozpoznany z nich to Ślęża. Zwana jest ona               

nie bez powodu polskim Olimpem, gdyż w tym miejscu cześć oddawano bogom. Jest ona              

przedmiotem szczególnej uwagi badaczy ze względu na wzmiankę, jaką zostawił o niej            

wspomniany już kronikarz Thietmar. Najnowsze wyniki analiz wskazują zarówno na          

wyjątkowość tegoż miejsca jak i na jego kultowe przeznaczenie (Moździoch, 2000).           

Masyw Ślężański, w którego centrum się ona znajduje ma wiele rozpoznanych miejsc            

związanych z kultem pogańskim, między innymi dwie góry, które wraz ze wspomnianym,            

najwyższym szczytem tworzyły słowiańskie axis mundi. Były to kolejno - góra           

poświęcona światu duchowemu, chtonicznemu - Radunia, zwana także górą księżycową          

oraz Wierzyca, góra świata ludzi, gdzie zanoszono swoje błagania i prośby (Merski,            

Antosik, 2015). Oprócz trzech najwyższych szczytów w masywie znajdowały się także           

mniejsze wzgórza, na których także odkryto miejsca i konstrukcje związane z kultem.            

Śląsk pełen był miejsc świętych różnej wielkości, jak wynika z najnowszych badań.            

Stanowiska w Gostyniu, powiecie Głogów, grodzie w Ostrowie Tumskim i we Wrocławiu            

były przedmiotem wielu kampanii wykopaliskowych. 
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Ryc.6 Lokalizacja miejsc kultu na tle sieci grodów Dziadoszan i Ślężan; źródło: Moździoch, 2000, s.157 

 

3.1 Miejsca otoczone wałami kamiennymi (ślężańskie, południowe) 

 

Ślęża (Zobtenberg) - Ślęża leży niemal pośrodku Śląska, co mogłoby tłumaczyć           

jej znaczenie, a jej centrum uznawano za magiczny środek krainy także w wiekach             

późniejszych - jak zauważa Marek Cetwiński - w niemieckiej wersji żywotu św. Jadwigi             

z 1504 r. uznano Ślężę za ostoję panującej dynastii. Jej wagę podkreśla już sama jej nazwa               

- Ślęża. Jak dowodzi Bawarski Geograf była ona uważana za środek świata, dlatego od              

najważniejszego ówcześnie ośrodka kultu wzięło swoją nazwę plemię Ślężan, a potem sam            

Śląsk (Słupiecki, 1992). Od tegoż też miejsca zaczniemy też swoją podróż po ośrodkach             
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kultu. Góra ta zwana była w czasach wcześniejszych także Sobótką. Obok niej znajdują się              

Radunia (Gaiersberg) i Wieżyca (Mittelsberg), a razem tworzą najbardziej znany ośrodek           

kultowy w Polsce (Gierlach, 1980). Całość nazywana jest polskim Olimpem.          

Mechanizmem, który spowodował powstanie na tym terenie dużego uroczyska kultowego          

już w czasach wczesnej epoki żelaza (V w p.n.e.) były przemiany w gospodarce rolnej oraz               

doktrynie religijnej. Miejsce to było poświęcone odrodzonemu kultowi bogini płodności,          

co odczytujemy z obecności w tym miejscu granitowych rzeźb, oraz znaków które w nich              

wyryto i ma ono także cechy celtyckie (Szafrański, 1979). Organizacja tego ośrodka kultu             

oraz powstanie rzeźb jest dużo wcześniejsze niż powstanie wałów solarnych. Łączony ze            

strefą kultu wał półksiężycowaty o długości ok 400 m i wysokości dwóch metrów             

znajdujący się w połowie północnego stoku Ślęży, w pobliżu rzeźb kamiennych Panny            

z rybą i Niedźwiedzia jest prawdopodobnie zbudowany pod wpływem wspólnej         

działalności Celtów z lokalną ludnością na tym terenie. Tak samo jak poszerzenie ośrodka             

o dwie kolejne góry, Radunię i Wieżycę. Analogicznie u jej stóp i na szczycie biegnie               

owalny, okalający górę wał składający się z różnej wielkości kamieni gabro. Kolejne były             

dokładane pionowo bez zaprawy. Między dwoma ścianami wnętrze wypełnione było          

drobnymi kamieniami, żwirem i piaskiem. Jego przekrój wskazuje na podobieństwa do           

tych ze szczytów Raduni i Wieżycy. Okrąg pod samym szczytem posiada bramę, która             

miała na celu wprowadzenie wiernych do najświętszej części sanktuarium (Merski,          

Antosik, 2015). Ten, dziś wyłącznie od strony południowej niegdyś okalał płaski           

wierzchołek góry. Jego szerokość u podstawy wynosiła 5 m (Mikołajczyk, 2006).           

Bliźniaczy wał na Raduni ma obwód bliski dwóm kilometrom, szerokość 3-5 metrów,            

a wysokość pół metra (Gierlach,1980). Wszystkie te struktury są wskazywane jako          

wydzielenie wczesnośredniowiecznych miejsc kultu (Cieślik, 2010). Wały te wyodrębniały         

profanum z najświętszego obszaru, przeznaczonego wyłącznie do celów kultowych.         

W centralnym miejscu w obrębie świętego kręgu na szczycie Ślęży istniał zbiornik,           

w pobliżu którego znaleziono wiele przedmiotów z brązu oraz ceramiki co naprowadza na            

myśl składanie wotów ofiarnych. Tam też znaleziono figurę niedźwiedzia, dzika, mnicha           

i postaci z rybą. Twierdzić trzeba, iż to tylko część panteonu, o czym świadczy             

odnalezienie głazów jednakowo oznaczonych w całej okolicy, między innymi część          

postaci ludzkiej w szerokiej szacie odkopanej koło kościoła św. Anny w miasteczku            

Sobótka oraz rzeźbiony zarys nogi ludzkiej w kościółku w miejscowości Stary Zamek            
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(Gierlach, 1980). Ukośne ich oznakowanie potencjalnie mieć może celtyckie korzenie,          

a runy wyryte na rzeźbach są symbolem celtyckiego bóstwa o imieniu Smertios, który jest             

równoważny śmierci. Przez ludność jeszcze w XIX wieku określany był on mianem            

Heidenkreuze - krzyża pogańskiego (Słupiecki, 1992). Na Śląsku według mapy zasięgów           

kulturowych ( ryc.2) spotykają się trzy kultury. Słowiańska, celtycka oraz iliro-wenecka.           

Stąd wniosek, że Ślęża mogła być ośrodkiem wielokulturowym oraz potwierdza to           

wpływy celtyckie z okresu X wieku. Za teorią wielokulturowości przemawia też fakt, że             

główną boginkę wenecką przedstawiano jako młodą kobietę z rybą w rękach (Gieysztor,            

1982). Jednak, co bardziej prawdopodobne w połączeniu faktów, iż rzeźby są starsze od             

struktur wybudowanych na Ślęży oraz obecności wspomnianych sylwetek damskich w          

rzeźbie, jest to jeden z dwóch symboli najważniejszych dla prasłowian. Krzyż           

równoramienny był dla nich symbolem boga słońca, a ukośny był symbolem bogini matki.             

Nawiązywał w klepsydrowatej sylwetce wisiorków metalowych do jej emblematów .         

Znaki ukośne towarzyszą pielgrzymowi także podczas drogi wiodącej do świętej góry.           

Symbol ten jest manifestacją przynależności tegoż sanktuarium oraz obiektów w nim           

zamieszczonych siłom płodności i urodzaju (Szafrański, 1979). 

Wspomniany już wcześniej niemiecki kronikarz Thietmar pisze o ośrodku na Ślęży           

“Gród ten leży w kraju śląskim, który nazwę tę otrzymał niegdyś od pewnej wielkiej              

i bardzo wysokiej góry. Owa góra wielkiej doznawała czci u wszystkich mieszkańców           

z powodu swojego ogromu oraz przeznaczenia, jako że odprawiano na niej przeklęte           

pogańskie obrzędy” (Thietmar za Moździochem, 2000, s.165). Zapis ten sugeruje, że           

mimo panowania na tym terenie chrześcijańskiego Państwa Wielkomorawskiego, mimo         

władania Czechów, oraz mimo oficjalnego chrztu dworu polskiego, ośrodek kultu trwał           

nienaruszony (Gierlach, 1980). O podobnych zależnościach na terenie całej Polski może           

świadczyć starosłowiańska pieśń, jaką śpiewał orszak weselny w lubuskiem w drodze do            

kościoła. Tak jak starzy bogowie ustępowali nowym, tak pieśni pod wpływem chorału            

gregoriańskiego pozbywały się swych słowiańskich znamion, aż w końcu uległy          

wpływom muzyki włoskiej i niemieckiej, lecz cech zarówno w muzyce jak i kulturze, nie              

wykorzeniono od razu (Poliński, 1902). Pozwolę sobie przytoczyć słowa tej starodawnej           

pieśni. 
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“Pośrataj Boże goście nasze 

Łado! Łado! 

Pośrataj że im 

Łado! Łado! 

Tatusio wyszedł i pośratał, 

a pośratawszy rzewnie zapłakał 

Łado! Łado! 

Jedź z Bogiem córuś, 

niech Cię Bóg śrata 

Łado! Łado! 

Niech Cię Bóg śrata  

dolę dobrą da 

Łado! Łado!” 

 

Na zboczach Ślęży znajduje się wiele innych obiektów kultowych. U podnóża góry            

znajduje się słowiańskie grodzisko, w niedalekim pobliżu cmentarzysko kurhanowe,         

jeziorko i owalny, kultowy krąg o wymiarach 20 na 7 metrów. Na zboczach góry znajdują               

się źródełka, wokół których odnaleziono resztki ceramiki obrzędowej. Z innej strony góry            

także znajduje się obrzędowe palenisko z otworem, w którym usytuowany był posąg            

w swojej centralnej części. Sądząc po podobieństwie do Perynii na Rusi miejsce to            

poświęcone było światu bogów i Perunowi (Merski, Antosik, 2015). 

Radunia (Gaiersberg) - podobnie wyznaczone kultowe miejsce miało lokalizację         

na Raduni. Góra Radunia usytuowana na Śląsku otrzymała nazwę od rosyjskiego Święta            

Radunicy, przez Słowian Zachodnich zwanego Radunią. Było to pogańskie święto          

wiosenne poświęcone pamięci zmarłych (czwartek drugiego tygodnia po Wielkiej Nocy).          

Obchodzone jest ono w dalszym ciągu na Białorusi i Ukrainie. Z tego właśnie powodu              

góra ta, jako axis mundi poświęcona była dla świata chtonicznego - duchowego. Jest ona              

nazywana także księżycową. Z tego powodu przeznaczona była Welesowi. Po raz           

pierwszy jej sakralne znaczenie dostrzegł Robert Schück, który w 1866 roku opisał wał na              

Raduni opierając się na ludowej legendzie, mówiącej o oślepionym na szczycie góry przez             

pogańskich kapłanów Piotrze Właście. Badacz po krótkich badaniach sondażowych odkrył          

przedmioty z brązu, między innymi siekierkę w Złotym Źródełku oraz uzyskał od            
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miejscowych drwali informacje o znajdowaniu na zboczach Raduni urn z prochami           

(Słupiecki, 1992). Szczyt opasany jest kamiennym kręgiem, poniżej znajduje się kolejny,           

około dwukilometrowy. Wał ten jest nie tylko dłuższy od tego znajdującego się na             

Wieżycy, ale także na Ślęży. Wskazuje to prawdopodobnie na skupieniu w tym miejscu             

większości obrzędów religijnych. Poniżej odkryto miejsce, w którym prawdopodobnie         

znajdowało się święte drzewo. tzw. wykrot, w którym były odłamki naczyń ofiarnych. Na             

zboczu zaś znajduje się wspomniane źródełko, przy którym znaleziono artefakty z brązu.            

W nim prawdopodobnie wierni dokonywali obmycia przed wkroczeniem do ścisłej strefy           

sacrum (Merski, Antosik, 2015). Można stąd wysnuć wnioski, że wały półksiężycowate           

wzniesione na Ślęży, Raduni oraz Wieżycy wydzielały świętą strefę. Całość stanowiła           

zespół kultowy. Sądzić można zatem, że antropomorficzne wyobrażenia z epoki żelaza,           

z tegoż miejsca odzwierciedlają bogów otaczających pieczą te miejsca, oraz że było ich            

znacznie więcej. 

Wieżyca (Góra Kościuszki, Mittelsberg) - Wieżyca znajduje się z drugiej strony           

Ślęży. Ma ona 415 metrów wysokości. W trójpodziale kosmosu, według Słowian           

odpowiadała ona światu ludzkiemu. Także jest otoczona wałem kultowym. Na jej szczycie            

odprawiano rytuały na cześć bogów, którzy mieli bezpośredni wpływ na życie ludzkie            

takich jak Swarog czy Jarowit. Jest także łączona z kultem solarnym boskich bliźniaków             

Lelum i Polelum. 

Innymi miejscami kultowymi znajdującymi się w masywie są między innymi          

Gozdnie, otoczone wałem kultowym, wzgórze Stregomianki, na którego wschodnim         

zboczu u szczytu był mały gród. Niedaleko znajdował się staw oraz kurhany. Całość             

umiejscowiona była na sztucznej, odciętej platformie. Podobne konstrukcje zlokalizowano         

na Połabach. Twierdzić trzeba zatem, że była to siedziba kapłanów. Obok wzgórza            

Bortosek także znajduje się krąg kultowy. W centralnym jego punkcie znajduje się ołtarz             

kamienny z wyżłobionym trójkątnym zagłębieniem. W tym miejscu także odkryto          

pozostałości ceramiki, w której składano ofiary (Merski, Antosik, 2015). 

Łysiec (Łysa Góra, Święty Krzyż) - bardziej na wschodzie w paśmie Gór            

Świętokrzyskich znajduje się kolejny ośrodek, Łysiec (Łysa Góra). Prace wykopaliskowe          

prowadzone przez Jerzego Gąsowskiego potwierdziły, że pełnił on funkcje religijne          

w okresie VII - XI wieku. Wykazały też, że początki jego bytności sięgają pierwszych             

wieków naszej ery. Miał on być założony przez społeczność o silnej organizacji            
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plemiennej i religijnej (Głosik, 1979). Zachował się tu wał kamienny, podobny do tego na              

Ślęży, o długości 1,4 km (pierwotnie 2 km), o szerokości 10 do 15 metrów i wysokości 3                

metrów. Jest on najstarszym zabytkiem zachowanym w dobrym stanie w tym miejscu,            

datowanym na IX-X wiek. Jest on konstrukcją z drobno potłuczonego kamienia           

kwarcytowego wzmocnionego drewnem (Gierlach,1980). Składa się z dwóch części -          

wschodniej i zachodniej, które nie łączą się ze sobą. Konstrukcja w części wschodniej jest             

dużo bardziej staranna w porównaniu do zachodniej, która prawdopodobnie nie została           

ukończona (Mikołajczyk, 2006). Budowę zachodniego odcinka muru miała przerwać akcja          

chrystianizacyjna około roku 1130, jednak o trwałości tego ośrodka ma świadczyć           

dokument wydany przez Kazimierza Jagiellończyka w roku 1468, zakazujący         

organizowania w tym miejscu jarmarków zielonoświątkowych, podczas których miało         

dochodzić do różnych ekscesów zakłócających spokój zakonników (Kuczkowski, 2007).         

Krąg kamienny interpretowany jest jako święty. U stóp góry znajduje się posąg zwany             

pielgrzymem. Według miejscowych podań i legendy spisanej w początkach XV wieku           

przez opata świętokrzyskiego Jana Katarzynki czczono tu Bodo, Ładę i Lela. Bóstwa te             

mogą przywodzić na myśl celtyckich Luga, Lela i Lleu, więc mógł być to ośrodek              

wielokulturowy jak Ślęża. I w tym miejscu zapewne umieszczone było wiele figur,            

jednakże powszechnym był zwyczaj zamurowywania rzeźb pogańskich w murach         

chrześcijańskich kościołów jako część swoistych egzorcyzmów. W końcu XVIII wieku          

w trakcie budowy w tym miejscu nowego kościoła znaleziono i zniszczono tu kolejny            

zabytek określony jako posąg pogańskiego bóstwa okryty węglem (Mikołajczyk, 2006).          

Kolejną wzmiankę na ten temat podaje pisarz oraz działacz polityczny Ursyn Niemcewicz.            

Jest to zapis pochodzący z podróży odbytej w 1811 roku po Górach Świętokrzyskich:             

“Gdy przed kilkudziesięciu laty przy założeniu tutejszego kościoła kopano fundamenty          

nowego, znaleziono w ziemi posąg pogańskiego bożyszcza, okryty węglami, może jeszcze           

z dawnych pozostałych ofiar. Mimo najusilniejszych badań żaden z księży nie mógł mi             

powiedzieć co się z tak ciekawą starożytnością stało, zniszczyła go zapewne ciemna            

gorliwość” (Niemcewicz za Głosik, 1979, s. 40). Dalej w tych samych relacjach czytamy:             

“będący przy wydobywaniu bożyszcza tego (młody zakonnik, przyp. własny) kazał go           

kamieniami natychmiast potłuc i rozbite sztuki do murowania użyć… Co za barbarzyniec”            

(Niemcewicz za Głosik, 1979, s. 40).  
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Góra Grodowa - Góra Grodowa zlokalizowana na terenie Wyżyny Kieleckiej          

w Tulimie (na północ od Kielc) jest stanowiskiem badanym głównie w latach 60-tych            

i 70-tych. Obok wałów kamiennych z IX-X wieku stwierdzono występowanie “umocnień”          

ziemnych, które otaczały szczyt wzgórza. Podczas robienia ich profili także stwierdzono           

brak warstwy kulturowej świadczącej o stałym zamieszkaniu. Poprzez fakt otoczenia tego           

miejsca wałami kamienno-ziemnymi wysnuto hipotezę o sakralnej funkcji tego miejsca.          

Stanowiło to analogię do Łysej Góry oraz zespołu ślężańskiego (Kuczkowski, 2007). 

Góra Dobrzeszewska - znajduje się w paśmie Gór Świętokrzyskich. Ona także           

zaliczana jest do miejsc kultu typu ślężańskiego, południowego. W latach 1977, 1980            

i 1981 zrobiono pełen przekrój wału. Poniżej jego rozpoznano osadę. W jego obrębie            

występował zespół kamieni tworzących celowy, intencjonalny układ z położonym         

centralnie ołtarzem. Chronologię schyłku użytkowania kultowego ustalono na koniec VIII          

w. (Kuczkowski, 2007). 

Palenica - Palenica jest górą o wysokości 700 m n.p.m. znajdującą się we wsi              

Wapienica w Beskidzie Śląskim. Północny cypel wzniesienia oddzielony jest od reszty           

kamiennym murem o wysokości dwóch metrów i szerokości dziesięciu metrów. Mur           

z kolei okala fosa mająca do dwóch metrów głębokości. Okalają one obszar 70 na 60              

metrów (Gieysztor, 1982). W trakcie badań nad tym ośrodkiem odkryto zespół czterech           

“platform” kamiennych w jednej linii. Upodabnia to ten zespół do stanowiska na Górze            

Dobrzeszewskiej. Nie występuje tu warstwa materiału ruchomego, co uświadcza nas          

w przekonaniu, że miejsce to było stanowiskiem kultowym. Ten charakter stanowiska          

stanowi też brak wody pitnej w najbliższej okolicy (Kuczkowski, 2007). 

Chełmo - Góra Chełmo leżąca na granicy ziemi sieradzkiej i krakowskiej posiada            

szczyt opasany kamiennym wałem. Nie znaleziono tu warstwy kulturowej wewnątrz.          

U stóp góry rozpoznano ślady małej osady z IX - X wieku (Gieysztor, 1982). 

Rowokół - czasem podania lokalne pomagają badaczom i wykazują zgodność z ich           

pracą tak jak w Rowokole. Jest to wzgórze leżące na wschód od jeziora Gardno              

w słupskiem. W 1962 odkryto tu pozostałości kolistych wałów z IX - X wieku. W środku               

struktury znajdowało się wielkie palenisko ze szczątkami zwierzęcymi. Na takich          

stanowiskach często znajdowały się też takie rzeczy jak dodatkowe ogrodzenie, posąg           

i paleniska lub jamy ofiarne. 
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3.2 Miejsca otoczone wałami ziemnymi (ślężańskie, północne) 

 

Góra Zamkowa - Góra Zamkowa leży nad jeziorem Żarnowieckim koło Pucka.           

Badania w tym miejscu prowadzono w okresie międzywojennym. Na tym stanowisku           

odsłonięto półkolistą strukturę kamienną. Otaczały ją fragmenty ceramiki oraz kości          

zwierzęce świadczące o tym, że w tym miejscu składano różnorodne ofiary. Wznowienie            

prac nastąpiło dopiero w roku 1973. W północnej części odkryto chatę, prawdopodobnie            

kowala. Przypomnieć w tym momencie warto, że wytapianie żelaza odbywało się także            

w obrzędach, w których czczono Swaroga. Czas funkcjonowania miejsca jako kultowe to           

IX-X w. Znaleziono tu także przedmioty o charakterze religijnym - kamienną miniaturkę            

toporka kojarzonego z Perunem, naszyjnik z dziesięciu blaszek z miki oraz formę            

odlewniczą do zawieszek o kształcie ukośnego krzyża, co może wskazywać na jego            

kapłańskie funkcje, a także wpływy celtyckie na tym stanowisku. Obiekt określono jako            

uroczysko pogańskie z siedzibą kowala - szamana lub wróżbity (Kuczkowski, 2007). 

Gródek Leśny - na terenie gminy Przysucha stoi góra o wysokości 295 m n.p.m.              

Gródek Leśny był ośrodkiem kultowym w tym miejscu. Leży on w obrębie Góry Puszcza.              

Znajduje się tu także niewielki ciek wodny. Przypominał on pod wieloma względami            

Ślężę, o czym świadczy obecność wałów kultowych wyznaczających miejsce sacrum.          

Wały jednak nie były kamienne, lecz ziemne. Na ich szczytach oraz w przestrzeniach             

między nimi palono ogniska. Gródek góruje nad dwoma wzgórzami znajdującymi się po            

obu jego stronach. Jest to kolejna analogia do zespołu kultowego na Śląsku. Liczba trzy              

symbolizuje troistość złożoności wszechświata. Świata bogów, świata ziemskiego        

(doczesnego) i chtonicznego. Można zatem przypuszczać, że góry w jego pobliżu także            

służyły celom kultowym, nie zostały jednak przebadane. Na szczycie Gródka stworzono           

system wałów i fos tworzących eliptyczny kształt. Ustawiono tam także kamienne posągi,            

między innymi Bogini i posąg niedźwiedzia. Oznaczone są one nierozszyfrowanymi          

runami (Merski, Antosik, 2007). W tym miejscu znajdowało się też więcej dużych            

rozmiarów kamieni noszących znamiona prymitywnej obróbki, które były otoczone         

mniejszymi. Większość była pierwotnie wkopana w grunt. Całość stanowi powierzchnię          

około dwudziestu kilometrów. Nie odnaleziono tu żadnych śladów stałego zamieszkania.          

Była tu jednak niewielka liczba ceramiki, która pozwoliła ustalić datowanie          
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funkcjonowania ośrodka w ramach VIII-IXw. Obiekt był stale otwarty dla osób z            

zewnątrz. U jej stóp znajdowała się osada (Kuczkowski, 2007). 

Gaik - wzgórze Gaik leży na terenie wsi Radzikowo, na Mazowszu. Jest to bardzo              

ciekawe stanowisko z różnorodnymi obiektami archeologicznymi, które są rozpoznane         

jako relikty pogańskiego sanktuarium. Podnóże wzgórza otoczone było kolistym rowem,          

a w części północnej oraz południowo-wschodniej znajdowały się budowle. Nie         

znaleziono tu warstwy kulturowej, co pozwala nam upatrywać w tym miejscu charakter            

kultowy. Z praktykami sakralnymi wiąże się tu między innymi trzynaście jam           

wielofazowych usytuowanych na planie okręgu, paleniska leżące poza obrębem łańcucha          

jam oraz bruki kamienne. Użytkowanie tego stanowiska podzielono kolejno na trzy fazy.            

Faza pierwsza datowana na VI-VIII wiek, która przypadła na okres wykorzystywania           

dołów ofiarniczych. Fazie II przypisywana jest rozbudowa wzgórza poprzez nasypywanie          

jego zboczy, datowana na IX-XI wiek, oraz ostatnia związana z funkcjonowaniem bruków            

kamiennych jako swoistych ołtarzy. Datowana jest ona na okres XII wieku do czasów             

nowożytnych. Wiązało się ono z praktykami ludowymi i agrarnymi , jakimi było palenie            7

ogni sobótkowych, składanie pisanek i palenia pierwszych snopków żyta (Kuczkowski,          

2007). 

Góra Swarożyca - ciechanowska Góra Swarożyca nawet w swojej dzisiejszej          

nazwie - co się rzadko zdarza - nosi znamię dawnego kultu. Posiadała ona ziemne wały,               

z których rozsypiska wydobyto ceramikę datowaną na VII-X wiek, co stanowiło          

prawdopodobnie jej zakres funkcjonowania pod kątem kultowym. W roku 1862 podczas           

budowy murów kościelnych natrafiono na tym stanowisku na jamy z popiołami (ofiarne)            

oraz rozbity głaz narzutowy z niecką interpretowany jako pogański ołtarz ofiarny.           

W miejscu tym niestety stwierdzono bardzo duże zniszczenia oraz przemieszczenia         

materiału historycznego, co uniemożliwiło ustalenie struktury miejsca (Kuczkowski,        

2007). 

Mołoczki - we wsi Mołoczki w roku 1997 prowadzone były badania           

archeologiczne na dwóch stanowiskach. W grodzisku oraz osadzie. Grodzisko otoczone          

było pierścieniowatym wałem, który usytuowany był na naturalnym wzniesieniu. Ze          

wszystkich stron był otoczony terenami podmokłymi. W centralnej części obiektu          

znajdował się płaski pagórek o średnicy blisko ośmiu metrów, który od wału oddzielony             

7 rolniczymi 
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był dodatkowo rowem. Wzniesienie było częścią wzgórza, na którym usytuowany był           

obiekt kultowy. Rów na bazie elipsy miał szerokość do dwa i pół metra, a jego głębokość                

wynosiła pół metra.W nim znajdowały się bruki kamienne, które tworzyły wieniec wokół            

centralnego pagórka. Tu też płonęły święte ognie. Na wale, którego wysokość sięgała do             

trzy i pół metra znajdował się płot drewniany (Kuczkowski, 2007). 

 

3.3 Miejsca otoczone rowami (peryńskie) 

 

Góra Dawida - najważniejszym stanowiskiem kultowym typu peryńskiego jest         

niewielkiej wysokości (15 m) Góra Dawida w Trzebiatowie. Podczas trwania prac           

archeologicznych w latach 1931 i 33 odkryto tu rowy na bazie okręgu z dziurami              

posłupowymi, które interpretuje się jako ślady po drewnianych idolach. W środku           

znajdowało się palenisko. Kręgi kultowe z palącym się świętym ogniem otaczały wzgórze.            

Sanktuarium to było prawdopodobnie głównym ośrodkiem uświęconym na tym obszarze          

i  miało duży zasięg w stosunku do wiernych. Funkcjonowało w IX wieku. Wskazówką co             

do kultowego znaczenia tego miejsca jest także nazwa Trzebiatów, która wywodzi się od             

słowiańskiego określenia ofiary třeba (Kuczkowski, 2007). Na tym też stanowisku          

wykryto orientację astronomiczną składników. Wyznaczają one wschody słońca        

przypadające na dzień równonocy 21 marca, przesilenie 23 czerwca i 23 września. Daty te              

wiążą się z dorocznymi świętami słowiańskimi oraz dowodzą znajomości astrologii wśród           

naszych przodków, być może wynikającej z kultu lunarnego oraz Słońca. Podobne układy            

(prawdopodobnie wiążące się też z kultem agrarnym) stanowią pozycje płockie (Gieysztor,           

1982). Do stanowisk tego typu zalicza się także stanowisko Mielno pod Koszalinem oraz             

Kowalową Górę. 

Miejscem o podobnym układzie jest także obiekt związany z kultem Peruna           

niedaleko Nowogrodu, gdzie na wzniesieniu otoczonym z trzech stron terenami          

podmokłymi znajdował się kolisty rów otaczający majdan o średnicy wewnętrznej 20           

metrów. W środku znaleziono kolisty wykop po drewnianym posągu wspomnianego          

bóstwa. Wokół zachowały się ślady po paleniskach.  
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3.4 Miejsca typu otwartego 

 

Wzgórze Tumskie - na Mazowszu, konkretnie w okolicach Płocka badania          

Włodzimierza Szafrańskiego pozwoliły na odsłonięcie reliktów pogańskiego ośrodka kultu         

na Wzgórzu Tumskim wyniesionym pięćdziesiąt metrów ponad lustro wody w Wiśle. Jest            

to miejsce późniejszego usytuowania grodu książęcego. Stanowisko zostało bardzo dobrze          

rozpoznane, a w szczególności jego centralna część. Zachowały się tam wyraźne ślady            

sacrum - uroczyska pogańskiego. Prawdopodobnie oddawano tu cześć siłom płodności          

i wegetacji. Na szczycie święty krąg stanowiły jamy wykopane w ziemi, w których płonęły             

znicze - święty ogień - wyznaczając strefę przeznaczoną bogom. W jednej z nich             

odnaleziono czaszkę końską, która oryginalnie zdobiła wejście do świątyni. Wewnątrz          

okręgu znajdował się kamienny ołtarz ofiarny, gdzie w naczyniach składano dary, oraz            

słup o symbolice fallicznej. Znaleziony żużel żelazny wytapiany w celach kultowych           

wskazuje na to, że czczono tu Swaroga - boskiego kowala. Zachował się też symbol              

falliczny wykonany z rogu (Gierlach, 1980). Odnaleziono także roztrzaskaną czaszkę          

dwunastoletniej dziewczynki złożonej tam prawdopodobnie w zakładzinowej ofierze        8

(Merski, Antosik, 2015). Wzgórze to miało szczególne znaczenie, gdyż było ono           

powiązane z władzą książęcą na tych terenach. Pierwotnie ten kompleks składał się            

z trzech wzgórz o podobnej wysokości. Jedno z nich było otoczone wałem i wyłożone             

miejscami brukiem. U jego stóp znajdowało się rozległe pole wiecowe (Kuczkowski,           

2007). W pobliżu miejsca składania ofiar na Wzgórzu Tumskim w Płocku znaleziono ślad             

ośmiokątnego słupa drewnianego, na którym prawdopodobnie zatknięty był wizerunek         

idola. W X wieku ośrodek uległ przeobrażeniu i na szczycie wzgórza zaczął płonąć krąg              

zniczów ofiarnych (Głosik, 1979) 

Do tego typu sanktuariów zalicza się Wzgórze Świątki, wzgórze w miejscowości           

Rgielsko nad Jeziorem Rgielskim oraz bezimienną górę na terenie Ciechanowa przy ulicy            

Płockiej, które jest otoczone terenami podmokłymi. Odsłonięto tam dwa rzędy dużych,           

ustawionych równolegle głazów na osi północ-południe. Na ich zwieńczeniu stało kilka           

przypominających pogańskie, kamienne rzeźby (Kuczkowski, 2007). 

8 ofiara składana w fundamenty domu, świątyni, pod wałami miejsc obronnych; najczęściej w 
postaci zwierząt ofiarnych (na terenie świątyń często spotykane są czaszki konia), ale także innego 
rodzaju pokarmów (np. ziarno) w różnego rodzaju naczyniach 
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Wyszogród - przenosząc się do Wyszogrodu znajdujemy kolejny ważny ośrodek          

kultu, prawdopodobnie powstały około VIII wieku. Na niewielkim, kolistym wzniesieniu          

znajdujemy relikty miejsca kultu. Podstawę stanowił krąg z dużych głazów narzutowych           

wyznaczających święty krąg symbolizujący boską obecność. W kręgu tym znajdowały się           

dwa kamienie zajmujące szczególne, centralne miejsce. Jeden w kształcie kostki wyraźnie           

ozdobiony - prawdopodobnie ołtarz służący do składania darów z plonów, drugi miał            

wykute zagłębienie w kształcie miseczki - do składania ofiar ze zwierzęcej krwi. Do             

okręgu prowadziła droga wyłożona kamieniami. Na tej drodze znaleziono dwa żelazne           

sierpy w doskonałym stanie, prawdopodobnie przeznaczone do “pobierania” ofiar z pola           

uprawnego. Wewnątrz kręgu zachowały się ślady dwóch budynków drewnianych, za          

małych jednak, aby uznawać je za świątynne. Pierwszy z nich prawdopodobnie służył jako             

mieszkalny dla kapłanów, a w drugim trzymano świętego konia. Wyraźne wgłębienia po            

słupach mogą świadczyć o uprzedniej obecności w tym miejscu wyobrażeń boskich. Na            

jednym z nich, analogicznie do stanowiska w Płocku tkwiła czaszka końska.           

W znaleziskach znalazł się także fragment kamiennego przedmiotu solarnego, który był          

zapewne symbolem czczonego tu Dadźboga (Gierlach, 1980). Gdy w tym czasie           

budowano dom, w ofierze zakładzinowej składano zwierzę. Gdy budowano świątynię,          

bogowie wymagali większej ofiary. W takich wypadkach czasem poświęcano człowieka.          

Podobnie było tak też w przypadkach klęsk żywiołowych. Zwykle składaną osobą była            

jednostka wybitna wybierana przez plemię, tudzież przez starszyznę. Zabijana ona była           

zazwyczaj uderzeniem w tylną część czaszki. Ciężko powiedzieć, czy była to smierć            

z zaskoczenia, czy ofiara wiedziała wcześniej, że została powierzona bogom.         

W Wyszogrodzie pomiędzy ołtarzami znaleziono szkielet mężczyzny, którego czaszka        

wskazuje na to, że był on uderzony tępym narzędziem. Kolejny szkielet (prawdopodobnie            

ofiara zakładzinowa) złożono w kamiennym kręgu. Ostatni był szkieletem młodej,          

dwudziestoletniej kobiety, która została uduszona i starannie pochowana w granicach          

świątyni (Gierlach, 1980). 

Płońsk - mazowieckie wzgórze Płońskie także zaliczane jest do miejsc           

o charakterze sakralnym typu otwartego. Położone jest w dorzeczu rzeki Płonki. Na jego            

szczycie odkryto trzy stanowiska popaleniskowe oraz doły posłupowe zlokalizowane         

pomiędzy nimi. W jej najbliższym otoczeniu znajdowała się ziemianka z ławami.           
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Znaleziono tam złożoną prawdopodobnie w ramach ofiary zakładzinowej czaszkę         

dwuletniego dziecka z dwoma toporkami żelaznymi (Kuczkowski, 2007). 

Wilcza Góra - na Lubelszczyźnie w Jeziorkach położona jest Wilcza Góra.           

W 1998 roku odsłonięto tu wczesnośredniowieczny obiekt składający się z dwóch          

pomieszczeń oraz przybudówki. Stanowisko to datowane jest na IX-X wiek. Ceramika           

znaleziona na tym stanowisku przedstawiała motywy solarne i prawdopodobnie służyła          

celom kultowym (Kuczkowski, 2007). 

Góra Chełmska - kolejnym stanowiskiem typu otwartego jest Góra Chełmska          

z Pomorza środkowego. Znaleziono tu ślady pogańskiej obrzędowości. Był to wieniec          

palenisk otaczający duży budynek świątynny o wymiarach 14 na 14 metrów. Okres            

funkcjonowania ośrodka datuje się na okres XI-XII w. (Kuczkowski, 2007). 

Góra Lecha - Górę Lecha zlokalizowaną w Gnieźnie objął szereg badań. Pierwsze             

z nich odbyły się pod patronatem Raczyńskiego już w roku 1847. Miały one na celu               

wydobycie z nieistniejącego już Jeziora Świętego posągów, które zostały do niego           

wrzucone podczas akcji chrystianizacyjnej. Następny był biskup Lubitz, który w latach           

dwudziestych prowadził wykopaliska w podziemiach katedry na terenie kościoła         

św. Jerzego i dziedzińcu kolegiat, gdzie odsłonięto relikty wału wczesnośredniowiecznego,         

a w środkowej części katedry ślady uroczyska pogańskiego ze znaczną ilością popiołów            

oraz kości zwierzęcych. W kolejnych odkryciach ustalono przebieg wałów, a w 1999            

odkryto konstrukcję kamienną o wymiarach 16 na 5 metrów. Prawdopodobnie oryginalnie           

jej część znajdowała się pod obecną świątynią chrześcijańską. Budowla sięgała do 3,5            

metra, a w jej najbliższym sąsiedztwie zlokalizowano wiele dużych naczyń z kośćmi            

zwierzęcymi. Odkryty obiekt funkcjonował pomiędzy wiekiem VIII, a X. Spełniał on           

prawdopodobnie dużą wagę, co wiązało się z piastowską władzą w tym rejonie, oraz             

bliskim sąsiedztwem ówczesnej, pierwszej stolicy. Podczas badań zarejestrowano także         

dwa budynki o znacznych rozmiarach konstrukcji słupowo-zrębowej. Miały one paleniska          

w swoim wnętrzu. Zinterpretowane są one jako hale wiecowo-kultowe (Kuczkowski,          

2007).  

Góra św. Wawrzyńca - Góra świętego Wawrzyńca leżąca we wsi Kałdus jest            

ciężka do zaklasyfikowania w wyznaczonych ramach. Jest bowiem górą, u której podnóża            

odbywały się praktyki kultowe. Miejsce to stanowiło centrum osadniczego ośrodka          

chełmskiego. Odkryto tu kamienną konstrukcję będącą ołtarzem ofiarnym.        
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Zidentyfikowano na tym stanowisku szczątki płodów rolnych, zwierząt oraz ludzi          

przeznaczonych bogom. Na tym stanowisku znajdowały się także dwie sadzawki          

o charakterze kultowym (Kuczkowski, 2007). 

Jazdów - po wielu latach poszukiwań odkryto w końcu legendarny Jazdów,           

niestety w szczątkowym stanie. Odnaleziono dokładną, anatomiczną rzeźbę czaszki         

o wymiarach 12,5 na 8 na 6,4 cm. Miała ona wąsy i była częścią oryginalnego wizerunku               

boskiego. Następnie odkopano wiele głazów kamiennych, które pierwotnie należały do          

świętego kręgu, oraz części ołtarzy kamiennych przeznaczonych do składania ofiar          

(Gierlach, 1980). Znajdują się one w parku w okolicy Zamku Ujazdowskiego           

w Warszawie. Głazy narzutowe ustawione w formie megalitycznego kręgu kamiennego         

znajdują się także pod Biblioteką Narodową na Polach Mokotowskich. Skarpa          

Warszawska od zawsze wydawała się być dogodną lokalizacją do budowy, szczególnie           

pod kątem zarówno obronnym jak i ekspozycji w późniejszym czasie. Sam gród jazdowski             

był prawdopodobnie pierwszym większym zorganizowanym miejscem osadniczym na        

terenie dzisiejszej Warszawy. Badania na obszarze Parku Łazienkowskiego i w rejonie           

Ogrodu Botanicznego doprowadziły do odkrycia znamion osadnictwa z XII w. W           

najbliższym rejonie, na terenie dzisiejszego Wilanowa znajdowało się też odkryte          

przypadkowo podczas robót ziemnych cmentarzysko. Mieściło się tam 40 pochówków          

datowanych na XIII i XIV wiek. Znalezione dary pochówkowe świadczą o tym, że do tej               

pory przetrwały w tym miejscu zwyczaje pogańskie, co najmniej wiążące się z grzebaniem             

zmarłych. XIII wieczna siedziba książąt w Jazdowie została zlokalizowana archeologicznie          

na terenie obecnego obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Łazienkach        

Królewskich (Rużyłła, 2008). 

Szczecin - w walce z naporem niemieckim, w połączeniu z zalewem           

chrześcijaństwa Słowianie starają się o zmiany kulturowe. Zaczynają się wyprawy          

odwetowe, które też służą poznaniu. Pojawia się więcej budynków świątynnych, które           

inspirowane są tymi, jakie napotkano podczas wypraw. Do siedziby boskiej w Szczecinie            

odnosi się opis Helmolda z “Żywotu Ottona z Bambergu”. Zespół kultowy miał tam być              

położony na trzech wzgórzach. Była to metafora do najważniejszego z bogów czczonych            

w tym ośrodku - Trzygława - jak określa go kronikarz, któremu poświęcone były dwa              

najważniejsze budynki. W podaniach ruskich jako pierwsza z Praoceanu wyłoniła się góra            

Tiglaw, więc było to miejsce sacrum prawdopodobnie o dużej symbolice (Zielina, 2011).            
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Świątyń w tym miejscu znajdowało się w sumie cztery. W największej znajdował się             

wizerunek głównego bóstwa oraz dary mu składane. Według Ebona stał tam trójgłowy            

posąg, który oczy i usta zasłonięte miał złotą zasłoną. Miało to symboliczne znaczenie, aby              

nie spoglądał on na złe uczynki swoich wiernych. W tym miejscu oddawano bogu             

dziesiątą część łupów z wypraw wojennych. Szczecinianie mieli także mniejszy, złoty           

posążek Trzygława. W obawie przed zniszczeniem został on wywieziony z kraju           

i przekazany pewnej wdowie, a jego historia opisana jest w dalszej części pracy.            

Tymczasem wsłuchajmy się w opis ówczesnego ośrodka sporządzony przez Herborda:          

“Były zaś w Szczecinie cztery kąciny , ale jedna, będąca między nimi główna, była             9

zbudowana z przedziwną czcią i sztuką wewnątrz i zewnątrz ozdobiona rzeźbami ze ścian             

występującymi. Były tam obrazy ludzi i ptaków i zwierząt dzikich tak dokładnie podług             

swych właścicieli wyrażone, że zdawały się oddychać i żyć, co zaś uważałbym za rzecz              

niezwykłą, barwy obrazów zewnętrznych przez niepogody śnieżne lub deszczowe ani          

szczarnieć, ani zatrzeć się nie dały, tak je przemyślność malarzy od tego zabezpieczyła”             

(Herbord za Gierlach, 1980, s.128). Dla porównania pozwolę sobie w tym miejscu            

przytoczyć fragment kroniki duńskiego pisarza Sakso Gramatyka dotyczący świątyni         

w Arkonie (północna część wyspy Rugii): “(na środku placu, przyp. własny) stała           

świątynia drewniana o misternej budowie wzbudzająca cześć nie tylko wspaniałością, lecz           

boskością posągu w niej umieszczonego. Zewnętrzny jej obwód dokładną płaskorzeźbą się           

odznaczał, przedstawiając prostą i niewydoskonaloną sztuką malarską postacie        

najrozmaitszych rzeczy. Jedno tylko było wejście. Samą świątynię podwójny rząd          

ogrodzenia otaczał, z których zewnętrzne, ze ścian złożone, dach czerwony pokrywał,           

wewnętrze, czterema słupami podparte, zamiast ścian świeciło czerwonymi zawieszonymi         

zasłonami i zewnętrznymi ścianami było połączone tylko kilku poprzecznymi trampami”          

(Gramatyk za Głosik, 1979, s.13). Podkreślić trzeba, że Saxo nie znał ani opisu świątyni              

radogoskiej pisanego przez Thietmara i Adama Bremeńskiego ani opisu świątyni          

szczecińskiej z “Żywotów św. Ottona”. Niemniej pozostawił podobny opis zespołu oraz           

samego kultu świadczącego o wyższej formie modelu religijnego i kulturowego          

(Łowmański, 1979). Wnioskować z tych opisów także można, że ówcześni Słowianie           

doszli do mistrzostwa w malarstwie i rzeźbie. Plastyka nie była więc obca dla pogańskich              

świątyń. Świadczy o tym umiejętność wykonywania wymyślnych wizerunków i ich          

9 świątynie pogańskie u dawnych Słowian 
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zdobienie. Radzono sobie przy tworzeniu realistycznych malowideł oraz płaskorzeźb na          

ścianach przybytków bożych. Budynki odznaczały się też także obecnością plecionek          

w środku. Głównie na wschodzie posiadały też charakterystyczne opłotowanie. Kult zaczął          

się zmieniać oraz przenosić do świątyń, a tylko czas oraz brak umiejętności pisania nie              

pozwoliły na szybsze przekształcenia wierzeń (Gierlach, 1980). Kolejny opis świątyni          

w Szczczecinie dotyczy ofiar składanych bogom: “Do tej świątyni podług zwyczaju ojców           

zdobyte bogactwa i broń nieprzyjacielską i wszystko co w walkach morskich lub lądowych             

zdobywali, jako dziesiątą część zdobyczy. Dzbany także złote i srebrne, których do            

wróżenia, a możnowładcy ich do biesiad i picia używali w dni uroczyste jakby z świętego               

ukrycia przynosić kazali, tam ustawione były. Rogi też wielkie dzikich wołów, w złoto             

i drogie kamienie oprawione, do picia urządzone i rogi do grania, miecze, noże, dużo             

kosztownych a oku miłych przyborów dla ozdoby i zaszczytu bóstw swych           

przechowywali. A był tam posąg trzygłowy, który w jednym kadłubie trzy głowy mając,             

nazywał się Trzygłowem” (Herbord za Merski, Antosik, 2015, s. 84-85). Spośród czterech            

Szczecińskich świątyń dwie nie posiadały wyobrażeń figuralnych. Wyposażone one były          

zaś w ławy do obrad i uczt. Zbierano się tam w święta oraz podczas obrad starszyzny oraz                 

wojennych. Bliźniaczy obiekt odkryto w Luboni na Śląsku, a także w Wólce Łasieckiej             

koło Łowicza.  

Szczecinianie tak samo jak mieszkańcy Wolina bardzo źle przyjęli wiadomość          

o chrzcie Polski, Najwięcej informacji w tej materii dostarcza nam znowu Herbord.           

Relacjonuje on, że miejscowa ludność oświadczyła, że nie porzuci ojczystych praw,           

zadowala ich ta religia, którą posiadają, potępiają zarazem religię chrześcijańską, bo wśród            

chrześcijan są złodzieje, rozbójnicy, występują oni przeciwko sobie, pozbawiają siebie          

wzajemnie kończyn i oczu. “Wszelkiego rodzaju zbrodnią i karą kala się chrześcijanin            

przeciw chrześcijaninowi. Niech pozostanie z dala od nas taka religia” - czytamy (Herbold             

za Łowmański, 1979, s.244). 

Jako oddzielny, autonomiczny zespół kultowy znajdował się tam też stary dąb ze             

źródełkiem, które uważane były za siedlisko ducha. O nim także wspominają kroniki            

Herborda, a także o pewnym incydencie: “Był też tam dąb rozrosły, a liściasty, a pod nim                

źródełko najprzyjemniejsze, które prosty lud jako siedzibą bóstwa jakiegoś uświęcone          

uważał i w wielkiej czci miewał. Gdy biskup po zburzeniu kącin i ten dąb wysiec chciał,                

prosił go lud, by tego nie czynił, obiecując, że nigdy więcej pod pozorem religijnym              

 51 



drzewa ni miejsca czcić nie będą, lecz dla cienia i przyjemności. Przyjąwszy obietnicę             

“zgadzam się”, rzekł biskup, “na drzewo, ale to jedno żywe bóstwo musicie znieść spośród              

siebie, bo nie godzą się chrześcijanom ni czary ni wróżby” (Herbord za Gieysztor 1982,              

s.148). Dąb ten był prawdopodobnie miejscem kultu Peruna. Sytuacja ta też podkreśla            

miłość Słowian do natury, a także pokazuje jak ważnymi były składowe roślin oraz wody              

płynącej nie tylko dla kultu, ale również lokalnej społeczności.  

Obecnie wspomniane wzgórza zajmuje Zamek Książąt Pomorskich. Nigdy nie         

zostało ono dokładnie przebadane archeologicznie (Merski, Antosik, 2015 ). 

Wrocław - we Wrocławiu w XI wieku wzniesiono budynek świątynny          

zlokalizowany w centrum miasta. Kącina pogańska miała 9 na 4,5 metrów. Z zewnątrz             

zdobiona była drewnianymi dranicami tworzącymi swoistą palisadę. W środku zdobienie          

ścian stanowiła plecionka, której fragmenty także odkryto. Czas powstania świątyni          

datowany jest na lata 1032-1033. Odkryto także ofiarę zakładzinową w postaci czaszki            

konia (Merski, Antosik, 2015). Pod południową ścianą znaleziono także prawdopodobnie          

ofiary o charakterze magicznym czyli części naczyń glinianych przykryte drewnianymi          

talerzykami złożone pod węgłem (Moździoch, 2000). W środkowej części świątyni          

stwierdzono fragmenty tkanin jedwabnych, lnianych i wełnianych. Cechą szczególną         

świątyni jest obecność jedwabiu i złotogłowiu (Merski, Antosik, 2015). Podarte paski           

bawełny stanowiły prawdopodobnie zasłony oddzielające część sakralną od przedsionka.         

Rozmieszczenie zabytków wewnątrz oraz odkryte konstrukcje plecionkowe pozwalają        

stwierdzić, że miały one niemal równą powierzchnię. Podział na dwie części występował            

także w świątyni Wolińskiej. Do przedsionka prowadziło prawdopodobnie jedyne wejście          

do świątyni. Część sakralna miała wymiary ok. 4 na 5 metrów. Zachowała się w tym               

miejscu ścianka plecionkowa owalnego kształtu określana przez badaczy jako “kojec”.          

W jego wnętrzu znajdował się słup, być może z wizerunkiem idola. Za częścią ozdobnej             

palisady znajdowało się małe pomieszczenie. Być może to w tym miejscu składowano            

ofiary, lub było ono przeznaczone dla kapłanów, tam też znajdowała się przerwa            

w  konstrukcji, która mogła stanowić drugie wejście, co może potwierdzać, że wstęp do tej             

części miały wyłącznie osoby uprawnione. Na terenie całego budynku znaleziono szczątki           

młodych zwierząt ofiarnych (Moździoch, 2000).  
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Ryc. 7 Rzut świątyni pogańskiej z Wrocławia; źródło: Moździoch, 2000, s.182 

 

Otalążka - kolejnym omawianym uroczyskiem jest Otalążka pod Grójcem.         

Usytuowane jest w zakolu rzeki Mogielanki. Jest nią przedzielone na dwa fragmenty.            

W samym zakolu znajduje się część centralna. Po drugiej stronie zaś wyłożony był bruk             

kamienny, wewnątrz opłotowane plecionką znajdowały się cztery paleniska ze śladami          

uczt obrzędowych, oraz dwie ławy. Wśród kołków płota wyróżniono trzy, które służyły            

albo celom kultowym (wyniesienie symboli / rzeźb kultowych), albo stanowiły elementy           

konstrukcyjne wejścia. Z relacji Helmolda znany jest fakt grodzenia obiektów sakralnych           

charakterystycznym typem drewnianego ogrodzenia z ozdobną bramą wejściową.        

Zwieńczenie słupów stanowiły symbole religijne, a z relacji Ebbona z Wolina wiemy, że             

tam cokół zwieńczony był włócznią, symbolem fallicznym lub jak w przypadku dwóch już             

omówionych wcześniej miejsc kultu czaszką końską zapewniającą urodzaj w magiczny          

sposób. W zakolu rzeki znajdował się bruk o sześciu metrach średnicy w formie kolistej,              

w którym należy widzieć funkcję ołtarza. Dojście do niego udogodniono przerzucając          

przez podmokły teren dziesięcio - metrową kładkę, z której wrzucano do wody ofiary             

przeznaczone dla bogów. Ceremoniał ten odbywał się prawdopodobnie w nocy, przy           

blasku rozpalonych ogni, po których zostało wiele śladów w okolicy. Przedmioty           
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wydobyte z bagna to głównie naczynia gliniane, które miały poobtłukiwane brzegi zgodnie           

ze zwyczajem (Głosik, 1979). W środku ołtarza występowały ślady po stojących tu            

niegdyś słupach, prawdopodobnie idolach. Znaleziono tu szczątki kostne łbów bydlęcych,          

które są świadectwem składania ofiar w tej postaci. Odkryte dzwono koła może            10

świadczyć o obecności wozu kultowego. Wywołuje on też skojarzenie z informacją          

o obwożeniu po polach bogini życia i śmierci w wehikule sakralnym. Przy kładce            

znajdował się kojec dla ptactwa domowego, co może utwierdzać tę tezę, gdyż kogut             

odgrywał sporą rolę w lunarnym kulcie płodności. Na przeciwległym końcu kładki          

odnaleziono skupisko drewnianych oszczepów. Tutaj także zlokalizowano dziury po         

słupach (Szafrański, 1979). 

Radogoszcz - nie sposób nie opisać świątyni w Radogoszczy, mimo iż nie była ona              

zlokalizowana na terenie obecnej Polski, lecz na Połabiu. Często odnosimy się do tego             

miejsca głównie w celach porównawczych, więc warto o nim wspomnieć. Był to            

legendarny gród, który kronikarz Thietmar opisuje w następujący sposób: “Jest w kraju            

Redanów pewien gród o trójkątnym kształcie i trzech bramach doń wiodących, zwany            

Radogoszcz, który otaczała zewsząd wielka puszcza, ręką tubylców nie tknięta i jak            

świętość czczona. Dwie bramy do tego grodu stoją otworem dla wszystkich wchodzących,            

trzecia od strony wschodniej jest mniejsza i wychodzi na ścieżkę, która prowadzi obok             

i starannie wyglądającego jeziora”. Dalej czytamy: “W grodzie znajduje się tylko jedna           

świątynia zbudowana misternie z drewna i spoczywająca na fundamencie z rogów dzikich            

zwierząt. Jej ściany zewnętrzne zdobią różne wizerunki bogów i bogiń - jak można             

zauważyć patrząc z bliska - w przedziwny rzeźbione sposób, wewnątrz zaś stoją bogowie             

zrobieni ludzką ręką w straszliwych hełmach i pancerzach, każdy z wyrytym u spodu             

imieniem. Pierwszy spośród nich nazywa się Swarożyc i szczególnej doznaje czci           

uwszystkich pogan.” (Thietmar za Gierlach, 1980, s.128-129). Opis ten może naprowadzać           

nas na zmasowanie ofiar zakładzinowych składanych pod fundamenty świątyni.  

 

Świątynie na ogół lokalizowane były poza murami grodów. Chroniła je cześć oraz            

szacunek ogółu. Były to uświęcone miejsca sacrum, których niezależnie od przynależności           

etnicznej tudzież plemiennej nikt nie śmiał tknąć. Były to także strefy azylu (Gierlach,             

1980). Odwiedziny zwykłych ludzi w świątyni były swoistą pielgrzymką. Droga była           

10 część drewnianego obwodu koła u wozu 
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długa i uciążliwa. Wymagała ona czasu, przebycia wielu kilometrów oraz oderwania od            

codziennych obowiązków. Z bogami należało mieć stały kontakt - składać ofiary,           

rozmawiać z nimi, prosić o wróżby. Na szczęście można ich było spotkać niemalże             

wszędzie. W lasach, na polach, w jeziorach, rzekach i źródłach, w którym nadawano             

właściwości lecznicze. 

Wykopaliska na Kujawach, gdzie znajdowała się kolonia celtycka potwierdziły         

istnienie śladów celtyckiego budownictwa sakralnego. Badania prowadzone przez        

Ekspedycję Kujawską Katedry Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu          

ujawniły miejsca wybudowane przez Celtów wspólnie z lokalną społecznością         

prasłowiańską służące do praktyk religijnych. W Janikowie koło Bydgoszczy odkryto          

pozostałości świątyni o kształcie trapezu. Miała ona długość około dwunastu metrów oraz            

szerokość sześciu lub siedmiu. Znajdowały się w niej dwa pomieszczenia, z których jedno             

posiadało klepisko z przepalonej gliny o wymiarach 2,8 na 4,4 metra. Środkowe miejsce             

zajmował kwadrat o bokach około sześćdziesięciu pięciu centymetrów, obwiedziony         

podwójną linią ciągłą  (Głosik, 1979).  

W Kruszy Zamkowej koło Inowrocławia świątynia nie posiadała pełnych ścian          

tak jak w Janikowie. Jej obudowę tworzyły szeregi kolumienek drewnianych ustawionych           

w półmetrowych odstępach. Podłogę również pokrywała warstwa wypalonej gliny,         

tworząc prostokąt o powierzchni dwa i pół na dwa metry, na którym z kolei zaznaczony               

był ryt koła wypełniony białą farbą, a pozostałe partie klepiska oznaczone były            

symbolicznymi znakami wymalowanymi na biały kolor o innym odcieniu. Przypuszczalnie          

były to ołtarze ofiarne przeznaczone do odprawiania specyficznych ceremonii         

obrzędowych. Miejsce to było usytuowane na szczycie wzniesienia, wydzielone od całości           

obszernej osady kultury przeworskiej (II poł. I w. pne). Powierzchnia całego ośrodka            

wynosiła ok. tysiąca metrów kwadratowych. Poza obrębem sanktuarium, w najbliższym          

obejściu znajdowało się miejsce, gdzie wyrzucano szczątki ludzi poddawanych obrzędom          

religijnym. Obie świątynie są jak dotąd najstarszymi udokumentowanymi budowlami         

sakralnymi (z czasów bytowania Celtów) na ziemiach polskich (Głosik, 1979). 
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3.5 Obiekty zlokalizowane na wyspach 

 

Po odkryciach archeologicznych do słowiańskich miejsc świętych dołączyły        

również wyspy. Stanowiły one odwzorowanie całego wszechświata, gdyż uważano że          

Ziemia leży na środku Wszechoceanu, z którego się wyłoniła. Dla Polaków jednym            

z takich miejsc był Ostrów Lednicki. Leży on u źródeł Głównej, prawobrzeżnego           

dopływu Warty. Znaleziono tam militaria, przedmioty z brązu i redlice. Kolejne znane            

tereny kultowe  to wyspy na Jeziorze Zarańskim koło wsi Żółte oraz w Parsęcku.  

Wyspa na Jeziorze Zarańskim w IX i X wieku została najpierw wyłożona            

kamieniami tworzącymi łuk, a na nich następnie wybudowano na niej drewnianą drogę. Na             

najwyższej partii znajdowały się jamy paleniskowe. Całość ośrodka otoczono nabrzeżem          

z pomostami z drzewa i połączono ją z lądem mostem. W wodach składano ofiary.             

W Parsęcku postąpiono jednako, lecz wyspę pokryto brukiem. W jej centrum stała kącina.            

Znaleziono także charakterystyczną deskę z wyrzeźbioną ludzką głową na zwieńczeniu,          

co świadczyło o usytuowaniu tam świątyni, gdyż takie same otaczały te na Połabiu.             

Parsęcko z Żółtem łączy też szata roślinna, jaką jest bujna leszczyna którą uważano za              

roślinę świętą, jak wiele innych gatunków drzew, szczególnie liściastych. Po raz kolejny            

jest to nawiązanie do celowego kształtowania krajobrazu i roślinności przez Słowian. Na            

wyspie Żydowie, przy jeziorze Kwiecko z kolei wnętrze wyspy otoczono wałem ziemnym.            

Był on na zewnątrz obłożony kamieniami. Tu także znajdował się most i drewniana droga.              

W pobliżu znaleziono kamienne popiersie kobiety, które uznane jest za rzeźbę boginii.            

Mało rozpoznanymi wyspami o charakterze kultowym są Wela znajdująca się na jeziorze            

Woświn oraz wyspa na Jeziorze Klasztornym. Wyjątkowa jest ta odkryta w 2012 roku.             

Jest to pierwsza znana sztuczna wyspa o charakterze kultowym na jeziorze Paklicko            

Wielkie. W IX wieku na wypłyceniu zaczęto na niej budować sosnowo-dębowe           

rusztowanie, na której powstała osada (Merski, Antosi, 2015). 

Wolin - Wolin jest wyspą, na której istniało zorganizowane osadnictwo          

wczesnośredniowieczne. Był on ośrodkiem handlu i rzemiosła takiego jak garncarstwo,          

hutnictwo, kowalstwo, szewstwo, obróbka drewna, kości, bursztynu, metali kolorowych         

czy szklarstwa. W mieście funkcjonowała także stocznia, a doskonałe opanowanie żeglugi           

sprzyjało uprawianiu dochodowego korsarstwa (Muzeum Regionalne im, Andrzeja        

Kaubego w Wolinie, 2009). Adam Bremeński w ten sposób opisuje tę osadę w 1070 roku:               
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“Jest to rzeczywiście największe z miast, jakie są w Europie. Zamieszkują je Słowianie             

łącznie z innymi narodami, Grekami i barbarzyńcami, także i sascy przybysze otrzymują            

prawo zamieszkania, byleby tylko, przebywając tam, nie występowali z oznakami swojego           

chrześcijaństwa. Wszyscy bowiem mieszkańcy, jeszcze dotąd, podlegają błędom        

pogaństwa, zresztą pod względem obyczajów i gościnności nie znajdzie się lud bardziej            

uczciwy i przychylny” (Adam Bremeński za Głosik, 1979. s. 26-27). Przełomem           

w pracach wykopaliskowych było odkrycie w 1975 drewnianego posążka Świętowita         

w warstwie datowanej na schyłek IX wieku. Wizerunek miał 4 oblicza. Znaleziono go            

w obrębie domu mieszkalnego, co wskazuje na to, że był on prywatny i używany jako              

relikwia (Głosik, 1979). Był to kolejny, prawie identyczny wizerunek - pierwszy           

pochodził z XI wieku, a następny X, co świadczy o długiej i ciągłej tradycji kultowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 8 Wycinki z gazet dotyczące wykopaliska figurki Świętowita z II poł. IXw; zasoby własne 
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Z powodu stosunkowo dużej powierzchni wyspy odnaleziono tu wiele miejsc, które           

służyły jako kultowe. Jedno z nich opisuje mnich z Prüfeningen: “Mianowicie tam, gdzie             

stała wymieniona kontyna, na skutek wylewów rzeki powstało bagno; ponieważ zewsząd           

już otaczała ją woda, można się było dostać do owej świątyni z jednej tylko strony przez                

zbudowany na nim most.” (Mnich z Prüfeningen, za Merski, Antosik, 2015 s.97).            

W centrum Wolina odkryto miejsce kultu typu otwartego, które było użytkowane przez           

wiele wieków, jednak jego charakter był stały. Opisana jest kącina z X wieku, być może               

zlokalizowana właśnie w tym miejscu - południowej umocnionej części miasta. Były tam            

przechowywane wizerunki bóstw oraz posążki różnych rozmiarów. Szczególną czcią         

otaczano tu włócznię, która była symbolem bezpieczeczeństwa i zwycięstwa. Według          

Ebona była ona wbita w słup i znajdowała się pod gołym niebem. Tu też hodowano konia,                

który miał funkcje wróżebne. Co do bóstw - istnieje tu tylko wzmianka o posągu             

Trzygława, słowiańskiego bóstwa nieba, ziemi i piekła (Mikołajczyk, 2006 ). Na           

najwyższym wzgórzu odkryto plac o kształcie kręgu otoczonego sześcioma jamami.          

W jego centrum znajdowała się ostatnia z zawartością drobnych kości, spalenizny          

i odłamków średniowiecznej ceramiki, oraz ślady po słupach, możliwe że po budowli           

(Merski, Antosik, 2015). Datowanie tego układu to VII-VIII wiek. U schyłku VIII oraz             

w IX wieku plac ten pozostawał wolny, pomimo okolicznej, gęstej zabudowy lecz na jego             

środku zlokalizowana była lekka konstrukcja słupowa, prawdopodobnie plecionkowa.        

Kolejna faza użytkowania to IX-X wiek. W tym okresie powstał budynek podzielony na             

dwie części o wymiarach pięć na siedem metrów, o konstrukcji szkieletowej z lekkimi             

ścianami wypełnionymi innym materiałem. Budowla składała się na dwa pomieszczenia          

o nierównych proporcjach. W większym prawdopodobnie odbywały się zebrania,        

posiedzenia bądź obrzędy, a w mniejszym, oddzielonym znajdował się posąg dużych           

rozmiarów (Mikołajczyk, 2006). Ostatnia faza użytkowania sakralnego tego miejsca ma          

swój początek w roku 966. W tym czasie powstał budynek o wymiarach 5 na 5 metrów.                

Teren wokół świątyni był wydzielony ogrodzeniem drewnianym w kształcie prostokątu od           

okolicznej zabudowy. Budynkowi towarzyszyła stajnia, co może świadczyć o tym, że           

szczególną cześć w tym miejscu otrzymywał Perun (Kuczkowski, 2007). W najbliższym           

otoczeniu świątyni znaleziono wiele posążków jednotwarzowych, paciorków, tkanin        

jedwabnych oraz łuczyw. 

 

 58 



 
Ryc. 9 Rekonstrukcja schyłkowej świątyni w Wolinie; źródło: Możdżan, 2000, s. 181 

 

Wolinianie, czego łatwo się domyśleć, bardzo źle znieśli wiadomość o przyjęciu          

nowej wiary. Z oburzeniem mówiono o wyrzeknięciu się ojczystych praw i usiłowaniu            

naśladowania błędów obcego ludu (Łowmański, 1979).  

 

3.6 Lokalne miejsca kultu 

 

Kamienie (Kalisz, Biskupin, Kołbiel) - Wyjątkową moc Słowianie nadawali także          

kamieniom. Były one integralnym składnikiem kultu symbolizującym wieczność i potęgę.          

Jak wspomina “Słowo św. Jana Złotoustego o bałwochwalcach” (IV w.), kamienie           

spełniały podobną funkcję, jaką nadawano wodzie i gajom (Łowamański, 1979). Na ogół            

były to głazy narzutowe. Wyróżniały się one wielkością, posiadały nacięcia lub wyryte            

runy i rysunki. Często były one symbolami wegetacji, płodności oraz służyły           

w obrzędowości agrarnej oraz jako ołtarze ofiarnicze. Podobne spotyka się na terenach           

całej Polski. Większość miała miseczkowate zagłębienia, jak ten omówiony         

w Wyszogrodzie. Kamienie takie były często lokalnymi ośrodkami kultu dla rodzin,          

wiosek lub wsi. Były to miejsca modlitw oraz składania darów dla bogów. Ważną rolę              

sakralną odgrywały także kamienne kręgi oraz wały pierścieniowate bądź         

półksiężycowate, szczególnie w kulcie solarnym (Mikołajczyk, 2006). 

W okolicach Kalisza znajduje się jeden z nich. Woda z miseczki, która jest w nim                

wyżłobiona, ma leczyć oczy. Podobno w nocy ukazuje się nad nim światło. Inne kamienie              

mogą mieć wyryte nawet kilka wgłębień. Niektóre z nich mają wyryte wyobrażenia stóp             
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zwanych boskimi stopkami lub stopkami . Na tych pierwotnie składano właśnie dary           11

ofiarne, a swoim kształtem nawiązywały one do ołtarzy (Gierlach, 1980). 

Biskupin ośrodkiem znanym z wykopalisk zapoczątkowanych w roku 1934. Jest          

on osadą sprzed 2500 lat. Wybudowano go na wyspie Jeziora Biskupińskiego mającej dwa             

hektary (obecnie półwysep). Został zrekonstruowany i dziś jest pomnikiem zamierzchłej          

kultury (Głosik, 1979). Tu odkryto lokalne miejsce kultu Bogini Matki. Na przyjeziornej            

kępie odsłonięto ślad dużego, trapezowatego domu z okresu środkowego neolitu          

należącego do jednej, dużej familii. Na wschodniej ścianie domostwa zlokalizowano          

olbrzymi głaz, a obok wejścia do niego jamę oddaloną na jeden metr od ściany, Miała ona                

średnicę dwóch metrów, posiadała pionowe ściany i płaskie dno. W środku znajdował się             

kolisty głaz, który miał średnicę jednego metra. Położony był na 5-10 centymetrowej            

warstwie kulturowej izolującej od gruntu. Inwentarz jamy był skromny. W środku           

znajdowały się dwa paciorki z muszli i kości oraz kilka skorup naczyń.  

W społeczeństwach słowiańskich utrwalił się zbiorowy zwyczaj związany        

z wydarzeniami gospodarczymi. Uroczystość Centralnych Dożynek w pewnym stopniu        

nawiązuje do tradycji pogańskiej. Na przykład do tej pory ludność podwarszawskiej           

Kołbieli odprawia zbiorowe modły w okresie Świąt Wielkiej Nocy w miejscu starożytnego            

uroczyska, przy rozbitym kamieniu w polu. Głaz ten jest fragmentem ołtarza           

prasłowiańskiego. Posiadał on wgłębienia, w którym zostawiano pieniądze i jedzenie dla           

biednych, dopóki w 1906 roku proboszcz lokalnej parafii nie kazał go pobić (Głosik,             

1979). 

Słowianie przypisywali niektórym kamieniom właściwości lecznicze, jak       

chociażby w przypadku przytoczonego przed chwilą głazu z okolic Kalisza. O inne            

ocierano się, nacierano chore miejsca wodą zatrzymaną w ich zagłębieniach i składano im             

ofiary przebłagalne. Młode dziewczęta Słowian wschodnich oraz zachodnich, aby         

wyprosić szybkie zamążpójście składały w ofierze pierścionki oraz paciorki z          

naszyjników. Koraliki z muszli były zaś talizmanem płodności. Tak więc w głazie w             

Biskupinie możemy niewątpliwie szukać wyłącznie funkcji kultowych, szczególnie z         

powodu braku innych substancji oraz przedmiotów obecnych w grocie (Szafrański, 1979). 

11 wgłębienia w kamieniach, prawdopodobnie celowo wyrzeźbione, aby nadać im funkcje ołtarzy. 
M. Baruch (1907) łączył je z kultem płodności; Jako że nadawano im uzdrawiającą moc zostały 
zaadaptowane do religii katoliciej jako odciski stóp świętych  
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Woda (Budziszyn) - woda jako jeden ze składników wszystkich żywych istot           

i z powodu bycia niezbędną do życia już wieki temu została uświęcona. Gasi ona            

pragnienie, oczyszcza, także w sposób nadprzyrodzony. Służy do przeprowadzania         

zabiegów inicjacyjnych, a także do przygotowania się przed konfrontacją z obliczem Boga.            

Miała także właściwości uzdrawiające. Szczególnej czci w tej materii doznawały          

wszelkiego rodzaju źródła. O fakcie tym świadczą liczne odkrycia archeologiczne          

w postaci ofiar, które były do nich wrzucane. Były to najczęściej przedmioty użytku            

codziennego w jakiś sposób wartościowe osobiście dla składającego dar. Tak jak na            

przykład w ośrodku kultowym we wspomnianej Otalążce, która miała bardzo starą           

tradycję jako ośrodek kultu czczony jako dawca siły i życia. W Biskupinie zaś istniała              

uświęcona krynica, która przetrwała niemal do dnia dzisiejszego. W Malankowie,          

w okolicy Chełmna podczas osuszania stawu pod warstwą torfu znaleziono dziewięć          

poobtłukiwanych naczyń. We wsi Grójec blisko Włocławka zaś wydobyto z dawnego           

miejsca składania darów dla bogów potłuczone naczynia, kości zwierzęce i ludzkie, być            

może one także były przeznaczone niebiosom przez topienie w bagnie (Głosik 1979).            

Wyjątkowym przykładem kultu wody jest także plemię Głomaczy zamieszkujących         

okolicę Łaby, które swoją nazwę wzięło od świętego źródła, czczonego z wyjątkowym            

namaszczeniem. O nim wspominają kroniki Thietmara ”Jest to źródło położone          

w odległości najwyżej dwóch mil od Łaby. Jego wody rozlewają się w wielkie bagno             

i wedle słów okolicznych mieszkańców i naocznych świadków dziwy często sprawia. Gdy           

mieszkańców czeka dobry pokój i ziemia ta nie zawodzi plonów, źródło to obdarowywane             

żytem, owsem i żołędziami rozwesela ducha sąsiadów często doń przybywających. Kiedy           

zaś grozi sroga burza wojenna, nieomylną zapowiedź rozwiązania daje krwią i popiołem”            

(Mikołajczyk, 2006, s.15). Również dziś jest używana do inicjacji - chrztu oraz obecna             

przed wejściem do świątyń. W naszym kraju co rusz napotykamy na lecznicze źródła. Po              

przemyciu miejsc chorych następują cudowne uzdrowienia, które zawłaszczyła sobie wiara          

chrześcijańska. 

Zarówno duchy jak i demony zamieszkiwały niegdyś wody. Tradycje świętych           

jezior i źródeł sięgają niezwykle zamierzchłych czasów. W okolicach Siedlec -           

w Budziszynie koło Mokobód znajduje się cudowne źródło. Tam też zachował się           

fragment kamienia z misą ofiarną. Oba elementy, być może w otoczeniu świętych drzew,             

były zespolone niegdyś w miejsce kultowe (Gierlach, 1980). Kiedy pobierano wodę           
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z rzeki, mającą służyć do leczenia, zwracano się do duchów ją zamieszkujących tymi            

słowami: 

 

Królu wody i królowo wody z małymi dziadkami 

Z przychodzącymi gośćmi 

Pozwólcie wodę wziąć nie z chytrości, nie z mądrości 

Lecz dla dobra i zdrowia sługi bożego” 

(Merski, 2016, s.21). 

 

3.7 Święte gaje 

 

Dla Słowian drzewa były szczególnym symbolem łączącym troistość        

Wszechświata - osią kosmiczną. Axis mundi spajające świat bogów, człowieka, oraz           

podziemny, chtoniczny - dom przodków. Symbolem osi był zazwyczaj dąb lub jesion. 

U Słowian wschodnich były otaczane szczególną opieką. Te, które pod wpływem czasu,            

wichury bądź uderzenia pioruna, naznaczone przez gromowładnego Peruna zostały         

powalone lub uszkodzone stawały się nietykalne. Sakralizowało to takie jednostki i do nich             

zanoszono prośby o uleczenie z każdej choroby, a każdego, kto takie drzewo ściął czekała              

kara, choroba lub kalectwo. W takich miejscach zwracano się do bogów z różnymi             

prośbami, głównie o zdrowie. Przynoszono ofiary, a na gałęziach drzew wieszano skrawki            

materiału (Merski, Antosik, 2015). Szczególną czcią były otaczane dęby, lipy i brzozy.            

W kronikach jako krzew rosnący w świętych gajach i miejscach często wspominana też            

jest leszczyna, która była chętnie sadzona przy pogańskich świątyniach. Ze źródeł           

pisanych wiemy jednak, że sama roślina nigdy nie jest bogiem sama w sobie, zawsze              

stanowi miejsce bytowania ducha lub demona (Łowmański, 1979). Na terenie ówczesnej           

Polski było wiele drzew, które otaczane były kultem. O jednym z takich przypadków, przy              

szczecińskiej świątyni pisze Herbold. Sytuacja jest opisana wyżej, w rozdziale o miejscach            

kultu. Relacje z misji jezuickich z 1606 roku mówią o składaniu ofiar określonym,             

świętym drzewom jako pośrednikom bogów. Kapłan składał im dary, po czym unoszono            

beczkę z piwem w górę, by kapłan lipowym kropidłem skropił zebranych. Uważano, że             

bez piwa bogowie nie wysłuchają ofiarników. Po napojeniu trunkiem tańczono i śpiewano            

wśród drzew podczas palenia złożonych darów (Merski, Antosi, 2015). Gdy drzewo           
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posiadało całkowitą wartość religijną otaczano je przestrzenią sakralną. Dąb był siedzibą           

Peruna był symbolem trwałości, nieśmiertelności oraz symbolem męstwa, orzechem         

opiekował się Czarnogłów, a jesion związany był z Jessą, czczonym głównie przez Polan             

(Zalewska, 2015). Lipa była symbolem Łady, bogini miłości. Drzewa te chroniły także            

święte źródła. Pod brzozą Słowianie prosili o płodność, pod lipą o urodzaj. Lipa była także               

symbolem szczęścia i spokoju. Brzoza - mediatorem ludzi z zaświatami. Dziś na Boże             

Ciało także przyozdabia się ołtarz jej gałązkami, a przyniesienie jednej do domostwa           

zwiastuje powodzenie. Jarzębina chroniła przed złymi mocami, sosna była poświęcona          

bóstwu chtoinicznemu. Wierzba utorzsamiana była z siedzibą demonów i złych duchów          

(Łukaszczyk, r.n.). 

Święte gaje, góry oraz wyspy odzwierciedlały mitologiczny porządek świata.         

Według niego w centrum stała góra, a na jej szczycie drzewo u którego stóp znajdowała               

się woda. Słowianie często umiejscawiali więc swoje osady w pobliżu wzniesienia. Jak            

podaje Kazimierz Moszyński, Słowianie południowi wybierali na miejsca sakralne te w           

jakiś sposób wskazane przez bogów, na przykład przez uderzenie pioruna, objawieniem się            

zjawy lub takie, w których znajdowała się woda, źródło, było otoczone przez gaje lub              

składające się z układu kilku drzew lub głazów z ołtarzem kamiennym. Podobnych miejsc             

według autora były setki, a w  pobliżu każdej wsi znajdował się uświęcony teren. 

Święty gaj był zazwyczaj wzgórzem porośniętym lasem, a jego wyjątkowość          

objawiała się obecnością boga. Były to miejsca ogrodzone. Tam odbywały się uroczystości            

religijne prowadzone przez kapłanów. W jego obrębie lub na skraju znajdował się teren             

przeznaczony do składania ofiar. W pobliżu powinien znajdować się plac, na którym            

odbywały się wiece. O konkretnych świętych gajach nie wiadomo niestety zbyt wiele.            

Dwie kroniki wspominają o świętym gaju Peruna u Słowian połabskich, a także u Bałtów              

i Czeremisów. Dzięki analizie tych miejsc rekonstruuje się ich charakter i kształt.           

Znajdowały się one głównie w głębi lasów otaczających wsie i osady ludzkie. Wyznaczane             

były przez kapłana, który wsiadał na konia będącego szczególnie czczonym zwierzęciem           

na słowiańszczyźnie. Gdzie ten stanął tam połać lasu przeznaczano na miejsce sacrum.            

Niektóre z nich przetrwały do dzisiejszego dnia. Ludziom nie można było do nich             

wchodzić, a jeśli już się w nich znaleźli winni zachować ciszę i spokój. Łowcom nie wolno                

było w nich polować, nie wolno było zbierać runa ani ziół. Chrust mogli pozyskiwać              

wyłącznie ofiarnicy, celem tworzenia stosów. Niewielkie z nich otaczano płotem o dwóch            
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lub kilku wrotach. Bywały jednak gaje o obwodzie sięgającym nawet trzech kilometrów.            

Były one zazwyczaj liściaste lub mieszane, gdyż godne bogów były głównie brzozy, dęby             

i lipy. Każdy z idoli miał przypisany sobie, konkretny gatunek drzewa. Gdzieniegdzie           

w większych z ośrodkach budowano schroniska wyposażone w ławy i stół. Służyły one            

ofiarnikom, gdyż zazwyczaj zabraniało się wychodzić z lasu w ciągu szeregu dni,            

w których trwały uroczystości, nawet w czasie nocy i niepogody (Merski, Antosik, 2015).            

Gaje z drzewami iglastymi były poświęcone duchom podziemnym, stąd do dziś częsta ich             

obecność na cmentarzach. Gaje sosnowe były nietykalne, a wycinka w takowym mogła            

skończyć się nawet śmiercią. Rola drzew w świętych gajach była dwojaka. Lecznicza oraz             

religijna. Konkretne gatunki odpowiedzialne były za dane działanie. Były to kolejno dęby,            

lipy, jesiony, jawor, i wiąz. Obok nich funkcje oczyszczające stanowiły także źródła            

(Zalewska, 2015). 

Kronikarz Herbord wspomina o widzianym przez siebie gaju połabskim: “Tutaj           

między stojącymi drzewami zobaczyliśmy święte dęby, które były poświęcone bogu tej           

ziemi, Prowe. Otaczał je podwórzec i płot starannie z drzewa sporządzony dwie            

posiadający bramy. Albowiem poza bożkami domowymi i bałwanami, których pełno było           

po różnych miejscach, to miejsce było świętością całej krainy. Tu co poniedziałek zwykła             

była schodzić się ludność z księciem i kapłanem na sądy. Wstęp do zagrody był zakazany               

wszystkim prócz kapłana i przychodzących z ofiarami albo śmiercią zagrożonych, tym           

bowiem nie odmawiano azylu. Taką bowiem Słowianie cześć okazują swym świętościom,           

że obejście do świątyni nawet wrogą krwią nie może być splamione” (Helmold za             

Gierlach, 1980). Ślady ośrodków podobnych co do formy, lecz o szerszym znaczeniu            

rozpoznano w kilku miejscowościach na ziemiach polskich. Miejsca ukształtowane w ten           

sposób odgrywały ważną rolę w kontakcie między niebem, a ziemią (Gieysztor, 1982).            

Kult drzewa jako takiego związany był z mieszkającymi w nim bóstwami oraz duchami             

i pozostał w pewnej formie do dnia dzisiejszego. Sędziwe okazy darzy się wyjątkowym            

szacunkiem, nadaje się im imiona, organizuje się do nich wycieczki, można by rzec że              

pielgrzymki. Kto wie, czy dzisiejsze “sławne” dęby oraz pomniki przyrody nie uratowały            

się spod topora z powodów kultowych. Drzewa potężne, wiekowe odpowiadają boskiej           

mocy. Bojaźń przed obecnością duchów i ścisłe powiązanie z tym faktem roślin możemy             

dostrzec na cmentarzach, które otacza się drzewami iglastymi lub kolczastymi w celu            

zapobiegania przenikania dusz do świata zewnętrznego.  
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Wycinanie świętych gajów spotkało się z dużym oporem, Skarżono się do książąt,            

że odbiera się dom boży, miejsca kultu przodków. Jeszcze za Zygmunta Augusta            

pogaństwo było na tyle powszechne, iż deklarowano że prędzej porzuci się teren            

zamieszkania niż rodzimą wiarę i zbeszcześci tym samym pamięć ojców (Merski, Antosik,            

2015). 

 

3.8 Obrzędowość i rzeźba sakralna 

 

O ile odtworzenie miejsc kultu mimo wielu trudności było możliwe w dość            

dokładny sposób, o tyle trudno jest zrekonstruować ówczesną obrzędowość. W jakimś           

stopniu pomaga nam analiza kultury ludowej oraz kolejnych kronik. 

Według kronikarza Sakso Gramatyka: “kapłan w świątyni, odznaczający się wbrew          

powszechnemu miejscowemu zwyczajowi długimi opadającymi włosami na dzień przed         

mającym się odbyć nabożeństwem najstaranniej miotłą oczyszczał wewnętrzną świątynię,         

do której on sam tylko miał prawo wstępu. Strzegł się przy tym, aby wewnątrz świątyni nie                

wziąć oddechu, ilekroć oddech chciał wziąć lub wypuścić biegł do drzwi widocznie, aby             

bóstwo nie zostało pokalane przez zetknięcie się z oddechem śmiertelnika. Następnego           

dnia, gdy lud rozłożył się pod gołym niebem, kapłan, wyjąwszy bóstwu kielich            

(napełniony miodem - przyp. aut.) ciekawie badał, czy coś z miary wlanego napoju ubyło,              

co stanowiło oznakę nieurodzaju w roku przyszłym. Jeżeli zauważył, że ze zwykłej ilości             

nie ubyło, przepowiadał, że przyjdą czasy urodzaju ziemiopłodu. Zgodnie z taką dobrą            

wróżbą napominał bądź do oszędniejszego zażywania zapasów, bądź do obfitego.          

Wylawszy potem stary miód u stóp bóstwa nalewał świeżego do pucharu. Oddawszy            

następnie cześć posągowi jakby przepijał do niego, prosił uroczystymi słowami, to dla            

siebie, to dla ojczyzny, o dobra doczesne, o pomnożenie dostatku i zwycięstw dla             

obywateli. Po czym przyłożywszy do ust puchar, pijąc jednym haustem, szybko go            

wysuszał, a napełniwszy świeżym miodem znowu wsuwał w prawą rękę posągu           

(Gramatyk za Gierlach, 1980, s.137). Następną fazę obchodów kronikarz opisuje          

w następujący sposób: ”przynoszono wówczas kołacz przyprawiony miodem, okrągłego        

kształtu, a takiej wielkości, że dorównywał prawie wysokości człowieka. Stawiając go           

pomiędzy sobą, a ludem, zwykł się pytać kapłan, czy (..) go widzą. Gdy opowiadali, że go                

widzą wypowiadał życzenie, aby za rok go nie mogli zobaczyć (z powodu bardziej             

 65 



okazałego kołacza przyp. własny). Tym życzeniem obejmował on nie tylko przyszłość           

swoją czy ludu, lecz pomyślny urodzaj w przyszłości w ogóle. Następnie w imieniu bóstwa              

naradzał się z obecnym ludem i upominał go, aby i nadal pilny, składaniem ofiar oddawał               

cześć bóstwu. I jako najpewniejszą nagrodę za tą cześć obiecywał zwycięstwo na lądzie             

i morzu. Zakończywszy w ten sposób uroczystość, pozostałą część dnia zażywali we           

zbytkowe biesiadowanie i obracali przyniesione na ofiarę zapasy na ucztowanie          

i żarłoczność zmuszając poświęcone bóstwu zwierzęta ofiarne do służenia swej         

zachłanności. Przekroczenie wstrzemięźliwości uważano na tej uczcie za czyn pobożny,          

a jej zachowanie za bezbożność mianowano” (Gramatyk za Gierlach, 1980). Czyż ten           

zwyczaj bliźniaczo nie przypomina dzisiejszej Wigilii oraz liturgii eucharystyczej?         

Zdumiewa też analogia do dzisiejszych odpustów, gdzie obżarstwo i pijaństwo          

bezapelacyjnie jest nieodłączną częścią świętowania.  

Opisane zwyczaje wiązały się zapewne z kultem płodności. W tym czasie           

najprościej ocenić uzyskane plony i zależnie od nich ocenić przyszły rok. Kolejnie            

następowało złożenie w ofierze części plonów. Wreszcie składano ofiarne zwierzęta,          

a przynajmniej ich część jak wynika z opisu Gramatyka. Na zakończenie aż do nocy trwała              

zabawa z ucztą. Poza świętami stałymi, jak opisuje ten sam kronikarz do miejsc kultowych              

udawano się również po wróżby okolicznościowe. Wróżono także za pomocą świętego           

konia. Inaczej zaś przedstawiały się święta zmarłych, gdzie obrzędy odbywały się na            

cmentarzach i połączone były z paleniem ogni celem ogrzania zmarłych i “karmienie” ich             

mięsem zabitych zwierząt (Gierlach, 1980). 

Jeśli chodzi o stare wierzenia oczywistym jest, że w miejscach gdzie potencjalnie            

przyjęcie chrztu odbyło się bezkonfliktowo, starano się zachować dawny kult w miejscach            

ustronnych. Tam, gdzie nie docierała władza ukrywano dawne relikty kultu (Gierlach,           

1980). To, że kult pogański miał się całkiem dobrze i przetrwał jeszcze przez wieki po               

chrystianizacji najlepiej może oddać wzmianka: “Przed wojną 1914 roku, w powiecie           

kresteckim w gubernii nowogrodzkiej, w pewnej wsi na cmentarzu stało kilka kamiennych            

bab. Chłopi otaczali te baby czcią i mówili, że był do nich przydzielony przez społeczność               

wiejską specjalny człowiek, zbierający od chłopów w wyznaczone dni ziarno przynoszone           

w darze jakby na ofiarę” (Merski, 2015, s.19). 

W pracy zabraknie opisu upadku świątyń oraz miejsc kultu, gdyż są to zbyt okrutne              

sceny. Faktem jest, że ówcześni mieszkańcy ze zdumieniem i przerażeniem patrzyli na ten             
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szał nienawiści, nietolerancji i gwałtu, gdyż jak świat pogański stary nikt podobnych            

rzeczy nie widział. Czczono różnych bogów i każdego, włącznie z cudzymi darzono            

należytym szacunkiem. Świątynie były miejscami azylu i nikt nie podnosił na nie ręki. Nie              

rozumiano, dlaczego ten wyniesiony przez Mieszka I i jego krzyż nie może stać obok              

starych symboli. Potem, żeby ratować miejsca uświęcone i to, co z nich zostało, uciekano              

się właśnie do tego sposobu. Wartą wspomnienia próbę uchowania przedmiotów kultu           

podaje autor “Żywota Ottona z Bambergu”: “Kiedy zaś pobożny Otton niszczył świątynie            

i wizerunki bogów, wówczas to wykradali pogańscy kapłani złoty posążek Trzygłowa,          

który w pierwszym rzędzie był przez nich czczony, wywieźli z kraju i oddali w opiekę               

pewnej wdowie pod maleńką wioską, gdzie nie spodziewano się nawet poszukiwań. Ta zaś             

(...) strzegła tego jak oka w głowie w ten sposób, że wydrążywszy potężny pień, wsadziła               

tam figurkę zawiniętą w sukno i nie było możliwości już nie powiem dotknięcia, ale nawet               

zobaczenia i tylko mały otwór pozostawiono, aby przezeń ofiary składać i nikt nie miał do               

domu wstępu, chyba tylko na pogańskie obrządki (...)” (Thietmar za Gierlach, 1980,            

s.142). 

Rozpowszechnienie wyobrażeń boskich - a zachowały się głównie kamienne, gdyż          

drewno jest mniej trwałe i łatwiej je zniszczyć - świadczy o gęstym występowaniu na              

ziemiach polskich mniejszych lub większych ośrodków kultowych, wreszcie część z nich           

mogła stanowić własność prywatną. W większości zapewne można je jednak uznać za            

wyposażenie w miejscach uświęconych i to, że służyły przy przeprowadzaniu różnych           

obrzędów oraz inicjacji.  

Słup wapienny wydobyty z rzeki Zbrucz w 1848 roku jest prawdopodobnie           

najbardziej znanym, zachowanym zabytkiem słowiańskiej kultury. Nazwano go        

“Świętowitem ze Zbrucza”. Ma on 2,7 metra wysokości. Faktycznie można z niego            

odczytać fragment mitologii. Jest on wyobrażeniem axis mundi - osi Wszechświata.           

Wertykalnego kierunku kreacji. Dzieli ona to co znamy na trzy strefy. W dolnej widzimy             

Trójgłowa, który podtrzymuje wyższy świat ludzi przedstawionych jako sylwetki         

trzymające się za ręce, a zwieńczony jest czterema wizerunkami boskimi (Łada, Mokosz,            

Perun, Dadźbóg). Trzygółw był odpowiedzialny za wyłonienie się pierwszej góry          

z Wszechoceanu. Wyznaczyła ona centrum świata, a sam bóg ma zamieszkiwać w jej            

wnętrzu (Merski, Abramowicz, 2015). On też dogląda także wszystkich trzech światów,           

przez które przechodzi axis mundi. Wydobycie tego pomnika było wybitnie ważnym           
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wydarzeniem w historii Polski. Przypadło ono na okres zaboru (1848 rok) i wywołało             

ogólne nastroje patriotyczne w całym kraju. Badacz Tadeusz Reyman pisał o wykopalisku:            

“Odkrycie Światowida przypada w okresie największej germanizacji Słowiańszczyzny,        

szczególnie na ziemiach polskich, w okresie po zgnieceniu Wiosny Ludów (...).           

Odrodzone bóstwo wyłania się z fal kresowej rzeki (...) by znaleźć opiekę w świątyni              

polskiej nauki i przypomnieć wielkość i sławę Słowian. (...) Symbol ten kieruje nasz wzrok             

na Zachód i  napawa otuchą na przyszłość” (Reyman za Głosik, 1979, s.6). W            

“zwalczanie” słowiańskości posągu celować będzie jeszcze długi czas nauka niemiecka. 

Oś świata przedstawiana jest u Słowian na różnych wizerunkach także jako wielki            

dąb (rzadziej jesion). Łączy ona trzy światy - świat bogów - Wyraj - w koronie, świat ludzi                 

(pień drzewa) oraz świat przodków, zarządzany przez Welesa (Nawię).  

Do przedmiotu kultu zorganizowanego należy zaliczyć fragment znaku solarnego         

z Wyszogrodu. Przedmiot został wykonany z surowca z Lubelszyzny, co może świadczyć           

o jego znaczącej roli. Rozfragmentowanie jest spowodowane prawdopodobnie rozbiciem         

w momencie likwidacji ośrodka kultowego, do którego przynależał. Do praktyk sakralnych           

służyły również niewielkie wyobrażenia bóstw. Na Wolinie odnaleziono posążek         

Świętowita tudzież wspomniany wcześniej matres. W każdym razie posąg o czterech           

twarzach. Niewielki, wykonany z drewna. Dół stanowi rękojeść, przedmiot bezapelacyjnie          

służył do trzymania w ręku, być może podczas jakiś obrzędów. Kolejno wspomnimy tu             

o rzeźbie z Janikowa koło Modlina. Jest to wyobrażenie głowy mężczyzny z brodą            

i wąsami. Wykonany w szyi rzeźby otwór wskazuje na możliwość zatykania jej na drągu             

tudzież kultowej lasce. W Zakroczyniu, także koło Modlina znaleziono         

czternastocentymetrowy posążek z brązu przedstawiający uzbrojonego mężczyznę       

z podniesioną prawicą. Było to prawdopodobnie wyobrażenie bóstwa wojennego. We wsi          

Maliszewo koło Lipna odnaleziono posąg wykonany z masy smołowej z domieszką           

piasku. Wysoki na około trzy metry miał rogi oraz kobiece piersi. Ręce skierowane do              

przodu. Ubrany w krótką koszulę odsłaniającą pępek w postaci kwiatu. Obuwie           

przypominało kierpce. Z jeziora w Łubowie koło Szczecina wydobyto posąg z piaskowca.            

Górną jego część stanowi głowa z brodą. W Ceźnie koło Kartuz natrafiono na bryłę              

z czerwonego granitu o bokach zdobionych płaskorzeźbami. Z jednej strony widnieje          

postać jeźdźca obok której znajduje się stojąca. Na przeciwległej płaszczyźnie wyryto           

człowieka ubranego w długie szaty, trzymającego w prawej ręce róg. Z Koła dysponujemy             
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resztkami dwóch posągów. Pierwszy z nich miał ręce złożone na piersiach, trzymał jakiś             

przedmiot, drugi zaś przedstawia samą głowę przyodzianą w coś w rodzaju czapki.            

W Słupie, koło Bytowa odkryto postać męską w długiej szacie z rękami ułożonymi wzdłuż             

tułowia. Na płycie kamiennej ze Słupska widnieje postać ludzka z twarzą, na której             

widnieją dokładne oczy, usta i nos. Ręce były wyciągnięte wzdłuż tułowia, nogi zgięte             

w kolanach i podniesione do góry. Zniszczony posąg kamienny znaleziono w Witowie           

koło Nieszawy. Miał on cztery oblicza, wysokość około jednego metra. W Szczecinie            

znaleziono rogową figurkę. Przedstawia ona postać w długiej szacie, która daje pokarm            

ptakowi siedzącemu na drugiej ręce. W Łęczycy, w studni odkryto przedmiot drewniany,            

którego jedną część stanowiła głowa ludzka, a drugą część fallusa. W końcu należy             

odnotować szereg figurek zwierzęcych z Opola czy Lednicy pod Gnieznem. Są to głównie             

wyobrażenia kozła lub niedźwiedzia. Mimo celowego zniszczenia wielu rzeźb, zasób jaki           

się zachował do naszych czasów można uznać za znaczny.  

Z okresu przedchrześcijańskiego pochodzi wiele rzeźb głów ludzkich        

i zwierzęcych, które zostały wmurowane, tak samo jak boże stopki w kościołach.           

Przywołam tu przykład rzeźby z kościoła Maryi Panny w Inowrocławiu. Znajdują się tam             

głowy ludzkie i krzyże, po kilka obok siebie. W innym miejscu znajduje się rzeźba              

przedstawiająca twarz męską z brodą i przymkniętymi oczami. W uszach ma ona wisiory,             

na głowie widnieje hełm. Posągi kuto w kamieniu. Nie tylko w wapieniu, ale także              

w ciężkim do formowania granicie. Drewniane posągi były wykonywane głównie z dębu,           

który jak uważano był najświętszym drzewem, a tym samym najbardziej godnym bogów.            

Dla większej trwałości wyobrażeń były one pokrywane smołą, czasem farbą. Z opisów            

Arkony i Szczecina wnioskować możemy, że te w największych sanktuariach pokrywane           

były w całości lub częściowo metalami szlachetnymi (Mikołajczyk, 2006). 

 

 

4. Klasyfikacja własna miejsc kultu 

 

W rozdziale pracy traktującym o klasyfikacji miejsc kultu prasłowian według          

kryterium ich kształtowania wspomniany jest ich podział proponowany przez Cieślika          

(uzupełniony przez Kuczkowskiego). Sam autor określa go jednak jako próbę          

uporządkowania, a nie jako typologię. Segregacja ta jest bardzo ogólna i pomija w ogóle              
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pomniejsze ośrodki, które pełniły bardzo ważną - jeśli nie najważniejszą - rolę w życiu              

naszych przodków. Na podstawie analizy opisów miejsc kultu, wykopalisk, szkiców,          

badań terenowych oraz analizy dostępnej literatury przedmiotu powstał prosty, autorski          

podział bazujący na zasięgu poszczególnych miejsc kultu prasłowiańskiego. Są to kolejno:           

prywatne miejsca kultu - miejsca kultu charakteryzujące się usytuowaniem         

w domostwach prywatnych lub klanowych, bądź w najbliższym ich otoczeniu. Służyły one           

do odprawiania codziennych i cyklicznych rytuałów, medytacji osobistej. Tam intonowano         

własne modlitwy, składano ofiary (paciorki, biżuteria) oraz przeprowadzano inicjację         

i drobne obrzędy magiczne kierowane przez starszyznę. Do takich miejsc zaliczyć          

bezsprzecznie można stanowisko w Biskupinie. Lokalne miejsca kultu - cechują się          

małym zasięgiem, wykorzystywane do celów religijnych przez mieszkańców jednej wsi,          

osady lub społeczności. Służyły jako strefy składania ofiar, odbywały się tam           

zgromadzenia, obchodzono wspólnie święta i obrzędy. Najczęściej były to kamienie         

służące jako ołtarze lub niewielkie święte gaje, w których odbywały się wiece. Jednym z             

takowych był kamień ofiarny pod Kaliszem. Ponadlokalne miejsca kultu to stanowiska o            

dużym zasięgu, szanowane i znane z dużych zasięgów i masy wiernych. Zarządzane i             

zamieszkane były one przez żerców . Często obecne w nich były także święte zwierzęta             12

wykorzystywane między innymi do wróżb. Często posiadały one budynki, służące przede           

wszystkim celom religijnym. Były one rozbudowane strukturalnie i przygotowane do          

przyjmowania pielgrzymów, sytuowane często w miejscach trudno dostępnych. Ofiary         

składano bezpośrednio przy wizerunkach bogów, ale także w wodach cieków lub pod            

uświęconymi drzewami. Takimi cechami odznaczał się między innymi ośrodek w          

Szczecinie. Wielokulturowe miejsca były zaś organizowane oraz prowadzone przez         

przedstawicieli wielu kultur jednocześnie, a wpływy przenikały się i miały na siebie            

wzajemnie duży wpływ. Były one prowadzone bezpośrednio przez kapłanów przez cały           

rok. Przez wieki zmieniały swój charakter i były dostosowywane do wiary i potrzeb             

pielgrzymów wywołanych przez naturalną “ewolucję” wiary. Do jednego z takich          

ośrodków należy między innymi Ślęża.  

 

 

 

12 nazwa kapłana w religii słowiańskiej 

 70 



Ryc. 10 Rozmieszczenie opisanych w pracy miejsc kultu na mapie Polski; grafika własna 

 

Tab 2. Systematyka miejsc kultu wymienionych w pracy 

Lp. Nazwa miejsca Grupa Struktura 

1 Ślęża ślężański  południowy / wielokulturowe 
miejsce kultu 

 

2 Radunia ślężański południowy / wielokulturowe 
miejsce kultu  

 

 

3 Wieżyca ślężański południowy / wielokulturowe 
miejsce kultu  
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4 Łysiec ślężański południowy / wielokulturowe 
miejsce kultu 

 

5 Góra Grodowa ślężański południowy / lokalne miejsce 
kultu 

 

6 Góra Dobrzeszewska ślężański południowy / lokalne miejsce 
kultu 

 

7 Palenica ślężański południowy / ponadlokalne 
miejsce kultu 

 

8 Chełmo ślężański południowy / lokalne miejsce 
kultu 

 

9 Rowokole ślężański południowy / lokalne miejsce 
kultu 

 

10 Góra Zamkowa ślężański północny / ponadlokalne miejsce 
kultu 

 

11 Gródek Leśny ślężański północny / ponadlokalne miejsce 
kultu 

 

12 Gaik ślężański północny / ponadlokalne miejsce 
kultu 

 

13 Góra Swarożyca ślężański północny / lokalne miejsce kultu 

 

14 Mołoczki ślężański północny / ponadlokalne miejsce 
kultu 

 

15 Góra Dawida peryński / ponadlokalne miejsce kultu 

 

16 Wzgórze Tumskie  otwarty / ponadlokalne miejsce kultu 

 

17 Wzgórze Świątki otwarty / lokalne miejsce kultu 

 

18 Wyszogród otwarty / ponadlokalne miejsce kultu 
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19 Płońsk otwarty / ponadlokalne miejsce kultu 

 

 

20 Wilcza Góra otwarty / ponadlokalne miejsce kultu 

 

 

21 Góra Chełmska otwarty / ponadlokalne miejsce kultu 

 

 

22 Góra Lecha otwarty / ponadlokalne miejsce kultu 

 

 

23 Góra Św. Wawrzyńca otwarty / lokalne miejsce kultu 

 

 

24 Jazdów otwarty / lokalne miejsce kultu 

 

25 Szczecin otwarty / ponadlokalne miejsce kultu 

 

 

 

26 Wrocław otwarty / ponadlokalne miejsce kultu 

 

27 Otalążka otwarty / ponadlokalne miejsce kultu 

 

 73 



28 Arkona otwarty / wielokulturowe miejsce kultu 

 

29 Ostrów Lednicki wyspa / lokalne miejsce kultu 

 

30 Jezioro Zarańskie wyspa / ponadlokalne miejsce kultu 

 

31 Parsęck wyspa / ponadlokalne miejsce kultu 

 

 

32 Żydowie wyspa / ponadlokalne miejsce kultu 

 

33 Wela wyspa / lokalne miejsce kultu 

 

34 Jezioro Klasztorne wyspa / lokalne miejsce kultu 

 

35 Paklicko Wielkie wyspa / ponadlokalne miejsce kultu 

 

36 Wolin wyspa / wielokulturowe miejsce kultu 

 

 

37 Kalisz autonomiczne / lokalne miejsce kultu 

 

38 Biskupin autonomiczne /prywatne miejsce kultu 

 

 

39 Budziszyn autonomiczne / lokalne miejsce kultu 
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40 Kołbiel autonomiczne / lokalne miejsce kultu 

 

 

Legenda:           święte wzgórze                                ośrodek  
związany z kultem  wody 

 

                             świątynia                                      święte drzewo 
 

       święta wyspa                            kamień kultowy 
 

 

 

5. Badania terenowe wybranych obiektów 

 

Obiekty wyznaczone do badań terenowych to głównie miejsca najlepiej opisane          

i zbadane, które dostarczyły największej ilości wiedzy o wierzeniach i kulturze prasłowian.           

Są to głównie miejsca o ogromnym znaczeniu kulturowym i archeologicznym. Część           

z nich to różnego rodzaju rezerwaty, również o walorach przyrodniczych. Są to też            

miejsca, które osobiście darzę pewnym sentymentem lub do których zwyczajnie chciałam           

odbyć pielgrzymkę. W jeszcze inne zawiodła mnie  ciekawość i zacięcie naukowe. 

Ślęża, Wieżyca - pierwszym moim wyborem co do badań terenowych była           

oczywiście Ślęża, w której masywie leżą także Radunia i Wieżyca. Jest to miejsce             

szczególnie rozpoznawalne oraz często wybierane przez rodzimowierców na wspólne         

obchodzenie świąt. Góra przywitała mnie gęstą mgłą, jakby zachęcając do odkrycia           

tajemnic, które skrywa. 

Szlaki dedykowane głównie turystom, są bardzo słabo oznaczone. Weszłam na          

szczyt zupełnie inną drogą niż planowałam z mapą, a schodząc - jak mi się wydawało               
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drugą stroną - skończyłam swoją wędrówkę dokładnie w tym samym miejscu, w którym             

zaczęłam. Potęgowało to tylko swoisty szacunek do tego miejsca. Dodać także trzeba, że             

masyw jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swoje kultowe i historyczne znaczenie, ale              

także na siedliska i typy lasów, przez które jest porośnięty. Obszar jest częściowo objęty              

Naturą 2000 oraz znajduje się na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Na           

szczególną uwagę zasługuje też fakt, że zachodnią stronę masywu porasta kwaśna dąbrowa            

podgórska, wschodnią zaś lasy klonowo - lipowe, w skład których wchodzi m.in. lipa             

drobnolistna (Tilia cordata), buk pospolity (Fagus sylvatica), oraz klon jawor (Acer           

pseudoplatanus). Robi to niesamowite wrażenie. 

Ryc. 11 Porównanie wschodniej (las klonowo - lipowy) i zachodniej (kwaśna dąbrowa podgórska) strony 

stoku; zasoby własne 

 

Wróćmy jednak do głównego celu podróży. Ślęża była starożytnym miejscem          

kultu, a struktury znajdujące się w obrębie masywu datowane są na XIII -V w p.n.e.               

Pierwszą rzeźbę kultową (tzw. Grzyb) zlokalizowałam przy kościele św. Anny w Sobótce.            

Jest to fragment statuy wykonanej z granitu. Przedstawia dolną część postaci ludzkiej            

odzianej w długą suknię tudzież tunikę. Kolejna znajduje się już u podnóża masywu. Jest              

to Mnich (zwany także kręglem). Ma on 240 cm. wysokości. W miejscu, w którym              

uprzednio się znajdował jeszcze w roku 1937 znaleziono przy nim świeże dary ofiarne.             
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Przez niemal cały spacer na górę towarzyszą pielgrzymowi szczątki wałów          

połksiężycowatych, w których głównie ciężko rozpoznać oryginalne struktury. 

 
Ryc. 12 Szczątki wałów półksiężycowatych; zasoby własne 

 

Starożytnym zabytkiem kultowym w postaci figuralnej jest następnie Niedźwiedź          

znajdujący się na samym szczycie Ślęży, u fundamentów XVI wiecznego kościoła.           

Znaleziony on został po drodze ze Strzegomian na górę. W tym miejscu warto się na               

chwilę zatrzymać i wspomnieć o pewnym incydencie sprzed paru lat. Naprzeciwko           

wspomnianego kościoła znajduje się schronisko turystyczne, przed którym stał pomnik          

Świętowita. W roku 2013 proboszcz parafii w Sulitrowicach kazał usunąć figurę, ponoć            

wywierając presję psychiczną na właścicieli i grożąc. Po usunięciu go z przestrzeni            

publicznej podpalona została figura Jezusa Frasobliwego w kaplicy i podpalone zostały           

drzwi kościoła wspomnianej parafii. Niektórzy mówili tu wprost o wojnie religijnej.           
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Wszyscy zainteresowani sprawą włącznie z pracownikami schroniska odmawiają        

komentarza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 13 Starożytna rzeźba kultowa - Niedźwiedź; zasoby własne 

 

Około 200 metrów od szczytu, poruszając się czarnym szlakiem w stronę Wieżycy            

trafiłam na miejsce wyjątkowe. W lokalizacji, którą można nazwać kolebką rodzimej           

kultury oraz wiary kształtowanej przez wiele wieków dotarłam do miejsca wywołującego           

skrajne emocje. Przy znaczniku “miejsce kultu starożytności” znajduje się skrupulatnie,          

acz chaotycznie rozplanowane miejsce spotkań rodzimowierców o bardzo surowej formie.          

Wiele poszlak wskazuje na to, że zostało ono świeżo zorganizowane, gdyż nie znalazłam             

o nim żadnej wzmianki. Przy dwóch utworach z czasów starożytnych jakimi są obudowane            

kamieniami źródełka znajdowały się świeże, małe paleniska tworzące kształt trójkąta. Po           

prawej stronie, pod wielkim głazem tworzącym wnękę stały znicze, a nad wszystkim na             

delikatnym wzniesieniu górował drewniany posąg bóstwa, prawdopodobnie Swarożyca.        

Przed postacią utworzony został ołtarzyk wyściełany trawami. Tu złożone były ofiary           

w postaci monet. U jego podnóża znajdowały się też dary z owoców, zostawionych            

najpóźniej dzień przed moim przybyciem. Po lewej stronie na kamieniu stała ceramiczna            

miseczka z miodem. W pobliżu znajduje się także młody buk, na którym zawieszone są              

skrawki materiału. Jest to zapewne nawiązanie do zwyczaju przewiązywania gałęzi drzew           

świętych proszalnymi wstążkami. 
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Ryc.14 Miejsce oznaczone jako “miejsce kultu starożytności”, zorganizowane jako miejsce kultu 

neopogan; zasoby własne 

 

 

Kolejnym punktem wartym uwagi pod kątem historycznym jest wiata z dwoma           

posągami. Według lokalnej legendy mają one przedstawiać Pannę z rybą oraz           

Niedźwiedzia. Pierwszy z nich jest prawdopodobnie wizerunkiem boginii zaczerpniętym         

z kultury iliro-weneckiej. Znaleziono go w roku 1733 pośród rumowiska skalnego,          

nieopodal miejsca w którym znajduje się obecnie. Wyobrażenie pozbawione jest głowy.           

Następny z wizerunków został odkryty w tym samym roku. Jest to forma zoomorficzna,             

lecz jej znaczna degradacja nie pozwala nam dokładnie określić z jakim zwierzęciem            

mamy do czynienia.  
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Ryc.15 Mapa zabytków opisanych przy masywie Ślęży; grafika własna 
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Wolin, Szczecin - drugim, prawdopodobnie oczywistym wyborem stał się Wolin          

(org. Jumme). Jest to jedno z najbardziej rozpoznawanych miejsc w Polsce z powodu             

festiwali historycznych i Festiwalu Wikingów odbywających się tu co roku. Impreza           

swoim rozmachem może niemal równać się z Grunwaldem. Nawet w stolicy mamy            

drużynę wojów Jomsborg (Wolin nazywano też Jumme, a z drużyną Jomsborg i ich             

dowódcami związane jest wiele legend oraz sag związanych z tym miejscem), których            

część mieliśmy okazję obejrzeć w tegorocznym pochodzie w Święto Wojska Polskiego.           

Otwierali oni kolumnę odtwórców historycznych. W Warszawie nad Wisłą znajduje się           

także warownia o tej samej nazwie, w której odbywają się pikniki i targi historyczne oraz               

jest miejscem treningów wojowników. 

Mieszkańcy Wolina są bardzo związani z kulturą Słowian i Wikingów, co widać            

prawie na każdym kroku. Wszędzie można napotkać wizerunki idoli słowiańskich,          

prawdopodobnie wykonanych przez lokalnych rzemieślników, nawiązania historyczne       

oraz wzmianki i mapy z atrakcjami. Warto też zwrócić uwagę na nazwy miejsc oraz ulic,               

które także są łącznikiem z przeszłością miejsca i odnoszą się do wierzeń, sag i bogów.  

Mimo tego, iż szlaki turystyczne są stosunkowo dobrze oznakowane, to układ           

miasta jest o tyle zagmatwany, że warto wyposażyć się w dodatkową mapę przy             

zwiedzaniu, jeśli nie chce się pominąć żadnego ze stanowisk. Z powodu wczesnej pory             

podróż swoją rozpoczęłam od Wzgórza Wisielców - kurhanowego cmentarzyska z IX - XI             

w. Zawiera ono przypuszczalnie pochówki starszyzny plemiennej i zasłużonych obywateli.          

Pod koniec XIX wieku naliczono tam 93 kurhany, w których zachowały się 34 mogiły              

zawierające głównie pochówki ciałopalne, ale także szkieletowe. Na samym szczycie          

wzgórza pochowano około dwudziestoletniego młodzieńca pozbawionego głowy.       

Datowany jest na XII wiek. Układ rąk wskazywał na ich skrępowanie. Między nogami             

natknięto się na ślad wbitego słupa, gdzie prawdopodobnie zatknięto brakującą głowę.           

Usytuowanie grobu przy szlaku żeglarskim może wskazywać na to, że był on skazany za              

korsarstwo lub nie dopilnował garnka wulkana (latarni morskiej). Zza wzgórza roztacza się            

wspaniały widok na wybrzeże. 
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Ryc.16 Wzgórze Wisielców - cmentarzysko kurhanowe; zasoby własne 

 

Drugim punktem podróży był amfiteatr zawdzięczający swój wygląd naturalnemu         

ukształtowaniu terenu. W tym miejscu znajdowało się wiele rzeźb z czasów dzisiejszych.            

Większość prawdopodobnie wykonana przez lokalnych rzemieślników. 
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Ryc. 17 Rzeźby idoli słowiańskich przy amfiteatrze; zasoby własne 

 

Następnym odwiedzonym przeze mnie miejscem było Muzeum Regionalne im.         

Andrzeja Kaubego w Wolinie powstałe w roku 1966. Jednymi z najciekawszych rzeczy na             

ekspozycji są figurka Świętowita, konik Woliński, skarb brązowy datowany na 3000 lat            

oraz najstarszy z eksponatów - grot harpuna z okresu schyłkowego paleolitu, które można             

powiązać z pierwszymi społecznościami jakie pojawiły się na Wolinie 10000 lat temu. Na             

uwagę zasługuje także kamień runiczny usytuowany w parku, naprzeciw muzeum          

upamiętniający króla duńskiego Haralda Sinozębnego według przekazów zmarłego w 986          

roku w Wolinie. 

Potem udałam się do Skansenu Centrum Słowian i Wikingów. Stanowi on           

rekonstrukcję zabudowań mieszkalnych i rzemieślniczych wczesnośredniowiecznego      

Wolina z czasów jego największej świetności.  
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Ryc. 18 Osada wczesnośredniowieczna w Wolinie; zasoby własne 

 

Znajduje się tam świątynia, port, warsztat szkutniczy oraz wieże będące punktami           

orientacyjnymi w grodzie. Wewnątrz nich stoją repliki mebli, przedmiotów oraz narzędzi           

i przedmiotów codziennego użytku. Chaty są też zdobione wieloma wspaniałymi detalami.          

Miałam dużo szczęścia i trafiłam na piknik, więc mogłam osobiście przyjrzeć się            

rzemiosłu, ale też spróbować tradycyjnych potraw i wypieków. Osada okraszona jest           

pięknymi kamieniami runicznymi. W samym sercu znajduje się monument Świętowita,          

pod którym wierni składają ofiary z pokarmów, biżuterii oraz monet, po których widać że              

osadę odwiedza wielu wyznawców z całego świata. Ciekawą formą daru były krajki            13

zakończone amuletami lub paciorkami (co świadczy o wielkim oddaniu, gdyż krajki są            

niezwykle kosztownym elementem ubioru i swoją wartością mogą wielokrotnie         

przekraczać koszty biżuterii a nawet tunik), a nawet zabawki różnego rodzaju - najczęściej             

przypominające drakkary .  14

 

 

 

 

13 dekoracyjne, tkane wyroby w postaci paska; używane były powszechnie przez Słowian do 
wzmacniania i zdobienia brzegów tkanin 
14 typ okrętów wikingów 
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Ryc.19 Jeden z kamieni runicznych znajdujących się na terenie osady; zasoby własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Ryc. 20 Monument Świętowita z ołtarzem ofiarnym; zasoby własne 
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Uzupełnieniem mojej podróży była wizyta na Srebrnym Wzgórzu oraz Wzgórzu          

Młynówka. Są to ważne stanowiska archeologiczne Pierwsze z nich było oryginalnym           

terenem umiejscowienia przystani portowej oraz rzemieślniczo-handlowej części miasta.        

Była ona umocniona wałem obronnym, otoczona fosą. Powstała w IX wieku. Jego nazwa             

wzięła się od wielu skarbów srebrnych znalezionych w jego obrębie. Drugie zaś to             

cmentarzysko z VIII-XII wieku, na którym odkryto ok. 1300 pochówków. Po obu            

miejscach w tym momencie nie został właściwie żaden ślad. Jedynie ukształtowanie terenu            

może delikatnie wskazywać na ich pierwotne przeznaczenie. Są to także rezerwaty           

archeologiczne. 
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Ryc. 21 Wolin X/XII wiek; grafika własna 

 

Kolejnym uśmiechem losu okazały się odwiedziny w Szczecińskim Zamku Książąt          

Pomorskich. Góra, na której znajduje się obiekt była miejscem kultu Świętowita, o którym             

wspominają w swoich kronikach Herbold oraz Ebon. Miejsce z oczywistych względów do            
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tej pory nie zostało dokładnie przebadane pod kątem archeologicznym, ale moje szczęście            

polegało na tym, że w czasie mojego pobytu w grodzie odbywało się Święto Gryfa              

i ponownie mogłam zaznać średniowiecznych potraw, trunków, rozrywki oraz uzupełnić         

swoją biblioteczkę i pudełeczko z biżuterią.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 22 Wzgórze, na którym znajduje się Zamek Książąt Pomorskich; zasoby własne 

 

Kołbiel - jest to wieś położona w województwie mazowieckim (gmina Kołbiel)           

pod Warszawą. Miejsce to ma ciekawą historię, a ślady osadnictwa sięgają starożytności.            

Głównymi zabytkami w okolicy są zespół pałacowo-parkowy Zamoyskich wybudowany w          

XIX wieku oraz kościół z końca XVIII wieku. 

Pod Kołbielą nad Świdrem znajdował się duży głaz - ołtarz. Wiązał się on z bardzo               

długą tradycją słowiańską. Usytuowany był na uroczysku Joście. Do 1906 roku głaz był             

miejscem świętym dla lokalnej ludności. Posiadał on wgłębienia, w które w okresie            

równonocy wiosennej wkładano żywność oraz pieniądze dla biednych. Głaz został rozbity           

na polecenie proboszcza parafii w Kołbieli i wmurowany w schody kościoła, a na jego              

miejscu powstała kapliczka św. Anny i w tym miejscu ślad mógłby się urwać.  
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Ryc.23 Kościół Świętej Trójcy w Kołbieli, schody w które został wmurowany roztrzaskany ołtarz kamienny; 

zasoby własne 

 

Dociekliwość zaprowadziła mnie jednak na plebanię Kościoła Świętej Trójcy.         

Proboszcz jakkolwiek zdziwiony, że przyjechałam z Warszawy obejrzeć schody         

przeprowadził ze mną krótką rozmowę przez domofon, z której wynikło iż druga część             

kamienia znajduje się w oryginalnym miejscu - pół kilometra od wsi Głupianka (tam gdzie              

wspomniana wcześniej kapliczka z XVIII w. figurą św. Anny), czyli ok. 6 kilometrów od              

wsi Kołbiel. 

 
Ryc. 24 Kapliczka św. Anny na usytuowana na prasłowiańskim uroczysku Joście oraz fragment kamiennego 

ołtarza ofiarnego; zasoby własne 
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Ryc. 25 Mapa fragmentu gminy wiejskiej Kołbiel; grafika własna 

 

 

Jazdów - Jazdów jest osiedlem znajdującym się w części Śródmieścia Warszawy.           

Miejsce szczególnie mi bliskie, gdyż spędzałam w tej okolicy wiele czasu po            

przeprowadzce do stolicy i nadal darzę je sentymentem. W tym miejscu prowadzone były             

badania archeologiczne z epoki głównie pod nadzorem Aleksandra Gieysztora. Badania          

dowiodły istnienia w tym miejscu osady już w XII wieku. Są to cenne wskazówki, gdyż               

wzmianki pisane wspominają o istnieniu w tym miejscu grodu w XIII wieku, co świadczy              

o ciągłości bytowania w tym miejscu organizacji społecznej. Jest to też historyczne serce             

Warszawy i w tym miejscu zaczęła się jej droga. Odszukanie tego terenu było dla mnie               

szczególnie wzruszające. Skarpa Warszawska była zawsze atrakcyjnym miejscem do         

budowy obwarowań w razie potrzeb obronnych. Dopiero w późniejszym czasie stała się            

także prestiżowym miejscem do budowy zamków królewskich oraz szlacheckich. Ze          

wspomnianym grodem związana jest historia z 1262 roku.  
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Ryc. 26 Pomnik znajdujący się w Łazienkach Królewskich upamiętniający wydarzenia z roku 1262 oraz 

miejsce usytuowania pierwszego zorganizowanego grodu na terenie dzisiejszej Warszawy; zasoby własne 

 

Podczas hucznych obchodów Nocy Kupalnickiej gród książąt mazowieckich został         

najechany przez Rusinów i Litwinów, którzy “Przybywszy chyłkiem na ziemię czerską na            

Mazowszu, zupełnie spustoszyli ją ogniem i mieczem. Tam wszedłszy niespodziewanie do           

pewnej wioski zwanej Jazdów, zastali książąt mazowieckich, Siemowita z jego synem           

Konradem” (Kronika wielkopolska, przek. Abramowicz, s.191). Książę       

Siemowit I dosłownie stracił głowę po tym starciu, a jego syn został pojmany do niewoli.             

Ten incydent oraz obecność w najbliższym otoczeniu cmentarzyska z XIII i XIV wieku             

z  darami pogrzebowymi świadczy o tym, że na tym terenie tradycje pogańskie były            

wyjątkowo głęboko zakorzenione w świadomości społecznej i kultywowane przez długi          

czas.  

Do Jazdowa udałam się, nie wiedząc właściwie czego mogę szukać. Po pomoc            

udałam się do Zamku Ujazdowskiego, gdzie po pytaniu o XIII wieczny gród rozłożono             

ręce i skierowano mnie do wewnętrznej biblioteki. Na szczęście tam o mnie zadbano             

i otrzymałam literaturę z interesującymi mnie zagadnieniami historycznymi, co pozwoliło         

mi na uzupełnienie bibliografii. 
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Na obecnym terenie Łazienek Królewskich, konkretnie na tyłach Obserwatorium          

Uniwersytetu Warszawskiego znajdował się wspomniany gród z XIII wieku,         

a w sąsiadującym z nim parku znajdują się głazy narzutowe, które należały do kręgu            

kultowego, w obrębie którego miejscowa ludność oddawała cześć bogom. Kamienie          

obejmuje ochrona w postaci ustanwienia w tym miejscu pomnika przyrody. 

 

 
Ryc. 27 Głazy narzutowe w najbliższym otoczeniu Placu na Rozdrożu ustanowione jako pomnik 

przyrody; zasoby własne 

 

Warto w tym miejscu wspomnieć także o megalitycznym, kamiennym kręgu          

kultowym mieszczącym się na terenie Biblioteki Narodowej w obrębie Pól Mokotowskich.           

To miejsce też stanowiło ośrodek czynnych praktyk religijnych powiązanych bezpośrednio          

z grodem jazdowskim. One także mają status pomnika przyrody. 
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Ryc. 28 Megalityczny krąg kamienny na terenie Pól Mokotowskich; zasoby własne 

 

Ryc. 29 Mapa przedstawiająca zagospodarowanie historycznej, środkowej części Jazdowa; grafika własna 

 

 93 



Wszystkie z opisanych przeze mnie miejsc są na swój sposób wyjątkowe           

i opowiadają inną historię. Na Ślęży znajduje się najwięcej zabytków związanych          

z kultem, ale też środowiska neopogańskie dbają o to, żeby w miejscu tym odbywały się              

zjazdy, spotkania rodzimowiercze i było miejsce do kontemplacji. Wolin jest          

miasteczkiem turystycznym. Mieszkańcy mają świadomość w jakim miejscu mieszkają i          

dbają o swoją spuściznę. W czynny sposób biorą udział w różnych inicjatywach            

związanych z historią. Okolica pełna jest nawiązań do przeszłości i kultu, a nowe rzeźby              

idoli pojawiają się co roku w przestrzeni publicznej. W planach są także większe             

inwestycje z tym związane, a obok skansenu wyrasta nowe muzeum swoją architekturą           

nawiązujące do chramu . W Kołbieli z kolei uroczysko w Joście zmieniło swoje           15

przeznaczenie o sto osiemdziesiąt stopni w roku 1906, kiedy to proboszcz lokalnej parafii             

kazał rozbić kamień i rok później wybudować w tym miejscu kapliczkę. Według            

przekazów mimo tego nadal lokalna ludność składa tam ofiary z pokarmów. Ostatnie z             

opisanych miejsc - Jazdów - jest zapomniany przez społeczność także w skali lokalnej.             

Statua upamiętniająca najazd z roku 1262 jest niewidoczna i stoi w punkcie mało             

eksponwanym, a poza datą na cokole nie ma żadnej tablicy objaśniającej, ani nic co              

wskazywałoby na ciekawą historię okolicy. Moim zdaniem jest terenem idealnym na mały            

ukłon w stronę dziejów początków Polski oraz zamierzchłej formy religijności, oczywiście           

w nienachalny i subtelny sposób. Konkretnie wybrałam polanę na tyłach Obserwatorium           

Uniwersytetu Warszawskiego pomiędzy kawiarnią, a wspomnianym pomnikiem. 

 

15 typ budowli świątynnej w architekturze Słowian 
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Ryc. 30 Lokalizacja propozycji koncepcji miejsca kultu; google maps 

 

Ryc. 31 Zdjęcie miejsca pod proponowaną koncepcję; zasoby własne 
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Ryc. 32 Propozycja miejsca kontemplacji na podstawie analizy prasłowiańskich miejsc kultu; szkic własny 
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Ryc. 33 Detal - kapliczka z figurką Świętowita; hotel dla owadów; szkic własny 

 

Ryc. 34 Rzut z góry; grafika własna 
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Wybrany obszar nie jest przypadkowy. Jest teren, na którym znajdował się gród            

jazdowski. Badania archeologiczne potwierdzają istnienie osadnictwa co najmniej od         

XII w. Następnie był on siedzibą książąt mazowieckich. Proponowane miejsce         

kontemplacji nawiązuje do prasłowiańskich miejsc kultu o prywatnym charakterze w celu          

zwiększenia poczucia intymności i wyciszenia. Kamienie oraz drzewa zajmowały         

szczególne miejsce w kulcie. Głazy były symbolem siły, a drzewa wieczności. Integralnym           

miejscem i sercem projektu jest “kapliczka” z repliką tzw. Świętowita wolińskiego oraz            

kamienny ołtarz. Przedstawiony wizerunek bóstwa był powielany według badań         

wykopaliskowych od IX do XI wieku, więc można uznać pewną jego uniwersalność.            

Tylna część kapliczki jest jednocześnie hotelem dla owadów, co łączy cele kultowe            

z praktycznymi oraz jest nacechowane ciekawą symboliką. Słowianie byli przekonani         

o tym, że drzewa są łącznikami z zaświatami oraz bogami. Owady są z kolei “dobrymi              

duchami” przyrody, którą nasi przodkowie tak ukochali. Umieszczona jest ona na pniu            

lipy drobnolistnej, która zajmowała szczególne miejsce w historii kultu na ziemiach Polski.            

Miała ona być najbardziej uwielbiana przez drobne bóstwa, powiązana z kultem płodności,            

życiem rodzinnym, ale też światem podziemnym, szczęściem i spokojem. Była czczona do            

XV w., a potem zaadaptowana przez katolików jako symbol kultu maryjnego. Obecność            

ołtarzy kamiennych jest bardzo dobrze udokumentowana w licznych miejscach sakralnych          

Słowian. Pełniły one ważną rolę zarówno przy kulcie osobistym jak i zbiorowym, gdyż             

ofiary odgrywały w nim istotną funkcję. Wokół zostało umieszczone pięć kamieni           

narzutowych ustawionych w kole odnoszących się do kultu solarnego. Nawiązuje to do            

miejsc kultowych, które znajdowały się w najbliższej okolicy. Wskazane jest przywrócenie           

pomnikom przyrody w postaci głazów znajdujących się na Placu na Rozdrożu ich            

pierwotnej funkcji. Liczba pięć była uważana za godną bogów i wiązała się z kultem              

ognia.  

 

 

6. Podsumowanie i wnioski 

 

Na wstępie chciałabym przypomnieć słowa Aleksandra Gieysztora, którymi        

pozwoliłam sobie zacząć tę pracę - “Dla Słowian woda wraz z drzewem i kamieniem             

stanowiła część sakralnego mikrokosmosu”. “Składniki” te stanowią także podstawowe         
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jednostki obiektów architektury krajobrazu. Żaden ogród reprezentacyjny czy park się bez           

nich nie obejdzie. Być może mamy ze swoimi przodkami więcej wspólnego, niż nam się              

wydaje. Moglibyśmy nauczyć się od nich wiele o kształtowaniu krajobrazu, nie tylko na             

podstawie analizy miejsc kultu. Potrzeba jednak w tej materii wiele cierpliwości oraz            

studiowania tego, co nam zostawiono. Niezbędnym jest zgłębienie tego tematu celem           

identyfikacji jak największej ilości podobnych struktur, oraz przełamanie strachu przed          

tym co stare. 

Wraz z analizą miejsc kultu i w trakcie ich dokładnego poznania trzeba brać pod              

uwagę ciągły rozwój nauki, w szczególności związanej z archeologią. Jest to jednak o tyle              

trudne, że temat rozważań był właściwie pogrzebany wraz ze starymi bogami i rzucony             

w zapomnienie wieków. Ponadto razić może fakt małej ilości opracowań naukowych na           

ten temat, który nadal wydawać się może swoistym tabu. Niestety wzmianek źródłowych            

nie przybędzie. Pozostają nam tylko te wspomnianych już kronikarzy, zwykle na           

marginesie rozważań politycznych oraz gospodarczych. Archeologia jest nauką        

dysponującą artefaktami z natury niemymi. Niewiele mówi o dawnych wierzeniach czy           

zwyczajach. Jaśniejszy obraz uzyskujemy w zakresie obrzędowości pogrzebowej, która         

jednak nie jest tak znacząca dla owej pracy. Podobnie, dzięki badaniom możemy            

odtworzyć wygląd dawnego słowiańskiego ośrodka kultowego oraz obiektów się w nim           

znajdujących, ale prawdopodobnie nigdy nie zrekonstruujemy całości ceremoniału.        

Zbierając jednak te składowe w całość dostajemy ciekawy obraz dawnej religijności oraz            

samych wierzeń. Pozostaje on jednak do końca niekompletny. Religia Słowian miała w            

sobie też takie elementy jak czczenie świętych dębów czy gai, a bóstwa same w sobie               

przeszły przez etap personifikacji, aby następnie zaczęto wznosić dla nich świątynie, które            

były wspaniałe i kunsztownie zdobione. Miejsca kultowe miały wiele podobieństw.          

Głównie poprzez powtarzające się elementy przyrody nieożywionej oraz kształtowanie         

przestrzeni sakralnej, w formie różnego rodzaju kręgów. Warto zauważyć, że na ich            

miejscach w większości powstawały przybytki chrześcijańskie, celem ich        

“egzorcyzmowania”. W praktyce ten precedens znacznie utrudnia wykonywanie badań w         

tym zakresie. Pomaga on jednak często w zlokalizowaniu takowych, bo praktyka ta            

wykorzystywała fakt przywiązania do tradycyjnych miejsc kultu i do oddawania czci w            

konkretnym miejscu. To też prowadziło do wmurowywania wyobrażeń starych bóstw w           

ściany nowych świątyń.  

 99 



Większość ośrodków kultowych zlokalizowana była na wzniesieniach i odznaczała         

się bliskością cieków lub zbiorników wodnych. Ważnym elementem była także bliskość           

natury w postaci drzew lub gajów. Część posiadała także znamiona kultu solarnego            

w postaci wałów, rowów lub układu głazów na bazie okręgu. Palono święte ognie, często             

w specjalnych jamach, a ofiary składano głównie w naczyniach do tego przeznaczonych.            

Kamienne ołtarze z nieckami oraz rzeźba kultowa także należały do częstych artefaktów.            

Zaczęto częściej organizować ośrodki kultu postaci świątynnej w obliczu zetknięcia się           

z nową wiarą, aż po jej przyjście i przyjęcie. Odmowa mogła prowadzić do zupełnej             

anihilacji jak w przypadku Słowian połabskich. Trzeba jednak wspomnieć, że po obaleniu            

ośrodków kultowych chrystianizacja przebiegała raczej spokojnie, a powstania i zabijanie          

księży czy biskupów wiązało się raczej z chęcią odwetu wobec agresora lub przez             

naruszenie - zdarzało się, że przez przypadek - pogańskiego miejsca kultu lub zakłócenie             

spokoju w jego obrębie, a nie nowej wiary samej w sobie. Istniała też zasada              

“przymykania oka” ówczesnego duchowieństwa na zwyczaje, kontynuowanie praktyk        

pogańskich oraz pomniejsze ośrodki kultowe. Część zwyczajów pogańskich została wręcz          

zawłaszczona. Akcja chrystianizacyjna trwała co najmniej do XIV wieku, a widocznym           

znakiem tolerancji dawnych obyczajów jest chociażby właśnie kalendarz liturgiczny,         

w którym tylko nazwy świąt uległy zmianie, obecność pisanek w koszykach          

wielkanocnych, zwyczaj obsypywania pary młodej ziarnem, w darach pochówkowych,         

które zostały zachowane, zawierania ślubów w obrządku słowiańskim przez władców          

(chociażby Zbigniewa, brata Krzywoustego czy Bolesława Zapomnianego), tudzież        

historia nieszczęsnego księcia Siemowita, który został zabity przez wroga w Jazdowie           

podczas obchodów Nocy Kupalnickiej. 

Podsumowując, z dawnych obyczajów pozostały ślady miejsc kultowych, zabytki,         

relikty cmentarzysk oraz wiele elementów obrzędowości ludowej. Szczególną rolę         

w poznaniu wnoszą cmentarze, obfitujące w dary pogrzebowe. Zdumiewający może być          

fakt, iż szczególnie w pierwszych wiekach po chrystianizacji ich ilość była wybitnie duża.             

Stanowiła ona swoistą rekompensatę za utracony zwyczaj ciałopalenia. Obok mamy          

szczątkowe zabytki architektury, opisy ówczesnych dla interesującego nas okresu         

kronikarzy oraz rzeźby. Religia Słowian zawiera wiele elementów narastających przez          

wieki, takich jak kult przyrody i czczenie świętych gajów. Szacunek do tego zwyczaju             

został szczątkowo zachowany po dziś dzień. Również totemizm wzmacniał przez lata           
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swoją pozycję odgrywaną w kulcie. Jest jednak wiele luk i niedomówień. Spowodowane            

jest to brakiem piśmiennictwa wśród naszych przodków.  

W większości krajów z długą tradycją i korzeniami pogańskimi, takimi jak Czechy,            

Polska, Szwecja czy Norwegia misja chrześcijańska przechodziła dość opornie i wiązała           

się z wieloma buntami i powstaniami ludności. Nie był to - jak się powszechnie uważa -                

przejaw “nietolerancji” pogańskiej, lecz walka o tolerancję z ekskluzywizmem kościoła.          

Było to rozpaczliwe, choć z góry przegrane wołanie o zachowanie własnej odrębności            

kulturowej i religijnej, z której nas wyjaławiano. Dziedzictwo słowiańskie jest naszym           

własnym dziedzictwem i powinniśmy być z niego dumni i je pielęgnować. Nikt nie             

zrekompensuje nam utraty tożsamości, ale możemy zadbać o to, żeby wiedza w tym             

zakresie stała się bardziej powszechna i nauczana w szkołach. Mam nadzieję, że wiele             

osób, tak samo jak ja będzie czerpało radość i pokrzepienie z nauki, badania i odkrywania               

tego, co zostawili nam w spadku nasi przodkowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 101 



Bibliografia 

Abraham W., 1925. Zawarcie małżeństwa w pierwotnem prawie polskiem/ Studya nad           

historyą prawa polskiego, tom IX, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

Abramowicz K. [przek.], 2010. Kronika wielkopolska, Universitas, Kraków 

Cieślik J., 2010. Uwagi o stanie badań nad miejscami kultu pogańskiego Słowian na             

ziemiach Polski, Warszawa 

Dołęga-Chodakowski Z., 1818. O słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem, Amoryka,        

Sandomierz 

Gierlach B., 1980. Sanktuaria słowiańskie, ISKRY, Warszawa 

Gieysztor A., 1982. Mitologia Słowian, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 

Głosik J., 1979. W kręgu Światowida, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 

Kuczkowski A., 2007. Słowiańskie “święte” góry na terenie ziem polskich we wczesnym            

średniowieczu, próba zarysowania problematyki, Slavia antiqua, Poznań 

Łowmański H., 1979. Religia Słowian i jej upadek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,           

Warszawa 

Łukaszczyk, r.n., Drzewa w obrzędowości Słowian - część I, [Online:]          

http://historykon.pl/drzewa-w-obrzedowosci-slowian-czesc-i-2/, [dostęp z dnia 10.02.17] 

Łukaszczyk, r.n., Drzewa w obrzędowości Słowian - część II, [Online:]          

http://historykon.pl/drzewa-w-obrzedowosci-ludowej-slowian-czesc-ii/, [dostęp z dnia    

10.03.17] 

Merski R., Antosik G., 2015. Słowianie wiara i kult, Fundacja Na Rzecz Kultury             

Słowiańskiej “Watra”, Wrocław 

Merski R., 2016. Modlitwy słowiańskie, Wydawnictwo “Watra”, Wrocław 

Mierzwiński A., 2007. Ślężańska układanka. Strukturalno-semiotyczne poszukiwania       

kontekstu historycznego, Wydawnictwo chromcon, Wrocław 

Mikołajczyk K., 2-3/2006. Miejsca pogańskiego kultu Słowian, Gadki z Chatki 

Możdżan J., 2015. Prasłowianie, Słowianie, Polacy - rozważania, RUTHENUS, Krosno 

Moździoch S. [red.], 2000. Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsca kultu we wczesnym           

średniowieczu. Spotkania Bytomskie IV, Instytut Archeologii i etnologii Polskiej Akademii          

Nauk, wyd. WERK 

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie., 2009. Wolin - miasto historii,            

Gmina Wolin, Wolin 

 102 

http://historykon.pl/drzewa-w-obrzedowosci-slowian-czesc-i-2/
http://historykon.pl/drzewa-w-obrzedowosci-ludowej-slowian-czesc-ii/


Poliński A., 22 grudnia 1902. Odczyty - przedświt muzyki Polskiej, Kurier Warszawski 

Słupiecki L.P., 2/1992. Ślęża Radunia Wierzyca Miejsca kultu pogańskiego Słowian          

w średniowieczu, Kwartalnik historyczny 

Rużyłła E. [red.], 2008. Jazdów, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 

Szafrański W., 1979. Pradzieje religii w Polsce, ISKRY, Warszawa 

Zalewska., 2015, Motyw axis mundi i święte gaje jako elementy szamanizmu u Słowian             

w średniowieczu, [Online:] https://historia.org.pl/2015/03/29/motyw-axis- 

mundi-i-swiete-gaje-jako-elementy-szamanizmu-u-slowian-w-sredniowieczu/, [dostęp z   

dnia 28.09.17] 

Zielina J., 2011. Wierzenia Prasłowian, Wydawnictwo Petrus, Kraków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 103 

https://historia.org.pl/2015/03/29/motyw-axis-mundi-i-swiete-gaje-jako-elementy-szamanizmu-u-slowian-w-sredniowieczu/
https://historia.org.pl/2015/03/29/motyw-axis-mundi-i-swiete-gaje-jako-elementy-szamanizmu-u-slowian-w-sredniowieczu/


Spis rycin 

Ryc.1 Słowiańszczyzna w VIII-X w.; grafika własna…………….………..………….…15 

Ryc. 2 Hipotetyczny zasięg Prasłowiańszczyzny w początkach I tysiąclecia p.n.e.; grafika 

własna……………………………………………………………………………………...17 

Ryc. 3 Wstępne rozpoznanie struktur kultu Prasłowiańskiego na ziemiach polskich; grafika 

własna………………………………………………………………………………..….…22 

Ryc.4 Świętowit ze Zbrucza; szkic własny……………………………………………..…25 

Ryc.5 Urna z prochami, znaleziona w Bolszewie (woj. Pomorskie), miejsce wykonania 

zdjęcia: Niemieckie Muzeum Narodowe; zasoby własne…………………………………29 

Ryc.6 Lokalizacja miejsc kultu na tle sieci grodów Dziadoszan i Ślężan; źródło: 

Moździoch, 2000, s.157…………………………………………………………………...36 

Ryc. 7 Rzut świątyni pogańskiej z Wrocławia; źródło: Moździoch, 2000, 

s.182…………………………………………………………………….……………...….53 

Ryc. 8 Wycinki z gazet dotyczące wykopaliska figurki Świętowita z II poł. IXw; zasoby 

własne……………………………………………………………………………………...57 

Ryc. 9 Rekonstrukcja schyłkowej świątyni w Wolinie;źródło: Możdżan, 2000, 

s.181……………………………………………………………………………………….59 

Ryc. 10 Rozmieszczenie opisanych w pracy miejsc kultu na mapie Polski; grafika 

własna……………………………………………………………………...………………71 

Ryc. 11 Porównanie wschodniej (las klonowo - lipowy) i zachodniej (kwaśna dąbrowa 

podgórska) strony stoku; zasoby własne…………………………………………………..76 

Ryc. 12 Szczątki wałów półksiężycowatych; zasoby własne……………………………..77 

Ryc. 13 Starożytna rzeźba kultowa - Niedźwiedź; zasoby własne………………………..78 

Ryc.14 Miejsce oznaczone jako “miejsce kultu starożytności”, zorganizowane jako miejsce 

kultu neopogan; zasoby własne……………………………………………………………79 

Ryc.15 Mapa zabytków opisanych przy masywie Ślęży; grafika własna………………....80 

Ryc.16 Wzgórze Wisielców - cmentarzysko kurhanowe; zasoby własne…………...…....82 

Ryc. 17 Rzeźby idoli słowiańskich przy amfiteatrze; zasoby własne……………………..83 

Ryc. 18 Osada wczesnośredniowieczna w Wolinie; zasoby własne………………………84 

Ryc.19 Jeden z kamieni runicznych znajdujących się na terenie osady; zasoby własne….85 

Ryc. 20 Monument Świętowita z ołtarzem ofiarnym; zasoby własne…………………….85 

Ryc. 21  Wolin X/XII wiek; grafika własna……………………………………………….87 

 104 



Ryc. 22 Wzgórze, na którym znajduje się Zamek Książąt Pomorskich; zasoby własne….88 

Ryc.23 Kościół Świętej Trójcy w Kołbieli, schody w które został wmurowany 

roztrzaskany ołtarz kamienny; zasoby własne…………………………………………….88 

Ryc. 24 Kapliczka św. Anny na usytuowana na prasłowiańskim uroczysku Joście oraz 

fragment kamiennego ołtarza ofiarnego; zasoby własne………………………………….88 

Ryc. 25 Mapa fragmentu gminy wiejskiej Kołbiel; grafika własna……………………….90 

Ryc. 26 Pomnik znajdujący się w Łazienkach Królewskich upamiętniający wydarzenia 

z roku 1262 oraz miejsce usytuowania pierwszego zorganizowanego grodu na terenie 

dzisiejszej Warszawy; zasoby własne……………………………………………………..91 

Ryc. 27 Głazy narzutowe w najbliższym otoczeniu Placu na Rozdrożu ustanowione jako 

pomnik przyrody; zasoby własne………………………………………………………….92 

Ryc. 28 Megalityczny krąg kamienny na terenie Pól Mokotowskich; zasoby własne……93 

Ryc. 29 Mapa przedstawiająca zagospodarowanie historycznej, środkowej części Jazdowa; 

grafika własna…………………………………………………………………………..…93 

Ryc. 30 Lokalizacja propozycji koncepcji miejsca kultu; google maps…………………..95 

Ryc. 31 Zdjęcie miejsca pod proponowaną koncepcję; zasoby własne…………………...95 

Ryc. 32 Propozycja miejsca kontemplacji na podstawie analizy prasłowiańskich miejsc 

kultu; szkic własny…………...……………..……………………………………………..96 

Ryc. 33 Detal - kapliczka z figurką Świętowita; hotel dla owadów; szkic własny……..…97 

Ryc. 34 Rzut z góry; grafika własna………………………………………………………97 

 

Spis tabel 

Tab. 1 Chronologiczny przekrój przez zwyczaje i obrzędy ludów prasłowiańskich……...31 
Tab 2. Systematyka miejsc kultu wymienionych w pracy………………………………...71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 105 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 106 


