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I. Wprowadzenie 

Filozofia to poszukiwanie mądrości za pomocą rozumu. Filo-
zofia w najwęższym tego słowa znaczeniu jest akademicka 
(uprawiana na wyższych uczelniach lub w stylu, w jakim się tam 
ją uprawia). Natomiast z filozofią w sensie szerszym mamy do 
czynienia wtedy, gdy w poszukiwanie mądrości włączają się inne 
niż sam rozum części podmiotu ludzkiego i elementy kultury, 
a także gdy myśl jest używana nie tylko w odniesieniu do kwe-
stii ogólnych, ale również do spraw życia codziennego, na przy-
kład zdobywania pożywienia. W tej książce zajmujemy się filozo-
fią w sensie szerszym i zarazem luźniejszym. 

Dlaczego interesujemy się filozofią dawnych Słowian? Po 
pierwsze, myślenie i wiara dawnych Słowian mają swoją specy-
fikę, niepowtarzalną w innych częściach świata; po drugie, są 
one ciekawe, a nawet fascynujące; po trzecie, wnoszą coś do na-
szego myślenia, naszego wierzenia i interpretowania życia 
i świata dziś. A najprostsza odpowiedź – kierowana do współcze-
snych Słowian – brzmi: jest to myślenie, refleksja i wiara przod-
ków. 

Słowianie to lud indoeuropejski przybyły na tereny wschod-
niej, środkowej i południowo-wschodniej Europy około V – VI 
wieku przed rachubą czasu oficjalnie dziś przyjmowaną 
w kulturze Zachodu. Pochodzeniem Słowian nie zajmujemy się 
w tej książce, odsyłając do innych autorów1. 

 
Dla lepszego poradzenia sobie z zadaniem, które przed sobą 

stawiamy, przyda się na samym początku kilka uwag metodolo-
gicznych i zarazem rzeczowych. Dużo nieporozumień 
i dezorientacji wprowadza przedstawianie historii wyłącznie 
według modelu linearnego: etap najstarszy, po jego zakończeniu 
– stary, po nim – młodszy itd. Prasłowianie? Byli. Mieli swoje 
wierzenia, swoją kulturę. To minęło. My mamy inną religię, my 
mamy wyższe uczelnie, my mamy biblioteki, my mamy samo-
chody, samoloty, komputery itd. Zaraz, zaraz, zatrzymajmy się.  
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Dziejów nie należy interpretować wyłącznie w modelu line-
arnym. Według prostego modelu linearnego pojawia się jeden 
etap, a gdy z niego wyniknie następny, ten poprzedni zanika, 
i tak dalej; a więc: od jednego etapu, który się skończył, do na-
stępnego i następnego... Obok tego prostego modelu linearnego 
jest jeszcze model linearny bardziej złożony i jest model nazy-
wany archechronicznym. Według modelu linearnego bardziej 
złożonego etapy wcześniejsze trwają nadal w formie mało ujaw-
niającej się, podskórnie, lub przewijają się w zauważalnej formie 
przez to, co się wybija i znajduje na pierwszym planie. Tym sa-
mym współtworzą one to, co po nich się pojawia, i mają wkład 
w narastanie całego procesu, którego są częścią. Trzeci model – 
archechroniczny – jest trudniejszy do pojęcia, choć nie aż tak 
bardzo. Wychodzi się z założenia: byt dzieje się. W trakcie jego 
dziania się wykrystalizowują się – ciągle i ciągle – zjawiska 
i procesy, o ile są niezbędne dla trwania życia; są potrzebne, 
więc odnawiają się. Jeśli prasłowiański zestaw sposobu myśle-
nia, wierzenia i stylu życia jest ważny dla trwania życia ludzi 
zasiedlających dany obszar Ziemi, to ten zestaw będzie się po-
wtarzał. Dokładniej mówiąc, określone zjawiska mogą powta-
rzać się ciągle lub mogą co jakiś czas, po przerwie powracać; in-
terwały między powrotami są różnej długości. Dostrzeżenie tego 
jest utrudniane wtedy, kiedy kiepskie teorie filozoficzne 
i krótkowzroczne rozwiązania kulturowe, zasłaniają te powta-
rzające się zjawiska i procesy, nawet je zatuszowują i tłumią. 
Mamy zatem trzy modele patrzenia na kulturę i życie duchowe 
dawnych Słowian. I nimi trzema będziemy się w tej książce po-
sługiwać. Chyba każdy przyzna, że od obrania modelu interpre-
tacji dziejów sporo zależy2. 

Piszemy nie tyle o historii dawnych Słowian (historią para 
się rzesza badaczy), co raczej o związanej z ich życiem historiozo-
fii. Historiozofia korzysta z historii, ale nie tylko, sięga również 
po mity, podania, tworzy przypuszczenia (zwłaszcza przypusz-
czenia przez analogię), posiłkuje się intuicją. Do tego stosujemy 
dorobek filozofii. W tej książce nie interesuje nas historia dla 
historii, lecz to, co można wydobyć z historii dla ukazania roli 
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prasłowiańskości kiedyś i po części dziś. Znamiennym celem jest 
wydobywanie mądrości z tego, co się działo i traktowanie tego, 
co się wydobywa jako przesłanek dla teraźniejszej i przyszłej 
mądrości. 

Korzystamy z empirii i logiki, ale nie z nich samych, lecz 
także z intuicji, która koresponduje z tymi pierwszymi. Dość 
często postępujemy według wymogu hermeneutycznego: „wda-
jemy się” w to, co interpretujemy, co jakiś czas przyjmujemy 
punkt widzenia tego, co interpretujemy. Staramy się wydobyć 
coś filozoficznego i religijnego z podań, bajek i pieśni słowiań-
skich3. Filozofia w sensie szerszym i luźniejszym obejmuje swo-
im zakresem część tego, co nazywane jest teologią – korzystamy 
więc też trochę z teologii. 

Niech Czytelnik nie dziwi się częstymi odniesieniami 
i nawiązaniami w niniejszej książce do religii chrześcijańskiej. 
Jest to nie do uniknięcia. Po pierwsze, autorami piszącymi 
o dawnych Słowianach byli chrześcijanie (dużo rzadziej judaiści 
i muzułmanie), dopiero na początku XIX wieku pojawili się au-
torzy niezależni; po drugie, kultura dawnych Słowian została 
stłumiona przez chrześcijaństwo (i przez państwo feudalne), 
informacje o niej pochodzą akurat z tej działalności; po trzecie, 
pewne informacje o kulturze dawnych Słowian udaje się uzy-
skać, analizując kontrasty między tymi dwiema kulturami 
i religiami. Szczerze zależałoby nam na zajmowaniu się filozofią 
i wiarą Prasłowian bez odnoszenia się do chrześcijaństwa, ale 
wskutek takiego a nie innego biegu historii nie jest to możliwe 
(w trakcie czytania kolejnych rozdziałów książki Czytelnik do-
strzeże, że to ostatnie zdanie brzmi zarówno trochę ironicznie, 
jak i trochę gorzko). 

Ta lub inna zasada filozoficzna nie musi być wprost wyrażo-
na w formie traktatu. Na przykład teza: wszystko we wszech-
świecie i w życiu jest cykliczne. Tę tezę można wyrazić niewer-
balnie – symbolami, architekturą i aranżacją przestrzeni, 
a nawet w tańcu. Jest to jedna z najważniejszych tez filozofii 
dawnych Słowian. Bycie przyjacielem mądrości („fileo” i „sofija” 
– stąd „filozofia”) wymaga elastyczności w myśleniu 



12 
 

i nieupierania się przy tym, czemu doświadczenie i rozum, 
w zakresie w jakim człowiek zdolny jest z nich korzystać, prze-
czą – jest to niezbędne minimum, by pozwalać sobie na używa-
nie słowa „filozofia”. Z filozofią mija się mniemanie, że ma się 
jedyną prawdę i nieodstępowanie nigdy od swoich wcześniej-
szych przekonań. Ile filozofii w znaczeniach wyżej podanych 
znajdujemy u Prasłowian? 

Trzy podziękowania: za dyskusję nad obszernymi fragmen-
tami tekstu podczas seminarium z metafizyki w Instytucie Filo-
zofii UWM doktorantom A. Czubakowi, A. Klonowskiemu, I. 
Persjanowowi, P. Snopkovowi; pani Malwinie Marciniszyn-
Jedeszko za przeczytanie pierwszej wersji tekstu; profesorowi A. 
Szyjewskiemu za nieszczędzącą uwag krytycznych i zarazem 
orzeźwiającą recenzję. 

Autor ma świadomość, że do zadowalającej rekonstrukcji fi-
lozofii dawnych Słowian i zaspokajającego ambicje umysłu jej 
uzupełnienia jest jeszcze niekrótka droga. Ale przebycie tej za-
rysowanej w książce niechby już trochę cieszyło pod względem 
nie tylko poznawczym. 
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Przypisy do Wprowadzenia 
 

1 Zob. np. Cień Światowida, red. A. Kokowski, Lublin 2002.   
2 Prosty model linearny jest stosowany zazwyczaj 
w podręcznikach historii i nierzadko artykułach naukowych. 
Dlatego tego rodzaju podręczniki i artykuły są w większości 
nudne, a pod względem historiozoficznym kulejące. Podczas 
aplikowania prostego modelu linearnego lubiane jest wyrażenie 
się „nierozwinięte” w kontraście do „rozwinięte”. A przecież nie 
wszystko, co rozwinięte jest lepsze od nierozwiniętego – by wy-
mienić choćby produkty rozwiniętej technologii genetycznego 
modyfikowania zbóż i zboża naturalne. Podobnie jest ze zwro-
tami: „zachowawcze” – „postępowe”, „mało samoświadomości 
i samokontroli” – „jak najwięcej samoświadomości 
i samokontroli”, „mała organizacyjność” – „rozbudowana organi-
zacyjność” itd. Czy można się wtedy dziwić, że pod kożuchem 
tych drugich trudno znaleźć te pierwsze? Wraz z tym modelem 
bywa jeszcze dziś używany schemat myślenia wyrażany na 
przykład zwrotem „na niższych szczeblach” w znaczeniu 
i z konotacją: w porównaniu z „wyższymi” mniej wartościowych. 
Gdybyśmy spytali o zdanie dawnego Słowianina, mógłby posłu-
żyć się swojskim dla niego porównaniem do drabiny i ukazać, że 
wyższe szczeble są akurat bardziej niebezpieczne, wyobcowane 
i mniej ważne, bo są dalej od podłoża, od Matki Ziemi; dołączmy 
jeszcze prostą ilustrację: co jest ważniejsze dla życia ludzi – 
chleb czy obraz olejny chleba wiszący w galerii, bądź film na jego 
temat?  
3 Nie sposób nie przywołać trafnego zdania A. Gieysztora: „Folk-
lor słowiański – obok wytworzenia postaci synkretycznych – za-
chował bardzo długo, prawie do dziś dnia, podstawowe zręby 
tradycyjnego poglądu na świat i jego projekcję sakralną” (tenże, 
Mitologia Słowian, Warszawa 2006, s. 294). Tę zasadę metodo-
logiczną ujął też J. Maślanka, pisząc o stosowaniu jej przez Z. 
Dołęgę-Chodakowskiego: „W jego rozumieniu ustna twórczość 
ludowa splatała się nierozerwalnie z prahistorią i mogła zastą-
pić częściowo przynajmniej brak źródeł pisanych” (Wstęp do: Z. 
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Dołęga-Chodakowski, Śpiewy słowiańskie…, Warszawa 1973, s. 
27). Z takich samych założeń wychodzi też badacz bajek sło-
wiańskich W. Propp: „Bajka zachowuje w swoich głębokich po-
kładach ślady najdawniejszego pogaństwa, starożytnych obycza-
jów i obrzędów” (tenże, Morfologia bajki…, s. 85). 
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II. Filozofia człowieka 

Rozpoczniemy od tego, jak dawni Słowianie mogli myśleć 
o człowieku. Człowiek nie jest monolitem, lecz ma w sobie wiele 
składowych. Które spośród składowych czynili oni tematem 
przemyśleń i zadumy i, by się tak wyrazić, muskali wierzeniowo 
i rytualnie? 

Rozpoczniemy od człowieka, ale musimy pamiętać, że 
w filozofii dawnych Słowian człowiek nie jest punktem wyjścia. 
W ich filozofii nie ma punktu wyjścia. Są sploty tego co istnieje 
i żyje, są relacje między czymkolwiek i przemiany, w tym prze-
miany cykliczne. 

Dla Prasłowianina człowiek to najpierw ciało. Ciało jest po-
jemnikiem dla życia. Dusza jest ważna, bez niej nie ma tego, co 
człowiecze w człowieku, jednak jest wtórna wobec ciała. O ciało 
trzeba dbać bardziej niż o duszę – dopóki się żyje. O duszę trze-
ba bardziej dbać – po śmierci. Na dbanie o duszę przyjdzie czas 
potem, teraz głos ma ciało. Rozum zaś to tylko instrument po-
mocny ciału i duszy. Prasłowianin odrzuciłby ideę nazywaną po 
grecku „logos” w znaczeniu: rozum i słowo wyniesione ponad 
wszystkie inne składowe człowieka, rozum zabsolutyzowany; 
odrzuciłby tę ideę, nawet gdyby mu ją przyniesiono na tacy ze 
złota, tyle rozumu miałby. Rozum to instrument, nie cel, nie po 
to jest, by go ubóstwiać. Ciało Prasłowianie postrzegali jako 
bardziej zespolone z miejscem, w którym żyli, niż my dziś. In-
formacji o tym, jak żyli, dostarczymy w kolejnych rozdziałach. 

Mieli przekonanie, że pojedynczy człowiek nie jest wyróżnio-
ny. Jego cienka nić życia jest wpleciona w grubsze nici życia 
i wszechbytu. Ale człowiek niewyróżniony nie jest bez znaczenia 
– płodzi na swój sposób, obserwuje, rozumuje, tworzy wspólnotę, 
bawi się, zwraca się ku bogom i boginiom, przechytrza niższe 
demony, gdy trzeba broni się i walczy, chowa zmarłych, zacho-
wuje o nich pamięć i marzy o jakimś kontakcie z nimi, mniej lub 
bardziej pięknie przemija.  

Tych tez o człowieku nie znajdziemy w żadnym traktacie 
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dawnych Słowian, bo go nie napisali, trzeba je wysnuwać z ich 
koncepcji rzeczywistości, środowiska, z wierzeń, ze stylu życia, 
gospodarowania, z traktowania siebie wzajem i obcych.    

Jak rozumieli duszę? „Dusza” obejmuje, według nich, pewien 
zakres życia ludzkiego, ten zakres, który jawi się jako nieściśle 
cielesny. Zakres ten był dość szeroki, choć zmienny zależnie od 
okoliczności życiowych i sytuacji, w której Starosłowianin się 
znalazł – podczas święta zwanego Dziady wydawał mu się bar-
dzo szeroki, a w codziennym życiu raczej niezbyt szeroki. Nie ma 
tu sztywności poglądów i wierzeń, ani chęci ściśnięcia ich żela-
zną obręczą logiki. Zaznacza się związek z fizjologią oddychania: 
brak tchu to brak życia umysłowego i fizycznego. Słowo „dusza” 
pochodzi od: powietrze, i od: wdychać. Do dziś przetrwało wyra-
żanie się, że ten, kto umarł, „wyzionął” duszę bądź ducha. Jak 
oddychanie i powietrze nie jest niematerialne, tak i dusza nie 
jest całkiem niematerialna. Można powiedzieć z dużym prawdo-
podobieństwem, że dusza to rodzaj subtelnej materii, i być może 
czegoś jeszcze.  

Jakie odmiany duszy odróżniali dawni Słowianie? Najpraw-
dopodobniej wierzyli w więcej niż jedną duszę1.  

Pierwsza to dusza ciała i zarazem porcja witalności rozu-
miana jako siła życiowa jednostki; zaś siła życiowa grup, głów-
nie grup krewnych, zasługiwałaby na miano „duch”. 

Druga to dusza jako cień lub widmo, czyli jakiś obraz czło-
wieka bądź rodzaj jego kopii, choć z zasady niewyraźnej. Jest 
ona w nim obecna przez całe życie, a być może niekiedy potrafi 
jak gdyby stanąć obok niego2. Po śmierci człowieka ona może, 
w jakimś zakresie, pozostawać przez pewien czas blisko miejsca 
jego dotychczasowego życia. W odniesieniu do ostatniej sytuacji 
nazywana była nieboszczykiem (od: niebogi, niebogaty), „marą”, 
„zmorą”; wszakże dla dawnych Słowian słowa „mara”, „zmora” 
nie były tak znegatywizowne jak dla dzisiejszych ich użytkowni-
ków.  

Trzecia to dusza jako „ja”, czyli określająca tożsamość danej 
jednostki, to, co w niej jest tylko jej, niepodzielne. 

A po śmieci? – zapytajmy od razu i o to. Ogólna odpowiedź 
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brzmiałaby, że dusza zmarłego ma po trochu czegoś z tych 
trzech dusz. A jaka byłaby nieco bardziej specyficzna odpowiedź? 
Dusza jako „ja” zanika wraz ze śmiercią. Dusza jako cień staje 
się – po okresie przejściowym, markowanym obrzędami 
i odczekaniem – zdolna do następnego połączenia się z duszą 
ciała, i do ponownego wcielenia się. Po połączeniu się tych 
dwóch, powstawałaby kolejna dusza jako „ja”.  

Ta rekonstrukcja koncepcji dusz jest oparta bardziej na do-
mysłach (czerpiących z analiz porównawczych i z dedukowania 
z filozofii życia i metafizyki dawnych Słowian) niż na przeka-
zach. Więcej jest wiadomości o tym, że dusze zmarłych dzielono 
na dusze przodków, nazywano je „dziadami” (i najprawdopodob-
niej – równolegle – „babami”), i dusze, które nie osiągały tego 
statusu, dusze zagubione, podlegające niekorzystnym procesom 
i zbiegom okoliczności. Te pierwsze dusze wnosiły bardzo wiele 
do życia swoich następców pod względem siły życiowej, konty-
nuacji i stabilności życia, w tym społecznego. Tożsamość danego 
przodka określana była jego imieniem. Gdy imię przestanie być 
wzywane, choćby jako imię wnucząt i prawnucząt, dusza przod-
ka powoli jednoczy się z siłą „dziadów” i „bab”, która jest bezi-
mienna. Żadne dusze, także przodków, nie są nieśmiertelne 
w sensie ostatecznym, wiecznym – one czasowo nie poddają się 
przemijaniu. Dusze najchętniej symbolizowano i przedstawiano 
jako ptaki; „figury ptaków dziś jeszcze zdobią niekiedy słupy 
nagrobne itp. w Europie południowo-wschodniej i wschodniej”3. 

„Dziady”/„baby” to zmarli sprzyjający żywym lub neutralni 
wobec nich. A zmarli szkodzący to upiory i wąpierze (trochę po-
dobne do wampirów nowożytnych, w tym powieściowych 
i filmowych, ale tylko trochę). Dość dobrze opisana 
i udokumentowana uroczystość Dziadów z terenów Białorusi 
w XIX wieku poświęcona była tym pierwszym. Dziady na Biało-
rusi odprawiano okazale, jeszcze w XIX wieku, dwa razy w roku: 
na jesieni i na wiosnę. Dziad zwany Domowym przybywał na 
wezwanie do domostwa (po drodze wyścielonej białym obrusem 
lub ręcznikiem); ofiarowywano mu mleko, chleb, sól, kutię (po-
trawa z obtłuczonej pszenicy, maku, miodu i innych składni-
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ków), najlepsze cząstki dań. W części odbywającej się na cmen-
tarzach ofiarowywano pokarm wszystkim duszom przodków – 
były to specjalnie upieczone chlebki. I palono im ognie, by mogły 
się ogrzać; w tym motywie ogrzania się jest coś wzruszającego 
(chyba także i dla nas współczesnych). Dusze przodków wtedy 
wzmacniają świat zstępnych i zarazem same są przez tych dru-
gich i przez celebrowanych przez nich bogów i boginie wzmac-
niane. Wzmacniają i zarazem same są wzmacniane – to bardzo 
ważne znamię myślenia i wierzenia dawnych Słowian (będziemy 
o nim pisać nie raz).  

Czy dusze przodków osób, które zamieszkują dane domo-
stwo, są zarazem jego duchami opiekuńczymi? Nie mamy da-
nych, by na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, pewnie sami 
Prasłowianie nie dążyli do jasnej odpowiedzi na nie, nie zależało 
im na kanonizowaniu idei metafizycznych, nie definiowali nieda-
jących się dobrze zdefiniować pomysłów metafizycznych. Sądzi-
my, że większość z nich odpowiedziałaby na to pytanie, że raczej 
tak.  

W duszy zmarłego daje się odróżnić element łączący się 
z Matką Ziemią i element reinkarnujący – właśnie zwany „dzia-
dem” lub „babą”4. Ten drugi udaje się w zaświaty. Ta część du-
szy wraca na świat z zaświatów po upływie jednego pokolenia. 
Przechodzi z dziadka na wnuka, z babki na wnuczkę; ten trans-
fer trzeba rozumieć w sensie przybliżonym, bazującym na sa-
mych wierzeniach – nie dookreślano go, nie analizowano ściśle. 

Niektórzy ludzie mogą mieć dwie dusze na raz – duszę ludz-
ką i nietypową, zwierzęcopodobną – i dwa serca. U Słowian 
wschodnich nazywali się oni: dwodusznyki, dwadusznie. Ta dru-
ga dusza zwykle pozostaje w zwłokach zmarłego i po jego po-
chówku wyprowadza ciało z mogiły, stając się upiorem, strzygą. 
Są to jednak wyjątki (metodologicznie patrząc, przedstawianie 
ich jako częstszych niż to przysługuje wyjątkom jest nietrafne – 
to spostrzeżenie zostanie lepiej ugruntowane pod koniec książ-
ki). 

     
A skąd bierze się dziecko? Z tych żywiołów, z których powstał 
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świat, a więc z powietrza, ziemi, ognia i wody, oraz z duszy 
przodka – duszy określonego dziadka, określonej babki. Nato-
miast wśród tych spośród Prasłowian, którzy nie przykładali 
wagi do duszy określonego przodka, przyjmowano, że bierze się 
z ogólnej siły przodków. 

Dominowała wiara w sprowadzanie dzieci przez ptaki, głów-
nie przez bociany i lelki; dostrzeżmy też motyw: dusze – ptaki. 
Tego, skąd ptaki przynosiły dusze dzieci, znów nie uściślano. 
Jedno z luźnych dookreśleń brzmiało: spoza świata środkowego. 
Wyobrażano sobie, że ptaki wpuszczały je przez komin, co trzeba 
rozumieć: powierzały duchowi domowego ogniska. Łużyczanie 
mieli mit, że dzieci pojawiają się na świecie wskutek wyławiania 
ich dusz w postaci ryb z wody przez „matkę wodną”5. Poród naj-
prawdopodobniej odbywał się na polepie chaty, by kobieta za-
chowała kontakt z wzmacniającymi siłami Ziemi. Na łóżko prze-
nosiła się od razu po urodzeniu dziecka. 

Zauważmy, że wiara w przynoszenie dzieci przez ptaki ma 
korzyści dla kobiet. Na przykład: „Skąd u ciebie brzuch ciążowy? 
– Ano przyniósł dziecko bocian i wrzucił przez komin. Nie zale-
żało to ode mnie”. Podobnie działa wiara w zapłodnienie kobiety 
przez wodę, czy jak w jednej ze starych rosyjskich bajek – wsku-
tek połknięcia ziarenka grochu6. Takie wierzenie rozmywało 
sądy i mniemania na temat sprawczości podczas zachodzenia 
w ciążę i osłabiało osobistą odpowiedzialność kobiety. Rozmycie 
sprawczości i osłabienie osobistej odpowiedzialności było (i jest 
nadal) pożądane w sferze życia płciowego (w innych sferach ży-
cia niekoniecznie). Koncepcje bycia zapłodnioną przez duchy, 
przez bogów, czy półbogów znają wszystkie ludy na świecie. Ich 
celem było właśnie rozmycie sprawczości i nieprecyzowanie od-
powiedzialności osobistej. Jest to ustalenie sprzyjające kobietom 
i mężczyznom; dzieciom zresztą też (nie dopuszcza do realizacji 
pomysłu, że dziecko może być tzw. bękartem). Czy zatem wiara 
w bociany i lelki przynoszące dzieci jest mądrzejsza od wiedzy 
biologiczno-fizjologicznej? W niektórych aspektach ludzkiego 
życia – tak. (Naukowców prosimy, zanim zabiorą głos, by się 
chwilę nad tym zastanowili w sposób holistyczny, nie aspekto-
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wy).  
Dziecko było uznawane za pełnoprawnego członka rodziny, 

rodu i plemienia po szóstym tygodniu życia. Następował wtedy 
tzw. wywód dziecka, uroczyste pokazanie dziecka Słońcu 
i zajęcie się matki na powrót sprawami gospodarskimi. (Gdy 
piszemy „Słońce” z dużej litery, znaczy to: słońce fizyczne plus 
mity i zarazem wierzenia na jego temat, a pisane z małej litery 
znaczy tutaj: ciało niebieskie).  

W aspekcie mityczno-magiczno-symbolicznym kobiety są sil-
niej związane z chtonicznością (trzewiami, życiodajną chaotycz-
nością Ziemi): woda, łono, krew menstruacyjna, brzuch ciążowy 
z wodami płodowymi, mleko w piersi, miękkość; mężczyźni zaś – 
z ognistością, suchością, niebem, rozumem (logiką), twardością. 
Tak było u Prasłowian, tak jest we wszystkich kulturach (z wy-
jątkiem kultury produkującej literaturę fiction typu ascetyczne-
go i moralizującego, oraz tego typu filmy science fiction). Natu-
ralnie, trzeba przypomnieć o starej zasadzie przyjmowanej im-
plicite (a w niektórych kulturach, jak w taoistycznej, wyłożonej 
wprost): przewaga jednego u kobiety, drugiego u mężczyzny (nie 
idzie przecież o wyłączność jednego u kobiety, wyłączność dru-
giego u mężczyzny).  

 
Składowe człowieka, którym dawni Słowianie również po-

święcali rozważania, to popędy i instynkty. Głównie interesowali 
się popędem pokarmowym, płciowym, samozachowawczym 
i orientacji w środowisku. Kolejne składowe człowieka to pożą-
dania i żądze. Te są na poły cielesne, na poły duszowe (psychicz-
ne). W zajmowaniu się popędami, pożądaniami i żądzami mieli 
pomagać bogowie i demony, zwłaszcza Jaryło, Kupało, Weles, 
Żywia i Marzanna.     

Prasłowianie zajmowali się również życiem psychicznym od-
zywającym się podczas spania. Cieszyli się wizjami sennymi, 
które potwierdzały dobre plony, spokojne życie, zdrowie własne 
i dzieci, powodzenie plemienia. Obawiali się złych snów, przera-
żających przywidzeń. Swoje refleksje na ten drugi temat ujęli 
w postaci boga o imieniu Kikimira (na terenie Rusi), uosabiał on 
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właśnie przerażające wizje senne. Łagodne, przyjemne wizje 
senne przypisywali innym bogom i boginiom – ich imion kroni-
karze nie przekazali lub nie zaznaczyli, z którymi ze znanych 
imion bogów i demonów je łączyć.  

 
Jak zdążyliśmy nadmienić, Starosłowianie jednostkę ludzką 

postrzegali jako istotowo związaną z rodziną, rodem 
i plemieniem. Spośród tych trzech ród i plemię były chyba bar-
dziej cenione niż rodzina. Jeśli rodzina się rozpadała, ród dbał 
o jej pozostałych członków. Dany ród był wspomagany przez 
plemię, choć między rodami dochodziło – jak wszędzie – do tarć 
o wpływy społeczne i o władzę plemienną. Pewne uogólnienia 
można wysuwać posiłkując się badaniami archeologicznymi. 
Oddajmy głos jednemu z archeologów: „Wygląda na to, że struk-
tura osad była odbiciem struktury społecznej. O ile pojedyncze 
domy użytkowane były przez małe rodziny, o tyle małe osiedla 
związane były najpewniej z tzw. dużą rodziną (wielopokolenio-
wą) lub rodem. Osady większych rozmiarów zamieszkane były 
być może przez klan. Charakterystyczne, że budynki mieszkalne 
o bardziej okazałej formie nie są odkrywane [przez archeologów] 
w centrach osad, lecz tworzą małe, oddzielne osiedla z własnymi 
zagrodami (np. w miejscowości Szyszyno)”7.   

 
Wśród dawnych Słowian dominowali politycznie i religijnie 

mężczyźni, ale w myśleniu, zwłaszcza dotyczącym kształtowania 
stylu i jakości życia, kobiety niewiele im ustępowały. Były bar-
dziej wolne niż w Indiach okresu aryjskiego. Mamy kilka świa-
dectw. Duński zakonnik Saxo Gramatyk zauważył na wyspie 
Rugii: „Każdy, mężczyzna czy kobieta, rocznie jeden grosz do-
browolnie na cześć bałwana [Świętowita-Światowida] składali”8. 
Datek składał więc mężczyzna nie za siebie i za żonę czy matkę, 
lecz tylko za siebie, a kobieta za siebie. Następnie jeśli była to 
„dobrowolna ofiara”, to pieniędzmi musieli dysponować nie tylko 
mężczyźni, ale i kobiety. Podmiotowość kobiet ukazuje się tu 
dość wyraźnie. O innych szczegółowych przywilejach kobiet nie 
ma informacji, gdyż kroniki zwykle pisali zakonnicy, prałaci, 
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biskupi, którzy byli zainteresowani nieuwzględnianiem roli 
i praw kobiet. Przymus wobec kobiet właściwie nie występował; 
zachowała się wiadomość o małej formie przymusu: kąpiel 
w rzece kobiet, aby pomóc w wywołaniu deszczu w suchą letnią 
porę (w XIX wieku był co do tego jednoznaczny nacisk miejsco-
wej władzy, rytuał odbywał się w Serbii)9. Wszyscy autorzy, 
z Janem Długoszem na czele, poświadczają swobodę przedmał-
żeńską dziewcząt, sporo wolności w wyborze małżonka, dość ko-
rzystne rozwiązania dla żony i pełną swobodę dla wdowy 
w prawie zwyczajowym. Na wysoką pozycję kobiet wskazywało 
wielu. Czesko-słowacki historyk P. Šafařik ustalił: w przestrzeni 
społecznej kobietom „wolno było występować według upodobania 
tak przed swoimi, jak przed przychodniami i gośćmi”; ten XIX-
wieczny, sumienny historyk kontynuuje, dodając: „To poszano-
wanie przyrodzonego prawa płci słabszej daje jasne świadectwo 
o moralnem ich wychowaniu: gdy tymczasem postępowanie te-
mu przeciwne jest znamieniem […] surowości i skażoności”10. 
Tyle swobody w przestrzeni społecznej nie miały kobiety 
w tamtym czasie w żadnym państwie, ani w Rzymie, ani 
w Bizancjum, ani w imperium Karolingów, z wyjątkiem niektó-
rych ludów plemiennych Europy czy Ameryki Północnej. Czeski 
historyk Z.R. Dittrich11 zauważył nadto następującą prawidło-
wość. W kulturze dawnych Słowian bogini ziemi nie przybrała 
cech Wielkiej Bogini (jak w Anatolii, w kulturze mykeńskiej, 
w Indiach przedaryskich i w innych miejscach), bogini ziemi 
pozostała przy skromniejszej roli. A przy tym pozycja kobiety 
w gospodarstwie, w obyczajach, w praktyce wierzeniowej była 
silna. I teraz dostrzegamy prawidłowość: tam, gdzie kult bogini 
został bardzo rozbudowany, tam też jego zaatakowanie przez 
skrajny patriarchat było łatwe i raczej oczywiste. Natomiast u 
dawnych Słowian silna pozycja kobiet zachowywała się ciągle, 
bez bycia podważaną. Wykształciła się, by tak rzec, szara, nie-
spektakularna siła kobiet słowiańskich (dziś najlepiej ją widać 
w kraju, z którego pochodzi sam Dittrich)12. Mamy tu ilustrację 
jednej z zasad filozofii życia dawnych Słowian: skromnie, spo-
kojnie, ale z zachowaniem zdrowego rozsądku i elementarnej 
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sprawiedliwości społecznej. 
Dziewczęta nie zawsze były traktowane gorzej niż chłopcy. 

Zaświadcza o tym wzmianka w tekście Ibrahima ibn Jakuba 
o postępowaniu Mieszka I w czasach, zanim zdecydował się 
przejść na stronę religii chrześcijańskiej. Wobec członków swojej 
drużyny zastosował stare słowiańskie prawo daru ślubnego: 
„Gdy dziecię [z wojownika] dorośnie, to jeśli jest mężczyzną, żeni 
go i opłaca za niego dar ślubny ojcu dziewczyny, jeśli zaś jest płci 
żeńskiej, wydaje ją za mąż i płaci dar ślubny jej ojcu. A dar 
ślubny [jest] u Słowian znaczny […]. Jeśli mężowi urodzą się 
dwie lub trzy córki, to one [stają się] powodem jego bogactwa, 
a jeżeli mu się urodzi dwu chłopców, to [staje się] to powodem 
jego ubóstwa”13. Korzystał głównie ojciec, ale jeśli córka przy-
sparzała dóbr, to też była traktowana lepiej przez ojca, matkę 
i resztę rodziny. Córki mogły dziedziczyć nawet cały majątek. 
Zachowała się wzmianka: „Jeśli umiera jakiś człowiek spomię-
dzy nich, posiadający córki i synów, oddają jego majątek córkom, 
synom zaś wręczają tylko miecz, mówiąc: Ojciec wasz zdobył 
swój majątek mieczem, idźcie za nim i naśladujcie go”14. Jest to 
informacja o Rusach (Rusowie to Wikingowie zmieszani ze Sło-
wianami wschodnimi); ta wzmianka nie jest ścisła, ma charak-
ter pouczający, ale ukazuje możliwość dziedziczenia przez córki. 
W podaniach czeskich żywotny jest wątek samodzielnych kobiet. 
Na przykład Alojzy Jirasek – za kronikarzami – plastycznie opi-
sał dużą rolę księżniczki Libuszy z jej dwiema siostrami, i po jej 
śmierci walkę kobiet pod przywództwem Vlasty, wcześniejszej 
towarzyszki Libuszy, o takie same prawa, jakie mają mężczyźni. 
W to wpleciony jest wątek wojowniczki Szarki, wciągającej 
w zasadzkę Czcibora, jednego z przywódców drużyny męż-
czyzn15. O pewnej czeskiej księżniczce z X wieku (nie podano jej 
imienia) jest doniesienie, że posiadała stadninę liczącą 644 koni 
wierzchowych16. Dla kobiet blisko spokrewnionych z panującymi 
rezerwowano posiadłości, np. „opricz” (opriczina) dla kobiet 
z rodziny wielkoksiążęcej w Rosji do XV wieku, czy pozostawie-
nie w ich rękach miasta Hradec Králové (Gród królowych) 
w Czechach. Inny przykład z początku X wieku z obszaru Moraw 
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słowackich: „Jego żona [możnowładcy Prokuja], Biała Knegini, 
to znaczy w słowiańskim języku: piękna pani, używała trunków 
ponad miarę i ujeżdżała konno, jak rycerz”17. Rzeczywiście, sło-
wiańskie kobiety także dziś łączą w sobie dwie cechy: potrafią 
być i uległe, i samodzielne, mogą przejść od jednej do drugiej 
cechy wręcz z minuty na minutę, w ten sposób dowartościowują 
i mężczyzn (uległość), i siebie (samodzielność). Młode kobiety 
prasłowiańskie miały dość silne wsparcie w swojej rodzinie, 
zwłaszcza w matkach18. Ba, jeśli dana kobieta miała takie pre-
dyspozycje, to nawet mogła wieść wojów do boju. Saxo Gramatyk 
(VIII, 2, 5) nadmienia o Słowiance imieniem Wisna bądź Wisina, 
która właśnie tak się zachowywała. Słowiańscy mężczyźni naj-
widoczniej to akceptowali jako rzadkość, ale normalną. W 1209 
roku jeszcze gdzieniegdzie ceniono kobiety wróżbitki. Według 
kroniki z XIII wieku: „Mieli Polacy za wodza jakąś wróżkę, która 
w sicie niosła wodę zaczerpniętą z rzeki, lecz jakoby nie wycieka-
jącą, i szła przed wojskiem, i tym znakiem obiecywała zwycię-
stwo”. To mogła być pomorska kapłanka; w oryginale nazwana 
jest „phitonissa” (wróżka, zielarka)19. Mówią też coś o tym ludo-
we powiedzenia, na czele z bardzo popularnym, pochodzącym 
najpewniej sprzed wielu wieków: „Gdzie diabeł nie może, tam 
babę pośle”20. Wreszcie mówi o tym coś fakt, że mężczyźni często 
zwracali się do swoich żon i do wszystkich starszych kobiet per 
„matko”, a więc z konotacją zawierającą szacunek21. 

    
Rozumienie człowieka jest u dawnych Słowian ściśle powią-

zane z metafizyką. Najlepiej to widać na przykładzie indywidu-
alnego losu. Mieli oni boginię indywidualnego losu, którą nazy-
wali Dola; najpopularniejsza była w Serbii i Chorwacji. Z Dolą 
współdziałały Rodzanice, w Czechach nazwane Sudiczkami. Do-
la i Rodzanice przychodzą tuż po narodzinach każdego dziecka, 
by określić jego przyszłą ścieżkę życiową, jak również zrobić mu 
na czole znak22. Warto przytoczyć poruszającą „modlę” (inwoka-
cję i prośbę)23 do Doli pochodzącą z Ukrainy: „Dolo, Dolo moja, 
sądzona i niesądzona, proszę cię, chodź do mnie wieczerzać”24. 
Wyraża się tym samym pogodzenie z losem, uspokojenie. Inne 
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bardziej popularne powiedzenie to krótkie – „Co ma być, to bę-
dzie”. Dolę uznaje się za dobrą lub neutralną, nigdy za złą. Jak 
gdyby samo zaistnienie człowieka wystarczało, by miał prawo 
czuć się na świecie dobrze lub neutralnie.   

Dola była czymś w rodzaju ducha opiekuńczego, ale aktyw-
nego na początku życia, później tylko pilnowała, by dopełniało 
się (a raczej: dorysowało się) to, co zostało przez nią wstępnie 
określone (a raczej: zarysowane). Oto przykład pochodzący 
z pieśni ukraińskiej, który ukazuje bunt pewnej kobiety wobec 
Doli, a następnie – że na nic się on nie zda. Kobieta przemawia: 

Oj, idy no, pusta dołe, u wir utopy sia, 
a za mnoju mołodoju ta ne wołczy sia. 
Na to odpowiada Dola: 
Choć ja pidu, drużynoczko, u wir utopla sia, 
a ty pryjdesz wodu braty, ja tebe wchlopu sia25.  
Próbowano jednak lekko – przez stosowanie magii, przez ży-

czenia – wpływać na Dolę. Przykład z Ukrainy:  
Matka syna przystrajała,  
Księżycem (go) przewiązała, 
Gwiazdą (go) zapięła, 
Dolą ogarnęła (okryła)26. 
Prawdopodobnie idzie w tych słowach nie o zwykłą matkę, 

lecz o wołchwynię. Rosyjski ludowy zapis zaświadcza: „Dobrze 
jest żyć takiemu, czyja Dola nie śpi”27; człowiek – w kwestii czu-
wania – sam przysypiając (do czego ma pełne prawo jako część 
natury) może zdać się na Dolę. Słowo „dola” pochodzi od: dział, 
udział. 
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Przypisy do rozdz. II 
 

1 Wiara w jedną duszę danego człowieka jest historycznie późniejsza 
i antropologicznie zbyt prosta. Wsparcia dla próby rekonstrukcji wierzeń 
na temat dusz trzeba szukać bardziej w szamanizmie azjatyckim, 
w którym przyjmuje się istnienie kilku dusz, i w najstarszych wierzeniach 
ludów indoeuropejskich, niż w wierzeniach późniejszych – typu platoń-
skiego czy chrześcijańskich.  
   Spośród ludów indoeuropejskich najwięcej wskazówek jakoś relewant-
nych dla wiary Prasłowian na temat odmiany duszy mogą dostarczyć wie-
rzenia Hellenów, z ich najstarszego okresu. Według Homera człowiek ma 
duszę witalno-zwierzęcą (dusza oddech, u Homera: „thymos”), duszę cień 
(duszę trwająca po śmierci człowieka jakiś czas w Tartarze, tj. świecie 
podziemnym; u Homera: „eidolon” bądź „elon” – zob. Iliada, VIII, 13); 
o duszy odpowiedzialnej za tożsamość jednostki Homer nie pisze wprost, 
ale za wiarą w nią przemawia uroczyste używanie zaimka osobowego, 
podziw dla samoświadomości, a także dbanie o interes własny. Natomiast 
czy Prasłowianie mieli koncepcję duszy „wyższej” („jaźni”) opisywanej 
w tekstach indyjskich? Na to nie ma wskazówek. Koncepcja duszy wyż-
szej raczej nie koresponduje z antropologią i światopoglądem Prasłowian, 
między innymi dlatego, że odciąga umysł człowieka od przyrody 
i naturalności (jednak tego, że kapłani mieli taką koncepcję nie można 
wykluczyć). 
2 Można sądzić, że Prasłowianie obawiali się, aby podczas życia, ich dusza 
jako cień, a zwłaszcza dusza jako „ja” za bardzo się nie rozrastały. A ka-
płani/kapłanki, pieśniarze i filozofujący przed takim rozrastaniem się 
przestrzegali. 
3 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 2: Kultura duchowa, cz. 2, 
Warszawa 1967-1968, s. 184. 
4 Kwestia występowania „bab”, obok „dziadów”, nie jest wyjaśniona. 
Można domniemywać, że u Prasłowian „baby” występowały obok „dzia-
dów”, a w późniejszych wiekach rola „bab” zaczęła słabnąć, także 
w folklorze. Za rolą „bab” przemawia np. wyobrażenie, które zachowało 
się w tradycji ukraińskiej do dziś: jako motyl jest przedstawiany przodek 
od strony kobiety (zob. W.J. Szynkaruk, M.W. Popowicz, rozdz. I, s. 23-
54, w: Historia filozofii na Ukrainie, red. W.M. Niczyk, Kijew 1987). 
Chyba że przez „dziady” rozumie się zarówno przodków, jak i przodkinie. 
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Ponieważ jednak używanie samego słowa „dziady” zaciera rolę przodkiń, 
dlatego podczas myślenia i przy pisaniu na ten temat używanie dwóch 
słów („dziady” i „baby”) jest nie tylko precyzyjniejsze, ale i zasadniejsze.  
5A.V. Gura, Ryby, w: Slavjanska mifologia. Enciklopedičeskij slovar’, 
red. V.Ja. Petruchin i in., Moskva 1995, s. 340. 
6 Zob. W. Propp, Morfologia bajki…, s. 118. 
7 Błażejewski, Starożytni Słowianie, Warszawa 2007, s. 71. 
8 Saxonis Gesta Danorum, lib. XXXIX, 7 (Nummus ab unoquoque 
mare vel femina annuatim in humus simulacri multum doni 
nomie pendebatur). 
9 Zob. A. Gieysztor, dz. cyt., s. 212. 
10 P.J. Šafařik, Słowiańskie starożytności, Poznań 1842, s. 338. 
11 Z.R. Dittrich, Zur religiösen Ur- und Frühgeschichte der Slaven, 1961, 
s. 481-510. 
12 Wystarczy poczytać powieści rosyjskie czy polskie z XIX i XX wieku, 
od Gogola, przez Turgieniewa, Czechowa, Konopnicką, Orzeszkową, po 
Bułhakowa itd. Kobiety mają bardzo dużą swobodę społeczną (podróżują 
same, biorą rozwody, dziedziczą itd.) – od chłopstwa po arystokrację. I to 
pomimo bardzo konsekwentnego, liczącego wieki działania Kościołów na 
rzecz ograniczenia pozycji kobiet. Ta znaczna swoboda nie może pocho-
dzić skądinąd jak z prastarej tradycji słowiańskiej. A jeśli się uwzględni 
działalność Kościołów, to przed ich działalnością powinna być jeszcze 
większa.  
   U Słowian południowych kobiety, od XVI wieku do dziś, traktuje się 
dużo gorzej (niż u Słowian środkowych i wschodnich) – kilkuwiekowa 
okupacja turecka, a tym samym islam, odbiły na ich traktowaniu swoje 
piętno. Chociaż i tam przetrwały pewne zachowania doceniające kobiety, 
na przykład w Bułgarii dobrotliwemu duchowi domowemu, nazywanemu 
„stopan”, uroczyście składała ofiarę (obrzęd zwał się „stopanowa gozba”, 
gdzie „gozba” znaczy jadło) najstarsza kobieta; jej rola religijna wyraźnie 
się tu zaznacza.  
13 Relacja Ibrahima ibn Jakuba, s. 50. 
14 Al-Marwazī, wyd. V. Minorsky, Marwazī, s. 23, za: Źródła arabskie do 
dziejów Słowiańszczyzny, t. II, cz. 2, s. 136. 
15 A. Jirasek, Stare podania czeskie, Katowice 1989, s. 47 i n. 
16 T. Lewicki, Źródła arabskie o hodowli, s. 462, cyt. za: T. Lewicki, Źró-
dła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. 2, cz. 2, s. 122. 
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17 Kronika Thietmara, VIII, 3. O jej mężu, i tym samym o niej, kronikarz 
mówi, że „składał ofiary nie tylko Bogu wszechmogącemu, lecz także 
różnym fałszywym bożkom pogańskim” (tamże).  
18 Ilustracja pochodząca z pieśni ludowej z XIX wieku: 
Oj dziewcyna zawzięta, 
Da nie będzie robiła, 
Oj pójdzie do matuli, 
Da będzie się skarzyła (O. Kolberg, Mazowsze, w tegoż, Dzieła 
wszystkie, t. 25, cz. 2, Wrocław, Poznań 1963, s. 205). 
I druga: 
Nasz ojciec ma gęste śliwki [tj. piękny ogród], 
Nasza matka ma piękne córki (Volkslieder der Wenden in der 
Ober- und Nieder-Lausitz…, nr CLXXXII). 
19 Chronicon Montis Sereni, MGH SS, t. 23, Hannoverae 1874, s. 176. 
20 K.W. Wójcicki, Klechdy, s. 295. Notabene na końcu opowieści jest 
mowa o tym, że i diabeł zaczął się kobiety obawiać. 
21 Podajmy przykład ukazujący jaką kobieta miała pozycję wśród chłopów 
w XIX wieku, z domieszką humoru. W powieści Reymonta „Chłopi” 
jeden ze stojących przed sądem prostych chłopów odpowiadając na pyta-
nia sędziego radzi się za każdym razem swojej żony. Na pytanie sędziego, 
czy był już karany za drobną kradzież zwraca się do niej: „Matka, byłem 
to w kreminale, hę? – A byłeś, Bartku, byłeś, a to cię te ścierwy dworskie 
o to zdechłe jagniątko…” (W. Reymont, Chłopi, Wrocław, 1991, t. 1, s. 
65.   
22 Takie uczynienie znaku na czole to część kulturowej spuścizny In-
doeuropejczyków. Czy skojarzenie z tzw. trzecim okiem hindui-
stów jest tutaj dopuszczalne? Raczej tak.  
23 Opowiadamy się za używaniem tego starosłowiańskiego terminu. Ter-
min „modlitwa”, pochodzący od niego, ma wiele konotacji dodanych 
przez religię, która wśród Słowian później została wprowadzona.  
24 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 2, cz. 1, s. 260. 
25 Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, zebrał W. Zaleski, Lwów 
1833, s. 158. 
26 Za: K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. II, cz. 2, s. 661. 
27 Cyt. za: A. Gieysztor, dz. cyt., s. 206. 
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III. Metafizyka 

Metafizyka to filozoficzna nazwa na myślenie kierujące się 
ku temu, co tajemnicze, niezwykłe, nieskończone, dziwne, nie-
odgadnione, pobudzająco niepokojące i zarazem uśmierzające. 

 
 

1. Bogowie, początek świata i siła ożywiająca 
Tymi, którzy z definicji jako pierwsi posiadają, wymienione 

w poprzednim akapicie, znamiona metafizyczne są bogowie 
i boginie. Starosłowiańscy bogowie i boginie (jak zresztą bogowie 
i boginie innych ludów mających typ religii zwany politeizmem) 
obejmują swoim wpływem większość sfer życia i istnienia ludz-
kiego i pozaludzkiego. Stosowanie zatem wobec bogów i bogiń 
filozoficznego hasła „metafizyka” nie wyczerpuje ich roli w życiu 
psychiczno-duchowym dawnych Słowian (tj. ich rola jest bardziej 
kompleksowa). 

Z koncepcjami bogów i demonów wiąże się dużo myślenia; 
także myślenia o charakterze, który od czasu Greków nazywany 
jest filozoficznym. Trzeba określić postaci bogów i demonów, 
ustalić relacje między nimi i między nimi a ludźmi, przydzielić 
im pieczę nad pewnymi zasadami, regułami i normami, tworzyć 
lub odtwarzać opowieści o tym, jak myślą, jak zachowują się, 
jakie efekty wywołują, i tak dalej – to wymaga myślenia, czyż 
nie?  

Rzeczywistość ludzka podlega zmianom wraz z tym co poza-
ludzkie, najczęściej są to zmiany układające się w cykle; rzeczy-
wistość ludzka dzieje się. Chyba najlepszym słowem, które odda-
je dzianie się, jest: Dziejba. Słowo to obieramy jako jedno ze słów 
przewodnich w naszych rozważaniach o filozofii prasłowiańskiej, 
słowo mające znaczenie ontologiczne i metafizyczne zarazem. 

U początku bytu, jaki dawni Słowianie znali (i my znamy), 
zdaje się być mieszanina praelementów, z których na czoło wy-
suwają się ogień i woda; musi też być tam (a raczej, wyraźmy się 
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bardziej adekwatnie, skoro mówimy o początku: być tam-nie-
tam) powietrze. Ziemia pojawia się z ułożenia się tych trzech, 
właśnie wymienionych, praelementów. Lub też pierwociny ziemi 
same były jednym z praelementów – czwartym. Prasłowianie 
chyba obie te koncepcje przyjmowali, czyli: trzy praelementy lub 
cztery.  

Gdy te praelementy mieszały się intensywniej niż dotych-
czas, pojawiał się nowy wielki twór; został on uosobiony jako bóg 
Nieba. Po wstępnej aktywności boga Nieba pojawia się Ziemia 
jako bogini. Dawni Słowianie szczególnie podkreślali wilgotność 
ziemi. Wraz z Niebem i Ziemią pojawiają się inni bogowie 
i boginie, demony, ludzie i pozostałe istoty żywe. 

Potrzebna jest też jakaś siła ożywiająca. Wydaje się, że jej 
głównym (na pewno nie jedynym) symbolem było jajo; dodatko-
wo było ono nasycane symbolicznością jako tzw. pisanka, którą 
posługiwano się podczas Święta Wiosny.   

 
* 

Czy da się odnaleźć frapującą koncepcję siły ożywiającej lub 
ducha ożywiającego? Nadmienił o niej Adam Naruszewicz na 
przełomie XVIII i XIX wieku, wcześniej zaś Jan Długosz1. Tę siłę 
uosabiała bogini. Przekazano imię bogini u Połabian: Siwa, bądź 
Siwe (w przekazie łacińskim Siwa dea Polaborum [bogini Poła-
bian]), plemiona polskie nazywały ją Żywia „i czciły jako boginię 
życia”2, są też wzmianki o bogini mającej imię Żywiena3. 

Wyrażając się w sposób bardziej abstrakcyjny, było to za-
pewne principium życia jako życia. Dawni Słowianie – jak wska-
zywałaby wiara w tę boginię czy myślenie o tym principium – 
potrafili zachwycać się samym życiem, samym faktem, że żyją, 
że życie jest wokół i to w takiej mnogości. Po pozostawieniu za 
sobą stepów Azji, tutaj, w środkowej, wschodniej i południowo-
wschodniej Europie mogli być wręcz zaskoczeni bogactwem la-
sów, łąk, rzek, urodzajnością ziemi. Tutejsze gleby należą do 
najżyźniejszych na świecie (a gleby nizin Ukrainy są dosłownie 
najżyźniejsze na świecie).     

Koncepcja takiej bogini i jej czczenie podtrzymuje nastawie-
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nie umysłu i psychiki na zachwycanie się życiem i jego przeja-
wami. Czcili ją też jako boginię wspomagającą urodzaj, ale to na 
drugim miejscu. Przedstawiana była – według późniejszych au-
torów, piszących między XVI a XVIII wiekiem – jako młoda bądź 
dojrzała kobieta, mająca na głowie wianek, jej włosy sięgały do 
kolan – spływały lub były rozwichrzone, w prawej ręce trzymała 
jabłko lub kiść winogron. Najważniejszy jej posąg miał stać 
w Raciborzu (Ratzenburgu) na terenie plemienia Obodrzytów; 
jest na to też wskazówka pośrednia: gdzie były miejsca kultowe 
bogiń słowiańskich, tam po wprowadzeniu chrześcijaństwa sytu-
owano kult Matki Boskiej, a Racibórz miał, w późniejszych cza-
sach niż czasy Obodrzytów, ten kult znacznie rozwinięty. 

Filozoficznie trzeba od życia odróżniać istnienie. Kamień ist-
nieje, ale nie żyje. W człowieku jest zarówno istnienie, jak 
i życie. W obrębie życia znajduje się też niebyt (nicość); niebyt 
jest potocznie, w odniesieniu do życia (nie do istnienia), nazywa-
ny umieraniem i śmiercią.  

Siła ożywiająca nie równa się siła stwórcza w ogóle. Ona jest 
stwórcza, ale w pewnym zakresie, w zakresie odnoszącym się do 
życia w formie ludzkiej, zwierzęcej i roślinnej.  

Myśl chętnie rusza stępa i próbuje opisać siłę stwórczą 
w stosunku do całego bytu, do wszechbytu. I konstruuje koncep-
cję bogów stwarzających (czy boga stwarzającego). Prasłowianie 
nie mieli bogów/boga, którzy/który mieliby/miałby stwarzać od 
początku cały byt. Wiele wskazuje na to, że uznali, iż nie ma 
potrzeby tworzyć kosmogonii (w sensie: teorii i wiary dotyczą-
cych powstania bytu jako całości). W ogóle – pozwólmy sobie 
zauważyć – kosmogonia wydaje się tematem za wielkim i zbyt 
niejasnym dla ludzkiego rozumu, za bardzo obciążonym ludzki-
mi ambicjami i pyszałkowatością. Dawni Słowianie zatrzymywa-
li się, podczas zastanawiania się, przy powstawaniu świata – 
ludzkiego lub świata innych istot żywych bądź innych istot my-
ślących. Po co iść z motyką (lub jej współczesną odmianą – ra-
kietą) na kosmos; lepiej myślenie, wyobrażanie i wierzenie użyć 
do mądrego aranżowania życia ludzkiego. 

(W książce poświęconej filozofii musimy odróżniać zakresy 
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najważniejszych pojęć, bez tego nic nie zostanie ustalone 
w sposób jako tako rzetelny. Wyżej zwróciliśmy uwagę, że „ży-
cie” jest węższe zakresowo niż „istnienie”. Teraz podkreślamy, że 
„świat ludzi” jest węższy zakresowo niż „świat w ogóle”, a te oba 
są węższe niż „kosmos”, z kolei te trzy są węższe niż „byt jako 
całość” i „wszechbyt”). 

Jednym z najważniejszych symboli tej siły było – jak zdążyli-
śmy nadmienić – jajo. Z symbolem łączono magię. Na przykład 
jajko przetaczano po ciele chorego; przyjmowano, że działa ono 
na niego regenerująco, wzmacnia jego potencjał życiowy, płod-
ność, jak również działa oczyszczająco. Tę siłę ilustrowano nie 
tylko symbolem jaja. Jej ilustrowaniu służy też motyw linii wy-
wodzonych z koncentrycznego punktu, łagodnie zgiętych lub 
rzadziej prostych i złamanych na końcach (jak w swastyce); wie-
le z zachowanych symboli dawnych Słowian jest tak utworzo-
nych (zob. aneks).  

Do roli stwórcy nie może kandydować żaden z ich bogów. Bóg 
słońca – najczęściej nazywany Swarożycem, przez Czechów 
czczony pod imieniem Jasoń, przez Morawian Jansen – jest bo-
giem odnoszącym się do części kosmosu. Słońce jeśli stwarza, to 
to, co pod nim, ale każdy widzi – gdy słońce zajdzie – gwiazdy 
i nieskończony kosmos za nim (za słońcem). Tak, schemat my-
ślenia, że istnieje stwórca świata, nie pasuje do myślenia daw-
nych Słowian. Wystarczy, że Prasłowianin obserwował gwiaź-
dziste niebo w nocy, by uprzytomnić sobie, że nic nie wybija się 
ponad wszystko inne, że nic nie wygląda na coś, co może preten-
dować jako stwórca. Nie pretenduje też do miana stwórcy Świę-
towit-Światowid, który roztacza opiekę nad niektórymi dziedzi-
nami życia i poznaje świat. 

Oddajmy się namysłowi. Mamy do rozpatrzenia dwa sposoby 
myślenia i interpretowania wszechbytu i tego, co się z nim dzie-
je. Pierwszy: wszystko jest w tajemniczy sposób powiązane 
z niemal wszystkim; każde coś odzwierciedla większość innych 
rzeczy, a może nawet wszystkie inne. Istnieje mnóstwo relacji 
między rzeczami; są relacje widoczne, są ukryte. Co do rzeczy – 
są zmienne. Rzeczy są też stabilne, ale przez pewien czas. Są 
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stabilne przez długi czas (tysiące i miliony lat, jak na przykład 
gatunki drzew czy góry) lub przez krótki czas (chwile i godziny, 
jak na przykład uczucia i wrażenia). To, co się dzieje, dzieje się 
zwykle w cyklach. W obrębie tego, co się dzieje, wyłaniają się 
moce dominujące – to są bogowie i boginie. Prasłowiańscy bogo-
wie i boginie nie są pomyślani na kształt ludzkich rozwiązań 
politycznych, na przykład nie są królami, królowymi. Bogowie 
i boginie są nieśmiertelni, ale kiedyś przeminą, nie są 
w bezwzględny sposób wieczni. Nikt, także bogowie i boginie, nie 
może kontrolować wszystkiego. Nieskończoność można przypisać 
wszechbytowi, nie bogom i boginiom.  

Drugi sposób myślenia i interpretowania wszechbytu i tego, 
co się z nim dzieje, jest następujący: wszystko zostało stworzone 
przez jednego boga. On stworzył wszystko swoimi rękami, my-
ślami i wolą. On jest jak król, rozkazuje i kontroluje wszystkich, 
sądzi ich, nagradza i karze. I czyni więcej niż król: porusza ich 
swoimi myślami, wolą, emocjami. 

Który sposób myślenia wymaga więcej namysłu, kontempla-
cji, obserwacji świata i ludzi? Z którego sposobu myślenia 
i wierzenia wynikają atrakcyjniejsze dla rozwoju jednostki, dla 
traktowania innych ludzi i innych istot żywych skutki? Niech 
Czytelnicy spróbują sami odpowiedzieć sobie na te pytania.  

A odnośnie kwestii zawartej w ostatnim pytaniu (o skutki). Z 
pierwszego sposobu myślenia i wierzenia wynika – między in-
nymi – że trzeba wsłuchiwać się w przyrodę, świat i w moce 
zwane bogami i boginiami, być skromnym, cieszyć się z dziania 
się wszechbytu, będąc jego malutką cząstką; trzeba uwzględniać 
punkty widzenia różnych ludzi, plemion, nacji, a także różnych 
istot żywych. Z drugiego zaś wynika – między innymi – że czło-
wiek może sobie pozwolić na niesłuchanie innych, nieuwzględ-
nianie punktu widzenia i racji oddalonych od swoich, na trakto-
wanie siebie jako „korony stworzenia”. Jestem zdania, że Sło-
wianie starożytni – a po nich także współcześni w tym stopniu, 
w jakim jeszcze odzywa się w nich ich starożytność – nauczyli 
się tego pierwszego stylu myślenia i wierzenia. Jego uczeniu się 
sprzyjała wędrówka po środkowej Azji, wschodniej i środkowej 
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Europie, wsłuchiwanie się w ziemię, obserwacja nieba, słuchanie 
szumu i ciszy lasu, szmeru i huku wód, trzaskania ognia...     

 
 

2. Wobec śmierci i tego co po niej 
Czy, zgodnie z metafizyką dawnych Słowian, można się wy-

razić: po śmierci dusza wraca tam, skąd przybyła? To byłoby 
wyrażenie się niezgodne z ich metafizyką, gdyż zakłada ono ja-
kieś stałe residuum dusz. Według Prasłowian dusze uzyskują 
ważny status w dwóch przypadkach: gdy są splecione z ciałem 
i gdy znajdują się blisko żywych (o czym świadczy na przykład 
wiara w potrzebę ich karmienia i ogrzewania ogniem).   

Przytoczmy trochę wiadomości o pochówkach. Podczas ob-
rządku pogrzebowego ciało palono. Palono na stosie, a potem 
szczątki chowano na ogół w popielnicach i zakopywano w ziemi. 
Rzadziej składano w grobach jamowych – wtedy pozostałości po 
spalonym ciele składano wprost, bez urny, do ziemi. Spotyka się 
groby zarówno popielnicowe, jak i jamowe. Wyposażenie grobów 
Prasłowian było skromne, do grobu nie wkładano wielu rzeczy, 
co podkreślają wszyscy archeolodzy. Tak – motyw skromności 
i zarazem rozsądku. 

Miejsca pochówków nie były wyraźnie oznaczane na po-
wierzchni gruntu. Z tego faktu można wnioskować, że Prasło-
wianom zależało na tym, by zmarły w jak największym stopniu 
wracał do Matki Ziemi i by ślad po jego ciele nie był wynoszony 
i celebrowany.  

Zwłoki przenoszono z osady na położony niedaleko cmentarz 
w procesji żałobnej. Zaraz po tym dokonywano kremacji. Stosy 
pogrzebowe budowano zwykle między grobami, niekiedy na pla-
cu centralnym cmentarza. Zmarłych palono często w pozycji sie-
dzącej, przywiązanych do jakiegoś siedziska. Spalone szczątki 
wybierano z pogorzeliska stosu i składano w grobie. Ale też zda-
rzało się, choć rzadko, grzebanie całego ciała (niepoddanego 
kremacji). Wydaje się, że ten drugi typ pochówku był dyktowany 
trudniejszą sytuacją chowających zmarłego lub też pozostawał 
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do wyboru.     
Jak ustalili archeolodzy, w okresie tzw. kultury kijowskiej 

zmarłym przydawano pożywienia na drogę w zaświaty. Symboli-
zował to też wspólny posiłek, który odbywano przy grobie. Uczta 
pogrzebowa była bardzo ważną częścią życia duchowego 
i religijnego przez całą historię Słowian. Poza szczątkami zwie-
rzęcymi, archeolodzy odkrywają naczynia potłuczone w sposób 
rytualny, złożone przy grobach, w których było pożywienie 
i napoje. Natrafia się też obok grobów na ślady palenia ognisk, 
przy których ucztowano. 

Teofylakt Simokatta, bizantyjski autor (z VI wieku), przeka-
zał informację o słowiańskim naczelniku, którego Bizantyjczycy 
pojmali: „Barbarzyńcę zgubiło to, że był właśnie nieprzytomny 
po pijatyce, bo właśnie w tym czasie wyprawiał uroczystość na-
grobną po swoim zmarłym bracie, jak to jest u nich 
w zwyczaju”4.  

Stypy odbywano przy grobach. Dawnym Słowianom zależało 
na zmianie stanu świadomości i psychiki w trakcie tego rytuału, 
stąd alkohol. Prawdopodobnie od czasu do czasu zażywano grzy-
by halucynogenne; lud żyjący w lasach i przy lasach, od wieków 
zbierający grzyby, miałby nie znać tych właściwości niektórych 
z nich? Do metafizycznej rytualności i przeżyć włączano też za-
bawę i nastrój swawoli. Wraz z ucztami rytualnie tańczono. Na 
terenie Czech podczas tych rytuałów używano masek. Nadto 
dawni Słowianie wywoływali cienie czy duchy zmarłych. Jest 
wiele danych o tzw. pustej nocy. „Noc przed pochowaniem zmar-
łego wyprawiają mu pustą noc, to jest znajomi, przyjaciele 
i krewni schodzą się i śpiewają nad ciałem pobożne pieśni”. Jed-
nak nie tylko pobożne, niekiedy frywolne. Ta informacja Oskara 
Kolberga pochodzi z XIX wieku. Tak było po wprowadzeniu no-
wej religii, dawniej pieśni miały inny „pobożny” sens, było więcej 
frywolności i tańczono. Kolberg dodaje: „Na pustej nocy jest 
wódka, chleb, masło, a czasem dadzą i kawę [zbożową]”5. Puste 
noce trwały trzy dni; nieboszczykowi („nieboszczyk” to jeszcze 
nie „trup”) dawano szansę na odzyskanie świadomości i powrót 
do życia. Te trzy dni kojarzono z trzema dniami najbardziej 
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ubywającego, najsłabiej widzialnego księżyca, który następnie 
ukazuje się jako przybierający. Obserwowanie, jak księżyca za 
każdym razem przybywa, po fazie ubywania, dawało we wszyst-
kich kulturach asumpt do snucia nadziei na regenerację i jakiś 
rodzaj powracania do życia. Róg – tak często przedstawiany na 
pozostałych po Prasłowianach zabytkach – jest nie tylko symbo-
lem obfitości i kontaktu z bogami (poprzez trunek), ale też sym-
bolem księżyca. 

Każdy pogrzeb był okazją, by odnowić jakiś rodzaj komuni-
kowania się z przodkami i odnowić więź duchów przodków 
z tymi, którzy są jeszcze-nie-duchami. Każdy pogrzeb uchylał 
przegrodę między zmarłymi a żyjącymi. Stąd potrzeba takich 
rytuałów. Rytuały również służyły zdystansowaniu się wobec 
zmarłego, a zdrowi psychicznie ludzie, by zdystansować się, po-
trzebują trochę zabawy i tańca (nawet odrobinę humoru). To jest 
ważna zasada filozoficzna: pogrzeb służy nauce życia, szczegól-
nie zaś nauce cieszenia się nim, póki się je ma. Taka postawa 
wobec pogrzebu odzywa się w krajach słowiańskich jeszcze 
w XIX i XX wieku. Na przykład w powieści Gogola „Martwe du-
sze” wydanej w 1842 roku czytamy: „To jednak dobrze, że spo-
tkałem pogrzeb; powiadają, że to przynosi szczęście, jeśli się spo-
tka nieboszczyka”6. I słowo o postawie wobec własnej śmierci. 
Turgieniew uogólnił swoje obserwacje w zdaniu: „Przedziwnie 
umiera rosyjski chłop. Jego postawy wobec śmierci nie można 
nazwać ani obojętnością, ani otępieniem, jakby spełniał obowią-
zek: spokojnie i z prostotą”7. Do tego mógł do osoby bliskiej lub 
tylko znajomej powiedzieć bezpretensjonalnie: „Źle mnie nie 
wspominaj”. Taka postawa pochodziła raczej z najstarszej trady-
cji słowiańskiej i zaznaczała się w niej stara koncepcja Doli (czy 
szerszej: losu). 

Zmarłego starano się chować twarzą na wschód. Wierzono, 
że wraz ze Słońcem odrodzi się, wraz z nim pojawi się znów na 
świecie. Jest to naturalnie piękna część ich wiary. Wśród Pra-
słowian wschodnich (Drewlan, Radymiczan, Wiatyczan 
i Siewierzan) zdarzały się pochówki, o których napisał Nestor: 
„Gdy kto umarł, sprawiano mu obchód pogrzebowy, i potem 
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układano stos wielki, kładziono nań zmarłego, spalano 
i stawiano na słupie przy drodze; tak samo i dziś [w XIV wieku] 
robią Wiatyczanie. Toż samo czynili Kryniczanie i inni plugaw-
ce, nie uznający prawa Bożego”8. Objaśnić trzeba, że po pierwsze 
dotyczyło to członków starszyzny plemiennej, po drugie na słu-
pie stawiano tylko przez pewien czas, potem chowano do ziemi. 
Pochówki typu starosłowiańskiego praktykowano w Rosji jeszcze 
w XIV wieku. Jeśli ktoś zatrzyma się przy zwrocie „plugawce”, 
który padł w cytacie, to dostrzeże, że wyraża on postawę chrze-
ścijan tamtego czasu wobec obyczajów Słowian. 

Po wyruszeniu Prasłowian na zachód i południe coraz czę-
ściej zaczęły pojawiać się tzw. domki zmarłych. Miały one formę 
podobną do zwykłych domów, jednak w wymiarze miniaturo-
wym, czasem ustawiano je na słupach. Budowano je z drewna 
w konstrukcji zrębowej i pokrywano strzechą. W domku usta-
wiano urny lub rozsypywano spalone szczątki zmarłego. Odkry-
to pozostałość takiego domku na przykład na Dolnym Śląsku, 
niedaleko Muszkowic koło Henrykowa9. To świadczyłoby, że lęk 
przed zmarłymi nie występował lub był niewielki. Było tak za-
pewne dzięki podtrzymywaniu rytualnej więzi z nimi przy kolej-
nych pogrzebach i podczas Zaduszek. Przy tym nie musiano się 
obawiać wpływów, które dziś nazywamy chorobotwórczymi, gdyż 
zwłoki w czasie palenia były oczyszczane przez ogień. Niebez-
pieczne są, pod tym względem, pochówki powodujące gnicie ciał 
i ściekanie pozostałości do wód gruntowych. Co więcej i co istot-
ne pod względem metafizycznym: ogień był postrzegany jako to, 
poprzez co najprościej przechodzi się do Krainy Zmarłych. Po-
grzeb wśród dawnych Słowian był zatem nie tylko silnie zaak-
centowany rytualnie (stojąc niedaleko stosu pogrzebowego ma 
się zintensyfikowane przeżycia), lecz i „higieniczny”, zapewne 
też, dla nich, piękny. Dusze umierających kojarzono nie tylko 
z zanikającym oddechem, ale też z dymem. Jeśli powiążemy to 
z paleniem ciała na stosie, to możemy sobie wyobrazić, jak poru-
szające i zarazem uspokajające mogło być towarzyszenie komuś 
podczas jego odejścia bądź tylko bycie w pobliżu.  

Dusze zmarłych, jakiś czas po śmierci, nazywano często „la-
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lami” bądź „lelkami”, „łątkami”. Tak nazywano najprawdopo-
dobniej figurki wyobrażające zmarłego. (Pytaniem jest, czy pol-
skie słowo „lalka” oznaczające zabawkę o ludzkim kształcie zo-
stało przeniesione na te figurki, czy odwrotnie?). Więzi między 
zmarłymi a żywymi członkami rodziny, rodu i plemienia (w tym 
ostatnim przypadku – co ważniejszych jego członków) podtrzy-
mywano mitem, magią i rytuałami (będziemy o nich pisać niżej). 

Miejsca specjalnie przeznaczone do palenia zwłok nazywane 
były ustrynami. Położone były blisko osad, jednak w okolicach 
zalesionych, czasem podmokłych, dzikich. Jeśli lokalizowano je 
tak we wczesnym średniowieczu, to tym bardziej wcześniej, 
w starożytności. Jak już nadmieniliśmy zwykle nie sypano mogił 
lub sypano niewielkie. Dopiero z czasem pojawiły się duże nasy-
py kurhanowe (sądzi się, że pod wpływem Hunów, Awarów, Scy-
tów, Sarmatów, a także ludów zasiedlających tzw. łuk Karpat, 
z którymi Prasłowianie się zetknęli, wędrując na zachód w V – 
VI wieku), określane też jako kopce.   

Urządzano „tryzny”, które miały miejsce przed złożeniem do 
ziemi prochów lub urny; prochy zbierano następnego dnia po 
spaleniu ciała. Tryzna miała na celu pomóc duszy w udaniu się 
do świata zmarłych i chronić żyjących przed duchami, które 
w takich okolicznościach mogą pojawić się wśród nich. Zmarły 
ma odejść lekko, bez obciążenia, w zadowoleniu – wtedy nie bę-
dzie się chwytał miejsca, w którym do tej pory przebywał, 
z którego odchodzi. Poza tym żywi chcieli rozluźnić się po fakcie 
śmierci bliskiego. Stąd podczas tryzny były zawody, na przykład 
wyścig po jakąś drobną nagrodę, było dość dużo radości, zabawy, 
swobody erotycznej. W przypadku ważnych osób, władców, try-
zna stawała się rodzajem igrzyska. Wincenty Kadłubek wspo-
mina o takich igrzyskach z racji pogrzebu Popiela, a ruska 
księżna Olga wyprawiła je po śmierci swojego małżonka. 

Kosmas napisał, że w 1092 roku spotykało się jeszcze: „po-
grzeby, które odbywały się w lasach i polach, korowody, które 
odprawiali podług pogańskiego zwyczaju, na dwóch i trzech roz-
stajnych drogach jakby dla spokoju duszy. Także i bezbożne 
igry, które wyprawiali nad swoimi zmarłymi, tańce 
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z nałożonymi na twarz maskami i wywołując cienie umarłych”10. 
Czesi do dziś mają stosunek bardziej swobodny, bardziej nace-
chowany rodzajem humoru wobec pogrzebów niż pozostali Sło-
wianie (nie mówiąc o Anglosasach czy Germanach). Na Rusi: 
„Ciała zmarłych z namilszym ich sprzętem palili, jakom waszej 
namienił, a miodem ich myli. A iż z nędze na rozkosz idą, 
w dudy grali, w bębny bijąc, koło ich żglisk tańcem skakali. To 
jeszcze Łotwa w ziemi kurlandzkiej, tam chowają, iż gdy przyja-
ciel umrze, grając, mu śpiewają”11. Rytualna wesołość była na 
Rusi określana słowem „natrizniti” – naśmiać się, natrząsać się. 
Obrządek ciałopalenia, jak w ogóle religia Prasłowian, w jej peł-
ni zachował się najdłużej u Słowian połabskich. Kontynuowano 
na poły radosne tryzny, aczkolwiek ze znacznymi ograniczenia-
mi; wśród wielu grup Słowian przetrwało to do XIX, a nawet do 
XX wieku. Wśród Hucułów z Karpat zachował się do XIX wieku 
obrzęd najbardziej archaiczny. Podczas obrzędu pogrzebowego 
wspierano życie wspólnoty osłabione odejściem jego członka 
i zarazem wzmacniano jego dusze: „W głuchych okolicach […] 
bywają odgrywane widowiska nawet w izbie okrytej żałobą, 
w obecności leżącego zmarłego. Akcja zawiera m.in. sceny […] 
jako to zwłaszcza symulowanie pewnego aktu fizjologicznego 
przez «dziada» w stosunku do «baby», a poza tym nawet 
w stosunku do wszystkich obecnych w izbie dziewcząt”12. U 
dawnych Słowian słowo „dziad” miało co najmniej trzy znaczenia 
– 1) dusza przodka, 2) osoba pełniąca rolę pośrednika, rodzaj 
kapłana, później tym słowem określano także  pieśniarza (o 
trzecim znaczeniu napiszemy niżej).   

Od tryzny trzeba odróżniać „strawę” (po chorwacku „karmi-
nia”), czyli ucztę dla zmarłego. Strawy były urządzane w dniu 
spalenia ciała, a następnie po upływie jednego roku, 
i w kolejnych latach. 

Uczty na cmentarzach urządzane na cześć większej liczby 
zmarłych lub wszystkich związanych z daną rodziną czy rodem, 
a więc z okazji święta zmarłych, odbywały się trzy lub cztery 
razy w roku13. Pogrzeby uznawano nie tylko za żegnanie się 
z danym zmarłym, ale równocześnie za świętowanie kontakto-
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wania się z przodkami (do których dany zmarły dołączał). Zwy-
kle było to świętowanie ograniczone do rodziny lub rodu. Nato-
miast plemię najprawdopodobniej obchodziło święto zmarłych 
podobnie jak inne ludy indoeuropejskie na terenie Europy. Czy 
największe obchodzili ostatniego dnia października i pierwszego 
dnia listopada? Tak czynili Celtowie (święto Samhain), a także 
bliscy Prasłowianom Łotysze i Litwini (święto Vėelinės). Wska-
zówką też jest folklorystyczna pozostałość Dziadów i fakt, że 
chrześcijanie w tym czasie ustanowili święto Wszystkich Świę-
tych (nie uczyniliby tego, gdyby w tym czasie Słowianie nie ob-
chodzili swojego święta zmarłych – w Biblii nie ma wskazówek, 
że akurat ten dzień i ta noc miałaby mieć coś wspólnego ze świę-
towaniem dotyczącym zmarłych; twórcy Biblii – judaiści 
i pierwsi chrześcijanie – mieli swój kalendarz świąt odpowiada-
jący naturalnemu środowisku półpustyni Synaj, Palestyny 
i Rzymu)14.    

Pobyty dawnych Słowian przy grobach zatem były często 
huczne. Ich metafizyka nie zawierała tezy, że śmierć jest czymś 
jednoznacznie złym. Nadto, obok koncepcji więzi, mieli też kon-
cepcję ponownego rodzenia się duszy – lub jej części – wraz 
z ciałem na tym świecie. To znów zakłada cykliczność przemian 
bytu i model cyklicznego płynięcia czasu. Takie koncepcje meta-
fizyczne uspokajają umysły. Żegnanie się z życiem jest żegna-
niem się częściowym, nie całościowym i ostatecznym. Nie przyj-
mowali koncepcji, że świat podziemny jest zły (tej koncepcji nie 
znano też w szamanizmie). Skoro tak, to nie widzieli powodu, by 
smucić się dlatego, że myślą o zmarłych i odnawiają z nimi więź. 
Nie znaczy to, że po śmierci bliskiej osoby nie odczuwali smutku, 
żalu, że nie mieli żałoby (według niektórych kronikarzy, 
w najstarszym okresie wśród tych Prasłowian, którzy sąsiado-
wali z Bizancjum, zdarzały się nawet samobójstwa żon). Rzecz 
w tym, że do faktu śmierci i do poczucia straty, smutku i żalu 
dodawali przemyślenia metafizyczne, o których piszemy, inne 
przemyślenia niż dziś dominujące w kulturze Zachodu. Podcho-
dzenie do śmierci dawnych Słowian było bardziej złożone niż 
dominujące dziś na Zachodzie, bardziej całościowe i bardziej po-
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głębione. (Występowanie jednej czy tylko dwóch emocji, tj. 
smutku i żalu, obezwładnia człowieka. Umysł i inne składowe 
podmiotu ludzkiego są wtedy przez te niezwykle silne emocje 
blokowane. Jedna, dwie niezwykle silne, paraliżujące emocje nie 
muszą oznaczać głębi przeżyć. Aby to objaśnić, trzeba użyć filo-
zofii człowieka uwzględniającej wiele jego składowych). 

 
Wierzono, że dusze niektórych ludzi po śmierci nie przekra-

czają granicy świata zmarłych lub tylko po części odchodzą do-
kądś poza świat ludzki, a po części pozostają, wbrew sobie, 
w świecie ludzkim. Za takie dusze uznawano dusze ludzi zmar-
łych śmiercią gwałtowną, niezwyczajną, a więc samobójców (o ile 
były to samobójstwa czysto prywatne, egoistyczne), ofiar mor-
derstw (ale nie zabitych podczas walki), noworodków15, spędzo-
nych płodów i tych, którzy nie zostali pożegnani. Takie dusze 
ujawniały się jako duchy wodne, topielcy, niekiedy jako strzygi 
i wąpierze. Stosowano zabiegi, na przykład nakładano na groby 
średniej wielkości kamienie – chodziło nie tyle o ciężar, ile 
o magiczną moc kamienia. Ale najczęściej starano się je obła-
skawić, co czyniono pozostawiając im nieco jedzenia lub picia, 
oddając pokłon, zapalając małe ognisko. Lęk nie był duży, skoro 
miejsca kojarzone z nimi dawni Słowianie odwiedzali zależnie od 
swoich potrzeb i spraw, na przykład zbierając grzyby i owoce 
lasu, łowiąc zwierzynę, kąpiąc się itd.    

Co da się powiedzieć o krainie, do której może udawać się to, 
co pozostaje po zmarłym? Dokąd szłaby jedna z dusz człowieka? 
Sądzimy, że dość trafnie na temat takiej krainy napisał Andrzej 
Szyjewski: „Słowianie początkowo nie rozróżniali raju i piekła, 
istniał jeden «zaświat» otaczający «nasz świat», pozaziemski Wy-
raj, Raj, Irij. Mieścił się gdzieś za wodami (zwłaszcza Mleczną 
Drogą), w postaci odmętu wciągającego na dno wiru wodnego. 
Poza duszami zmarłych odchodziły tam na zimę ptaki i węże. 
Później zaświaty uległy zwielokrotnieniu. Poza Niebem spośród 
tych krain «zaświatowych» […] zwrócić uwagę należy na Raj (czy 
też wyraj) oraz krainę zmarłych, określaną prawdopodobnie jako 
Nawie”. Wyraj, Raj, Irij (od prasł. *rajb bądź słow. rój; języko-
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znawcy wskazują na irański źródłosłów rayi w rozumieniu «bo-
gactwo, szczęście») to kraina, w której przede wszystkim prze-
bywają ptaki odlatujące tam na zimę. Po spędzeniu pory zamie-
rania i zabójczych mrozów w zaświatach ptaki wędrowne powra-
cały na ziemię, a ich pojawienie się oznaczało zwycięstwo nad 
śmiercią i przyjście wiosny. Analogicznie wyobrażano sobie losy 
dusz zmarłych”16.  

Z metafizycznego punktu widzenia nierozróżnianie raju 
i piekła jest bardziej dojrzałe niż rozróżnianie (takie rozróżnia-
nie służy głównie zabiegom moralnym i społecznym: strasze-
niem karami za prowadzenie się niezgodne z danymi obyczaja-
mi, z życzeniami rządzących itp.).  

Obok myślenia o zaświatach, o których mówi powyższy cytat, 
jest wśród dawnych Słowian drugi sposób myślenia związany 
z wiarą bardziej ludową (która przetrwała do XX wieku). We-
dług tego drugiego: dusze idą do ziemi; po śmierci idzie się „do 
piachu” (w polskiej kulturze ludowej piasek jest od dawna koja-
rzony z mogiłą, nadto piach to dla Słowian także pramateria 
bądź praziemia). I z ziemi co jakiś czas wychodzą, a z niej wy-
chodząc, odradzają się w potomkach. Prawdopodobnie wierzyli, 
że coś z nich odradza się nie tylko w potomkach, lecz 
i w niektórych innych istotach żywych17. Dokładniej mówiąc, „do 
piachu” idą i ciała, i dusze. Następuje swoiste wtopienie się 
w ziemię, pójście w objęcia Matki Ziemi. Dawni Słowianie jeśli 
nie palili zwłok, to ciało wkładali do ziemi bez trumny (trumna, 
rodzaj izolacji w stosunku do ziemi, to późniejsze, obce rozwią-
zanie). 

Pierwszy sposób myślenia i wierzenia (ten z wyrajem 
i piekłem – by jeszcze nawiązać do powyższego cytatu) jest bliż-
szy indoeuropejskiej filozofii i religii. Ale drugi (dusze udają się 
do ziemi) jest chyba bardziej prasłowiański. Drugi jest bardziej 
zdroworozsądkowy, prostszy, bez imaginacyjnej nadaktywności 
i bez fideistycznej egzaltacji. Dorzućmy komentująco: daje się 
lepiej uzasadnić – i filozoficznie, i zdroworozsądkowo – niż 
pierwszy. Pewna liczba umysłów tworzy koncepcje zaświatów, 
ale są to umysły tylko pewnego procentu ludzi. Większości ludzi 
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wystarcza zdroworozsądkowe podejście, nie mają żądzy nie-
śmiertelności, nie cierpią na obsesję zachowania własnego „ja” 
po śmierci, wystarcza im myśleć, że idzie się „do ziemi”, „do pia-
chu”.   

Nie ma zatem pewności, czy Prasłowianie wierzyli, że jako 
zmarli wracają tylko do łona Matki Ziemi, czy też do jakiejś kra-
iny umarłych. I ta niepewność ma swoje plusy: zostawia obie 
możliwości do preferowania danej osobie. Najprawdopodobniej 
umyślnie nie zostały one przez nich doprecyzowane. W takim 
niedoprecyzowaniu jest respekt wobec wolności przeżyć ducho-
wych. W obrębie metafizyki nie ma podstaw do upierania się, by 
wszyscy obowiązkowo wierzyli w jedną możliwość. 

Uszczegówieniem idei powracania indywiduum do życia jest, 
wspomniana wyżej idea odradzania się bądź reinkarnacji. Nie 
dysponujemy pisemnymi przekazami o tym, jak rozumieli ją 
dawni Słowianie. Możemy jednak formułować niebezpodstawne 
przypuszczenia na ten temat; ogólnie wiemy, że wszystkie ludy 
indoeuropejskie ideę tę miały (i te, które do dziś kontynuują 
swoją tradycję – mają). Można ją wyłuskiwać z jej ludowej trans-
formacji, w której jakoś powielany jest stary wzorzec wierzenio-
wy. Znajdujemy tę ideę w paraleli do odradzania się roślin. 
Przykład: na drewnie w kształcie talerza – sporządzonym w XX 
wieku – wyryto (metodą wypalania konturów) figurę: ze środka 
wybiega siedem przypominających kwiaty odnóg, wraz 
z towarzyszącymi liniami krzywymi, które nasuwają skojarzenie 
z polami napięć działającymi w kontekście tego, co się rozwija. 
Po przedstawianiu ich rozwijania się (na kilku kolejnych ta-
lerzach mających coraz większe średnice), ich zakwitnięcia (i 
w domyśle przekwitnięcia) pojawiają się zminiaturyzowane figu-
ry: mały środek z małymi odnogami, których jest tyle samo co 
w dużej figurze (zob. aneks). Paralelnie do nich musiano koncy-
pować odradzanie się indywiduów ludzkich. 

 
 

3. Kilka tematów związanych z metafizycznością    



47 
 

Walor metafizyczny miał ogień. Wiązano go też z życiem. 
Szczególnie ceniono „ogień żywy”, czyli uzyskiwany przez tarcie 
o siebie dwóch kawałków drewna. Nazywano go „świętym 
ogniem” (Huculi, żyjący w Beskidach i wschodnich Karpatach, 
zachowali ciągłość takiego nazywania do połowy XX wieku). Nie-
cono go w sprzyjających okolicznościach – kiedy rozpoczynano 
rok, kiedy zakładano nowe domostwo, i w trudnych okoliczno-
ściach, na przykład gdy groziła zaraza. Ciągle płonące ognisko 
w świątyni lub dowolnym miejscu kultowym nazywane było wa-
trą. Nie trzeba chyba dodawać, że dawni Słowianie nie wiązaliby 
ognia z wyobrażeniem miejsca potępienia („piekła” religii chrze-
ścijańskiej czy buddyjskiej), gdyż ogień miał jednoznacznie pozy-
tywną funkcję; kojarzenie ognia z miejscem potępienia to według 
nich byłaby deprecjacja ognia, jego desakralizacja. Jak wiele on 
znaczył, widać też po tym, że przysięga wymagała odniesienia 
się do ognia bądź Słońca; w folklorze przez wieki zachowało się 
przekonanie, że ogień nie chce przyjąć ciała krzywoprzysiężcy. 
Arabsko-muzułmańscy kronikarze wyrażali się o Słowianach: 
„Wszyscy oni są czcicielami ogni (‘abda nirān)”18.   

Ogień przedstawiany jako bóg to Swarożyc. Na ile ogień był 
utożsamiany z bogiem Słońca, którym był Dażbóg (na Rusi – 
Dadźbóg) niełatwo orzec. Chociaż zapewne z czasem Swarożyca 
rozumiano również jako boga Słońca. Jest o tym kilka przeka-
zów (nie musimy ich tutaj przytaczać, odsyłając do książek in-
nych autorów). Pomocnikiem Swarożyca – może mającym status 
demona ognia – mógł być Kupało. Interesując się metafizyką, 
trzeba postawić pytanie o rozumienie i przeżywanie ognia. Ma-
my ogień zwykły, obserwujemy go oczami, czujemy na skórze, 
wąchamy jego zapach wraz z dymem. Ale zwykły ogień to jeszcze 
nie metafizyczność. Metafizyczność wymaga ognia niezwykłe-
go w ogniu zwykłym, czyli ognia świętego lub boskiego. Wypa-
trywać w zwykłym ogniu ognia niezwykłego – to jest głębokie 
przeżycie metafizyczne. Prasłowianie używali na co dzień ognia 
w tym pierwszym sensie, zwykłym, a byli jego periodycznymi 
czcicielami w tym drugim sensie, metafizycznym.  
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Skoro ogień, to także to, co po nim zostaje – popiół. Popiół 
miał dla dawnych Słowian – w kilku kontekstach (nie we 
wszystkich) – walor świętości. Nie tylko resztki po spaleniu ciała 
zmarłego stawały się popiołem. Popiół miał właściwość oczysz-
czającą. Co więcej, popiołem – jako śladem świętego ognia 
i śladem przodków – witano noworodka. Aleksander Brückner 
donosi o zwyczaju ciągnącym się do XIX wieku na terenie Rosji, 
Czech i Polski: „Odwiedzają położnicę i przynoszą jej wiktuały 
«na popielniki» lub «popieliny» (w poznańskim i kaliskim) […]. 
Popieliny przezwano od popiołu, jakim odwiedzające kumoszki 
położnicę i noworodka posypywały, dla «recepcji», dla przyjęcia 
go do ogniska domowego”. Autor ten podaje też przykład roli, 
jaką ma popiół w przyjmowaniu w innych sferach życia: „w kie-
leckiem karbowy nowym parobkom popiołem posypuje nogi dla 
dobra służby, podobnie robią kurom”19. Ten, kto dziś wyrzuca 
popiół z pieca, z dobrego spalania (a więc drewna, węgla), łatwo 
odczuwa coś z mocy, jaka jeszcze drzemie w popiole.  

 
* 

Częścią koncepcji i wierzeń metafizycznych były zabiegi 
ofiarnicze. Chodziło – jak we wszystkich kulturach – 
o potwierdzenie związku własnego życia z tym co ponadludzkie 
lub o przywołanie tego związku. Dawni Słowianie szczególną 
wagę przykładali do pomyślności w przedsięwzięciach (od osobi-
stych, przez rodzinne, po plemienne), do urodzajnych plonów 
i do dobrego chowu zwierząt. Składano też ofiary na rzecz szero-
ko rozumianej miłości – w tym sensie, że praktykowano magię 
miłości, najbardziej magię płodności. Tak w ogóle ofiara wystę-
puje wraz z magią. W magii upraw decydująca była próba wpły-
nięcia na „zachowanie się” deszczu i słońca. Ziemi składano wio-
senną ofiarę – dziedzictwo to częściowo zachowało się w rytuale 
święcenia potraw podczas chrześcijańskiej Wielkanocy. Inny 
przykład obrządku to występujące jeszcze w XIX wieku tzw. ta-
rzanie się. Na wiosnę niektórzy mężczyźni tarzali się po zaora-
nej ziemi tak, by oddać jej swoje nasienie, co miało wspomagać 
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zapładnianie ziemi przez Słońce i polepszać przyszłe plony. Na 
Rusi i w Serbii istniał zwyczaj całowania ornej ziemi. Pierwsze 
kłosy ścinano sierpem, nie kosą. A trochę ziaren uzyskiwanych 
z pierwszego ścięcia było rozsypywane na krawędzi pola lub 
w jego narożniku. 

Składano ofiary z wołu, w najstarszym okresie słowiańszczy-
zny zaś z tura. Trzeba pamiętać, że ludy indoeuropejskie składa-
jąc ofiary z dużych zwierząt, prawie całe mięso przeznaczali na 
ucztę i jako dar dla kapłanów. Ofiarowywano też ptactwo. Jest 
doniesienie zakonnika: „o biedne kurczęta, które są zarzynane 
w ofierze bałwanom”20. Informację przekazaną przez niego 
przyjmujemy (z wdzięcznością), ale nie przyjmujemy stylu, 
w jakim ją przekazał. Utyskujący zakonnik (i w następnych 
zdaniach ostro piętnujący ofiarę z kurcząt) sam najprawdopo-
dobniej zjadł w ciągu swojego życia kilkaset kurcząt, 
i obserwował, jak jego współwyznawcy zjedli ich tysiące; nie szło 
mu o życie kurcząt, lecz o dewaluowanie prasłowiańskich rytua-
łów ofiarniczych. 

Ofiary – zwyczajem wszystkich ludów – były dla bogów 
i zarazem służyły samym ludziom. Składanie ofiary i obrzędowa 
uczta nazywała się żertwa (czasownik: żertwować) lub obiata. 
Przykład pochodzący od M. Stryjkowskiego:  

A miesiąca oktobra, gdy skończyli żniwa, 
Święto mieli, na które gotowali piwa, 
Ofiary z wszelkich rzeczy bogom swoim bili, 
A przez tydzień z żonami z onych ofiar żyli21. 
Inny kronikarz, M. Bielski, podaje przykład, jak z ofiar 

„przez całe trzy dni dobrej myśli byli”22. 
Ogólnie można się wyrazić, że wiele rytuałów i zachowań 

umetafizyczniano lub nieco zmieniając kąt patrzenia: sakralizo-
wano.   

 
* 

Dawni Słowianie mieli kapłanów i kapłanki, czyli osoby spe-
cjalizujące się w uprawianiu kultu. Na pewno od początku ist-
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niał kapłan ofiarnik, nazywany żercą (od starosłowiańskiego 
„żereć” – poświęcać, chwalić). „Żerca” to nazwa z Pomorza, u 
Słowian wschodnich odpowiadali im wołchwowie i kudiesnicy. 
Obok niego występował kapłan wróżbita. Opisów działalności 
kapłanów jest pewna liczba, nie musimy ich tutaj przytaczać 
(odsyłamy do innych książek). Opowiedzmy coś o kapłankach.  

Kobiety były kapłankami wieszczkami i wróżbitkami. Two-
rzyły mniej oficjalną warstwę osób specjalizujących się 
w sprawach duchowych i religijnych. Zazwyczaj były to kobiety 
starsze. Opracowały zwyczaj zwoływania się co pewien czas na 
spotkania, które trwały od kilku do kilkunastu dni. Przeprowa-
dzały wtedy rytuały na rzecz osób prywatnych, rodzin, wspólnot 
i plemienia. „Co dwadzieścia lat mają u nich miejsce czary za 
sprawą starych kobiet”23. Ta informacja pochodzi z XII wieku 
z południowej Rusi. W okresie wcześniejszym zwoływały spo-
tkania dużo częściej, prawdopodobnie nawet co miesiąc, według 
kalendarza księżycowego – przy pełni księżyca. Kobiety aktywne 
w ten sposób wywodziły się wprost z tradycji szamanistycznej 
i pozostawały jej ciągle bardziej wierne niż mężczyźni kapłani. 
Wraz z wieszczeniem i wróżeniem praktykowały akuszerkę, zio-
łolecznictwo i pomaganie we wszystkich innych schorzeniach, na 
przykład nastawiały kości, opatrywały rany. Kapłani również się 
tym zajmowali, ale w dużo mniejszym zakresie. Kapłanki 
wieszczki i wróżbitki współpracowały z kapłanami, tworzącymi 
oficjalną warstwę religii (choć zapewne od czasu do czasu wystę-
powały między nimi różnice zdań i interesów). Mogły być nazy-
wane „wieszczycami”, „wiedźmami” (to słowo wywodzi się od 
„wiedzieć”, najstarsze poświadczenie pochodzi z Rusi), „babami”, 
„matkami”, „szeptuchami”; na Ukrainie niekiedy używano wobec 
nich słowa „wołchwynie”, jednak pomimo tej szacownej nazwy 
(odpowiednika męskiego kapłana wołchwa) raczej nie należały 
do establishmentu tamtejszego społeczeństwa. Terminu „matki” 
użył między innymi J. Kochanowski w Pieśni świętojańskiej 
o sobótce (cytujemy ją niżej) – nie wiemy, czy miał na myśli 
matki biologiczno-społeczne, czy właśnie pozostałość kapłanek; 
również tego terminu użył W. Goethe, a trzeba pamiętać, że 
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tworzył na obszarach, na których jeszcze odzywało się echo mi-
tów i rytuałów żyjących tam wcześniej Słowian. Późniejsi auto-
rzy używali zwykle nazwy „czarownice”; czy Słowianie sami 
z siebie używali tej nazwy, nie wiemy, prawdopodobnie tak, tyl-
ko nie w formie notorycznie negatywnej. O kapłankach wieszcz-
kach i wróżbitkach dowiadujemy się więcej od czasów, gdy Ko-
ściół i państwo feudalne zaczęli je eliminować. Aczkolwiek ci, 
którzy wtedy coś o nich napisali (np. w protokołach Inkwizycji), 
używali wyłącznie swoich kategorii i swojego nazewnictwa, od-
rzucając kategorie i nazewnictwo właściwe tym kapłankom i ich 
następczyniom, oraz ich religii i kulturze. Kapłanki kontynuo-
wały swoją działalność dłużej niż kapłani. Tak jest w przypadku 
aktywności mniej oficjalnych, bliższych codziennemu życiu ludu. 
Kontynuowały ją do XVII wieku, choć w formie nader okrojonej. 
Wśród Słowian najdłużej, w sposób potwierdzony, działały ka-
płanki na Morawach, w Białych Karpatach – do lat 70. XX wie-
ku; nazywano je tam „bohyně”/boginie, w sensie: będące 
w służbie boga24; ta nazwa chyba jednak nie sięga okresu pra-
słowiańskiego.  

Wydaje się, że wieszczeniem zajmowało się więcej kobiet niż 
mężczyzn. Jednym ze świadectw jest podanie z kroniki Kosmasa 
o tym, że trzy wieszczki i wróżbitki: Lubosza, Kazi i Tetka ura-
dziły, by Przemysła uczynić księciem Czechów25. O wpływach 
wieszczek na społeczeństwo można dziś powiedzieć następująco: 
nie miały tak marginalnego znaczenia, jak głosił Kościół, pań-
stwo feudalne i akademiccy historycy (bazujący wyłącznie na 
kronikach Kościoła i państwa feudalnego oraz na archeologii), 
ani tak dużego, jak głoszą feministki26. 

Wśród dawnych Słowian występowały zatem dwie warstwy 
kapłaństwa: oficjalna, sprawowana przez mężczyzn, 
i mniej oficjalna czy półoficjalna – sprawowana przez ko-
biety (ta druga zapewne też przez pewną liczbę mężczyzn). Obie 
współpracowały ze sobą dla dobra wspólnot, rodzin, plemienia 
i poszczególnych osób; dla dobra siebie samych zresztą też. A 
robienie czegoś i dla innych, i dla siebie jest lepsze, niż gdy de-
klaruje się, że robi się coś tylko dla innych (bo to nieprawda, 
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przynajmniej w sensie psychologicznym). Dwuwarstwowe ka-
płaństwo – to rozwiązanie mające pewną liczbę zalet.  

Z upływem czasu do funkcji ofiarnictwa i wróżbiarstwa ka-
płanów i kapłanek doszły inne funkcje. Opisano taką funkcję 
kapłanów, jak współorganizowanie życia plemiennego, w tym 
wśród Słowian połabskich – współorganizowanie wieców. Kolej-
ną funkcją było poświęcanie czasu namysłowi nad światem, 
ludźmi, innymi istotami żywymi i nad związkami między nimi – 
kapłan filozofujący; nie ciągle filozofujący, ale częściej 
i intensywniej niż pozostali współplemieńcy. Tę ostatnią funkcję 
przejmowali też wędrujący gęślarze, „dziady” i „baby”; na Ukra-
inie opowiadacz mitów, komentator życia nazywał się koszcziu-
nyk, u Hucułów naczelny pieśniarz nazywał się bereza (u bli-
skich Słowianom Prusów – wajdelota). Zachowało się 
w kronikach imię jednego z żerców, który słynął z mądrości – 
Bogumił Złotousty, zwany też Słowikiem, który żył w X wieku 
w Nowogrodzie na Rusi27; a najsłynniejszy z nich to Bojan. 

Niektórzy akademiccy historycy sądzą, że do IX wieku Pra-
słowianie nie mieli kapłanów/kapłanek, że pojawili się oni do-
piero od IX wieku. To jest nieprawdopodobne. Specjalizacja po-
legająca na sprawowaniu kultu występuje już u wielu szamanów 
i szamanek od czasów paleolitycznych – często utrzymywali się 
oni z datków za swoje świadczenia. Być może podczas gdy ple-
mię wędrowało, aktywność kapłańska ulegała zawężeniu (gdyż 
podczas wędrówki trzeba codziennie wykonywać mnóstwo 
pragmatycznych zajęć, nie ma stałego miejsca do odprawiania 
kultu itd.). Kiedy plemię osiadło na stałe, aktywność ta wzmac-
niała się, stawała się bardziej zinstytucjonalizowana. Stan ka-
płański jest rozbudowany wśród Indusów i był rozbudowany 
wśród starożytnych Irańczyków, z którymi Prasłowianie mieli 
wiele wspólnego. Przyjmujemy zatem, że od początku mieli oni 
kapłanów i kapłanki, którzy byli wspierani świadczeniami łożo-
nymi na nich przez część wspólnoty lub jej całą resztę28.   

 
* 

Czy bogowie i boginie są zhierarchizowani, czy nie? To pyta-
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nie ma, wbrew pozorom, niemałe znaczenie. Za odpowiedzią na 
„nie”, choćby roboczą, idą dalsze filozoficzne i teologiczne wnio-
ski. 

Słowianie wierzyli w wielu bogów i wiele bogiń. Taki typ re-
ligii nazywany jest przez religioznawców politeizmem. Politeizm 
może być 1) bez jednego bóstwa dominującego nad innymi lub 2) 
z takim bóstwem. Pierwsze stanowisko można nazywać politei-
zmem niehierarchicznym (egalitarnym, by nie rzec, wiecowym – 
od „wiec”), drugie – politeizmem hierarchicznym lub dominopoli-
teizmem (od: dominacja jednego bóstwa). W religii dawnych 
Słowian najprawdopodobniej realizowano i tę możliwość, i tę. 
Obie podtrzymywano przez wieki; raz jest bardziej przydatna ta, 
raz ta. Religia nie jest sprawą ścisłej prawdy; kto sądzi, że jest, 
ten nie rozumie sedna religii, i chyba też prawdy29. Można spy-
tać, czy lepszy jest politeizm niehierarchiczny, czy dominopolite-
izm. Sądzę, że dziś lepszy jest – i dla życia religijnego jednostki, 
i dla społeczeństwa – ten pierwszy. Ku interpretacji, że Słowia-
nie mieli jakieś naczelne bóstwo, bardziej skłaniają się ci, którzy 
zostali wychowani w religii typu monoteistycznego (i w jakiś 
sposób – świadomie lub podświadomie – przy niej trwają).  

Postawmy kolejne pytanie: czy napotykamy u dawnych Sło-
wian schemat dualizmu metafizycznego? To pytanie jest jeszcze 
ważniejsze od dopiero co omówionych; próbować na nie odpowie-
dzieć będziemy nie tylko w tym miejscu książki. Bóg Nieba Pe-
run walczy od czasu do czasu, właściwie periodycznie, ze Żmi-
jem-Smokiem. Ten drugi wiąże wody, których w następstwie 
brakuje na Ziemi. Perun uwalnia wody. Czy jest to ścieranie się 
dualistyczne? Czy ściera się dobro ze złem? Raczej nie. Żmij-
Smok jest też potrzebny w całości bytu. Wody, które nigdy nie 
byłyby wiązane, zalałyby ziemię; to, że co jakiś czas są wiązane, 
jest czymś pozytywnym lub neutralnym. Coś negatywnego dzia-
łoby się natomiast, gdyby były za długo związane. Żmij-Smok to 
jedna z sił niezbędnych30. Co do wężów i żmij – zarówno w ich 
symbolice, jak i realności – Prasłowianie przyjmowali ambiwa-
lentną postawę, ale nie ciągle. Węże były nawet jednymi 
z opiekunów domostw. Nie da się tej walki wtłoczyć w znany 
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nam dziś schemat dobro – zło. Tak kiepsko dawni Słowianie nie 
filozofowali. Rozumieli potrzebę sił negatywnych obok pozytyw-
nych i nie zmierzali do utożsamienia tego co negatywne ze złem 
w sensie moralnym i z brzydotą w sensie estetycznym. Niektó-
rzy bogowie czy Żmij-Smok mają cechy negatywne, ale „cechy 
negatywne” nie równa się „zło”.  

Podobnie nie był waloryzowany jako zły świat podziemny. 
Jak skonstatował A. Brückner: „Przed chrześcijaństwem ani 
Prus, ani Słowianin nic o piekle, ani o żadnym diable nie wie-
dzieli; naw ani siedziba welów nie są piekłem ani Weles diabłem, 
to są nabytki chrześcijańskie; raj, ruski wirej, oznacza tylko cie-
płe kraje, dokąd ptactwo dąży na zimę”31. Podkreślmy, że nie-
tworzenie koncepcji piekła, diabła (szatana), czy boga samego 
zła jest wyrazem zdrowej, a przynajmniej harmonijnej aktywno-
ści kulturowej. Propagowanie idei piekła, diabła, czy boga same-
go zła podniszcza radość życia, rujnuje zaufanie międzyludzkie, 
stymuluje umysły i psychiki – przez naśladownictwo – do agresji 
i pobudza skłonności sadystyczne.  

Zwiększenie negatywności świata podziemnego, a właściwie 
jego uzłowienie (od: zło) następuje u Słowian z czasem i staje się 
znaczne w ich kulturze ludowej; natomiast w kulturze prasło-
wiańskiej taka negatywizacja nie występuje lub jest niewielka. 
Wskazuje też na to fakt, że bies, czart, a nawet diabeł także 
w okresie późniejszym, po upadku prasłowiańskości nie uzyskał 
ważnego i zarazem strasznego znaczenia. 

Siły uosabiane jako Perun i Żmij-Smok (może też po części 
Weles, a na pewno późniejszy Bies/Czart) są antagonistyczne, 
ale ciągle ze sobą współpracują. Żmij-Smok wiąże nie tylko wo-
dy, lecz też ukrywa stada krów, a nawet kobiety. Perun uwalnia 
je. Żmij-Smok/Weles znów je ukrywa, a Perun znów je uwalnia, 
i tak na przemian. Czy świat zachowałby ład, gdyby nic nie było 
ukrywane w tym sensie? Gdyby krów było bez liku, zjadłyby całą 
trawę, gdyby kobiety były zawsze dostępne, to – biorąc przypa-
dek prokreacyjny pod rozwagę – urodziłyby takie mnóstwo dzie-
ci, że ludzkość nie miałaby czym się wyżywić. Gdyby wygrał jed-
noznacznie Żmij-Smok/Bies/Czart/Weles, nastąpiłby koniec 
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świata. Ale też – gdyby wygrał jednoznacznie Perun. Nadto 
w takim myśleniu i wierzeniu jest spora doza nadziei: nie ma 
w danym czasie wody, ale niedługo za sprawą Peruna będzie, 
nie mamy krów, ale kiedyś będziemy je mieć, kobiety są niedo-
stępne, ale kiedyś – pozostajemy przy punkcie widzenia męż-
czyzn – będą, i tak dalej. Jeśli powstał stan niekorzystny, to 
trzeba odczekać, aby zmienił się na lepszy, więcej nie trzeba 
robić, tylko odczekać, wystarczy być cierpliwym. To jest 
bardzo ważna część filozofii życia dawnych Słowian. W tej filozo-
fii życia nie stawia się na ćwiczenie woli, na dążenie za wszelką 
cenę do celu, na racjonalizację życia psychicznego (dziś wielu 
ludzi racjonalizuje życie psychiczne, przez co – między innymi – 
tłumi je i odbarwia).   

I małe interludium: najbardziej ulubionym ptakiem niemal 
wszystkich Słowian była jaskółka. Upostaciowiała dusze. Szyb-
ka, pełna wdzięku, lubiąca bliskość ludzi i użyteczna (śmigając 
tuż nad stadami bydła – na wybiegu i w zagrodzie – zdobywa 
pokarm polując na nękające je, jak i zresztą samego człowieka, 
muchy i inne owady). W magii przypisywano sercu jaskółki roz-
niecanie uczuć. Ceniono fakt uwicia gniazda przez jaskółkę na 
posągu bóstwa. Była ona, by się tak wyrazić, umetafizyczniana. 
Obok niej metafizyczne znaczenie miał kogut i rzadziej orzeł; 
główne skojarzenie związane z kogutem było – przywołuje słoń-
ce32. Do jaskółki symbolicznie zbliżony był gołąb. (Ptaki drapież-
ne, nazywane dziś szponiastymi, zaczęto bardziej cenić, gdy 
władcy przystąpili do tworzenia instytucji państwa).   

 
 

4. Oczyszczanie się i inne stany przejściowe 
W wierzeniach dawnych Słowian idea oczyszczenia jest po-

wiązana z kilkoma lub kilkunastoma zachowaniami 
i zjawiskami, które są zachowaniami i zjawiskami codziennego 
życia społecznego i osobistego. Idzie ciągle o oczyszczenie nie po 
śmierci, lecz podczas życia. 

Na boginię oczyszczenia trzeba typować postać nazywaną 
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Marzanną. Szczególne znaczenie miał obrzęd oczyszczenia wcze-
snowiosennego. Marzanna była boginią tylko częściowo powią-
zaną ze śmiercią – na tyle, na ile śmierć potrzebna jest 
w rytuałach oczyszczania się. Jedną ze wskazówek bardzo pozy-
tywnej roli Marzanny jest fakt utrzymywania się imienia Ma-
rzanna/Marzenna – na terenie Polski, Czech, Słowacji – przez 
tyle wieków. Jest to w istocie jedno z najpiękniejszych imion. 
Chyba nikt zdrowy mentalnie nie chciałby nadawać córce imie-
nia ściśle związanego ze śmiercią. Funkcja oczyszczająca Ma-
rzanny jest ważniejsza; skojarzenia ze śmiercią mogą być wtórne 
i późniejsze. Opowiadamy się za takim właśnie rozumieniem 
Marzanny: w pierwszym rzędzie jako bogini oczyszczania się, 
niekiedy zaś jako bogini oczyszczającej, dobrej śmierci (nie 
śmierci w ogóle). Czy w tym znaczeniu mogła być ona przywoły-
wana także w sytuacji, którą dziś nazywamy eutanazją? Nic 
temu nie przeczy.  

Jesteśmy zdania, że nazwa „topienie Marzanny” pochodzi 
z późnego okresu historii Słowian i sugeruje nieadekwatne utoż-
samienie kukły z boginią Marzanną, co dawniej byłoby obrazą 
bogini. Topiono bądź palono kukłę, a Marzanna była patronką 
tego obrzędu. Ewentualnie można by się wyrażać „kukła Ma-
rzanny” w formie dzierżawczej; nie kukła = Marzanna, lecz ku-
kła pochodząca od Marzanny. W topieniu czy paleniu kukły Ma-
rzanny nie można dopatrzyć się intencjonalnej agresji. Jest to 
raczej prośba: Odejdź, prosimy, wraz z…, wraz z tym, co nam już 
ciąży, czyli wraz z zimą, wraz z lękiem, poczuciem winy (jeśli 
kogoś skrzywdziliśmy). I jednocześnie towarzyszy temu reflek-
sja, że Marzanna dobrze nam służy, i że także zima jest po-
trzebna, a nawet będziemy za nią późnym latem tęsknić, zmę-
czeni pracami i działalnością pod prażącym słońcem. 

Palono lub topiono kukłę pod koniec przedwiośnia, i dziś 
także się to w pewnych miejscach czyni. Ale najprawdopodobniej 
odbywało się jej palenie lub topienie nie tylko w tym okresie, 
lecz w każdym, w którym zależało społeczności na oczyszczeniu 
się, a być może też oczyszczeniu osobistym, rodzinnym czy rodo-
wym. Czasem była to postać ulepiona z ostatniego śniegu, nie-
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rzadko kukła męska. Kukła męska była sporządzana na Śląsku, 
Słowacji, Morawach, na Bałkanach, na tych ostatnich zwano ją 
Germanem; w Siedmiogrodzie i Mołdawii używano nazwy Tra-
jan bądź Trojan (znów trzeba objaśnić, że dawniej zapewne: ku-
kła Trojana). 

Prasłowianie oczyszczanie siebie i świata wiązali bardziej 
z ziemią, wodą i ogniem, niż z samym Słońcem i samym świa-
tłem, co nie znaczy, że nie uwzględniali też Słońca i światła. Jak 
wiadomo, Słońce i światło jako oczyszczające bardziej preferowa-
li starożytni Grecy (głównym bogiem oczyszczenia był Apollon) 
czy Egipcjanie.   

Czas topienia bądź spalania kukły był też czasem wielkiego 
sprzątania i pierwszego długiego wietrzenia chat. 

Następny rytuał oczyszczenia odbywał się pod koniec kwiet-
nia. Smagano się wtedy nawzajem brzozowymi gałązkami. 
Oczyszczanie się szło w parze z dodawaniem sobie wiosenności 
w krwiobiegu; brzozowymi gałązkami uderzano również krowy 
przy pierwszym wypasie. Zwyczaj ten przetrwał do dziś 
w okrojonej formie pod nazwą „śmigus dyngus”; śmiganie trzeba 
rozumieć w znaczeniu: smaganie.     

Kolejny rytuał oczyszczenia: w noc Kupały odbywało się za-
równo skakanie przez ognisko, jak i kąpiel w wodzie (tam, gdzie 
warunki na to pozwalały) – kąpiel w wodzie i przenośnie: kąpiel 
w ogniu i dymie. Święto Kupały było zakotwiczone nie tylko 
w środkowym świecie, ale i w górnym (zob. rozdz. IV, 1). Przy-
puszcza się, że patronowały mu Plejady i Orion, które to gwiaz-
dozbiory pojawiają się na niebie przed letnim przesileniem i są 
wtedy dobrze widoczne33. 

Całkiem ważnym zachowaniem oczyszczającym były łaźnie 
parowe. Jest to oczyszczanie się w znaczeniu dbania o higienę 
i tym samym o zdrowie. Są informacje, że Prasłowianie zacho-
dzili do przydomowych łaźni często. Według relacji Ibrahima ibn 
Jakuba: „Nie mają oni łaźni [murowanej], lecz posługują się 
domkami z drzewa. Zatykają szpary w nim [drzewie] czymś, co 
bywa na ich drzewach, podobnym do wodorostów, [a co] oni na-
zywają: «mech». (…) Budują piec z kamienia w jednym rogu 
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i wycinają w górze na wprost niego okienko dla ujścia dymu. A 
gdy się [piec] rozgrzeje, zatykają owe okienko i zamykają drzwi 
domku. Wewnątrz znajdują się zbiorniki na wodę. Wodę tę leją 
na rozpalony piec i podnoszą się kłęby pary. Każdy z nich ma 
w ręku wiecheć z trawy [winnik], którym porusza powietrze 
i przyciąga je ku sobie. Wówczas otwierają się im pory 
i wychodzą zbędne substancje z ich ciał. Płyną z nich strugi [po-
tu] i nie zostaje na żadnym z nich ani śladu świerzbu czy strupa. 
Domek ten nazywają al-stba [izba]”34. Ale nie tylko higiena. 
Przebywanie w takiej łaźni wywoływało psychiczny i umysłowy 
stan zawieszenia w stosunku do codziennej realności, zacierała 
się granica między tym co zewnętrzne i wewnętrzne, jawą 
i snem, przeszłością i teraźniejszością. Wyróżniony kamień był 
dla Słowian reprezentantem mocy boskiej, a tutaj ten kamień 
był na dodatek wyciągnięty z ognia, woda spajała się z gorącem 
pochodzącym od żaru. Tego rodzaju łaźnie były budowane pod 
ziemią lub w niej zagłębione, co nasuwało skojarzenia 
z bliskością tego co chtoniczne. 

Inną formą oczyszczania się była przysięga, na mocy której 
odżegnywali się od zbiorowej odpowiedzialności za zbrodnię za-
mordowania kogoś (przez członka społeczności). Dotyczyło to 
funkcjonowania wspólnot terytorialno-sąsiedzkich. Oczyszczano 
się na trzecim wiecu (pierwsze dwa były poświęcone czynno-
ściom śledczym)35.   

W perspektywie metafizycznej moc oczyszczającą miały wody 
z pogranicza tego, co należy do świata środkowego (można się 
też wyrazić: tego co ziemskie) i zaświatowości. Są pewne poszla-
ki, że wyobrażano sobie, iż świat ludzki od Nawi (krainy zmar-
łych) oddziela rzeka oczyszczająca, rzeka ognista, rzeka przy-
najmniej częściowego zapomnienia. Udawanie się dusz do świa-
ta podziemnego było rozumiane jako pozbywanie się przez nie 
tego, co je obciążało. Czy na progu śmierci oczyszczała się każda 
dusza? Chyba tak, chociaż dusze tych, którzy nie zostali poże-
gnani oczyszczały się z opóźnieniem, wspomagane aktywnością 
rytualną. Nie ma żadnych sędziów, kar, nagród, wystarczy prze-
być tę rzekę. W metafizyce, w jej części dotyczącej losów po 
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śmierci, nie ma motywów zemsty, sado-masochistycznych wyob-
rażeń o znęcaniu się. Tak też ta metafizyka oddziałuje na ży-
wych i na ich filozofię życia. Naturalnie Prasłowianie, jak wszy-
scy, dobrze znali emocje złości czy pragnienie zemsty, ale teraz 
idzie o to, że nie wzmacniali tych starych ewolucyjnie emocji 
i zachowań swoją metafizyką i wiarą religijną. I takie nie-
wzmacnianie jest bardzo znaczącym dorobkiem metafizycznym 
i religijnym. 

Do rytuałów oczyszczenia trzeba naturalnie zaliczyć palenie 
ciał zmarłych (o którym pisaliśmy wyżej). Trzeba zaliczyć rów-
nież tę część kultu zmarłych, która polega na zapraszaniu dusz 
przodków do łaźni, aby się obmyły. Rozpalano w łaźni ogień 
i zostawiano ręczniki. Nadmienione jest o tym na przykład 
w „Słowie” Grigorija, rosyjskiego mnicha: „I ogniu Swarożycu 
modlą się i nawiom [duszom zmarłych] kąpiel czynią”36. Obja-
śnijmy, że pomagali oczyścić się duszom po to, by było im lżej 
w świecie podziemnym (a nie „z ziemskości”, nie „ze zła”, nie „z 
grzechów”). Chodziło o pomoc zarówno w uczynieniu dusz lżej-
szymi, jak i w tym, by bezpośrednie ich otoczenie było lekkie. Ta 
postawa odzywa się jeszcze do dziś w powiedzeniu „Niech ci 
ziemia lekką będzie” (nie wiązali z tym moralizowania, nie do-
dawali idei „zbawienia dusz”). Metafizyka prasłowiańska doty-
cząca umarłych jest spokojna, wyważona (nie ma w niej szarpa-
niny, sztucznych ekscytacji, żądzy moralizowania i chęci rozcią-
gania kontroli na dusze zmarłych). Odwoływano się do oczysz-
czającej mocy ognia podczas przyjmowania określonej postawy 
wobec trupów. Jeden z przykładów pochodzący z XIX wieku: „Po 
przyjściu do kuchni ci, którzy nieśli trumnę [kobiety], zaczęli 
przykładać ręce do [rozgrzanego] pieca, co zwykli czynić Ukraiń-
cy, gdy zobaczą nieboszczyka”37. Rytuał oczyszczenia dusz 
przodków służył równocześnie (a raczej w pierwszym rzędzie) 
oczyszczaniu się tych, którzy ten rytuał przeprowadzali i w nim 
uczestniczyli.    

 
* 

Człowiek i wspólnota nie żyje tylko w stabilnym układzie. 
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Jest Dziejba. A więc zmieniają się relacje, role, funkcje, procesy, 
a także rzeczy. W tym zmienianiu się są stany przejściowe – 
między jedną stabilnością a kolejną. 

Najważniejszy dla dawnych Słowian stan przejściowy to 
oczyszczanie się. Następne to: stan odurzenia i idący odrobinę 
dalej stan oszołomienia, następnie stany ekstazy i transu, 
a sporadycznie także szału.  

Wywoływanie psychicznego i umysłowego stanu zawieszenia 
powiązane było z doświadczaniem Natury-przyrody, przeżyciami 
religijnymi, zażywaniem środków odurzających i estetyką, 
zwłaszcza muzykowaniem i tańcem. Przykład ujęcia tego stanu 
mamy w bułgarskim przysłowiu: „Lud sviri, lud igraje, koj to 
gleda, um něma” („Obłąkany gra, obłąkany tańczy, kto na to 
patrzy, ten rozumu nie ma”)38. Grajek zatraca się w graniu, tań-
czący – w tańczeniu, słuchający i patrzący – w słuchaniu 
i w patrzeniu. Rozumy są odstawione na bok, zawieszone. Zasłu-
chanie, zapatrzenie, przeczuwanie płynącego życia 
i tajemniczości istnienia. 

Stan odurzenia wywoływano głównie alkoholem – piwem 
zwykłym (warzonym ze zbóż i chmielu) i miodem pitnym (tzw. 
syconym). Do piwa niekiedy dodawano zioła mające pewne wła-
ściwości halucynogenne, np. piołun. 

Ekstaza to pozostawienie na chwilę na boku swojej stabilnej 
tożsamości i roli społecznej; częściowe wychylenie się poza sie-
bie. Stanowi ekstazy służyły tańce, z rytmicznym muzykowa-
niem, śpiewy, napoje alkoholowe (oprócz piwa i miodu pitnego, 
także wino tam, gdzie na terenach słowiańskich rosły krzewy 
winogronowe lub można było wino uzyskać drogą handlową) 
i niekiedy być może zażywanie środka halucynogennego39. Z La-
topisów można wydobyć wiadomość, że wołchwowie potrafili – 
tańcząc w kółko i wirując wokół swojej osi oraz zażywając środki 
oszałamiające – wprowadzać się w stan ekstazy lub transu, wte-
dy też starali się wieszczyć i leczyć niektóre choroby.  

Przybliżmy trochę rolę tańczenia w wywoływaniu stanów 
przejściowych. Tańce były, jak w innych kulturach, dwojakiego 
rodzaju: zbiorowe i indywidualne. Pierwszy to korowód; brały 
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w nim udział obie płcie, niekiedy mężczyźni tańczyli osobno, 
kobiety osobno. Korowód najczęściej wiedziono przy ogniskach. 
Ważny był taniec po okręgu, zwany „kołem”. W południowosło-
wiańskich językach takie koło to „choro” (wyraz ma ten sam 
rdzeń co greckie „chorós”; czy pochodzi z języka praindoeuropej-
skiego, czy Słowianie przejęli go od Greków, trudno orzec). W 
Serbii popularny był „vrzino kolo”, „kręcące się koło”. Taniec 
kobiet kołem przy ognisku, z towarzyszeniem pieśni, odbywał się 
w nastroju powagi. Kobiety przepasane były piołunem (inaczej 
zwanym bylicą piołunem, Artemisia absinthium), uznawanym 
za ziele zarówno lecznicze, jak i magiczne. Jedną z odmian „ko-
la” jest, zachowane w Serbii do dziś, tańczenie-przytupywanie 
z wczuwaniem się w magiczność kręgu, którego nie można sa-
memu opuścić ani dać się z niego usunąć, aż do zakończenia 
tańca przez wszystkich40.  

Indywidualny taniec był albo spokojny, luźny, albo eksta-
tyczny (a może pod koniec również transowy). Ten drugi typ tań-
ca to – jak wyrażali się piszący w średniowieczu kapłani prawo-
sławni – „vertimoe plasanie”, zawrotne pląsy. Szczególnie wyko-
nywali je wołchwowie. Historycy dostrzegają tu wpływ tradycji 
szamanizmu, zwłaszcza ugrofińskiego i prototureckiego, i mają 
rację.     

Wywoływaniu stanów odmiennych służyło, znane wszystkim, 
kręcenie się wokół własnej osi. Na Rusi jeszcze w XV wieku pop 
narzekał: „do dziś oddają cześć perepłutu [bóg losu] […] 
i obracając się, wiercąc się [vertjačesja] przepijają doń 
w rogach41.   

Zachowały się opisy wprawiania się również w stan szału. 
Stan szału był wywoływany między innymi w skrajnie trudnych 
okolicznościach, zwłaszcza występowania zarazy. Dotyczy to 
jednak późniejszych wieków, po powstaniu miast (w najstarszym 
okresie rozpowszechnianie się zarazy było nieprawdopodobne, 
gdyż zaludnienie było niewielkie). Oto opis z terenów Rosji po-
dany przez prawosławnego korespondenta Towarzystwa Geogra-
ficznego w 1851 roku: „Trudno w całej pełni wyrazić, jakie nie-
przyzwoitości i nieprzystojności towarzyszą temu antychrześci-
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jańskiemu, pogańskiemu ich obrzędowi!... Zapominają 
o wstydzie właściwym kobietom i w samych koszulach, 
z rozpuszczonymi włosami skaczą wokół ciągniętej sochy wier-
chem na kijach, miotłach, widłach i ożogach, uderzając w fajerki, 
szybry do pieców i patelnie, wyjąc jakieś obrzydliwe pieśni, ha-
łas, podnoszą przy tym tak silny, że słychać wszystko na dwie, 
trzy wiorsty wokoło. Wyobrażają sobie, że krowia śmierć [zara-
za] chodzi po świecie w jakiejś widomej postaci i przybiera różne 
kształty. […] Na zakończenie wszystkiego zakopują na skraju 
słobody do ziemi żywcem czarnego szczeniaka, czarnego kota 
i czarnego koguta”42. Zauważmy znów wiodącą rolę kobiet. 

Natomiast raczej nie występowało u Prasłowian wprowadza-
nie się w szał wojowników (jak jest to potwierdzone u Sarmatów, 
Germanów i Wikingów).   

Stany zawieszenia i oszołomienia, ekstazy, transu 
i zwłaszcza szału można wpisać w podstawową zasadę filozofii 
życia, ontologii, metafizyki i religii Prasłowian: równowaga mię-
dzy dolnym i górnym światem. Te stany korespondują ze świa-
tem dolnym, chtonicznym.   

 
Sądzimy, że trzeba jeszcze opisać stan związany 

z kluczeniem wokół tego co niecodzienne, z poszukiwaniem 
punktu orientacyjnego i z poddawaniem się próbie. 

Byciu poddawanym próbie patronował Weles, niekiedy też 
Perun. W tradycji folklorystycznej głównymi postaciami wysta-
wiającymi na próbę są Baba Jaga i czart (zob. niżej). Przynajm-
niej niektórzy dawni Słowianie byli namawiani do przejścia 
przez próbę inteligencji, sprytu, cierpliwości. Poddawali się wy-
pytywaniu, odgadywaniu zagadek, spełnianiu próśb, wykony-
waniu określonych zadań43. Na ile przejście przez próbę było 
częścią rytuałów inicjacyjnych niełatwo dziś orzec.     

Według baśni, Baba Jaga przebywa w głębi lasu na polanie. 
Zajmuje specyficzną chatkę. Dociera się do niej 
w skomplikowany sposób, ryzykując. Baba Jaga nie daje się po-
dejść, od razu sprawdza inteligencję i spryt przybyłego. Ma ce-
chy pozytywne i negatywne, na przykład jest darczyńcą, walcząc 
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z bohaterami sprawdza ich siłę i wytrwałość. W jednej 
z rosyjskich bajek Baba Jaga uciekając – rzekomo – przed boha-
terem – ukazuje mu drogę do świata podziemnego. Docieranie 
do chatki Baby Jagi ma wiele znamion sytuacji labiryntowej. 
Ścieżki leśne łatwo dają się zinterpretować jako odcinki labiryn-
tu. Znajdująca się w centrum chatka stoi na kurzych nogach. Z 
tymi nogami można powiązać ideę, że centrum, wokół którego 
się kluczy, nie zawsze jest w jednym i tym samym miejscu, że 
może kroczyć jak kura stosownie do Dziejby bytu. Poddawanie 
się próbie to rozległy temat, tutaj poruszamy go zupełnie po-
bieżnie.  

   
 

5. O roli miejsc kultowych i aktywności wróżbiar-
skiej  

Poszczególne skupiska wsi i osad miały własne miejsca kul-
tu, w których czczono preferowane przez siebie bóstwa. To była 
realna, oddolna tolerancja religijna. Co do miejsc uprawiania 
kultu najpierw trzeba wymienić dom i zagrodę. Rytuały dotyczą-
ce bóstw domowych odprawiano chętnie. Zwykle w narożnikach 
izb. Wiązało się to z wiarą w jakiś rodzaj obecności duchów 
przodków wśród żywych. Następnie były to adaptowane do celów 
sakralnych miejsca w naturze bez specjalnego wydzielenia; czę-
ściej jednak były to miejsca wydzielone – kamiennym wałem lub 
drewnianym płotem. Były to też oczywiście świątynie. Stawiano 
je bez dachu i z dachem; najczęściej z drewna i elementów zwie-
rzęcych, szczególnie rogów. Jako ołtarz używany był duży ka-
mień44.  

W obrębie osad stawiano kąciny. To rodzaj słowiańskich 
sanktuariów. Nazwa pochodzi od kąta bądź zakątka. Na przy-
kład – od narożnika pola ornego wrzynającego się w las, od po-
bocza na rozstaju dróg. Kąt bądź zakątek był miejscem, 
w którym zatrzymywała się siła ożywiająca, a nawet – jak wie-
rzono – kumulowała się. Przestrzeń kącin była ograniczona 
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drewnianym płotem, rzędami pali, rowami, ułożonymi w krąg 
kamieniami. Kąciny wznoszono zazwyczaj tak, by miały do nich 
dostęp promienie słońca od jego strony wschodzenia. Często za-
miast ścian wisiały kilimy, które odsuwano, by promienie ła-
twiej docierały do figur bogów. Kąciny były też miejscem azylu 
i spotkań wiecowych. Rozstaj dróg miał dla Prasłowian wartość 
religijną – tam chętnie stawiali kąciny, w pobliżu lubili umiesz-
czać domki z prochami zmarłych, tam podczas Zaduszek palili 
stosy drew, w Polsce zwane „grumadkami”, by dusze zmarłych 
łatwiej odnajdowały kierunek i by mogły się ogrzać. Rozstaje 
dróg nie tylko wyprowadzają, ale i sprowadzają, nie tylko odda-
lają od domu, ale i zbliżają do domu – zależnie od kierunku wę-
drowania i sposobu patrzenia. (Przesądy, że na rozstajach dróg 
czarownice zakopują szkodzące mikstury, że napadają na ludzi – 
to późniejszy wtręt mający za cel osłabienie ważnej roli dróg 
rozstajnych i zdezorientowanie ludzi wierzących według starej 
religii).       

W sięgającej najdalej wstecz starożytności dominowały miej-
sca kultu pod otwartym niebem. Natomiast po przemieszczeniu 
się Prasłowian w kierunku zachodnim i południowym (na tere-
nie Europy) przekazy mówią o świątyniach jako budowlach 
drewnianych. Nie ograniczano się jednak tylko do drewna jako 
materiału budulcowego. Chram w miejscowości Busziwiśka 
w pobliżu Jampola na Ukrainie był z kamienia, a dach miał 
z dębowego gontu (jego pozostałości odkryto w 1884 roku); ka-
mienna też była świątynia wystawiona we Wrocławiu w latach 
30. XI wieku (jej fundamenty odkryto w latach 90. XX wieku). 

W świątyniach sypano do ognia lub do żaru z węgla drzew-
nego suszone zioła, by wnętrze wypełniał oszałamiający zapach, 
zwłaszcza gdy wróżono. Przytoczmy, dla uplastycznienia naszej 
narracji, pisarską wizję: „Na wielkim kamieniu u wrót świątyni 
siedział wróż w białej chlamidzie, z siwą brodą i długimi włosa-
mi, na których miał skórzaną przepaskę z kawałkiem bursztynu 
[…].  

– Czego chcecie? – Zapytał je cicho.  
– Prawdy – odpowiedziała Helgunda, bo tak jej kazała rzec 
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Miłka. Helgunda nigdy jeszcze nie była w kącinie. Miłka chodzi-
ła tam wiele razy.   

Helgunda podała wróżowi dzban z miodem i on podniósł się 
z kamienia, i poprowadził ją do wnętrza świątyni, gdzie na środ-
ku żarzyło się obłożone kamieniami palenisko. Nie dokładano do 
niego bierwion, a tylko węgiel drzewny, aby nie było dymu. Na-
tomiast na żar sypano suszone zioła, przez co wnętrze świątyni 
wypełniał zapach powodujący chwilami zawrót głowy, a nawet 
zamroczenie.  

– Padnijcie na twarz – rozkazał wróż. 
A kiedy to uczyniły, odsunął czerwoną draperię i pokazał im 

stojący w kącie czarny drewniany posag o ślepych oczach 
i głębokich oczodołach. Rysy całej  twarzy były ledwo dostrze-
galne, ponieważ bóg był bardzo stary, zniszczony przez deszcze 
i śniegi. Ale Helgunda poczuła, że od tej czarnej postaci bije ja-
kaś ogromna siła. 

– Patrz – szepnął wróż Helgundzie. 
Do ogromnego srebrnego rogu zawieszonego na karku posą-

gu wlał z dzbana przyniesiony przez nią miód. Cała zawartość 
dzbana zniknęła w tym rogu i nie ulała się na ziemię ani kropla. 
Kłaniając się nieustannie bogowi, wróż zajrzał do rogu, później 
odwrócił się do Helgundy…”45. Nie mamy doniesień o składzie 
ziół wrzucanych do ognia w chramie. Najbardziej prawdopodob-
ne jest, że wrzucany był, między innymi, suszony piołun, po-
wszechnie stosowany wśród ludów indoeuropejskich (i oczywi-
ście nie tylko wśród nich).   

Aktywność wróżbiarską można interpretować w sposób pro-
sty, zawężony do magii mitu i wiary, a można w sposób 
uwzględniający racjonalność i umysłowy spryt.    

Wróżenie odgrywało znaczną rolę. Było jednym z głównych 
sposobów komunikowania się z bogami i boginiami. Chętnie sto-
sowano losowanie. Saxo Gramatyk zanotował: „Znali też loso-
wanie. Rzucali mianowicie trzy kawałki drewna, z jednej strony 
białe, a z drugiej czarne, i określali powodzenie białymi, 
a niepowodzenie czarnymi”46. Ta informacja dotyczy Arkony, ale 
odmian losowania było wiele. Nie tylko w obrębie wróżbiarstwa 
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kultowego. Tenże kronikarz informuje o praktykach 
w codziennym życiu: „Nawet kobiety nie stroniły od oddawania 
się takim praktykom. Gdy siadały przy palenisku, czasami robi-
ły przypadkowe kreski w popiele i liczyły je razem, jeżeli liczba 
była parzysta, wierzyły one, że wróżyło to szczęście, gdy była 
nieparzysta, brały to za zły znak”47. Wróżenie, a szczególnie lo-
sowanie, odciąża umysł i psychikę w podejmowaniu trudnych, 
ryzykownych decyzji, czyni miejsce dla przypadkowości, pozwala 
odczekać, aż nadejdzie być może bardziej sprzyjająca chwila. W 
każdym razie wróżąc, nie stawia się na sam rozum. O jeszcze 
jednym zachowaniu będącym częścią wróżenia mamy wzmiankę: 
„Po zabiciu ofiarnego zwierzęcia kapłan kosztuje jego krwi, by 
stać się wrażliwszym na wieszcze natchnienie”48. Prawdopodob-
nie wróżono z mgły unoszącej się nad powierzchnią jezior, rzek 
i stawów, a tym bardziej z dymu. Ze wzmianki o Słowianach 
zrzeszonych w związku lucickim, o których Thietmar napisał, że 
wierzą, iż z jeziora wyłania się „potężny odyniec”49, można wno-
sić, że mgłą lub dymem posługiwano się. Można przyjąć, że ka-
płani byli w stanie zaaranżować kształt dzika, konia lub byka. 
Jeśli posługiwali się dymem, to mogli kształt przypominający 
wielkie zwierzę uzyskiwać z dymu z rozpalanych na tratwach 
ognisk, do których wrzucali, dla uzyskania zabarwienia, odpo-
wiednie rośliny. Byłby to więc również rodzaj widowiska. Można 
nadto domniemywać, że wróżono z linii pęknięć lodu na przed-
wiosennej powierzchni jezior, rzek i stawów.  

 
* 

Należy zwrócić uwagę na święte gaje i ich wpływ na myśle-
nie o świecie i o człowieku. Słowiański termin „bugaj” jest za-
pewne skrótem od nazwy buh gaj („bůh” to bóg – jeszcze dziś 
w języku czeskim tak się to słowo wymawia), a więc: boski gaj 
czy raczej gaj boga (poświęcony bogu). Kronikarsko potwierdzo-
nym przykładem jest dębowy gaj w Wagrii (w obecnej Meklem-
burgii), o którym donosi Helmold – szumiał tam do roku 1156; 
inny przykład: centrum świątynne w Radogoszczy „otacza ze-
wsząd wielka puszcza ręką mieszkańców nietknięta i czczona”50. 
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Patrzeć, od czasu do czasu, na świat i na siebie poprzez święty 
gaj to uczyć się żyć w stylu uwzględniającym i to co przyrodni-
cze, i to co metafizyczne.  
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Przypisy do rozdz. III 
 

1 A. Naruszewicz, Historia narodu polskiego, t. II. Długosz używa zwrotu  
deus vitae, można jednak przyjąć, że miał na myśli również  vis vitae.  
2 A.S. Kajsarow, Mitologia słowiańska i ruska, Armoryka, Sandomierz, s. 
97. Tę wzmiankę Kajsarow podaje za Helmoldem. 
3 To imię podał O. Kolberg za XIX-wiecznym czasopismem „Lud” 
(XI, s. 149) (O. Kolberg, Mazowsze, w: tegoż, Dzieła wszystkie t. 
28, cz. V, Wrocław, Poznań 1964, s. 111). Jeśli imię „Żywiena” 
zostało usłyszane przez XIX-wiecznych lub wcześniejszych ob-
serwatorów kultury ludowej, to by znaczyło, że jest starosło-
wiańskie (chłopi raczej nie czytali napisanych po łacinie kronik, 
by zaznajomić się z tym imieniem). Pewnym echem imienia „Si-
we” może być wzmianka, że w Święto Godne „Siwilije” przędzie 
nici (za kobiety) (zob. J. i R. Tomiccy, Drzewo życia…, s. 170). 
„Siwilije” (tym razem w liczbie mnogiej) uznawano w XIX wieku 
za rodzaj boginek, ale dawniej przędzenie mogło być pod patro-
natem bogini Siwe. 
4 Teofylakt Simokatta, Historie, VI, 8, 14, w: M. Plezia, Greckie 
i łacińskie źródła do najstarszych dziejów Słowian, Poznań-Kraków 1952, 
s. 110. Widać – choćby na podstawie użytego języka przez Bizantyjczyka 
w stosunku do tego Słowianina – że rytualno-pogrzebowe picie piwa bądź 
wina i zmiana stanu świadomości i psychiki było poza zasięgiem rozu-
mienia tego pierwszego.  
5 Dwa powyższe cytaty w: O. Kolberg, Pomorze, w: tegoż, Działa wszyst-
kie, t. 39, Poznań 1965, s. 115. Informacja z okolic Wejherowa i Telkowic 
na Pomorzu. 
6 M. Gogol, Martwe dusze, rozdz. XI, Wrocław 2009, s. 307. Spo-
tkanie na drodze konduktu żałobnego zaczęto interpretować 
i następnie odczuwać jako zły omen po stłumieniu kultury pra-
słowiańskiej (por. np. I. Turgieniew, opowiadanie Kasjan, w: 
Zapiski myśliwego, Wyd. TPPR, Warszawa 1987, s. 97).   
7 I. Turgieniew, opowiadanie Śmierć, w: Zapiski myśliwego, Warsza-
wa 1987, s. 186. 
8 Nestor, Latopis, przedruk Wydawnictwo Armoryka, Sando-
mierz 2015, s. 23. 
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9 Zob. P. Cholewa, A. Limisiewicz, W. Wojciechowski, Drugi sezon ba-
dań wykopaliskowych…, s. 119-124.  
10 Kosmasa kronika Czechów, księga trzecia, I, Warszawa 1968, 
s. 313-314.  
11 M. Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach…, s. 237. 
12 K. Moszyński, dz. cyt., t. 2, cz. 2, s. 276. Kazimierz Moszyński 
pozostawia w tym cytacie wrażenie, jak gdyby był zawstydzo-
nym i zahukanym nastolatkiem, wyraża się nieporadnie: „symu-
lowanie pewnego aktu fizjologicznego” i w komentarzu od siebie 
dodaje, że były to sceny „bardzo drastyczne”. W innym miejscu, 
gdzie przywołuje podobny zwyczaj, opatruje jego opis „szczegól-
nie wulgarne i w naszych oczach obsceniczne”. Jego obiektyw-
ność badawcza, jak się okazuje, była wybiórcza, nacechowana 
określonym wychowaniem. Gorzej od niego wypadają tacy XIX-
wieczni zbieracze pieśni słowiańskich, jak K.W. Wójcicki czy 
cytowany przez nas często O. Kolberg. Historyk literatury J. 
Krzyżanowski napisał o nich, że „pieśni o charakterze obsce-
nicznym […] pomijali programowo” (J. Krzyżanowski, Mit 
o „prawdziwym…”, s. 6.) Sumienny i niezafałszowany pod tym 
względem był Zorian Dołęga-Chodakowski. Przemilczanie do-
robku ludowego na ten temat skutkuje zachwianiem proporcji 
w informacjach o dorobku kultury Słowian i przez to niedostrze-
ganiem w nim roli sfery płciowej.  
13 Przekaz z XIX wieku: „We wtorek po niedzieli przewodniej, 
między 2 i 3 po południu, zbierają się wieśniaki i wieśniaczki 
białoruskie na mogiłki czyli cmentarze, w polu zasiadają koło 
grobowca krewnych (…) Płacząc, jaja tarzają (czerwono farbo-
wane czyli kraszanki), które potem żebrakom gromadzącym się 
wtenczas i nabożne śpiewającym pieśni, oddają. Rozścielać zwy-
kli na grobowcach obrus, stawiają potrawy, zlewają mogiłkę 
wódką i sytą miodową, zapraszają umarłych na ucztę (…) sami 
do uczty zasiadają (…) Trzeba, żeby koniecznie były: miód, twa-
róg, bliny, rodzaj naleśników grubych z mąki hreczanej, jaja, 
kiełbasa lub świnina wędzona (…) Podobnych obchodów 4 jest 
w roku; ten bywa najświetniejszy. Mogiły na Białej Rusi pospoli-
cie w gajach bywają (…) Obchodzą Radunie, Radunicę, Radaw-
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nicę, i w kwietniu, kiedy ziemia przeje” (Ł. Gołębiowski, Lud 
polski. Jego zwyczaje, zabobony, Lwów 1884, s. 84). Na Białorusi 
– w późniejszych wiekach – Radunica była obchodzona na wio-
snę.      
14 W Nowym Testamencie nie ma zalecenia, by w określonym dniu odwie-
dzać groby krewnych. 
15 Przekazujący tę informację, zwłaszcza w tradycji ludowej, mają na my-
śli tzw. dzieci przyspane, czyli przyduszone w czasie snu przez matki. Na 
ile zdarzało się to niechcąco, a na ile nie, to kwestia do dalszych analiz 
historyczno-antropologicznych.  
16 A. Szyjewski, Religia Słowian, s. 77. Słowo „wyraj” jest żywe do dziś 
w języku czeskim, np. znajdujemy je w powieści Z. Pluhařa Ostatnia 
przystań (Warszawa 1975, s. 115): dzikie kaczki „ciągną na wyraj”. Te-
matem powieści są ostatnie miesiące i dni życia ludzi.   
17 Za reminiscencję dawnych wierzeń w odradzanie się w innych istotach 
żywych można uznać fragment pieśni polskiej z okresu II wojny świato-
wej „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”:  

„Kości moje mchem porosną 
I użyźnią ziemi szmat 
[…] 
Ja żyć będę w kłosach zbóż”. 

    Można by pozwolić sobie na interpretację: pójście „do piachu” to od 
razu oddanie się kołysaniu Matki Ziemi, to pogrzeb kołysankowy.   
18 Ibn Rosteh, VII, w: Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. 2, 
cz. 2, s. 37. Trzeba uczynić powściągającą uwagę, że „czciciele ogni” to 
nazwanie fragmentu wierzeń dawnych Słowian.  
19 A. Brückner, Mitologia słowiańska i polska, s. 272. Nie należy 
wiązać używania popiołu ze skojarzeniami późniejszymi, mówią-
cymi o sypaniu popiołem jako pokucie i pamiętaniu o tym, że 
życie nie jest nic warte – to nie należy do tradycji starosłowiań-
skiej.  
20 V. Ržiha, Slovo o polku Igore…, , s. 427.  
21 M. Stryjkowski, dz. cyt., s. 236. 
22 Kronika polska Marcina Bielskiego, Sanok 1856, t. 1, s. 474. „Dobrej 
myśli byli” znaczy tu: syci, zadowoleni.  
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23 Cyt. za: M. Esperonnier, L’evolution culturelle des Slaves du VII Au 
XII s. suivant les tertes arabes medievaux. Croyances et Wites, „Cahiers 
de civilisation medievales”, 27, 1984, s. 319-327. 
24 Zob. J. Jilik, Žitkovskié čarováni, Uherskié Hradiště 2006. 
25 Kosmasa kronika Czechów, I, 4. 
26 Do jako tako wyważonych prac poruszających, między innymi, ten te-
mat należą prace litewskiej historyczki Marii Gimbutas, zob. np. The 
Slavs, New York 1971.  
27 W. Tatiszczew, Istorija Rossijskaja, Moskwa 1962, s. 112-113. 
28 W okresie konsolidacji Słowian zachodnich i obrony przed 
Niemcami, Duńczykami i chrześcijaństwem kapłani tworzyli 
silną warstwę społeczną na podobieństwo braminów w Indiach, 
druidów u Celtów czy kapłanów rzymskich i irańskich; szczegól-
nie mocni byli – według świadectw – w centrach świątynnych 
w Radogoszczy i w Arkonie. Słowianie połabscy dobrze na tym 
wychodzili. A zatem widzimy elastyczność – kapłani wzmacniają 
się lub osłabiają w wymiarze społecznym zależnie od potrzeb 
religijnych, społecznych i politycznych.  
     Nadto trzeba dostrzec prawidłowość: jeśli stojący na czele 
konfederacji plemion chcieli przejść od wspólnot plemiennych do 
struktury państwa, to musieli współdziałać ze wzmacniającą się 
wtedy warstwą kapłańską (budować okazałe świątynie, kodyfi-
kować kult itd.). Nie było innego wyjścia. Z tej prawidłowości 
także i dziś korzysta większość państw.  
29 Po raz trzeci w tej książce zostało użyte słowo „prawda”, co 
zobowiązuje nas do doprecyzowania go. Oto definicja prawdy: 
zobiektywizowane ujęcie i oddanie czegoś takim, jakie jest, 
i jakie może być. „Ujęcie” odbywa się na trzech ścieżkach: do-
świadczenia, logiki i intuicji. „Oddanie” najczęściej dokonywane 
jest w formie zdania, ale może niekiedy przybierać formę komu-
nikatu niewerbalnego, w tym drugim przypadku komunikowa-
nie może dokonywać się przez śpiew, a nawet taniec. (Więcej na 
ten temat zob. L. Ostasz, Czym jest prawda w szerokim tego 
słowa znaczeniu?, Warszawa 2011, wyd. 2). Klasyczna definicja 
brzmi: jest to zgodność stanu rzeczy i myśli, która go ujmuje 
(veritas est adequatio intellectus et rei). „Prawda absolutna” ani 
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„prawda subiektywna” nie mogą istnieć (te nazwy są mieszane 
z różnymi doznaniami i przekonaniami ludzi, które mogą mieć 
coś wspólnego z prawdą, ale zwykle mają bardzo mało lub nawet 
jej przeczą). Prawdę trzeba z mozołem ustalać; ani nie spada 
z nieba, ani nie wykluwa się z subiektywności danego człowieka. 
Prawda jeśli jest, to jest obiektywna. Inne użycia słowa „praw-
da” (inne niż „obiektywna”) to użycia przenośne. 
30 Dodajmy zdanie W. Proppa: „Smok może odgrywać rolę darczyńcy 
i doradcy” w bajkach rosyjskich (tenże, Morfologia bajki…, s. 86). A 
znaczenie bajki jest istotne: „Bajka magiczna, sprowadzona do swoich 
morfologicznych podstaw, jest  m i t e m” (tamże, s. 88).  
31 A. Brückner, dz. cyt., s. 213. 
32 Skojarzenie to przetrwało do dziś, np. czeski pisarz V. Neff w powieści 
„Królowe nie mają nóg” (Warszawa 1976, s. 19) wyraził się: kogut, „ptak, 
który, jak wiadomo, uważa że swym pianiem przywołuje słońce”. 
33 Zob. A. Kowalik, Kosmologia dawnych Słowian, s. 224. 
34 Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży…, dz. cyt., s. 54. 
35 Zob. K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004, s. 332. 
36 Cyt. za: A. Brückner, dz. cyt., s. 187, zob. także s. 259. 
37 M. Gogol, Wij, w: Utwory wybrane, Warszawa 1950, s. 292.    
38 Za: K. Moszyński, dz. cyt., t. 2., cz. 2, s. 36. 
39 Odnośnie środków halucynogennych – ich używanie, jeśli było, 
to sporadyczne. Jakie wchodziły w grę? Nasuwa się na myśl ro-
snący na ich terenach muchomor Amanita muscaria. Następnie 
wywar z maku. Do połowy XX wieku był on podawany na wsiach 
– od czasu do czasu i w znikomej ilości – także małym dzieciom, 
by zasnęły, gdy miały z tym trudność (o roli wywaru maku na 
morawskiej wsi nadmienia np. L. Vaculik w swojej powieści 
„Siekiera”; o podaniu szklanki parzonego maku – K. Tučková, 
w powieści „Boginie z Žítkovej”). Pytaniem jest, czy dawni Sło-
wianie używali liści konopi indyjskiej (marihuany); w środkowej 
Azji ta roślina występuje. Prawdopodobne jest używanie nasion 
konopi lub proszku z ich liści przez wrzucanie ich do ogniska, 
wokół którego siedziano. Mieli też wyobrażenie, że mieszkańcy 
wyraju spożywają tzw. rajski chleb, pieczony ze sporyszu (zob. A. 
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Szyjewski, dz. cyt., s. 78); dziś wiemy, że sporysz zawiera psy-
chotropowy składnik ergot. 
40 Jedna z wielu ilustracji zawartych w pieśniach: 

Stańmy bratia w kolo, 
w tym koli wesoło, 
wsi [wszyscy] wraz zaśpiewajmo, 
nechaj znajut lude, 
szczo z nas może bude, 
[…] 
Woźmim sia za ruki, 
żyjmo bez rozłuki, 
nechaj baczut lude, 
że myłost bez zdrady, 
pryjazń w nas bez wady 
jest i zawsze bude: 
a tak płeśnim w ruki tras, tras, tras, 
żyjmo mnohi lita wsi, wraz wraz. (Pieśni polskie i ruskie lu-

du galicyjskiego..., s. 88-89). 
Niektórzy ze współczesnych serbskich intelektualistów mniemają – 
w stylu zachodnim – że te znamiona „kola” to wyraz zbędnego, tępego 
uporu. Nie rozumieją oni roli lojalności i wierności plemiennej.  
41 E. V. Aničkov, Jazyčestvo…., s. 380.  
42 Cyt. za: M. Rabinowicz, Życie codzienne w ruskim…, s. 162. 
43 Opisuje to – korzystając z materiału bajkowego – W. Propp, Morfologia 
bajki…, s. 58 i nast. 
44 Zob. A. Gieysztor, dz. cyt., s. 217. 
45 Z. Nienacki, Sekretna historia, s. 20. 
46 Saxo Gramatyk, dz. cyt., XIV, 39-10, s. 467. Helmold (II, 108) 
napisał: „Król w porównaniu z kapłanem nie cieszy się u nich 
wielkim poważaniem. Ten bowiem bada wyrocznie i wyniki lo-
sów. Kapłan zależy od skinienia losu, zaś król i lud – od jego 
woli”. Helmold użył słowa „wola” nie na miejscu – jeśli losy, to 
nie wola (chyba że miał na myśli oszukiwanie w procedurze lo-
sowania tak, by wypadło według woli).    
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47 Saxo Gramatyk XIV, 5. Prawdopodobnie to wróżenie było bar-
dziej złożone, niż przedstawił je kronikarz, ale też zapewne nie-
rzadko występowało w takiej prostej formie. 
48 Helmolda kronika Słowian, I, 52. 
49 Kronika Thietmara, VI, 24, t. 2, s. 302. 
50 Kronika Thietmara, VI, 23, t. 2, s. 345. 
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IV. Ontologia 

Ontologia to nazwa tej części myślenia, domniemywania 
i stawiania hipotez, która zajmuje się bytem, rzeczywistością 
w ogólnym tego słowa znaczeniu. Ontologia dotyczy myślenia 
o strukturze tego co istnieje i ogólnego jego funkcjonowania. My-
ślenie, domniemywanie i stawianie hipotez koncentruje się na 
najszerzej rozumianym świecie, a nie na tym co pozaświatowe 
(jak czyni się w ramach metafizyki). Lepiej byłoby tutaj mówić 
nie o ontologii, lecz o „ontyce” (która nie wymaga tak wysokiego 
stopnia refleksji i abstrahowania od konkretności), jednak ten 
drugi termin jest mniej znany niż pierwszy i trudniejszy do zro-
zumienia1.   

 
 

1. Trzy światy i Drzewo Świata 
Prasłowianie – jak wszystkie ludy prehistoryczne 

i starożytne – przyjmują podstawową ontologię pochodzącą 
z najstarszej tradycji ludzkości, czyli szamanistycznej; w ich 
przypadku środkowoazjatyckiej (najprawdopodobniej w tamtych 
okolicach mieli początkowo swoich sąsiadów). Wszechbyt dzielą 
na trzy światy: 

– środkowy, czyli powierzchnia Ziemi i powietrze w jej pobli-
żu;  

– górny, to jest Niebo;  
– dolny, czyli Podziemie. 
Te największe sfery bytu, te trzy światy, są symbolicznie 

i mitycznie oddawane przez Drzewo Świata bądź Drzewo Ko-
smiczne2. Ma ono trzy poziomy: korzenie odnoszą do świata pod-
ziemnego, pień do świata środkowego, korona – górnego. W co-
dziennym, najprostszym przestawieniu świat górny kojarzył się 
z porankiem, wschodem słońca i geograficznym kierunkiem 
wschodnim, a dolny – z nocą, zachodem słońca i kierunkiem za-
chodnim.  
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Motyw Drzewa Świata występuje do dziś w ludowym zwycza-
ju obnoszenia rajów, gaików, maików (tj. majowych drzewek), 
a także jako tzw. drzewko weselne, które na Rusi nieraz jest 
nazywane jabłonką3. Główne dotyczące ich skojarzenie to przy-
noszenie szczęścia i płodności. Jeszcze bardziej jest to podkre-
ślone, gdy występuje dziewczyna odziana w gałązki lub liście. 
Wyrazem tego Drzewa są proste ornamenty, zwykle namalowa-
ne, nad drzwiami wejściowymi i oknami domów na wsiach, 
w formie właśnie drzewa (nazywane są palmetami, choć pocho-
dzący z greki termin nie jest dobry, gdyż zawęża rozumienie 
tego ludowego ornamentu do kształtu liści palmowych). Drzewko 
iglaste jest jednym z atrybutów święta zwanego Szczodre Gody, 
obchodzonego od 24 grudnia do 6 stycznia. Tradycja drzewka 
iglastego wywodzi się ze starszego okresu kultury indoeuropej-
skiej. Początkowo zawieszano gałązki drzewa iglastego bądź 
jemioły w dzień przesilenia zimowego; na przykład w Grecji na-
zywano to „eriesione”. U południowych Słowian nazywano – 
„podłaźnik” (gwarowe znaczenie tego słowa, występujące do dziś 
na Podhalu, to: podłazić kogoś, stanąć za kimś, życząc mu po-
myślności i szczęścia) lub „sad” (nazwa używana na przykład 
w Krakowie). Podłaźnik miał przysparzać dobrobytu, zdrowia 
i szczęścia. Jego towarzyszem był „badniak” – dolna część drze-
wa, czyli pniak z pewną liczbą zachowanych kawałków korzeni. 
Drzewko wieszano u powały (niekiedy czubkiem w dół), nato-
miast badniaka palono w ognisku bądź kominku. W późniejszym 
okresie zawieszano u sufitu ozdobne konstrukcje z mącznych 
opłatków lub papieru w kształcie girland i pająków; konstrukcję 
taką nazywano „świat” („światy”). Zawieszano też tzw. pająki. 
Sądzi się, że pająki i światy są częścią szerszej symboliki – za-
równo cyklu roku, jak i cyklu narodzin, śmierci i ponownych 
narodzin. My jesteśmy zdania, wraz z niektórymi innymi auto-
rami, że pająki i światy symbolizują również strukturę bytu. 
Nazwa „świat/światy” jest ważną wskazówką4. W przypadku 
pająka idzie naturalnie o niego wraz z siecią nitek pajęczych 
(nie o niego samego); przy okazji lęk, z jakim odnoszono się do 
pająka, musiał sprzyjać atmosferze wyobrażania sobie przecho-
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dzenia do świata dolnego czy górnego. Choinka – drzewko igla-
ste ozdobione świeczkami, lampkami, piernikami, imitacjami 
gwiazd itd. (wprowadzona w XIX wieku wśród mieszkańców du-
żych miast, zaś w pierwszej połowie XX wieku na wsiach) – jest 
nawiązaniem, raczej nieuświadamianym, do prasłowiańskiej 
tradycji Drzewa Świata. Czy można przyjąć następowanie: 
drzewko iglaste umieszczane w chacie jako symbol Drzewa 
Świata → podłaźnik i badniak → światy i pająk → choinka? 
Wydaje się, że tak, choć przejście od jednego do drugiego nieła-
two dziś udokumentować.  

Z Karpat Wschodnich mamy następujący poetyki przekaz:  
Było to ongiś na początku świata 
Wtedy nie było nieba ani ziemi 
Nieba, ni ziemi, tylko sine morze 
A pośrodku morza na dębie 
Siedziały dwa gołębie 
Dwa gołębie na dębie 
Toczyły taką naradę 
Radę radziły i gruchały 
Jakże mamy stworzyć świat? 
Spuścimy się na dno morza, 
Wyniesiemy drobnego piasku 
Drobny piaseczek posiejemy. 
Z drobnego piaseczku – czarna ziemica, 
– lodowata wodzica, zielona trawica. 
Z niebieskiego kamienia – błękitne niebo, 
niebieskie niebo, świetliste słoneczko, 
Świetliste słoneczko, jasny miesiączek, 
Jasny miesiączek i wszystkie gwiazdeczki5. 
Zwróćmy uwagę na kilka użytych słów. „Ziemica”, „wodzica”, 

„trawica” to: ziemia, woda, trawa macierzysta (co podkreśla koń-
cówka „-ca”), z nich powstaje zwykła ziemia, woda, trawa. „Nie-
bieski kamień” nasuwa skojarzenie – w planie symbolicznym – 
z pomalowanym jajkiem, pisanką.  

Odnotowujemy: przed początkiem świata istnieje morze 
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(bądź ocean), a skoro morze, to i jego dno6, następnie Drzewo 
Świata, duchy-ptaki, które współpracują ze sobą. Gołębie to pta-
ki spokojne, z którymi kojarzony jest między innymi pokój spo-
łeczny, ale też zdarzają się przedstawienia z kogutami, rzadziej 
orłami (kogut i orzeł są postrzegane jako ptaki solarne), niekie-
dy z krukami. Wymienionych zostało dwoje ptaków. Nie symbo-
lizują dwoistości pierwotnej, lecz wtórną (przed nimi istniał oce-
an itd.). Ptaki te nie są po to, by stwarzać, lecz współdziałać przy 
procesie powstawania, są tylko principium actionis.  

U ukraińskich Łemków zachował się mit w formie kolędy, 
według którego: pośrodku morza stoi wielki jawor, a na nim sie-
dzą trzy gołębie. Naradzają się one, jak „założyć” świat (ludzki 
świat). Zamierzają z piasku ukształtować ziemię, ze złotych ka-
mieni – „jasne niebeńko”, na którym zabłyśnie „świetlne sło-
neczko”, „jasny miesiączek” i „drobne gwiazdeczki”7. Tutaj mamy 
troje ptaków8. Ten przekaz mitu można uznać za najstarszy 
(Łemkowie byli bardzo konserwatywnym odłamem wschodnich 
Słowian).  

Liczba trzy i jej potrojenie, czyli dziewięć, jest dużo bardziej 
ważna dla Prasłowian (jak i innych ludów indoeuropejskich 
i stepowych, by wymienić Mongołów) niż dwa. Wyraźnie jest tak 
w ludowym kanonie artystycznym: liczby najbardziej prefero-
wane przez Słowian (spośród liczb mniejszych) to: 3, 7, 9 i 129. 
Kanon artystyczny ma znaczenie dla światopoglądu. Oczywiście 
liczba dwa jest częsta, gdyż dwie ręce, dwoje ludzi, dwa zjawiska 
itd. obserwowano nagminnie, ale znaczenie światopoglądowe 
liczby dwa jest małe. Inny ślad: „Jest w kraju Redarów pewien 
gród o trójkątnym kształcie i trzech bramach doń wiodących, 
zwany Radogoszczą”10. To było główne miejsce świątynne Wiele-
tów; wpisane w nie było mityczno-magiczne przesłanie trójkąt-
ności.  

Jeśli z prapoczątku wyłaniają się dwie siły (przeciwstawne 
lub uzupełniające się, lub ściśle współdziałające), to 
w całościowym obrazie nie mamy dualizmu: wszak jest ciągle 
obok tych dwóch prapoczątek, czyli są trzy czynniki. Tak myśli 
ten, kto nie zamyka się w schemacie dualizmu. Starając się od-
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dać filozofię Prasłowian i ich myślenie związane z religią, nie 
powinno się tego przeoczyć. Nadto z prapoczątku – bądź 
z wyjściowych żywiołów ujętych w jedno – mogą jednocześnie 
wyłaniać się trzy siły (jak troje gołębi). Natomiast ci, którzy ope-
rują w swoim umyśle tylko dwiema kategoriami (np. dobro – zło) 
pominą w swoich relacjach na temat powstawania świata we-
dług Prasłowian trzecią kategorię. I tak zapewne jest 
w relacjach kronikarzy na ten temat (wszyscy oni – judaiści, 
chrześcijanie i muzułmanie operowali dualnymi kategoriami, 
mieli metafizykę i teorię moralności bardzo silnie obciążoną dua-
lizmem). Przy czym w tych rozważaniach idzie nam nie 
o dowolną liczbę trzy, lecz o trzy w znaczeniu ontologiczno-
metafizycznym. 

Wyobrażając sobie Drzewo Kosmiczne podtrzymuje się my-
ślenie ontologiczne: myśli się o trzech światach, czyli o całości 
bytu. Wtedy też jakiekolwiek zdarzenie z codziennego życia wi-
dzi się jako małe – w porównaniu z trzema światami. Natomiast 
wyzbywanie się ontologii – przedstawianej jak ta – wikła umysł 
w drobiazgi, które urastają do roli sztucznie wielkich, 
i w niedostrzeganie rzeczy jako wielkich, gdy są wielkimi. Znam 
wielu wykładowców filozofii. Mieli podczas studiów przedmiot 
o nazwie ontologia, czytają książki, w których pojawiają się pro-
blemy ontologiczne, ale obserwuję, że nie potrafią w swoim życiu 
uwzględniać ontologii – brakuje im takiego oparcia, jakie dawało 
Prasłowianom Drzewo Świata. Kto więc lepiej poruszał się swo-
im myśleniem i wyobrażaniem w przestrzeni ontologicznej – 
Prasłowianie czy tacy akademiccy filozofowie?  

Drzewo Świata (po łacinie arbor mundi) ma szerszy zakres 
niż Drzewo Życia (arbor vitae). Drzewo Świata ilustrowali sobie 
też Górą Kosmiczną (łac. mons mundi). Zadajmy pytanie – ma-
my wszak w tej książce pofilozofować sobie (w stylu prasłowiań-
skim) – czy można znaleźć zakres jeszcze szerszy od tych dwóch? 
Byłoby to Drzewo Bytu (skoro podaliśmy dwie nazwy łacińskie, 
dodajmy i tę: arbor existendi et essendi). Jeśli Prasłowianie 
uwzględniali je, to nie wprost. Drzewo Bytu i Drzewo Świata 
byłyby tym samym, gdyby „byt”, czyli wszystko co istnieje, utoż-
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samić ze światem, jednak ontologicznie nie jest to poprawne; 
świat to część bytu. 

 
Podział na trzy światy daje się odczytać z posągu Świętowi-

ta-Światowida ze Zbrucza. Są na nim wyróżnione strefy pozio-
me: w najwyższej znajdują się bóstwa niebios, w środkowej – 
ziemia z mężczyznami i kobietami, w dolnej – trzygłowe bóstwa 
podziemia11. 

Przytoczmy kolejne wskazówki co do trójdzielnej struktury 
bytu: przęślica i wrzeciono12. Trzem światom przydzielano trzy 
kolory. W tradycji ukraińskiej, w której najlepiej się to zachowa-
ło, światu środkowemu przypisano kolor biały, dolnemu – czar-
ny, górnemu – żółty. Do dziś bywa praktykowany zwyczaj wy-
piekania obrzędowego ciasta (potocznie zwanego babką), na Wie-
łyk Deń (Wielkanoc): jedno ciasto ma pasek koloru białego, dru-
gie – czarnego, trzecie – żółtego13. Wyraźne odniesienie zawiera 
tytuł rosyjskiej baśni „Trzy carstwa”, której bohater, Iwan Za-
pieczny udaje się do podziemnego carstwa przez dziurę w ziemi 
ukrytą pod kamieniem; w innych wersjach baśni bohater udaje 
się też do nadziemnego carstwa.   

Za pośredniki między trzema światami uznawano: nić, płót-
no, sznur bądź rzemień, włosy, a nawet łapcie z łyka14. Idąc za 
tą ostatnią wiadomością, nie należy „butów siedmiomilowych” 
rozumieć tylko we współczesny sposób (jako rodzaju wehikułu do 
szybkiego pokonywania odległości).    

Jednym z symboli przechodzenia między światami środko-
wym, dolnym i górnym był – jak sądzimy – kogut. Ptak ten ob-
wieszczał nie tylko odejście nocy i nastanie dnia, ale i zanikanie, 
w cyklu dobowym, dominacji świata dolnego i pojawianie się 
dominacji świata środkowego. W dobrze znanej polskiej baśni jej 
bohater, Twardowski jedzie na Księżyc na kogucie, a chyba nikt 
nie wątpi, że księżyc był jednym z symboli świata górnego. O roli 
Symargła, który ma cechy ptaka, i Ognistego Ptaka napiszemy 
niżej. 

O tym, że dawni Słowianie często i chętnie rozmyślali 
o trzech światach zdaje się poświadczać nie tylko ich symbolika, 
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ale i to, że odnosili się do świata dolnego i górnego z niewielkim 
lękiem lub może bez lęku.    

 
Prasłowianie lubili zatrzymywać oko na ruchu wychodzącym 

z jakiegoś punktu centralnego, na ruchu kołowym, spiralnym, 
falowym. Cztery, sześć, siedem i więcej linii wychodzących 
w punktu centralnego często miały kształt łuku. A jeśli nie całe 
miały kształt łuku, to miały go ich zakończenia. (Podobny 
kształt ma, jak dziś wiemy, bieg linii pola magnetycznego słońca 
wraz ze strumieniami plazmy słońca). Na przykład takie figury 
umieszczali wojowie na swoich okrągłych tarczach (zob. aneks 
z symbolami). Zdarzało się też, że zakończenia przecinających 
się linii dających równoramienny krzyż były przedłużone pod 
kątem zbliżonym do prostego, przypominając przedstawienia 
„klasycznej” swastyki w tradycji Indii. 

 
 

2. Świat, ziemia i środowisko 
Prasłowianie najwidoczniej rozumieli, że natura jako całość 

jest bardziej podstawowa niż człowiek i jego wytwory, że to co 
naturomorficzne jest bardziej ważne niż to co antropomorficzne. 

Jak już nadmieniliśmy, nie spotykamy u Prasłowian koncep-
cji bóstwa stwórcy całego świata czy całego bytu. Świadczy to 
o dobrym wyczuciu relacji: człowiek – świat – bogowie, i 
o dawaniu sobie czasu na jej spokojne przemyśliwanie. Wśród 
ludów indoeuropejskich było dużo zrozumienia dla tajemniczości 
początków świata. Starożytni Grecy i Rzymianie (także ludy 
indoeuropejskie, tylko przybyłe wcześniej do swych stałych sie-
dzib nad Morzem Śródziemnym) również nie mieli bogów stwór-
ców całości świata. Świat (po grecku kosmos) był według nich 
odwieczny, niestworzony15. Bogowie i boginie dokreowują części 
świata, przekształcają go w jakimś zakresie, pomagają w jego 
trwaniu, w zanikaniu i regenerowaniu się jego części, niekiedy 
doglądają go. Ciągle kusi ludzi zainteresowanych religią łatwiej-
sza i prostsza idea: dany bóg czy dana bogini pełni rolę stwór-
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cy/stwórczyni na podobieństwo działającego człowieka, czyli że 
takie bóstwo tworzy – układając, lepiąc i w myślach projektując 
– świat i istoty żywe. Prasłowianie (jak pozostałe ludy indoeuro-
pejskie) nie ulegali tej pokusie.  

W zrozumienie prasłowiańskiej koncepcji budowy bytu dużo 
wnosi posąg bóstwa znaleziony w Zbruczu. Według interpretacji 
A. Łapińskiego słup jako całość odwzorowuje w planie horyzon-
talnym cztery strony świata, zaś w planie pionowym wspomnia-
ne już sfery Nieba, Ziemi i Podziemia16. Ten posąg wyraża próbę 
ogarnięcia myślą i aktem wiary świata i światów. Jeśli przyjąć 
taką interpretację, to jest jednym z najlepiej przemyślanych filo-
zoficznie i religijnie posągów na świecie – idzie o typ posągu bez 
wyrytych napisów. (Mogą z nim konkurować niektóre posągi 
egipskie, staroindyjskie, tybetańskie, tajskie i Indian Ameryki 
Północnej).    

Filozoficznie i teologicznie ważnym znamieniem zbruczań-
skiego posągu i innych wielotwarzowych posągów Prasłowian 
jest to, że oczy są skierowane na świat, a na człowieka jako na 
część świata. Twarze tych posągów mówią: Jesteś/jesteście czę-
ścią świata, odnajduj/odnajdujcie się w nim, my tobie/wam po-
magamy, my ciebie/was przestrzegamy. Nie odwodzą od świata, 
nie mówią o ucieczce od życia w zaświaty. Oczy posągów nie 
wwiercają się w wyznawców, nie niosą przesłania kontrolno-
autorytarnego, nie tarasują mu wolności. Mieć możliwość propa-
gowania przekonań i wierzeń przeciwnych do wyłożonych 
w poprzednich dwóch zdaniach, i nie robić tego, to niebagatelna 
myśl filozoficzna i teologiczna. 

Posąg ma formę słupa. Prasłowianie lubili stawiać słupy, jak 
wszystkie ludy Ziemi, by przypomnieć o najstarszych słupach – 
neolitycznych, a być może i paleolitycznych, nazwanych menhi-
rami. Słup był chyba dla Prasłowian podstawowym symbolem 
w ogóle. Na przykład w sanktuarium Wolinian kronikarz Ebon 
zaobserwował „słup zadziwiającej wielkości”17. Dodawano do 
niego cechy człowiekopodobne – zwieńczano rzeźbionym wize-
runkiem głowy/głów lub twarzy bóstwa. Często słup rozumiano 
jako „podtrzymujący wszystko”. Słupy utwierdzały 
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w przekonaniu: tu jest centrum naszego świata; konieczne jest 
słówko „naszego”, nie ma danych o Prasłowianach, by mniemali, 
że są w centrum całego świata, czy żeby byli w jakiś sposób na-
znaczeni niezwykłością, wybraństwem – to jest myśl im obca. 
Uznawanie, że tu, gdzie jesteśmy, jest centrum naszego świata, 
jest uzasadnione i atrakcyjne, jeśli nie jest do tego dołączane 
przekonanie, że jesteśmy najlepsi, najmądrzejsi, posiadający 
jedyną prawdę, bronimy jedynej słuszności. Przekonaniu o byciu 
w centrum naszego świata służyło też oczywiście wyobrażenie 
Drzewa Świata, „podłaźnika” bądź później „choinki”, świętej gó-
ry bądź wzgórza, także jajka, fallusa, unoszącego się ku niebu 
ognia i dymu, kopca, kija-laski.  

 
Za boga w największym zakresie kształtującego świat uzna-

wali Peruna – tak przynajmniej było na terenie Rosji i Ukrainy. 
Zjawiska powietrzne, deszcz, błyskawice i gromy zależały od 
niego. Perun w większości języków słowiańskich znaczy „grom”. 
Zbieżność z greckim Zeusem i rzymskim Jupiterem jest nieprzy-
padkowa (kłania się pokrewieństwo indoeuropejskie). Perun jest 
bogiem czynu, ścierania się, nieustępliwości i chyba też zwycię-
stwa (choć ta ostatnia cecha nie jest pewna). 

W Kijowie posąg Peruna był wykonany z kilku materiałów: 
tułów z drewna dębowego, głowa ze srebra, broda ze złota, nogi 
z żelaza, w jednej ręce miał przedmiot w kształcie błyskawicy, 
wykonany z kamienia. Palił się przed nim ogień z dębowych po-
lan. Poświęcano mu lasy, w których wyrąbywanie drzew zaka-
zane było pod karą śmierci. Drugi wielki posąg stał 
w Nowogrodzie, kolejne, prawdopodobnie mniejsze, w innych 
miejscach. Gdy książę Włodzimierz w 988 roku nakazał całemu 
ludowi przyjęcie chrztu z rąk Bizancjum, zniszczył posągi, ale 
jak zaświadczają kronikarze, lud płakał z tego powodu; niektó-
rzy kronikarze opowiadają, że później, przez kilka wieków mło-
dzieńcy z Nowogrodu bili się nawzajem pałkami (jeden 
z atrybutów Peruna); prawdopodobne jest wytłumaczenie, że 
szło o rodzaj pokuty za to, że ich przodkowie nie dość bronili 
swojego boga.  
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O trzymaniu się Prasłowian ziemi, środowiska naturalnego 
świadczy to, że niezbyt chętnie wznosili kryte dachem 
i wyizolowane świątynie (choć obserwowali u innych tego rodza-
ju wysiłki). Początkowo zadowalali się stawianiem ich w lasach, 
na wzgórzach, przy zdrojach. Gdy rozwinęły się miasta – jak 
Kijów, Nowogród, Praga, Gniezno, Arkona, Radogoszcz, Szcze-
cin, wcześniej bułgarska Pliska – zaczęli stawiać posągi bogów 
i bogiń w ich obrębie.  

Mitów słowiańskich w formie rozbudowanej nie zachowało 
się wiele. Dysponujemy streszczeniem mitu związanego 
z ważnym miejscem kultowym w Radogoszczy i z zachowaniem 
Słowian zrzeszonych w związku lucickim. Thietmar napisał: „ze 
starożytności […] pochodzi świadectwo, że ilekroć grożą im sro-
gie przykrości długiej wojny domowej, wychodzi ze wspomniane-
go wyżej jeziora potężny odyniec z pianą połyskującą na białych 
kłach i na oczach wszystkich tarza się z upodobaniem w kałuży 
wśród straszliwych wstrząsów”18. Mamy tu cechy bogini ziemi 
Makoszy (choć u Luciów zapewne nazywała się inaczej): chto-
niczność, wilgoć, głębia, opiekuńczość. Dzik jest symbolem tego, 
co jest w służbie ziemi nie tylko u Słowian, lecz także u bliskich 
im ludów bałtyjskich. Zauważmy, że gdy groziły im niesnaski, 
uciekali się do mitu: dzik pobudza boginię ziemi (w cytowanym 
tekście jest wyżej opis wróżenia z ziemi) tarzaniem się w niej 
z rodzajem przyjemności („z upodobaniem”). „Wstrząsy” mają 
uprzytomnić Słowianom, co im grozi, że muszą się zreflektować 
i uniknąć możliwości waśni. I jeszcze jeden wgląd uzyskujemy 
z tego mitu: gwarancja niekłócenia się, pokoju, pochodzi 
w pierwszym rzędzie z dołu, z chtoniczności, z głębi, od ziemi; 
z góry, od nieba, pochodzi w drugim rzędzie. Liczy się konkret-
ność, namacalność ziemi, wierność jej i w jej imieniu, a nie gór-
nolotne abstrakcje i ideały. Ta orientacja na ziemię i na kon-
kretność podkreślona jest także wiadomością, że Słowianie ci 
„układy pokojowe umacniają przez podanie prawicy 
i równoczesne wręczenie obciętego czubka [swoich] włosów 
z wiązką trawy”19. Uczyńmy uwagę: dawanie priorytetu ziemi, 
a nie niebu jest wyrazem, że rozumie się ważność tego co życio-
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dajne; nie ma ziemi bez nieba, to prawda, ale dla ludzi żyjących 
na ziemi jest ona ważniejsza. Wiernym można być bliskiej ziemi, 
trudno być wiernym oddalonemu niebu. Osobnicy żyjący na in-
nej planecie – w myśl filozofii prasłowiańskiej – powinni również 
na pierwszym miejscu stawiać tę ich planetę, a niebo wokół niej 
na miejscu drugim. Stawianie nieba na pierwszym miejscu było-
by, według Prasłowian, pomyleniem priorytetów w obrębie 
wszechbytu.   

 
* 

Do struktury bytu najpierw należy zaliczyć środowisko natu-
ralne i to współtworzone przez człowieka. Piszemy „współtwo-
rzone przez człowieka”, gdyż w słowiańskim rozumieniu świata 
człowiek nie kształtuje w autonomiczny sposób nawet części śro-
dowiska. Człowiek jest mało znaczącym, skromnym współtwórcą 
części środowiska; a chyba „współtwórca” to też za dużo powie-
dziane. 

Warto w tym miejscu coś opowiedzieć o budynkach. Pierw-
szym typem budynku mieszkalnego Prasłowian były czworokąt-
ne półziemianki, z wewnętrznym oszalowaniem z drewna. 
Wznoszono też budynki niezagłębione w ziemię. Były to prosto-
kątne chaty o konstrukcji zrębowej i owalne lub czworokątne 
chaty plecionkowe. Można powiedzieć, że w pewnym zakresie 
przedłużeniem takiej chaty była polana, łąka, las czy poletko. To 
były domy nie same w sobie, jakie nam się dziś kojarzą z nazwą 
„dom”, lecz domy ze swoim przedłużeniem w najbliższym 
środowisku naturalnym. Tu odzywa się inna niż popularna 
dziś filozofia zamieszkiwania. Jeśli ktoś zastanawiałby się, czy 
świadczy to o prostocie życia, to odpowiedź brzmi, że tak. Można 
by też spytać, czy ktoś mieszkający w murowanym domu 
w Rzymie tamtego czasu był szczęśliwszy od mieszkańców takiej 
prosto i łatwo zbudowanej chaty. Poczucie szczęśliwości zależy 
od wielu czynników, poprzestając tutaj na jednym sądzimy, że 
zamieszkujący w takiej prostej chacie byli częściej szczęśliwi niż 
mieszkańcy solidnego, ale wyizolowanego domu. (Podobna filozo-
fia zamieszkiwania występuje, mutatis mutandis, do dziś 
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w Japonii, w pewnych prowincjach Chin, Tajlandii, Kambodży 
i innych krajów Dalekiego Wschodu).     

W VII wieku wzrosła gęstość zaludnienia. Około połowy tego 
stulecia pojawiła się technologia wyrabiania naczyń za pomocą 
wolnoobrotowego koła garncarskiego (wcześniej naczynia lepio-
no). W tymże wieku zaczęto budować osady obronne – grodziska 
z fortyfikacjami drewniano-ziemnymi (które były zresztą zwykle 
lepsze od kamiennych, gdyż trudniej je było zdobyć i dawały 
mieszkańcom zdrowszą wymianę termalną); budowę grodów na 
dużą skalę rozpoczęto od VIII wieku. 

 
Środowisko naturalne to także aura pogodowa. Niektórzy 

sądzą, że Prasłowianie mieli boga pięknej pogody (nie każdej 
pogody i pogody w ogóle, lecz pięknej) i lekkiego, miłego wiater-
ku. Nazywał się Pogoda (spotykany jest też zapis jego imienia 
„Dogoda”). Niektórzy autorzy przypisują jego czczenie plemio-
nom określanym ogólnikowo Wendami. Podejrzewamy, że cze-
skie słowo „pohoda”, które denotuje lekkość bycia, refleksyjną 
radość życia, uprzejmość itd. jest echem imienia tego boga. Wia-
trom porywistym i przedburzowym przydzielano boga o imieniu 
Poświst lub Pochwist. W środkowej części Polski, na Mazowszu, 
odwoływano się niekiedy do pozostałości wierzeń w to bóstwo do 
początku XIX wieku.  

Naturalnie bardzo czczono Słońce/słońce. Arabsko-
muzułmański pisarz Masud (rozdział 62) nadmienił, że najwięk-
sze słowiańskie świątynie miały otwory dla wpuszczania pro-
mieni wschodzącego słońca20 i przyglądania się im. Prasłowianie 
i późniejsi Słowianie aż do XIX wieku witali wschód słońca ob-
nażaniem głowy i prostą „modlą” (inwokacją i prośbą). W zapisie 
staroruskim z X/XI wieku podano: „Czczą południe [słońce] 
i kłaniają się, na południe się obróciwszy”21. W Słowenii w XIX 
wieku wschodzące słońce witało się w milczeniu, złożywszy ręce. 
Księżyc dawni Słowianie mniej celebrowali. Chociaż na nowiu 
witano go ukłonem, nie powinno się wtedy prać, bielić, siać, ko-
sić, przycinać winorośli. Najbardziej przemawiała do nich faza 
od nowiu do pełni. Wiązali z nią pojawianie się lub rozrost po-
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myślności. Wśród ludów słowiańskich powtarza się życzenie ma-
jące znamię magii: „Miesiącowi – złote rogi, a nam – szczęście 
i zdrowie”, „Miesiączku młody (nowy), tobie ku pełni (na przyby-
tek), a mnie na zdrowie”22.   

Drzewa były częścią środowiska, na które chętnie nakładano 
wyobrażenia o ich sakralności. Wierzono, że mają życiodajną 
siłę. Wyrazem tego jest zwyczaj przeprowadzania chorego przez 
rozkłuty pień stojącego drzewa23. Prasłowianie czcili większość 
gatunków rosnących na ich obszarach drzew. Najważniejsze by-
ły: dąb i lipa. Dąb był poświęcony bogom Nieba i stronie męskiej, 
twardej; lipa była poświęcona boginiom ziemi, płodności, rodzin-
nej opiekuńczości i stronie żeńskiej, miękkiej. W dalszej kolejno-
ści: jawor (klon), wiąz, jesion, brzoza, leszczyna, jarzębina, 
orzech, grab, cis, jałowiec (związany z czczeniem zmarłych)24. 

 
* 

Prasłowianie i ich potomkowie (do czasu, gdy Rosjanie opa-
nowali północną Azję aż po Alaskę w XVIII – XIX wieku) znaj-
dowali się „pomiędzy”. We wczesnych wiekach po swoim osie-
dleniu się byli pomiędzy granicą cesarstw (rzymskiego, bizantyj-
skiego, Franków, Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego) 
a ludami koczowniczymi napływającymi wielkimi hordami ze 
wschodu, począwszy od Hunów, skończywszy na Madziarach. 

Coś z tego „pomiędzy” przewija się w twórczości Słowian do 
dziś. Sięgnijmy po piękny przykład, jakim jest wiersz Viktora 
Dyka „Smutna pieśń wiejskiego kpiarza” z 1910 roku: 

Naprzód kroczymy, gdy czas temu sprzyja, 
gdy sprzyja, wstecz spieszymy jak najprędzej. 
Bośmy, choć wieczna u nas kołomyja, 
Ni źli, ni dobrzy. Coś jakby pomiędzy 
 
Świata, choć chłodny wobec nas, niesyci, 
Brniemy wśród obcych i kiśniemy w nędzy, 
Grajkowie na dorobku i najmici. 
Nie obcy, nie swojscy. Coś pomiędzy. 
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Wznosimy pięści. Potem pięść opada, 
To z nas milczkowie, to pyskacze tędzy. 
Dziś gniew, a jutro niemal bojaźń blada, 
Ni żywi, ni martwi. Coś zawsze pomiędzy25.  
Przytoczyliśmy ten wiersz gwoli wywołania w Czytelniku 

skojarzenia z pewną częścią starosłowiańskiego stylu życia. 
Zwróćmy uwagę na powiązanie zasygnalizowane w tytule: 
„smutna” – „kpiarz”. Przytoczyliśmy go także, by przypomnieć 
o roli psychicznego stanu zawieszenia, o którym pisaliśmy wy-
żej. Muzycy, zawłaszcza dobrzy, byli przez Słowian bardzo po-
ważani, na równi z kapłanami. Ci muzycy, bohaterowie wiersza 
Dyka, nie utyskują jedynie, oni mówią, że co jakiś czas chętnie 
oddają się stanowi zawieszenia.   

 
 

3. Czy niebyt jako śmierć ma jakieś swoje miej-
sce? 

Oto kolejne przybliżenie do tematyki niebytu rozumianego 
jako śmierć. Przyjmowano, że coś z człowieka zachowuje się po 
jego śmierci. Co się z tym czymś działo? Być może udawało się 
do świata podziemnego lub być może tułało się w pewnych czę-
ściach świata środkowego. Wielu jednak Prasłowian nie starało 
się dookreślić miejsca przebywania tego czegoś, co trwa po 
śmierci człowieka. Na Rusi mówiono „nevedomaja strana”. Ja-
kaś „niewiadoma kraina”, jakieś „może gdzieś tam” – to uspoka-
jający pogląd. Usiłowanie doprecyzowania takiego „miejsca” za 
pomocą rozumu może oddziaływać blokująco na doświadczanie 
życia. Niedoprecyzowanie go wzbudza mniej lęku, lot myślenia 
o tym co po śmierci nie wpada wtedy w lękowy korkociąg. Szcze-
gółowe imaginacje o tym, dokąd idzie dusza i co się z nią dzieje, 
za bardzo obciążają umysł i psychikę (chyba jedynym przykła-
dem kultury, w której precyzowano imaginacje na temat losu 
duszy, ale nie pociągało to za sobą blokowania radości życia, 
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była kultura egipska). Thietmar sądził nawet, że Słowianie 
„uważają, że wraz ze śmiercią cielesną wszystko się kończy”26. 
Miał na myśli – jak domniemywa większość historyków – raczej 
to, że po śmierci nie ma sądzenia, kar i nagród. Tym niemniej 
pewna liczba Prasłowian podejmowała próby nazwania losów 
duszy. (Na ile pozostali Prasłowianie podzielali ich domysły i czy 
brali je poważnie – tego nie wiemy). „Drogą dusz” nazywana 
bywała wśród Prasłowian Droga Mleczna (Droga Mleczna jest 
oprócz tego pojmowana jako korona Drzewa Świata); w folklorze 
pobrzmiewa też opowieść o dalekiej rzece, przez którą dusze 
przewozi się łódką.   

Długosz przytacza imię boga Nija (w rękopisie Nya) jako bo-
ga świata podziemnego w znaczeniu boga śmierci. Jeśli 
uwzględnimy, że wśród Starosłowian krainę zmarłych nazywano 
„nawie” (co jest poświadczone w literaturze staroruskiej 
i staroczeskiej, jak stwierdza A. Gieysztor27), to można przyjąć, 
że Długosz budował imię boga śmierci podobnie jak Grecy: „ha-
des” = kraina zmarłych i „Hades” = bóg śmierci. Stąd wnosimy, 
że w Długoszowej nazwie „Nija” może brakować litery „w”, jeśli 
tak, to imię brzmiałoby „Niwja”, a raczej „Nawja”. Świątynia 
tego boga – według Długosza – stała w Gnieźnie. Natomiast tą 
postacią boską, która podprowadzała28 dusze zmarłych do krainy 
zawiadywanej przez Nawja była Morena (bądź Mara), którą naj-
prawdopodobniej później (po XI – XIV wieku) skojarzono, nie-
zbyt trafnie, z Marzanną.  

Do grupy bogów ukazujących stosunek Prasłowian do umie-
rania i śmierci należy Kościej, przedstawiany jako ruszający się 
szkielet i zachowujący się trochę jak żywy człowiek, trochę jak 
demon. Jego postać miała ukazywać, że młodość i w ogóle życie 
szybko przemija, że człowiek ani się obejrzy, a już jest kościo-
trupem. W ruskich opowieściach Kościej często występuje 
w towarzystwie młodych kobiet. Miało to zapewne tym drugim 
uświadamiać przemijanie urody i życia. Ale czy na tym poprze-
stawano? Czy pośrednio nie stanowiło to napomnienia, by ko-
rzystały z życia?  

Wśród Słowian łużyckich mógł występować bóg śmierci na-
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zywający się Flins. Czasami przedstawiano go jako szkielet. Do 
jego atrybutów należał zawieszony na ręku płaszcz, którym miał 
okrywać zmarłą osobę, i długa laska, na końcu której znajdowa-
ła się pochodnia. Nie jest jednak jasne, na ile Flins był bóstwem 
samych Słowian, a na ile jednego z plemion Germanów sąsiadu-
jącego z nimi.  

 
Niebyt nie jest postrzegany jako negatywny w sensie: zły. 

Daje się to łatwo wywnioskować, między innymi, z opisów bó-
stwa podziemnego. Na wyobrażenie opiekuna podziemia Welesa 
(lub jeśli przyjęlibyśmy interpretację zaprezentowaną wyżej: 
Nawja) zaczęto nakładać cechy przydzielane „diabłu”, a więc 
pochodzące z tradycji religijnej, która zdominowała kulturę Sło-
wian po XI – XIV wieku. I nawet „diabeł” zastosowany do bó-
stwa starosłowiańskiego nie miał szansy (lub jeśli ktoś woli: nie 
miał mocy), by stać się postacią wyłącznie negatywną. Posiada 
wiedzę; co jest wyrażane choćby w potocznym powiedzeniu: 
„Czort wie, co/kto…”. W słowiańskich, szczególnie w czeskich, 
bajkach jest względnie sprawiedliwy, nie mści się, nie jest jed-
noznacznie zły29. Streśćmy trzy bajki czeskie. Najpierw „O mala-
rzu, który namalował prawdziwego czarta”. W dalekim kraju żył 
osobliwy król, który gnębił swoich poddanych – musieli zaspoka-
jać różne jego zachcianki, a jeśli ich nie zaspokoili, ścinał im 
głowy. Pewnego razu niedobry król zażyczył sobie, by malarz 
namalował prawdziwego czarta. Malarzowi udało się go odna-
leźć. Czart polecił, by malował go część po części; zaprezentuje 
on malarzowi swoje części podczas kolejnych nocy. Ale zastrzegł, 
żeby malarz nie oglądał obrazu jako całości. Obraz ukazujący 
cały wizerunek czarta ma zanieść królowi. Gdy malarz po ukoń-
czeniu obrazu odsłonił go przed królem (sam nie patrząc na nie-
go), królowi „oczy wylazły na wierzch, zaparło mu dech i zwalił 
się z tronu. Takim to sposobem czart przysłużył się nie tylko 
malarzowi, ale i całemu krajowi, i odtąd wszyscy ludzie w tym 
kraju byli weseli i szczęśliwi. Nikt nie musiał więcej bać się 
o swoje życie”. 
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„Jak czart służył u parobka”: czart był głodny i zjadł posiłek, 
który bogaty gospodarz wyłożył biednym ludziom na ławie przed 
domem. „Najstarszy czart kazał mu za to na trzy lata iść na 
służbę za parobka”. Czart zaoferował służbę pewnemu chłopu. 
Dobrze pracował na gospodarstwie i na końcu pomógł jemu 
i mieszkańcom wsi obezwładnić bardzo złego pana tej wsi.  

„O cudownym młynku”: w pewnej wsi żył bardzo bogaty 
chłop, który miał biednego brata, ale nie chciał niczym się z nim 
dzielić. Gdy biedny poprosił go o bułkę dla swojego dziecka, ten 
posłał go do czarta. Biedny chłop przypadkiem trafił na czarta. 
Ten podarował mu młynek, z którego uzyskiwało się pieniądze. 
Bogaty brat, dowiedziawszy się o tym, oddał gospodarstwo oj-
cowskie biednemu bratu w zamian za młynek. Ale nie znał spo-
sobu, by młynek przestał wyrzucać z siebie monety i płynąc ło-
dzią z tym młynkiem, utopił się pod ciężarem monet30. 

Czarty mają swój kodeks moralny. Zachowują się lepiej niż 
nieodpowiedzialni władcy, panowie i wyzyskujący innych dowol-
ni ludzie. Jest w ich postaci element zabawowy, przewijają się 
motywy ich przechytrzania, wątki erotyczne. Chociaż są kapry-
śne i nieprzewidywalne, i obowiązkowo straszne. Czart – to 
trzeba trzeźwo zauważyć – pełni rolę selektywną w życiu ludz-
kim, więc zdarza się człowiekowi od niego porządnie oberwać. 

Będąc na służbie u Słowian, czart jawi się jako psotliwy 
duch, błyskotliwy błazen, kompan podczas niektórych wędró-
wek. Nie ma prawie nic wspólnego z szatanem w wierzeniach 
judaistów, chrześcijan, muzułmanów, zoroastrian, dżinistów. 
Charakterem nie odbiega od tego rodzaju duchów u takich lu-
dów, jak Bałtowie, ludy ugrofińskie, indyjskie czy Indianie Ame-
ryki Północnej (w anglojęzycznej antropologii kulturowej taką 
postać nazywa się tricksterem). Chciałoby się rzec: takiego dane 
społeczeństwo ma czarta, na jakiego sobie zasłużyło (tworząc 
swoją kulturę lub pozwalając, by inni wprowadzali do niego swo-
ją kulturę); chyba że jest to przypadek, kiedy społeczeństwo nie 
ma dość siły, by oprzeć się obcej intruzji kulturowej. 
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4. Pozytywność, negatywność i neutralność 
w obrębie bytu 

Czy w życiu i w rzeczywistości spotykamy coś pozytywnego? 
Tak – silna, zdrowa więź między osobami, urodzenie się oczeki-
wanego dziecka, dobre jedzenie, owocujące drzewa, i tak dalej. A 
negatywnego? Tak – choroby, przedwczesna śmierć (powtórzmy: 
przedwczesna), destrukcyjna wojna, i tak dalej. Pozytywności 
i negatywności można nadawać cechy pochodzące od osobowości 
człowieka, tj. personalizować je (czemu na gruncie pojęć i języka 
odpowiada tzw. hipostazowanie). Prasłowianie, jak wszystkie 
inne ludy, czynili tak31. 

Jak Prasłowianie nazywali to co negatywne? Część przydzie-
lali chorobie, a także śmierci i światu podziemnemu – ale tym 
dwom ostatnim tylko pewną część, gdyż oznaczały one dla nich 
też coś ani negatywnego, ani pozytywnego. Połabianie mieli Lju-
toboga, czyli mrożącego, srogiego boga. Polanie mówili 
o Smętku, czyli mącicielu, o Lichu, które ma cechy przestrasza-
jące. Od jakiegoś czasu – od kiedy, tego dokładnie nie wiemy – to 
negatywne nazywali czartem; Słowianie połabscy od XI wieku – 
Czarnobogiem (późniejsi Słowianie, za chrześcijanami – dia-
błem).  

Rozpatrzmy – licząc na uzyskanie jakichś ustaleń dla ontolo-
gii – przypadek wiary wśród Słowian połabskich dotyczący 
Czarnoboga. Helmold napisał: „Panuje wśród Słowian dziwaczny 
zabobon: w czasie uczt i pijatyk podają sobie wkoło czaszę, 
w którą imieniem boga dobra i zła składają słowa, nie powiem 
poświęcenie, lecz przekleństwa. Wierzą bowiem, że losem po-
myślnym kieruje dobry bóg, wrogim zaś bóg zły. Dlatego owego 
złego boga nazywają w swoim języku Diabłem, czyli Czarnobo-
giem, to znaczy bogiem czarnym”32. Kilka objaśnień do tego cy-
tatu. Termin „diabeł” jest pochodzenia greckiego, ale używany 
jest przez chrześcijan (Grecy nie stworzyli koncepcji podobnej do 
koncepcji diabła). Prasłowianie mieli na to co negatywne 
i zwykle też złe (pamiętajmy, że nie wszystko negatywne musi 
być złe) między innymi terminy „bies” (słowo to znaczy: strach, 
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ostre światło) i „czart” (od: „czarny”, „ciąć” i „czarować” w sensie 
negatywnym); a termin „szatan” jest pochodzenia hebrajskiego. 
Jeśli ktoś używa terminów „diabeł” i „szatan”, świadczy to, że 
nie trzyma się filozofii i religii Prasłowian. Kulawa noga 
w przedstawieniach czarta to nawiązanie do symboliki węża; 
kulawa noga – ogon.  

Wiara w Czarnoboga, i później także w Białoboga, albo zosta-
ła wprowadzona przez samych kapłanów połabskich w trakcie 
konfrontacji z chrześcijaństwem i Niemcami (a więc w X – XII 
wieku), albo ci drudzy sugerowali, że Słowianie połabscy ją mieli 
(choć de facto jej nie mieli, czyli imputowali im ją). Wzmianka 
Helmolda o Czarnobogu i późniejsze wzmianki o Białobogu 
wprowadzają nieco zamieszania do myślenia o panteonie Sło-
wian. Sądzimy, że najprościej jest przyjąć, iż Czarnobóg to po-
łabski odpowiednik Welesa. Białobóg zaś to późniejsza koncep-
cja. Większość badaczy przyjmuje, że ten schemat: Czarnobóg – 
Białobóg jest Prasłowianom obcy. Przychylamy się ku zdaniu J. 
Matuszewskiego: „Manichejskie rozróżnienie boga dobra i boga 
zła obce było Słowianom. Stwierdzenia Helmolda należy chyba 
tłumaczyć projekcją wierzeń chrześcijańskich na kult pogań-
skich Słowian. Czernebogowi późniejsi pisarze dorobili przez 
analogię Białoboga – boga dobra”33. Wcześniej A. Brückner pisał: 
„O diable, malowanym zawsze na czarno, dowiedział się Słowia-
nin połabski dopiero od księży katolickich, i cały mniemany dua-
lizm prasłowiański jest bańką mydlaną. Niemcy w XVI-XVIII 
wieku dorobili do czarnego boga jeszcze i białego, o którym się 
Słowianom nigdy nie śniło”34. Brückner ma rację, choć 
w nastroju polemicznym za mocno się wyraża – Słowianie mieli 
bogate sny, niekiedy mógł się im taki koszmar śnić, mogli też 
niekiedy o nim myśleć (demon złych snów Kikimora ponoć lubił 
płatać figle).  

Wzmianki o Czarnobogu i Białobogu, o czarcie/diable – obok 
czynienia zamieszania – pobudzają do myślenia, zwłaszcza o roli 
pozytywności, negatywności i neutralności w obrębie bytu. Te 
postaci zostały u Słowian nałożone na starszy schemat wzajem-
nego mierzenia się bogów. U Słowian występował mityczny 
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i magiczny wątek ścierania się boga piorunowładnego (Peruna) 
ze Żmijem-Smokiem. Pierwszy reprezentował górny świat, drugi 
– dolny. Ale ani pierwszy nie pokrywał się z dużo szerszym za-
kresem górnego świata, ani drugi – z dużo szerszym zakresem 
dolnego świata. Zwycięża reprezentant górnego świata, ale nie 
całkowicie; pokonany jest nadal potrzebny. O ile reprezentant 
dolnego świata nie działa jako samodzielna siła, by tak rzec, siła 
nowotworowa, o tyle nie jest jednoznacznie negatywny. Żmij-
Smok (personalizacja negatywności) to nie jest jakiś mały bóg; 
Żmij-Smok potrafi – według niektórych podań ludowych – po-
łknąć Słońce i Księżyc. A zwycięzca, reprezentant górnego świa-
ta, nie jest wszechwładny, jest jednym z wielu bogów. Koncept, 
że stałby się wszechwładny, prowadziłby do konsekwencji, że 
albo zagłaskałby swoją dobrocią ludzi na śmierć, albo rządziłby 
jak niekontrolowany przez nic absolutny władca. Oba te koncep-
ty są obce Prasłowianom. Trzeba też dodać, że bóg piorunowład-
ny był kojarzony z męskością, a Żmij-Smok raczej z kobiecością, 
na przykład u Słowian południowych Łamja, u Serbochorwatów 
Ała to chtoniczny stwór rodzaju żeńskiego (zbliżony wyglądem 
do żeńskich potworów w mitach greckich). Tę różnicę mityczno-
magiczną tylko odnotowujemy, nie jesteśmy w stanie odnieść się 
do niej komentatorsko w sposób merytorycznie coś wnoszący35. A 
do hipotez na temat Czarnoboga trzeba dodać jeszcze jedną: nie 
był on bogiem zła, lecz personifikacją czegoś ciemnego/czarnego 
w bycie. Wtedy byłby właśnie bliski Welesowi i Nijowi. Kojarze-
nie ciemności/czerni wyłącznie ze złem jest zbyt symplicystycz-
ne, nie ma nic wspólnego z subtelnością myślenia o tym co meta-
fizyczne i wyobrażania sobie tego.   

W tym miejscu bardzo przyda się przypomnienie sobie, że 
wśród wielości bogów, w które wierzyli Prasłowianie, byli ani 
dobrzy, ani źli. Na przykład Trygław był ani dobry, ani zły (sko-
ro patrzył w każdy z trzech światów), również o Świętowicie-
Światowidzie nie można powiedzieć, że był dobry, ani że był zły.  

Jeśli nawet przyjmiemy, że wiara w Czarnoboga i Białoboga 
przez jakiś czas występowała, to i tak mielibyśmy tu do czynie-
nia nie z dualizmem (nie z „dwoistością świata”), lecz ze współ-
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pracą tego co antagonistyczne. Dualizm zachodziłby wtedy, gdy-
by nie było neutralnej Natury-przyrody i neutralnego prapo-
czątku bytu36. Weźmy pod rozwagę chyba główny ludowy mit 
o początku znanego Prasłowianom świata. Mit ten zachował się 
w folklorze, spisany został w XIX wieku. Informacje o micie 
stworzenia ze starszego okresu nie zachowały się. Przemawiało-
by to za tym, że Prasłowianie nieszczególnie zajmowali się po-
chodzeniem świata i człowieka. Ten mit brzmi mniej więcej tak: 
Na początku było niebo, morze, powietrze. Bóg płynął łodzią. Ze 
spienionego morza wyszedł bies, usiadł obok boga i podsunął mu 
pomysł stworzenia człowieka; wcześniej próbował sam, ale nie 
mógł tego dokonać. Bies zanurzył się w morzu i wyłowił z dna 
garść piachu, bóg zaś rzucił ten piach na wodę i tak stworzono 
zaczątek Ziemi. Była tak szczupła, że obaj ledwo się na niej mie-
ścili. Bies zamyślił zepchnąć śpiącego boga do wody, ale tym 
przyczynił się tylko do rozrastania się lądu od strony boga, tj. od 
wschodu, i od własnej strony, tj. od zachodu. Bóg i bies weszli ze 
sobą w ostry spór, który skończył się odejściem boga w niebiosa 
i strąceniem biesa piorunami w dół, w domyśle: do świata pod-
ziemnego37. W przytoczonym micie głębia morska bądź ocea-
niczna symbolizuje otchłań, otchłań nieokiełznaną, sięgającą 
w nieskończoność; ta symbolika występuje nie tylko u dawnych 
Słowian. Piasek symbolizuje pierwotną materię. Niebo 
i powietrze są autosymboliczne.  

Teraz trzeba podumać nad płcią postaci biorących czynny 
udział w powstawaniu świata. Bies nie jest wyraźnie rodzaju 
męskiego. W niektórych wersjach mitu mówi się, że bóg i bies 
byli braćmi. Od wyobrażenia, że byli rodzeństwem, jest blisko do 
wyobrażenia, że byli bratem i siostrą (choć bezpośredniego po-
twierdzenia nie ma w materiale folklorystycznym, który się do 
dziś zachował). Spróbujmy poszukać innych tropów. Na Rusi 
utrzymywano, że ogień to car, woda – caryca. W przypadku Sło-
wian boskość kobieca była wodą – w aspekcie powstawania 
świata. Natomiast po powstaniu świata na czoło wysunęła się 
bogini Ziemi. Sądzimy, że takie następstwo dałoby się odczytać 
w mitach ludów indoeuropejskich (i nie tylko ich). To co płynne, 
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zmienne, poprzedza i wyprzedza to co stabilne, jakoś utrwalone. 
Przy tym odróżniano wodę pierwotną, przed-ziemską, od wody 
jako składnika zaistniałej już Ziemi. Niektórzy sądzą, że trop: 
ogień to car, woda – caryca jest jakimś nawiązaniem do wzorca 
hieros gamos, świętych zaślubin.   

Mamy w powyższym micie oględną odpowiedź na pytanie, co 
jest odwieczne, nieskończone, niestworzone i zarazem ani dobre, 
ani złe. Są to: ocean, dno oceanu, powietrze nad oceanem, ciem-
ność. I prapoczątek jest ani dobry, ani zły. 

Przekaz dyskutowanego mitu, a właściwie jego fragmentu, 
można łączyć z mitem kilku ludów Azji, na czele z aryjskim 
i kałmuckim. Według tego schematu bogowie mieszają toń pier-
wotnych, otchłannych wód, wskutek czego powstaje twarda, 
ustabilizowana powierzchnia ziemi. Według pierwszej księgi 
Mahabharaty bogowie, boginie i asurowie mieszali mleczny oce-
an poruszając wężem Wasiku jako mątewką38. Działania Swaro-
ga i Welesa (według późniejszej interpretacji: „boga” i „biesa”) 
byłyby tego rodzaju mieszaniem. Stwierdzamy, że: albo mit pra-
słowiański jest zbieżny z mitem z Mahabharaty Arjów (i kilku 
innych ludów Azji), Słowianie zaś z czasem zapomnieli o innych 
bogach i boginiach, zachowując pamięć tylko o dwóch; albo mit 
prasłowiański odbiega od schematu mitu z Mahabharaty i jest 
bliższy mitowi mówiącemu o parze bogów z Rigwedy, Mitrze 
i Warunie (za czym opowiadał się, jak wiadomo, G. Dumézil)39; 
albo wreszcie jest swoisty dla Prasłowian. Obiektywnie roz-
strzygnąć tego się nie da, nasza intuicja podpowiada, że to 
ostatnie wchodzi w grę.   

Skoro mowa o mitach o początku świata, to trzeba nadmienić 
o starym indoeuropejskim micie powstania świata z jaja. Prze-
wija się on w folklorze słowiańskim i jest piękniejszy od przyto-
czonego wyżej. Chociaż mit, w którym bóg i bies są w rolach 
głównych, bardziej angażuje wyobraźnię niż mit o powstawania 
świata z jaja, ma swoją przytrzymującą uwagę odbiorcy drama-
turgię40. Przy tym temacie warto przywołać znane i mądre 
przemyślenie z Rigwedy – niech i ono coś wniesie do naszych 
rozważań:  
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„Ale kto wie to wszystko, kto mógłby powiedzieć, 
Skąd się zrodziła, skąd jest ta wysnowa [bytów], 
Bogowie się zjawili, gdy świat się wyłonił, 
A więc kto może wiedzieć, skąd wszystko powstało? 
 
I jak się zrodziła ta wysnowa bytów, 
Czy kto ją zdziałał, czy też nikt nie zdziałał –  
Ten, co na ziemię patrzy z najwyższego nieba [bóg Słońca] 
Ten może wie o tym, a może też nie wie?”41.  
Nie ma stwórcy lub jego rola jest mało znacząca. Jest nad-

zorca (według Rigwedy są to Mitra i Waruna, według Mahabha-
raty – Brahma lub Wisznu). Ci, którzy mniemają, że wiedzą coś 
o początku, mylą się; im bardziej się upierają, że posiedli prawdę 
co do tego, tym bardziej się mylą. Prasłowianie nie ulegali tego 
rodzaju mniemaniu. 

Jednego ze śladów neutralności w obrębie bytu upatrujemy 
w posągu Światowida ze Zbrucza. W najniższej części posągu na 
trzech stronach widnieją postaci podtrzymujące sferę środkową 
i górną. Czwarta zaś strona, na tym poziomie, nie ma przedsta-
wienia figuralnego, jest pusta. Ją uznajemy za symbol neutral-
ności. Można ją kojarzyć ze sferą chtoniczności – ta sfera jest też 
w dużym zakresie poza pozytywnością i negatywnością42.  

Neutralna dla Prasłowian jest Natura-przyroda. Nie trakto-
wali jej jako wyłącznie pozytywnej. Neutralności nie nazywali 
jednak wprost neutralnością. Chyba głównym tego powodem był 
fakt, że znajdowała się ona wszędzie wokół; neutralne są: wody, 
powietrze, lasy, ziemia, ogień, słońce, chmury, ciała istot ży-
wych. Nie trzeba było tworzyć dla niej specjalnej nazwy. 

Wreszcie, schemat antagonizmu, nad którym się zastana-
wiamy, nie mógł być dominujący w myśleniu i w wierzeniach 
Prasłowian. Jeśli odzywał się – słabiej lub silniej – to był wszak 
jednym obok wielu innych. Bóg i bies (ewentualnie Białobóg 
i Czarnobóg) są dwoma obok wielu innych bogów i bogiń. Nad-
mieńmy dygresyjnie, że schemat ten był dominujący w nurcie 
bohomilców i katarów, ale w specyficzny sposób: myśliciele bo-



99 
 

homilscy i katarscy odkrywali – bardzo pokrętnymi drogami, na 
których wstąpienie wymuszały na nich okoliczności życia kultu-
rowego XI i XII wieku – potrzebę intensywnego doświadczania 
roli Natury-przyrody, czyli czegoś trzeciego, neutralizującego 
dualizm.  

Przytoczony wyżej mit – podany w ustnym przekazie ludo-
wym – o dwóch bogach biorących udział w powstawaniu świata 
nie wydaje się ani nieść jakiejś znaczącej mądrości, ani być zbyt 
piękny. Czy nie ma jednak przewagi nad typem mitu 
o stworzeniu świata przez wyłącznie jednego boga? Czy 
w teologii z dwoma bogami nie koncypuje się ciekawszej drama-
turgii i nie pozwala się na więcej swobody myślowej 
i wyobrażeniowej?  

Przy rozpatrywaniu negatywności trzeba być bardzo ostroż-
nym; negatywność to potężna kategoria ludzkiego myślenia, nie 
tylko epistemologiczna i logiczna, ale i ontologiczna. Negatyw-
ność jest kwestią ostrą jak brzytwa, można się zaciąć, skaleczyć, 
a nawet zabić. Prasłowianie początkowo umieli się obchodzić 
z negatywnością – nie zawężali jej do zła w sensie moralnym. 
Później, po zetknięciu się z chrześcijaństwem, od czasu do czasu 
ulegali tendencji do takiego zawężania; aczkolwiek w kulturze 
ludowej, aż do XX wieku (może do dziś), takie zawężanie wystę-
puje rzadko.  

W Rigwedzie są dwa kompleksy mitów. Jeden, starszy, ma 
charakter nieantagonistyczny, bez roli stwórcy (Rigweda X, 12). 
Drugi zaś opowiada o stwórcy Indrze, który walczy 
z chtonicznym bogiem Wrytrą, a bóstwa niebiańskie, Dewy, spy-
chają resztę bóstw, Asurów, do otchłani wodnej (Rigweda I, 33, 
113 i in.). Indowie korzystali raz z tego kompleksu mitów, raz 
z tego – zależnie od wymogów życia i mierzenia się z losem i od 
skłonności umysłowych. Podobnie Prasłowianie – niekiedy uak-
tywniali mit o współpracy tego co antagonistyczne, niekiedy zo-
stawiali go w spokoju, korzystając z łagodnego mitu o jaju ko-
smicznym czy Drzewie Świata. Tu nie ma idei – do której od 
pewnego momentu przyzwyczajono Zachód – jednego rozwiąza-
nia raz na zawsze, sztywnego trzymania się jednej drogi. Jednak 
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kompleks drugi, antagonistyczny mógł czasowo ulec wzmocnie-
niu po zetknięciu się z chrześcijaństwem i podczas pośredniej 
wymiany z ludami irańskimi (które od pewnego czasu coraz bar-
dziej preferowały mit antagonistyczny, prawdopodobnie 
z powodu zaostrzenia się sytuacji politycznej i religijnej 
w Iranie, następnie w obliczu najazdu muzułmanów). Nadto pod 
koniec epoki prasłowiańskiej ten drugi kompleks mógł stać się 
przydatny – w walce obronnej z Niemcami i Duńczykami – 
szczególnie Słowianom połabskim; właśnie Słowian połabskich 
w XII – XIII wieku dotyczy ten przekaz (wątpliwy, ale jednak) 
o dwóch antagonistycznych bogach, Czarnobogu i Białobogu.    

Zastanówmy się, czy można wynieść ze schematu antagoni-
stycznych bóstw coś korzystnego? Przy odpowiedniej interpreta-
cji może on wyhamowywać skłonności do parcia do przodu za 
wszelką cenę. U celu też będzie jakaś negatywność, podobnie jak 
jest tu, więc po co poświęcać celowi krótki czas ludzkiego żywo-
ta? Teologie i filozofie operujące tylko kategorią pozytywności 
(bądź dobra) motywują do szukania utopii, w której miałaby być 
sama pozytywność (bądź samo dobro), tak a tak określona. Ta 
ostatnia myśl jest, według kryteriów filozoficznych, naiwna 
i nierespektująca tej części prawdy o bycie, którą człowiek jest 
w stanie ustalić. Następnie, ten, kto posługuje się takim anta-
gonistycznym mitem, może uzyskiwać zrozumienie, że nikt nie 
jest doskonały, także ten czy ów bóg, i że nic nie jest doskonałe, 
także świat. Chyba tyle można wynieść ze schematu antagoni-
stycznych bóstw. 

A z ludowego mitu stworzenia można wyinterpretować, że 
we wszystkim jest coś pozytywnego, negatywnego i neutralnego 
(neutralny jest choćby piach rozumiany jako pramateria, który 
stał się składnikiem ziemi, neutralne są wody praoceanu, ani 
dobra ani zła jest Natura-przyroda). Ten mit utrudnia człowie-
kowi wynoszenie siebie samego ponad resztę istnienia. 

Przekaz po linii dziadów też coś mówi. Na przykład 
w folklorze XIX-wiecznym, który uwzględnia w swojej powieści 
Chłopi W. Reymont, wędrowny dziad na pytanie „Cóż ta 
w świecie słychać?” odpowiada: „A to źle, a to i dobrze, a to 
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i różnie, jak we świecie”43. „I różnie” znaczy tutaj najwyraźniej, 
ani źle, ani dobrze.     

Są kultury, których twórcy nie wiedzą, co zrobić 
z negatywnością w bycie. Myśliciele judaistyczni, chrześcijańscy 
i islamscy starają się ją napiętnować i zepchnąć poza związek 
z określaną w swoisty przez siebie sposób pozytywnością (i do-
brem). Słowianie – mamy na myśli zwłaszcza  Słowian połab-
skich – woleli patrzeć negatywności w oczy, choć przez okulary 
mitu, magii i rytuału. Nie opatrywali negatywności wyłącznie 
przymiotnikiem „zła”, nie zawężali jej do kategorii zła. Co więcej 
– i co dla filozofii istotne – nie odrzucali neutralności Natury-
przyrody i prapoczątku bytu, czyli nie byli dualistami w sensie 
ontologicznym i epistemologicznym (o tym, że również nie – 
w sensie etycznym napiszemy niżej).  
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5. Jak myślano w uogólniony sposób o strukturze 
bytu? 

Chcąc objaśnić myślenie dawnych Słowian o strukturze bytu, 
sięgamy do dorobku ontologii. Termin „byt” ma swój synonim 
w terminie „to co istnieje”. Każdy, kto z niejakim namysłem pa-
trzy na rzeczywistość, dostrzega, że byt nie jest jednolity, i że 
w zróżnicowanym bycie daje się opisać co najmniej kilka warstw 
bądź dziedzin. Wymieńmy je:  

– rzeczy, zmysłowa materialność (a więc skały, woda, powie-
trze itd.); 

– życie, to co biologiczne (a więc człowiek, zwierzę, roślina); 
– dusza, wraz z tym, co człowiek ma w swojej psychice, czego 

jednak sobie nie uświadamia (tym, czego sobie nie uświadamia 
są np. ukryte motywacje, sny); 

– rozum i świadomość;  
– to, co człowiek produkuje, jego wytwory. 
Dla dawnych Słowian pojęcie życia było szersze niż życie ro-

zumiane w dzisiejszej oficjalnej kulturze zachodniej; podobnie 
szersze było dla nich pojęcie duszy. Wiele rzeczy było przez nich 
postrzeganych jako ożywione lub raczej: mające predyspozycje 
do stania się ożywionymi w określonych okolicznościach. 
Wszystkie istoty żywe mają – według nich – jakiś rodzaj duszy.   

Prasłowianie za część bytu uznawali też:  
– bogów, boginie i duchy. 
Przenikanie się dziedzin bytu, ich nachodzenie wzajem na 

siebie jest w myśli i wierzeniach Prasłowian wyraźnie widoczne 
na przykładzie Welesa. Jest to bóg podziemia i równolegle ciem-
nej strony duszy (nie całej duszy, lecz jej ciemnej strony), irra-
cjonalności, ale jest on równocześnie gwarantem życia społecz-
nego i handlu, następnie odpowiada za kontrakty i przysięgi, 
a więc za to, co przynależy do środkowego świata, jest też opie-
kunem wieszczów (na przykład w rusińskim „Słowie o Wyprawie 
Igora” z 1187 roku największy, mityczny wieszcz Bojan nazwany 
jest „potomkiem Welesowym”). 
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Tak, Prasłowianie nie oddzielali dziedzin bytu od siebie. 
Klasyfikacja dziedzin bytu za pomocą pojęć niesprzecznych 
i wykluczających się powoduje, że klasyfikujący zatraca moty-
wację, by zdawać się na przeczuwanie „całości” bytu, by zacho-
wywać umiejętność spoglądania na „całość” bytu.  

 Jedna z głównych tez ontologii Prasłowian to: występowanie 
sprzężeń zwrotnych między częściami bytu; a także potrzeba 
ukazywania ich na różne sposoby. Bez Matki Ziemi nie byłoby 
ludzi; bez boga wiatrów Strzyboga nie byłoby stosownej tempe-
ratury w danym miejscu Ziemi i przez to nie byłoby oczekiwanej 
wegetacji; bez bogów nieba Peruna i Swarożyca nie byłoby od-
powiednich warunków atmosferycznych do życia na Ziemi, bez 
miłości i swawoli bogów Łady, Jaryły, Kupały, a także rusałek 
nie byłoby chęci płodzenia dzieci i radości życia, bez bogini Ma-
rzanny życie ludzi uległoby nadmiernemu zabrudzeniu itd. Lub 
przykład magiczny pochodzący z ludowych podań: „Słońce prze-
stałoby świecić, gdyby żmija na nie patrzyła, bo swymi ślepiami 
może ona wszystką siłę z niego wyciągnąć”44. Ta magia posługu-
jąca się obrazem żmii jest dość prosta, ale dostrzegamy w niej 
obecność myślenia o związkach między częściami świata 
i istotami. Żmija jest zmniejszoną, codzienną postacią wielkiego 
demona Żmija-Smoka, ten zaś związany jest z Welesem i Nijem.  

Inną zasadą tej ontologii jest priorytet kategorii relacji przed 
kategoriami substancji, podmiotu i przedmiotu. Relacje mogą 
być dość stabilne, bardziej lub mniej długotrwałe, rozpościerać 
się w przestrzeni na dalszą lub bliższą odległość. Jedną ze wska-
zówek co do roli relacji jest cenienie związków społecznych szer-
szych niż mała, dwupokoleniowa rodzina i przydzielanie dużej 
roli plemienności. Ileż żywotnych relacji jest w obrębie plemie-
nia: starosta rodowy, stojący obok na wiecu współplemieniec, 
kumy i kumowie (zob. o nich niżej), wujowie, ciotki, bracia 
i siostry ustanowieni więzami społecznymi, a nie tylko ci, którzy 
są nimi na mocy pokrewieństwa, dziadkowie i babcie, duchy 
przodków, przyjaciele, goście… Jednak priorytet relacji u Pra-
słowian nie oznacza, że przydzielali ważną rolę samym zdarze-
niom i ich różnorakim sekwencjom i zbitkom. Uwypuklenie zda-
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rzeniowości prowadzi do dezorientacji i destabilizacji myślenia, 
wierzenia, a nawet postrzegania (Prasłowianie nie cenili tego, co 
byśmy dziś nazwali skrajnym bądź chaotycznym relatywizmem). 

Sens tego, co ktoś robi, zależy od tego, ku czemu kieruje on 
swoje myśli i wierzenia, z kim się identyfikuje, z czym się po-
równuje, jakie metafory dominują w jego języku. Jeśli dany Pra-
słowianin kierował się ku danemu bogu czy bogini, to poczucie 
sensu dotyczące kogokolwiek/czegokolwiek w jego życiu zależało 
od tegoż boga czy bogini. Objaśnienie, co to dokładnie znaczy, 
nie jest łatwe, ale nie niemożliwe, znaczy to między innymi: za-
leżało od sposobu myślenia i wierzenia (czy od zestawu myślowo-
wierzeniowego) powiązanego od pokoleń z imieniem danego boga 
bądź danej bogini. A jeśli kierował się ku innemu bogu czy bogi-
ni, sens jawił mu się nieco odmiennie.  

Politeizm Prasłowian pozwalał patrzeć na świat jak gdyby 
przez sieć z zaczepionymi kryształkami, które załamują światło 
słońca, księżyca lub ogniska; kryształki te miały imiona ich bo-
gów, bogiń i duchów.  

Ciągła troska o równowagę – kolejna teza o walorze ontolo-
gicznym. Jeśli twory świata podziemnego (po grecku – przypo-
mnijmy – chtonicznego) są za silne, za bardzo się rozmnażają, za 
bardzo napierają na świat ludzki, to musi nastąpić walka bó-
stwa Nieba (Peruna i/lub Swaroga) z tymi tworami. Na przykład 
piorun na niebie przedstawiano sobie jako przejaw walki ze 
smokami, upostaciowionymi jako chmury burzowe, o uwolnienie 
wody. Twory zaburzające równowagę nazywane są: Żmij, Wij, 
Smok (nie wiemy, czy  nazwa „smok” występuje u Prasłowian, 
natomiast jest częścią późniejszego folkloru słowiańskiego). 

Jeśli skwar jest za duży, zanosi się modły do bogini Ziemi, 
która jest „wilgotna” i do któregoś z bogów Nieba (Peruna, Swa-
roga, Swarożyca lub może Dadźboga), ale także do lokalnych 
duchów, choćby do rusałki przebywającej w wysychającym źró-
dełku czy stawie. Patrząc w sposób zobiektywizowany, takie 
modły są wyrazem nie tylko zaniepokojenia, ale i mogą być 
przygotowywaniem się do zaradzenia powstałej trudności. 

Jeśli życie społeczne i psychiczne danej jednostki ulega du-
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żemu zabrudzeniu, zaprasza się siłę oczyszczającą, którą uosa-
bia bogini Marzanna, może też któryś z bogów Nieba. 

Tak, to jest troska o równowagę w świecie i w jednostce. 
Filozofia i religia dawnych Słowian wyznacza stałe perspek-

tywy myślenia i patrzenia na życie, świat, na cokolwiek – 
i zarazem uczy myślenia uwzględniającego dzianie się bytu, 
mnogość relacji, wskazuje na zmienność punktów widzenia. 

Wielość bogów, bogiń i duchów pomaga, do pewnego stopnia, 
ich czcicielowi nazywać relacje, związki, siły, moce obecne 
w życiu ludzi i w przyrodzie. Na przykład nazwą dla relacji 
człowiek – las jest imię boga-demona Leszy (niektórzy podają 
nazwę: Licho leśne). Dokładniej mówiąc, szło o część lasu, nie 
o cały, więc „Leszy” to nazwanie relacji średniego zasięgu (śred-
niego w porównaniu z relacją dużego zasięgu, jak między czło-
wiekiem bądź lasem a Słońcem czy Luną).  

Przypisy do rozdz. IV 
 

1 Religioznawca M. Eliade używa terminu „ontologia archaiczna”, jak 
również „teologia archaiczna” (zob. tegoż, Próba labiryntu, Warszawa 
1992, s. 155 i nast.). Innym badaczem, który używa terminów filozoficz-
nych w stosunku do kultury ludów pierwotnych i plemiennych jest P. 
Radin (zob. tegoż Primitive man as philosopher, New York 1967). Auto-
rzy książki „Historia filozofii na Ukrainie” (red. W.M. Niczyk, Kijew 
1987) rozpoczynają ją od omówienia dorobku myśli plemion wschodnio-
słowiańskich (rozdział pierwszy zatytułowali: „Mitologiczne wyobrażenia 
plemion wschodniosłowiańskich od V do IX wieku”).   
2 Na przykład W.W. Iwanow i W.N. Toporow piszą o tym następująco: 
„potrójny pion struktury świata – trzy królestwa: niebo, ziemia i otchłań”, 
i wskazują na symbolikę drzewa (W.W. Iwanow, W.N. Toporow, Sławian-
skaja mifologija, Moskwa 2008, s. 930 i nast.). 
3 Zob. K. Moszyński, dz. cyt., t. 2, cz. 2, s. 666. Zob. T. Seweryn, Podłaź-
niki. Studia z dziedziny sztuki ludowej, Kraków 1932; K. Smyk, Choinka 
w kulturze polskiej. Symbolika drzewka i ozdób, Kraków 2009. 
4 Na przykład A. Gołębiowska-Suchorska pisze: „Popularną sło-
wiańską ozdobą […] były słomiane pająki podwieszane pod sufi-
tem […]. Ozdoby te nazywano światem, co wskazywać mogło na 
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kojarzenie pajęczyny ze strukturą kosmicznej tkaniny, 
a koncentrycznego układu pajęczych nici z centryczną budową 
Kosmosu”. Oraz: „Nić, umożliwiająca pająkowi przemieszczanie 
się we wszystkich kierunkach, nadawała się także do pełnienia 
roli łącznika między sferami świata” (A. Gołębiowska-
Suchorska, „Dziewczę przędzie…, s. 76 i s. 77).  
5 A.N. Afanas’ev, Poetičeskie vozzrenija…, t. 1, Moskwa 1865 (tł. za: A. 
Geysztior, Mitologia Słowian, s. 164). 
6 Nasuwa się pytanie: Czy w początkach świata występowało morze, 
a następnie pojawiała się ziemia, czy występowała ziemia wraz z będącym 
w jej obrębie morzem? Dawni Słowianie nie byli ludem morza. Obser-
wowali codziennie rozległe obszary ziemi, a na niej rzeki i jeziora. Zatem 
raczej nie mogli przyjąć, że najpierw występowało niebo i morze (ogól-
niej: woda sama, bez ziemi) i że z wody wyłoniła się ziemia. Morze (czy 
praocean) jako pierwotniejszy niż ziemia postulują ludy nadmorskie 
i wyspiarskie; Ariowie, którzy przybyli nad Ocean Indyjski mogli tworzyć 
(lub przejąć) w tym okresie swojej kultury wizję pierwotności oceanu 
w stosunku do ziemi, ale nie Prasłowianie. Wychodzi na to, że przyjmo-
wali, iż z wody ziemskiej wyłania się część ziemi sposobna do życia, do 
zamieszkania, zobrazowana jako bogini Ziemia.       
7 Za: H. Łozko, Rodzima wiara ukraińska, 1997, s. 48. 
8 Na temat trojga gołębi w ludowych przedstawieniach Drzewa 
Świata (raj-drzewka) zob. A. Kowalik, Kosmologia dawnych 
Słowian, s. 370. Wyrażamy się z zamysłem „trojga” gołębi, a nie 
„trzech” gołębi, gdyż nie wiadomo jakiej są płci, raczej obojga. 
Jeszcze inne tropy: w najdawniejszych czasach Słowianie rok 
dzielili na trzy części (wiosnę, lato i zimę); większość piszących 
na temat rytuału inicjacyjnego zwanego kosopleciny przypusz-
cza, że w jego trakcie zaplatano dziewczynkom trzy warkocze – 
z jakimś odniesieniem do trzech światów. 
9 Zob. K. Moszyński, dz. cyt., t. 2, cz. 2, s. 660. Stwierdził on nad-
to: „Do sui generis skrzepów w potocznym języku ludowej poezji 
należą też ustalone przez tradycję ilości osób i innych przedmio-
tów, także ilości przygód czy wypadków itp. Wyrażają się one 
stale tylko w liczbach przyjętych przez kanon artystyczny. […] 
Od trójek roi się po prostu w całej nieomal literaturze 



107 
 

i w przekazie ustnym Słowian. Bardzo obficie występuje też 
dziewiątka” (tamże). W epice Serbochorwatów dominują liczby 3 
i 7, mniej pospolite są 4 i 9. Dodajmy, że u Homera jako stałe 
liczby najczęściej pojawiają się: 3, 7 i 9 (a z większych: 20 i 100). 
10 Kronika Thietmara, VI, 17, t. 2, s. 301. 
11 Jest to dziś powszechne odczytywanie symboliki tego posągu. Pisali 
o tym: B.A. Rybakov, A. Gieysztor, A. Łapiński. 
12 O takiej roli przęślicy pisała rosyjska badaczka T. Bernsztam. 
Na temat takiej roli wrzeciona zob. A. Gołębiowska-Suchorska, 
„Dziewczę przędzie…, s. 116 i nast.   
13 Zob. W. Skuratowsky, Rok ukrainsky, Kijew 1966, s. 80. 
14 Kosmas, który wspomina o obrzędowej funkcji łykowego obu-
wia Przemysła (Kosmasa kronika Czechów, księga pierwsza VII, War-
szawa 1968, s. 104-105), nie pisze o ich związku z trzema świata-
mi. Wnioskując z rzeczonej funkcji łapci można się zastanawiać, 
czy Przemysł – wyznaczony przez kapłankę Libuszę na męża 
i przywódcę plemienia Czechów – był prasłowiańskim kapła-
nem. 
15 Zacytujmy Heraklita: „Ten porządek kosmiczny, ten sam we wszystkim, 
nie stworzyło żadne bóstwo ani człowiek, lecz zawsze był, jest i będzie 
wiecznie żywym ogniem, rozpalającym się i gasnącym według miar” 
(fragm. B 30). Powtórzmy, ściśle filozoficznie trzeba odróżniać: byt jako 
całość, byt w ogóle (wszechbyt) i świat, w tym świat ludzki. Pierwszego 
bogowie indoeuropejscy nie stwarzają, a drugi – tak (w większym lub 
mniejszym stopniu).     
16 A. Łapiński, Światowid czy model świata?, „Z otchłani wieków”, 50, 
1984, s. 128-139. 
17 Ebonis Vita s. Ottonis, lib. III, 1. 
18 Kronika Thietmara, VI, 24, t. 2, s. 302. 
19 Tamże, VI, 25, t. 2, s. 303. 
20 Za: J. Lelewel, Bałwochwalstwo słowiańskie, 1863, przedruk 
Armoryka, Sandomierz, s 32. Praca Lelewela to w żadnym razie 
źródło autorytatywne, ale zależy nam tutaj także na zbieraniu 
intuicji różnych autorów. 
21 E.V. Aničkov, Jazyčestvo…., s. 289. 
22 Za: K. Moszyński, dz. cyt., t. 2, cz. 2, s. 802. 
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23 J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej, s. 427. 
24 Gdy chrześcijanie przystąpili do usuwania dziedzictwa religij-
nego Prasłowian dotyczącego drzew, zostawiali (w miejscach 
kultowych) tylko lipy, gdyż skojarzyli je z własnym kultem ma-
ryjnym. Nadmieniamy o tym dla orientacji: tam, gdzie rosną 
stare lipy zajęte symboliką chrześcijańską, tam były stare miej-
sca kultowe Słowian. 
25 Czescy symboliści, dekadenci, anarchiści przełomu XIX i XX wieku, 
opr. J. Baluch, Wrocław 1983, s. 273. 
26 Kronika Thietmara, I, 14, t. 1, s. 15. 
27 A. Gieysztor, Mitologia Słowian, s. 146. 
28 Wyrażamy się: „podprowadzała”, nie „odprowadzała”. 
29 Stara nazwa „czort”, „czart” pochodzi od obecnego we wszystkich sło-
wiańskich językach słowa „czorny” („czarny”, „czerny”). I wskazuje na 
principium cienia i ciemności, czyli głównie na Welesa. W kaszubskich 
klechdach i pieśniach czart nazywany jest: Smętek. W. Propp stwierdza: 
„Diabeł, gdy trafia do bajki [rosyjskiej], traktowany jest albo jako zło-
czyńca, albo jako pomocnik, albo jako darczyńca” (W. Propp, Morfologia 
bajki…, s. 112).   
30 Śpiewająca lipka. Bajki Słowian zachodnich, Katowice 1976, s. 
226-227, s. 231 i s. 76-78. Idzie o wydanie pierwotne, 
w wydawnictwie Śląsk, edycja sporządzona później przez wy-
dawnictwo Media Rodzina, ustępuje mu. 
31 Temat ten ma silne implikacje teoriopoznawcze (stosowanie 
kategorii i pojęć „pozytywność”, „negatywność”, „neutralność”) 
i oczywiście implikacje etyczne.    
32 Helmolda Kronika Słowian, I, 52. 
33 Helmolda kronika Słowian, przypis 684, s. 246. W kronice Helmolda 
jest nazwany tylko Czarnobóg. 
34 A. Brückner, dz. cyt., s. 257-258. Dodajmy też zdanie Haliny Łozko: 
„Po wprowadzeniu chrześcijaństwa Wełes wraz z innymi bogami trafił do 
kategorii «siły nieczystej»” (H. Łozko, dz. cyt., s. 34).  
35 Przypuszczamy, że idzie o przekonanie, iż mężczyźni, jako nie-
rodzący nowego życia, gdyby nie mieli poczucia, że udaje się im 
okiełznywać kobiecość, straciliby poczucie męskości. Nadto wte-
dy, kiedy dominują kobiety, potrzeby męskie są zwykle ignoro-
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wane. Kobiety całkowicie wyzwolone lekceważyłyby męskość na 
tyle, że w końcu same przestałyby być kobiece, bo nie ma jednej 
płci bez drugiej. 
36 Tezę strukturalistów, którą powtarzają na przykład J. i R. 
Tomiccy czy A. Gieysztor (aby pozostać przy polskich autorach), 
że świat jest ujmowany w „binarnych” kategoriach dobra i zła, 
śmierci i życia itd., trzeba włożyć między tezy nietrafne. Żaden 
lud na świecie nie mógł sobie pozwolić na tak prosty schemat 
(gdyż straciłby kontakt z realnością).  
37 Za: J. i R. Tomiccy, dz. cyt., s. 24-25.  
38 Zob. np. J. Dowson, A Classical Dictionary…, 1978, s. 27-28. 
39 Pamiętajmy, że w Rigwedzie obok Mitry i Waruny występują inni bo-
gowie i boginie: Wisznu, Indra, Aditi Daksza, Prythywi Matar, Agni itd.  
40 Wskazuje na to W.N. Toporow, Wokół rekonstrukcji…, s. 163. 
41 Rigweda, X, 129, 6-7, tł. F. Michalski. Podkreślmy, że czynimy założe-
nie, iż światopogląd dawnych Słowian ma pewne wspólne cechy 
z najstarszym etapem kultury, która została nazwana indoeuropejską (czy 
kulturą Ariów). Spisanym wyrazem tego jej najstarszego etapu są Hymny 
Rigwedy. By przypomnieć podręcznikowy przykład tej wspólności: bóg 
ognia z Rigwedy „Agni” a słowiańskie słowo „ogień”. Nie należy doszu-
kiwać się cech wspólnych z etapem kultury ujętym literacko w Rigwedzie 
w społeczeństwach plemiennych Protobułgarów, Mongołów czy Buria-
tów, ale w przypadku dawnych Słowian – można (choć trzymając się 
obecnego, słabo zaawansowanego stanu badań, bez pewności co do tego). 
42 Neutralność nie ogranicza się do sfery chtoniczności; neutral-
ność sięga dalej (jednak rozważań na ten temat nie snujemy 
w tej książce).   
43 W. Reymont, Chłopi, Wrocław, 1991, t. 1, s. 38. Dziadowie (i baby) 
w XIX wieku reprezentowali dwie tradycje w kulturze Słowian: starosło-
wiańską i chrześcijańską. Którą z nich bardziej? Oficjalnie bardziej tę 
drugą, nieoficjalnie może tę pierwszą. I która w ich duszach stanowiła 
większą część?  
44 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian…, t. II, cz. 1, s. 450, przyp. 1. 
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V. Poznawanie, logika, dumanie i koncepcja 
czasu 

Prasłowianie poznawali rzeczywistość na sposoby właściwe 
wszystkim członkom gatunku ludzkiego, to oczywiste. A jakie 
typy poznawania cenili? Jeśli odniesiemy do nich teorię pozna-
nia, to stwierdzimy, że ich poznanie ogólnie dzieliło się na natu-
ralno-codzienne i mityczno-magiczno-wizyjne. 

W tym pierwszym typie dominowało doświadczenie. Do-
świadczenie w ścisłym sensie, a więc praca wszystkich (bez wy-
jątku) zmysłów wspomagana pracą umysłu, lub odwrotnie: pra-
ca umysłu wspierana wszystkimi zmysłami.  

Naturalnie, stosowali logikę. Logikę potoczną (nie sformali-
zowaną), wraz z mitycznym i magicznym dodatkiem 
w sytuacjach świętowania, wraz z emocjonalnym, uczuciowym 
i nastrojowym dodatkiem w sytuacjach wychowywania dzieci czy 
w sytuacjach psychicznie trudnych. A logikę potoczną, którą 
można określić jako chłodną, stosowali podczas spełniania okre-
ślonych zadań, zwłaszcza w sprawach handlowych i podczas 
walczenia. Trzeba odróżnić właśnie: 1) ciepłą logikę potoczną, 
czyli zmieszaną z mitami i magią, z dodatkiem emocji, uczuć 
i nastrojów, 2) chłodną logikę potoczną.  

Kapłani utrzymywali, że poznają świat w sposób mityczno-
magiczno-wizyjny. Przede wszystkim wykazywali, że poznawa-
nie świata na sposób naturalno-codzienny to za mało, by się 
w nim odnajdywać i odpowiednio zaspokajać potrzeby. Dawali 
do zrozumienia, że musi też występować sposób poznawania 
mityczno-magiczno-wizyjny. Utrzymywali, że mogą przewidywać 
to, co się wydarzy, że mogą skorzystać ze zdolności do jasnowi-
dzenia, głównie posługując się technikami wróżenia, w tym rzu-
cania losów. 

Są myśli jasne, półjasne, półciemne, prawie ciemne. Te pół-
ciemne i prawie ciemne to już skojarzenia, poruszenia intuicji 
i podświadomości. Prasłowianie cenili je. Co jakiś czas – bez 
krępowania się sztywnymi regułami i dogmatami – wchodzili 
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w odmienne stany świadomości i psychiki pod wpływem dymu 
z dobranych ziół, tańca, grania na bębnach, piszczałkach, gę-
ślach, cymbałach; wchodzeniu w stan ekstatyczny pomagało 
długie, wyczerpujące pląsanie. I znali działanie niektórych środ-
ków halucynogennych, posiłkowali się alkoholem. Lubili humor 
skierowany także na logikę (potoczną); dowcipkowanie skiero-
wane na stosowanie logiki zakłada rozeznanie w niej (przykłady 
zawiera rozdz. X, 6).  

 
Rzeczywistość jest względna. Ci, którzy usiłowali wykazać 

występowanie czegoś absolutnego, wykazali jedynie tyle, że oni 
sami (i jeszcze pewna mała liczba osób) mają marzenia 
i roszczenia absolutystyczne (powiązane zresztą ze znerwicowa-
niem i zagubieniem w naturalnym środowisku). Wielość bogów 
i bogiń uczy rozumy wyznawców myślenia o względności, poma-
ga wytworzyć w nich kategorie: zależności jednego zjawiska od 
innych zjawisk, zmieniania się funkcji jednego zjawiska pod 
wpływem zmiany innych zjawisk, przyjmowania raz jednego, raz 
innego punktu widzenia (przykłady podawaliśmy i będziemy 
podawać). 

Względność uznawaną przez Prasłowian (jak przez wszyst-
kie ludy plemienne) nazwiemy względnością zdrową; w tym sen-
sie, że nie poprzestaje się przy samej względności, lecz się ją 
hierarchizuje, gdy jest to potrzebne. (Sztywna, dogmatyczna lub 
rozlazła względność prowadzi ku postawie, którą od końca XIX 
wieku nazywa się  nihilizmem, choć ten termin nie jest dobrze 
dobrany, gdyż dewaluuje ważną ontologicznie i metafizycznie 
kategorię nicości, niebytu).  

Wdzięcznym przykładem takiej zhierarchizowanej względno-
ści jest wiara, że kiedy duchy leśne chodzą po trawie, to stają się 
małe, niskie jak sama trawa, a gdy chodzą po lesie, to wzrostem 
dorównują wierzchołkom drzew (niżej zostanie przytoczony 
przykład zmiany perspektywy patrzenia w związku z wiarą 
w olbrzymy i karły). Duchy lasu miały pod opieką dzikie zwie-
rzęta, natomiast zagrażały ludziom i zwierzętom hodowlanym, 
jeśli naruszyli oni starą równowagę życia w lesie. Broniły zatem 
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dzikości leśnej przed ingerencją ludzi i hodowanych przez nich 
zwierząt. Jakże dziś przydałyby się duchy leśne, by przepędzać 
lub jakoś obezwładniać ludzi rozjeżdżających lasy i zwierzęta 
pojazdami (w tym quadami), potwornie w nich hałasującymi 
i zaśmiecającymi je. Na terenach Rosji wyobrażano je sobie jako 
postaci człekokształtne z kozimi rogami, uszami i nogami za-
kończonymi kopytami. Opisy wizerunków duchów leśnych były 
powtarzane do połowy XIX wieku. Tak, bez duchów lasu ludzie 
i zwierzęta hodowlane niszczą las niemiłosiernie, a sam rozum 
i nauka, jak obserwujemy, nie radzą sobie z tym problemem – 
cokolwiek robią, starych zdrowych lasów i dzikich zwierząt uby-
wa. Jeśli idzie o ochronę lasów i dzikiej zwierzyny, filozofia 
i religia Prasłowian wydaje się wnosić do umysłu i psychiki 
człowieka więcej niż nauka, technika i niż państwowe prawa – 
także te dzisiejsze. 

Ćwiczeniu umysłu i zdolności łączenia pojęć służyły nie tylko 
teorie dotyczące panteonu bogów i bogiń, ale także na przykład 
zagadki. Oto trzy zaczerpnięte z kultury ludowej: „Stoi pałka, na 
niej gałka; można przysiąc, że w niej tysiąc” (odpowiedź: ma-
kówka). „Dwaj żmijowie się biją – jasne iskry lecą” (odpowiedź: 
krzesanie ognia). „Bez rąk, bez nóg, bez trzewa [czyli bez brzu-
cha], wlazł na drzewa” (odpowiedź: chmiel). „Rankiem ma sążeń, 
w południe – piędź, a pod wieczór – przez pole sięga” (cień)1.  

 
Bogiem najbardziej zbliżonym do spraw dotyczących pozna-

nia mógł być Światowid-Świętowit. Według podań bóg ten prze-
biega świat na białym koniu. Patrzy we wszystkich kierunkach 
na raz. A jak to przedstawić? Pozostaje wszystkie kierunki za-
węzić symbolicznie do czterech stron. Poznaje świat codziennie, 
wraz ze wschodem słońca, na świeżo (nie na nowo – nowość nie 
była ceniona przez Prasłowian – lecz właśnie na świeżo). Świa-
towid-Świętowit nie kontroluje tego, co się dzieje (i jak nadmie-
niliśmy, nie może być stwórcą świata), on po pierwsze poznaje 
świat. Poznawszy go, udziela poznania kapłanom i ludowi. Było-
by to najwyższe bóstwo poznawania, choć w jakimś stopniu 
o poznawanie dbają też inne bóstwa.  
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Podczas zajmowania się wierzeniami Słowian, w tym posta-
ciami bogów i bogiń, idzie w pierwszym rzędzie o światopogląd, 
nie o ścisłość naukową (nauka jest przydatna 
w rekonstruowaniu tych wierzeń, ale już nie w ich uzupełnianiu, 
my zaś uzupełnianie postawiliśmy sobie za jeden z dwóch naj-
ważniejszych celów tej książki).   

Biskup i zakonnik piszący o Prasłowianach zachodnich – 
Helmold i Saxo Gramatyk – podali dwa zapisy imienia tego boga 
„Zvanthevith” i „Sventevith”. Historycy twierdzą, że słowo 
„*svętb” oznacza tego, który rozporządza dobroczynną mocą ma-
giczną, silny, potężny, a „*vit” to pan, wojownik2. Rozumienie 
„*vit” jako „pan” w odniesieniu do Światowida-Świętowita nie 
jest przekonujące w świetle religii Prasłowian ujmowanej jako 
pewna całość, gdyż panem większym od niego był choćby Perun. 
„Sviet” to świat w wielu językach słowiańskich (w rosyjskim, 
czeskim, być może w połabskim). Bliskie „*vit” jest „vidit” – wi-
dzieć; to powinno się również uwzględnić. Tak częste wśród Sło-
wian przedstawianie czterech twarzy zwróconych w cztery stro-
ny świata coś mówi. Nie zapomnijmy też o motywacji tego, który 
o tym nadmienił. Helmold chcąc zdyskredytować wiarę Prasło-
wian głosił, że imię tego boga pochodzi od chrześcijańskiego 
„Świętego Wita”. 

Proponujemy używać imienia złożonego z dwóch imion: 
Świętowit-Światowid. Raz stawiając człon Świętowit, raz człon 
Światowid na pierwszym miejscu. Przy braku solidnych danych 
lepiej jest dopuszczać dwie możliwości niż jedną – tego wymaga 
metodologia myślenia. Poza tym od XIX i XX wieku wielu dale-
kowzrocznych ludzi opowiadało się za imieniem Światowid. Re-
ligia Prasłowian nie jest skansenem. Żywa religia jest współtwo-
rzona w poszczególnych epokach; właśnie intuicyjne preferowa-
nie (czy jeśli ktoś woli: polubienie) imienia Światowid jest przy-
kładem żywości tej religii co najmniej w sensie umysłowo-
psychicznym. Nie ma powodu, by pozbywać się ustaleń 
i przeczuć skumulowanych w nazwie Światowid. Przemyślenia 
ludzi z XIX i XX wieku o Światowidzie stanowią o ciągłości – 
przynajmniej mentalnej – religii Prasłowian i czymś nieinteli-
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gentnym byłoby ten wkład w jej ciągłość zlekceważyć.    
Cztery twarze Świętowita-Światowida to jak gdyby jedna 

twarz odbijająca się od nieskończonego Nieba, od chmur lub od 
płynącej bądź falującej wody. Takie odbijanie się ma wiele 
wspólnego z refleksją. Tak, to jest bóg poznania refleksyjnego. W 
ogóle Prasłowianie lubili ten efekt zwielokrotnienia głowy: od 
dwóch głów do maksymalnie siedmiu. Dwie miał posąg z drewna 
odkopany na Wyspie Rybackiej (Fischerinsel na jeziorze Tollen-
see koło Neubrandenburga), pięć miał Porowit i czczona wśród 
Słowian połabskich bogini Peruwita, a siedem Rugiewit. Zwielo-
krotnienie głów i twarzy w religii Prasłowian musi zastanawiać. 
Nie ma motywu zwielokrotnionych kończyn, lecz tylko głów 
i twarzy. Wśród bogów i bogiń Indii spotykamy przedstawienia 
zarówno ze zwielokrotnionymi twarzami (wedyjski bóg Brahma 
miał cztery), jak i rękami. Pozostałe ludy indoeuropejskie tak 
nie akcentowały wielości głów i twarzy bogów, na przykład 
Rzymianie mieli jednego, przyniesionego ze sobą z Eurazji boga 
Janusa o dwóch obliczach, Grecy włączyli w swoje opowieści re-
ligijne tak upostaciowionych bogów, których zastali po przybyciu 
nad Morze Egejskie, głównym przykładem jest Hydra, stare bó-
stwo ludów, które Grecy podbili (ale których kulturą się też fa-
scynowali). A myślenie refleksyjne Greków i Rzymian osiągnęło 
bardzo wysoki poziom specyficzności. Stąd wnosimy, że reflek-
syjność Prasłowian wyrażająca się w symbolizmie zwielokrot-
nionych głów i twarzy ich bogów to refleksyjność nieco różniąca 
od refleksyjności grecko-rzymskiej. To refleksyjność bardziej 
kontekstowa, uwzględniająca więcej relacji człowieka z przyrodą 
i z innymi istotami pozaludzkimi, mniej ekspansywna, bardziej 
spokojna niż grecko-rzymska. Chyba jesteśmy na tropie odmia-
ny refleksyjności, która różni się od zachodniej (jak również od 
ściśle azjatyckiej). Ten temat warto rozwijać. Prasłowianie chęt-
nie stawiali posągi bogów nad rzekami, jeziorami i morzem. 
Tam właśnie odbijały się w wodzie ich twarze i nastrajały ich do 
takiej refleksji. Jesteśmy zdania, że postaci bogów mających 
więcej niż jedną głowę lepiej służą szeroko pojętej aktywności 
poznawczej człowieka niż postaci mające jedną głowę – to zdanie 
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brzmi nieco humorystycznie, ale zapewniamy, że wyraża ono 
tezę poważną, którą można dobrze ugruntować. Jakiś poblask, 
jakiś pogłos Światowida-Świętowita w roli teoriopoznawczej ma 
w sobie postać z czeskich i słowackich bajek – Dziad-
Wszechwiad.   

Kult Świętowita-Światowida był bardzo popularny na wyspie 
Rugia. Zniszczyli go w roku 1168 król Danii Waldemar i biskup 
Absalom z Roskilde (ten drugi jako minister i naczelny doradca 
króla współorganizował tę wyprawę i był przy nim ciągle obec-
ny). 

Teraz zatrzymajmy się przy wątkach epistemologii dających 
się powiązać z Trygławem. Był to bóg Pomorzan, największą 
świątynię miał w Szczecinie, inną dużą w Brennie.  

Ebon, autor jednego z żywotów biskupa Ottona, napisał: 
„Kapłani tych bożków [prasłowiańscy kapłani] twierdzili, że bóg 
najwyższy ma dlatego trzy głowy, bo trzema zawiaduje króle-
stwami, to jest nieba, ziemi i podziemia [deum tria habere capo-
ta, quoniam tria procuraret regna, id est coeli, terrae et inferni]”3. 
Termin „zawiaduje” jest zbyt mocny. W tradycji żadnego z ludów 
indoeuropejskich jedno bóstwo nie mogło dominować nad bó-
stwem świata podziemnego czy świata zmarłych. Chyba że ka-
płani pomorscy dodawali do swojej teologii akcenty boga 
wszechwładnego, by wzmacniać swój panteon przed naporem 
chrześcijan, którzy uznawali, że ich bóstwo jest wszechwładne. 
Sądzimy, że szło raczej o spoglądanie, poznawanie, wgląd w trzy 
światy.  

Dla wspomożenia naszych rozważań warto odnotować drob-
ny wątek epistemologiczny obecny w baśniach. Rosyjski badacz 
słowiańskich baśni i bajek Wiaczesław Toporow wyróżnił typ 
baśni (T 531), w której bohaterem jest młodzieniec wyławiający 
z dna jeziora zwierciadło odbijające cały świat, dzięki któremu 
poznaje, co tylko chce poznać.  

Wróćmy do kwestii logiki.  
Słowianie nie pracowali nad logiką formalną (jak Grecy, In-

dusi i Chińczycy). Mieli logikę potoczną. Logika potoczna jest 
podstawowa. Logika formalna jest wtórna wobec niej. Logika 
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potoczna wypływa z procesów życia i zajmowania się nimi przez 
umysł. Poświęcanie się pracy nad logiką formalną (jej formuło-
wanie, rozbudowywanie, ciągłe stosowanie) oddziela człowieka 
od życia, prowadzi kulturę w stronę sztuczności, tłumi rolę mitu, 
magii, rytualności i misteryjności.    

Rozważmy sytuację następującą: za pomocą – między innymi 
logiki formalnej – awangardowa część ludzkości „podbija ko-
smos”, udaje się na odległą ziemskopodobną planetę. I są dwie 
możliwości odnośnie do tego, co ci awangardziści będą myśleć 
i robić. Pierwsza: będą stosować kategorie i schematy myślenia 
i działania, które zabiorą ze sobą (tylko nieznacznie dostosowu-
jąc je do warunków przebywania na tamtej planecie), czyli będą 
eksploatować bez respektu tamtą planetę, wyzyskiwać jej su-
rowce, aż do jej zniszczenia – podobnie jak się obeszli wcześniej 
z Ziemią. Druga możliwość: w innym kontekście nastąpi prze-
wartościowanie – ci ludzie nauczą się respektu wobec natury 
(tamtej planety i w ogóle form życia). Pierwsza możliwość jest 
dużo bardziej prawdopodobna. Jeśli tak, to nieapoteozowanie 
logiki formalnej (nauki, techniki, informatyki) jest przyjęciem 
mądrzejszej postawy. Ma się rozumieć, trzeba rozwijać taką filo-
zofię życia, taką religię, taką duchowość, które respektują życie 
na Ziemi w zrównoważony i zarazem nienaiwny sposób; podczas 
ich rozwijania można zaczerpnąć z dziedzictwa Prasłowian. 

 
Język Prasłowian nie różnił się wiele od dzisiejszych języków 

słowiańskich. Był bardziej miękki i bardziej melodyjny niż na 
przykład języki germańskie czy tureckie (pod względem melo-
dyjności z wyjątkiem – spośród dzisiejszych zachodnich – bodaj 
francuskiego). Język przygotowuje umysł i psychikę do swoiste-
go myślenia o życiu i jego odczuwania. Język wspiera umysł 
i psychikę w ich obchodzeniu się ze światem; język Prasłowian 
przygotowywał łagodne i zarazem niezbyt precyzyjne, chyba na-
wet dość nonszalanckie obchodzenie się ze światem. Był to język 
indoeuropejski w swoim rdzeniu, choć naturalnie 
z zapożyczeniami. Językoznawcy odkryli najwięcej zapożyczeń 
z języków ludów indoirańskich (głównie języków sarmackiego 
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i scytyjskiego), germańskich i oczywiście bałtyjskich. Później, 
w okresie od IX do X wieku, doszły zapożyczenia z greki, łaciny, 
włoskiego, francuskiego, od XIX wieku – anglo-amerykańskiego. 
Język Prasłowian miał coś przyciągającego obcych. Ibrahim ibn 
Jakub dostarcza informacji: „Najznaczniejsze ze szczepów półno-
cy mówią po słowiańsku z powodu bliskich stosunków z nimi 
[Słowianami]. Do nich należą szczepy at-Tudiski (Niemcy), al-
Unkali (Węgrzy), al-Baganakija (Pieczyngowie), ar-Rus (Skan-
dynawowie) i Chazarowie”4. Jednym z powodów było to, że Sło-
wianie przeważali liczbowo w stosunku do przybywających, 
a częściej podbijających ich, obcych, ale innym – właśnie atrak-
cyjność ich języka.        

Logika potoczna Prasłowian nie odbiegała od logiki potocznej 
Indoeuropejczyków i innych członków Homo sapiens. A zatem 
królują w niej zasady: tożsamości, niesprzeczności, wyłączonego 
środka i racji (najpierw racji koniecznej). Były one stosowane na 
co dzień. Były też w obiegu schematy myślenia o charakterze 
magicznym i mitycznym, które niekiedy wspierały, niekiedy 
osłabiały tamte zasady. 

U Prasłowian można zidentyfikować trend w myśleniu, który 
najlepiej jest nazwać: myślenie według zasady przeciwieństw 
uwspólnionych. Jej obecność zachowała się w tych pieśniach lu-
dowych, w których jest przekomarzanie się. Na przykład 
w morawskiej pieśni „Promeny” (Przemiany) śpiewa dwoje: 

Ona: A já sa udělám tú veliku vranú 
A ja ti uletim na uherskú stranu  
Przece twoja nebudu ani jednu hodinu 
On: A já chovam doma starodávnú kušu 
Co ona vystřeli všeckým vranám dušu 
A ty musiš byti má lebo mi tě osud dá 
Ona: A já sa udělám malú veveričku, 
A uskočim tobě z dubu na jedličku 
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu 
On: A já chovam doma takú sekěrečku 
Ona mi podetne dúbek i jedličku 
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A ty musiš byti má lebo mi tě osud dá5 

I tak dalej. 
Są opisywane przeciwieństwa, które zderzają się swoimi 

końcami, ale mają wspólny środek. Tu nie jest stosowana zasada 
ostrej, chłodnej dialektyki typu Heglowskiego (teza i antyteza 
walczą ze sobą i dają syntezę, „nową jakość”). Jeśli użyć słowa 
„dialektyka”, to jest to łagodna dialektyka i niekoniecznie dążą-
ca do „nowej jakości”; to co najważniejsze już jest – owa wspól-
ność. Zasada przeciwieństw uwspólnionych była też opisywana 
przez nas przy okazji antagonistycznej współpracy bogów nieba 
i podziemia (Peruna i Żmija-Smoka/Welesa)6. 

Prasłowianie traktowali główne zasady logiki często luźniej 
niż członkowie narodów zachodnich i Bizancjum. W myśleniu 
o bogach i w wierze w nich dopuszczali więcej sprzeczności. Czę-
ściej tolerowali więcej wykluczających się treści w myśleniu 
i wierzeniu dotyczących życia i świata. Nie mieli ideału racjo-
nalności (i logiki formalnej), którego realizowanie tak wyjaławia 
i wykorzenia psychikę i życie społeczne. Roli racjonalności przy-
dzielali dużo mniej znaczenia niż starożytni Grecy, Rzymianie 
czy zachodni Europejczycy – odzywa się tu ich większa „azjatyc-
kość” (czy raczej: większa bliskość pierwotnej indoeuropejskości).  

Główne kategorie myślenia Prasłowian to: 
– relacyjność,  
– dzianie się, 
– sprzężenia, 
– sploty, 
– przeciwieństwa uwspólnione, 
– przewidywanie, z dużą rolą technik wróżenia; 

z przewidywaniem wiąże się posługiwanie się w zrównoważony 
sposób parą pojęć: przypadkowość – konieczność (ani popadanie 
w mniemanie o braku związków między zdarzeniami, czyli cał-
kowita przypadkowość, ani w tzw. fatalizm, czyli silny determi-
nizm). 

Ważnym znamieniem myślenia Prasłowian jest niedążenie 
do jednoznaczności za wszelką cenę. Nie ma w ich myśleniu po-
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chopnego ujednoznaczniania czegokolwiek. Na przykład nie zde-
finiowali, czy księżyc ma być rodzaju żeńskiego, czy męskiego. 
„Jedni powiadają, że to mężczyzna, drudzy, że kobieta” – wyraził 
się chłop w XIX wieku. A Hucułowie uznawali, że „przez miesiąc 
jest kobietą, przez drugi znowu mężczyzną”. W sensie ogólnym 
być może ma cechy żeńskie i męskie na raz, a być może ma raz 
tylko żeńskie, raz tylko męskie. Inny przykład to żywotne do 
dziś powiedzenie, że kukułka (kukając) wylicza komuś nieprze-
żyte lata. Nie starano się doprecyzować: czy idzie o lata jeszcze 
nieprzeżyte odliczając od jakiegoś standardowego wieku (na 
przykład od przysłowiowych stu lat), czy o uświadamianie sobie 
samego przemijania lat ludzkiego żywota, czy była to myśl głęb-
sza filozoficznie – kukułka wylicza lata, które ktoś już ma za 
sobą, ale w których „tak naprawdę” nie żył, lecz tylko „wegeto-
wał”. Głos kukułki mógł też znaczyć odliczanie tego, co ma się 
w najbliższym czasie wydarzyć (jak w słowach pieśni mazowiec-
kiej „Kukułeczka kuka, chłopiec panny szuka…”). 

Mieli co najmniej dwie wizje tego, co dzieje się z duszą po 
śmierci. Śmierć nie jest przeciwstawiana życiu tak jak u Ger-
manów, Anglosasów, ani tak bardzo jak w Biblii7. Według Pra-
słowian śmierć jest potrzebna życiu. Mieli aż trzy lub cztery 
święta zaduszkowe w ciągu roku, polegały one jednak na zapra-
szaniu dusz zmarłych do siebie, do sfery życia, prawdziwego ży-
cia, nawet namawiali dusze do udziału w rytuałach zabawowych 
i w zachowaniach nasyconych zmysłowością i witalnością wy-
chodzących poza normy takich zachowań obowiązujące 
w zwykłych dniach. 

Przy tym Prasłowianie stawiali myśleniu i działaniu limity. 
Limity nie w sensie restrykcyjnych, karalnych ograniczeń, lecz 
w sensie mówienia „Stop!”, „Dość!”. Wyrażało się to na różne 
sposoby, niektóre już ukazywaliśmy – na przykład koncepcja 
indywidualnego losu ludzkiego (Doli) jako limitu. Tutaj zwraca-
my uwagę na częste ukazywanie przez nich tego co niemożliwe. 
W tradycji ludowej przetrwały lubiane powiedzenia (zacytujemy 
kilka z Ukrainy): stanie się to, „kiedy kamień korzeń puści”, 
„kiedy wierzba jabłko zrodzi”, „kiedy rzeka swój bieg w górę za-
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wróci”, „kiedy piasek wzjedzie [wyrośnie] na kamieniu”, „kiedy 
kamień popłynie, a piórko zatonie”, „kiedy suche drzewo za-
kwitnie”8. Rozszerzmy nasze rozważania: stawianie limitów 
ukróca szaleństwa, do których myślenie zupełnie nieokiełznane 
jest bardzo skore. Współczesne myślenie w kulturze zachodniej 
zapomniało o dobrej, o niezbędnej roli limitów. Myślenie za-
chodnie zmierza ku bezlimitowości: coraz więcej umysłów chce 
stawiać ciągle nowe hipotezy, coraz więcej ludzi chce realizować 
każdą myśl, która jakoś im się podoba, wierzący chcą za sprawą 
swojej wiary „przenosić góry”, a fani technologii myślami zdalnie 
sterować wszystkim, czym da się sterować, zgodnie ze swoimi 
życzeniami. 

Dawni Słowianie nie byli zainteresowani daleko idącym mo-
dyfikowaniem krajobrazu. Miał on część nietykalną i część 
współkształtowaną przez nich. Także w tej drugiej jego części 
pozostawiali dużo poza własną ingerencją i kontrolą. Nawet no-
wożytne (i dzisiejsze) wsie słowiańskie są rozwlekłe, długie, bez 
wyraźnego geograficznego centrum (natomiast w symbolice 
zwykle mają jakieś centrum, aczkolwiek nie tak znaczące jak 
w przypadku wsi w zachodniej Europie).  

Jest to związane z niechęcią do szybkiego klasyfikowania 
i oceniania zjawisk. A w konsekwencji z niechęcią do „ustawia-
nia”  i musztrowania ludzi i zależnej od ludzi części świata. Wola 
– własna lub czyjaś – odgrywa u Prasłowian mniejszą rolę niż u 
Germanów czy Bizantyjczyków. Bardzo niechętnie używają poję-
cia bezwzględności (w sensie niezwracania uwagi na to co 
względne). Prasłowianie zostawiają w swoim myśleniu dużo 
miejsca na półcienie, przedświty, zmierzchy, prześwity, stany 
pośrednie. To jest cecha roztropności. Wiemy to dziś, po wiekach 
szaleńczych klasyfikacji, obsesyjnych ujednoliceń 
i kompulsywnych dogmatyzacji. („Wiemy to dziś” nie znaczy – 
uratujemy się przed nimi). 

Nieco o piśmie. 
Prasłowianom wystarczało posługiwanie się znakami 

i przedstawieniami plastycznymi. Znaki nacinane na kawałkach 
gałęzi i deseczkach nazywane były „čerty” i „riezy”. Posługiwali 
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się pismem zgłoskowym (a nie alfabetycznym). Część rosyjskich 
znawców sądzi, że miało ono 100-150 znaków graficznych. Ce-
niono kultowe petroglify (znaki wykuwane w kamieniu). Po-
zwólmy sobie postawić pytanie, czy w niestosowaniu pisma na co 
dzień tkwiło przekonanie, że pisane słowo prędzej czy później 
prowadzi do lekceważenia metafizycznej tajemniczości życia 
ludzkiego? Przekonanie, że zwodzi rozum i duszę? (Zwodzi dla-
tego, że kiedy wszyscy opanowują pismo, to także umysły wyob-
cowane i zaburzone popularyzują swoje nieadekwatne pomysły 
i nieudane twory mentalne). Czyżby znali lub przeczuwali – wy-
rażamy się teraz w trybie wysoce przypuszczającym – niebezpie-
czeństwo, jakie tworzy „logos”? Zwłaszcza „logos” używany sam 
w sobie? Dodajmy: „logos” może pomagać „sofiji”, mądrości, ale 
może też ją paraliżować, a nawet zwalczać. Filo-zofia, to nie filo-
logia. 

Frapującą kwestią jest występowanie lub niewystępowanie 
znaków typu runicznego u Prasłowian (ten temat pozostawiamy 
innym, nie czujemy się na siłach, by go podejmować). 

Zdecydowany prym wiodło naturalnie słowo mówione. Obok 
stylu mówienia niezbędnego w codziennym komunikowaniu się 
chętnie przemawiano z rozmyłem, z zadumą, z humorem. Ce-
niono też piękne mówienie. Według obserwacji z pierwszej poło-
wy XIX wieku, które poczynił pisarz I. Turgieniew: „miał [on, 
opisywany w opowiadaniu Turgieniewa młody mężczyzna] po-
wodzenie: dziewczęta rosyjskie lubią krasomówstwo”9. Okazji do 
przemawiania było dużo więcej: uroczystości religijne, areligijne, 
biesiady; bardzo mu sprzyjała instytucja wiecu. 

 
Co znaczy: dumać, zaduma? 
Najważniejsze akty mentalne nazywano słowami: „dumać”, 

„zaduma”, i zwrotami: „oddać się zadumie”, „popaść w zadumę”, 
„być zadumanym”. „Dumać” ma dwa znaczenia: 1) uważne za-
stanawianie się, rozważanie czegokolwiek, 2) myślenie cechujące 
się powolnym rozważaniem z towarzyszącym nastrojem melan-
cholijności i zarazem uwznioślenia, zbliżone do kontemplacji, 
z dozą medytacji, czerpiące trochę z podświadomości10. „Um” to 
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stare słowiańskie słowo żywotne do dziś w języku rosyjskim, 
bułgarskim (wyżej już zapoznaliśmy się z nim cytując bułgarskie 
przysłowie: „Lud sviri, lud igraje, koj to gleda, um něma”, 
„Obłąkany gra, obłąkany tańczy, kto na to patrzy, ten rozumu 
nie ma”), w polskim – um-ysł, w czeskim – úm-yslný itd. Duma-
nie czy zaduma różni się od kontemplacji i medytacji znaczącym 
udziałem racjonalności. Dumać, zaduma to nie tylko stan świa-
domości, lecz również stan psychiczny, szczególnie – nastroju 
(który określiliśmy wyżej). Poeta dziewiętnastowieczny A. Asnyk 
dostarcza przykładu związku dumania z podświadomością; 
w wierszu „Noc pod Wysoką” opisuje swoje przebywanie nocą 
w Tatrach: „I złożyłem głowę na posłaniu [z mchu] / W półsen-
nym teraz pogrążon dumaniu”. W dumaniu jest racjonalność, ale 
ona nie przeważa; dla wyrażenia się, że przeważa racjonalność 
istnieją inne słowa, np. w języku polskim słowo roz-um (które 
użyto dla tłumaczenia łacińskich słów „ratio” i „intellectus” oraz 
starszego greckiego słowa „logos”). Tutaj zaś d-um-ać wskazuje 
na niedominowanie racjonalnych aktów. Dumać to przypatrywać 
się czemuś umysłowym okiem z dystansem. By podać jakiś 
przykład – ukraińskie stare powiedzenie brzmi: „Rozmysł [w 
oryginale „dumka”], który mamy w domu, nie pasuje w podróży”. 
Niekiedy umysł rozmalowuje obraz tego, przy czym się zatrzy-
mał i posiłkuje się nim podczas tego przypatrywania się. Duma-
jąc, niewiele ocenia się kogoś/coś lub w ogóle nie ocenia się ni-
czego (ta cecha właśnie zbliża dumanie do kontemplacji 
i medytacji). Przykład znanej, prostej nieoceniającej myśli du-
maniowej: „Nieraz dziwnie się plecie na tym świecie”. Na to, że 
ocenianie jest niewielkie lub nie występuje wskazuje użycie sło-
wa „zdumiewać się” w znaczeniu być czymś zadziwionym – wy-
magane jest wtedy bycie nieuprzedzonym, świeżość. Dumanie to 
wreszcie trzymanie się jakiegoś motywu przewodniego 
i przeciwieństwo rozproszenia, roztargnienia.    

Te akty mentalno-psychiczne musiały nierzadko gościć 
w głowach dawnych Słowian. Do ich ukształtowania się przy-
czyniły się zapewne wielkie otwarte przestrzenie Azji Środkowej 
i Europy Wschodniej, równiny, stepy, spokojnie płynące lub sto-
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jące wody (podobnie jak u Indian Prerii z Ameryki Północnej), 
siedzenie przy ogniu. W językach zachodnich niełatwo znaleźć 
odpowiednik dla słów „dumać”, „zaduma”. Kto wie, czy kapła-
ni/kapłanki dawnych Słowian nie ćwiczyli z współplemieńcami 
umiejętności dumania i oddawania się zadumie. W przypadku 
dumania, zadumy mamy znów przed sobą stanowisko pomiędzy 
– pomiędzy ascetyzującym samym medytowaniem Dalekiego 
Wschodu, a racjonalizmem i logicyzmem Zachodu. Owo pomię-
dzy można też zinterpretować inaczej: dumanie, zaduma są ty-
pem środkowego, wyważonego stosowania aktów mentalnych 
i stanów psychicznych, a ascetyzujące samo medytowanie Dale-
kiego Wschodu i racjonalizm i logicyzm Zachodu to ekstrema.    

 
O koncepcji czasu.  
Dla orientowania się Prasłowian w świecie miały znaczenie 

fazy księżyca. Dniami wyróżniającymi się były dni podczas no-
wiu i pełni księżyca; jest to tzw. nocna rachuba czasu. Każdy 
mógł – spoglądając w niebo – te wyróżniające się dni zarejestro-
wać. Nów i pełnia to całkiem regularne odstępy czasu. Na przy-
kład potwierdzone jest zwoływanie zgromadzeń plemienia Wa-
grów w gaju boga Prowe – wiece zwoływano systematycznie 
w „dzień księżyca”, o czym donosi Helmold. „Pod pełnię” lub 
o nowiu zawierano związki małżeńskie itd.11 O powiązaniu wi-
doku księżyca z mierzeniem czasu poświadcza wyraźnie najstar-
sza nazwa księżyca: „miesiączek” bądź „miesiąc” (po polsku), 
„mesiček” (po czesku i słowacku). Prasłowianie nie stosowali 
rachuby czasu w wersji siedmiodniowego tygodnia (ten wywodzi 
się z kultury babilońskiej i został później przejęty przez Greków, 
Fenicjan, Rzymian, jeszcze później przez chrześcijaństwo).  

Ich kalendarz dotyczył dni świątecznych i tym samym wy-
znaczania ważnych działań gospodarczych i politycznych. Przy-
datny im też był ogólny przegląd kalendarzowy dwunastu mie-
sięcy. Co do poszczególnych dni orientowali się według słońca, 
księżyca, pór roku oraz widoku nieba (głównie Gwiazdy Polarnej 
i Drogi Mlecznej). Prasłowianie używali kijowatego drewnianego 
kalendarza, inaczej nazywanego prętem kalendarzowym. Były 
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na nim wyrzezane miesiące i dni, jeśli nie wszystkie dni, to 
przynajmniej najważniejsze, oraz znaki, w tym botano-, zoo- 
i antropomorficzne. Kijowate drewniane kalendarze 
z najstarszego okresu nie zachowały się. To, że stosowały je ludy 
plemienne w Azji znaczyłoby, iż Prasłowianie musieli je przy-
nieść ze sobą. Wśród ludu takie kalendarze tworzono aż do 
pierwszej połowy XX wieku12.  

O stosunku do czasu w cyklu rocznym mówią nam coś obrzę-
dy następujące jedne po drugich: Święta Godne (grudzień-
styczeń); święto pożegnania zimy, później nazwane Zapusty (lu-
ty); święto przywitania wiosny i zarazem święto oczyszczenia 
(marzec); święto pełnej wiosny (później nazwane Zielone Świąt-
ki); Kupalnocka/Święto Kupały (czerwiec); święto zmarłych (tzw. 
Dziady, Zaduszki), i inne. Czas nie był postrzegany jako gładko 
płynący, jeden etap nie wynikał tylko z wcześniejszego etapu, 
lecz wynikał także jakby z głębi dziejącego się bytu bądź 
z Dziejby. Trzeba było pomagać w spinaniu etapów rocznego 
cyklu. Bez takiej pomocy mogłoby – jak wierzono – nie być cią-
głości. 

Na pewno Prasłowianie nie trzymali się modelu linearnego 
przepływu czasu. Ale też nie mieli zgrabnego, zbliżonego do koła 
modelu cyklicznego przepływu czasu. Czas był rozumiany 
i przeżywany co najmniej dwuwarstwowo: ontologicznie (i meta-
fizycznie) i kalendarzowo. Ontologicznie – jako gmatwanina 
z pojawiającą się strzałką, która określa odcinki: wcześniejsze 
i późniejsze, przed i po. Był dla nich jak woda płynąca, ale męt-
nawa. Nie starano się śledzić przemieszczania się wszystkich 
odcinków czasowych; niektórym z nich pozwalano zanikać gdzieś 
w niewidomej części bytu, o innych odcinkach czasowych zapo-
minano, jeszcze innych umyślnie nie chciano rejestrować. Można 
powiedzieć: plecionkowy model czasu. Nasuwa się też porówna-
nie do zaplecionych w warkocze kobiecych włosów i męskich 
długich wąsów. Taki czas włosowaty i wąsaty, robiący wywijasy. 
I nasuwa się porównanie do tkania i motka. Jest to czas mało 
ukierunkowany, odporny na próby jego, jak się dziś mówi, struk-
turalizowania (czy jego rozumienia według z góry ułożonego 
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„grafiku”). 
Związane jest z tym dumanie nad przepływem czasu i nad 

chwilami. Oto ilustracja pochodząca z pieśni łużyckiej: 
Lij moja Hanka, lij 
Zo so khwila dli 
Jenu khwilu polijemoj 
Inu khwilu pšestojemoj 
Tak so chwila dli13. 
Model linearny czasu, gdy się załamuje lub ulegnie raptow-

nemu zatrzymaniu (z jakiegokolwiek powodu), oznacza katastro-
fę. W czasie plecionkowym nie ma gwałtownych załamań 
i katastrof. Oczywiście ten model czasu nie implikuje i nie 
wspiera postępu, ambicji i heroizmu. (Ten ogólny opis modelu 
czasu należałoby zilustrować większą liczbą tekstów, pieśni 
i przedstawień pochodzących z folkloru – to zadanie zostawiamy 
na inną okazję). 

Uwagi o czasie pomagają zrozumieć, że Prasłowianie nie 
tworzyli koncepcji rozwoju, który dziś określa się przymiotni-
kiem „progresywny” – ciągle idący do przodu. Uznawali rozwój, 
ale właśnie z udziałem cykliczności, zatrzymywania się, nawet 
cofania, i znów ruszania do przodu. Cofanie się zaznaczało się na 
przykład w rytuałach przywołujących dusze przodków.    

 
Trzymając się metafizyki, ontologii i epistemologii Prasło-

wian, nie da się pomyśleć: „Wiem jaka jest jedyna droga. Mam 
pełną rację. Znam absolutną prawdę. Wiem, jaki jest świetlisty 
kierunek dalszego rozwoju. Byle do przodu. Zwyciężymy! Poko-
namy zło! Zbawimy ludzkość. Uprawiajmy ciągle medytację 
i ascezę”. Według metafizyki, ontologii i epistemologii Prasło-
wian: łazikuje się w te i wewte, przystaje się, kluczy, przysiada, 
robi drzemkę, kontempluje, dokonuje się aktualnie potrzebnych 
czynów, bawi się… Nie ma marszu po linii prostej, nie poświęca 
się drogi na rzecz celu.  
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Przypisy do rozdz. V 
 

1 K. Moszyński, dz. cyt., t. 2, cz. 2, s. 793-796. 
2 Zob. np. A. Gieysztor, dz. cyt., s. 117. 
3 Ebonis Vita s. Ottonis, III, 1. 
4 Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży…, Kraków 1946, 52.  
5 Ona: A ja się zamienię w wielką wronę i ulecę na węgierską stronę 
    A twoją nie będę ani przez jedną godzinę 
On: A ja mam w domu starodawną kuszę i ustrzelę wszystkim wronom 
dusze 
    Ty musisz być moja, albo mi cię los da. 
Ona: A ja się zamienię w małą wiewióreczkę i uskoczę z dębu na jode-
łeczkę 
    A twoją nie będę ani przez jedną godzinę 
On: A ja mam w domu taką siekiereczkę, która podetnie dąbek 
i jodełeczkę 
 Ty musisz być moja, albo mi cię los da. 
6 Nie idzie tu jednak o koncepcję „jedności przeciwieństw” – ta koncepcja 
jest i ontologicznie, i epistemologicznie (i logicznie) błędna. 
7 Dawni Słowianie nie postulowali bóstwa stawiającego sobie 
zadanie przezwyciężenia śmierci raz na zawsze. Czy nie trzeba – 
patrząc z punktu widzenia ich filozofii i rozumienia boskości – 
takiego zadania uznać za płonne, wprowadzające zamieszanie 
w życiu ludzkim i odwodzące od niego? Dla dawnych Słowian nie 
ma życia bez śmierci, przezwyciężenie życia byłoby dla nich za-
tem ostatecznym i bezpowrotnym pożegnaniem się z życiem, 
a tego nie chcieli.   
8 Za: K. Moszyński, Kultura ludowa…, t. II, cz. 2, s. 659. 
9 I. Turgieniew, opowiadanie Lgow, w: Zapiski myśliwego, War-
szawa 1987, s. 68. 
10 Pierwsze znaczenie słowa „dumać” – słowo to notabene zachowało się 
we wszystkich współczesnych językach słowiańskich – zaznacza się 
w jego polskim synonimie „przemyśleć” (czy w czeskim „přemyšlet”); 
występuje też, jak wiadomo, w nazwie zgromadzenia typu parlamentarne-
go w Rosji. Drugie znaczenie, już mocno zawężone, odzywa się w nazwie 
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lirycznej, ludowej pieśni ukraińskiej. Aby czytelnik nie musiał szukać 
przykładów słów dumek, podaję tutaj dwa:  
„Rzeka ciągle, choć powoli, 

Wpada w sine morze; 
Szukał Kozak swojej doli, 
A znaleźć nie może. 
Szedł, gdzie wicher go powionie, 
Gdzie poniosą oczy…” (T. Szewczenko, Dumka ukraińska). 
„Miła sercu dawna nóta, 
I z dnia na dzień biedę gonię 
Taki oto szałaputa. 
[…]  
To mi w piersiach tak przestrono,  
Tak stepowy wiatr tam chodzi. 
Tak się w duszy coś pogodzi, 
Jak tych niebios jasne łono” (T. Lenartowicz, Ukraińska baj-

da).      
11 Stosowanie księżycowej rachuby czasu zawiera jeszcze spis prawa pol-
skiego z około 1270 roku (zob. Najstarszy zawód prawa polskiego, wyd. 
J. Matuszewski, Warszawa 1959). 
12 Zob. K. Moszyński, dz. cyt., t. 2, cz. 2, s. 904 i nast.  
13 Volkslieder der Wenden in der Ober- und Nieder-Lausitz…, nr 
CCCVIII. Tłumaczenie: Lej, Hanko, lej / niech chwila płynie / chwilę 
napełnijmy / chwilę pobędziemy sobie / tak ta chwila płynie. 
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VI. Filozofia społeczna i prawo 

1. Życie w rodzinie, małżeństwie, rodzie, osadzie 
i plemieniu  

Kolejność struktur społecznych wymienionych w tytule roz-
działu nie sugeruje normatywności. Wydaje się, że najważniej-
szy był ród i plemię, na trzecim miejscu rodzina, na czwartym 
małżeństwo, na piątym osada. Jednym ze świadectw na to jest 
rola dziada. Szczególnie teraz mamy na myśli to, że dzieci na-
zywano (i nazywa się do dziś) „dziatkami”, „dziatwą”; seman-
tycznie ściśle ze słowem „dziad” są związane słowa „dziedzictwo” 
i „dziedziczyć” (rdzeń tych słów jest wyraźniejszy w czeskim: děd 
– dědictvi, dědit). Za rodzinę odpowiadają bardziej słowa „ojco-
wizna” (czy „matczyzna”), natomiast słowa „dziatki” 
i „dziedzictwo”, „dziedziczyć” – bardziej za ród.  

Rodziny były wielopokoleniowe i płynnie przechodziły 
w organizację rodową. Oparte były naturalnie na najbliższym 
pokrewieństwie i na powinowactwie. Więzi zbliżone do pokre-
wieństwa rozciągały się dość daleko. Przykładem jest „mleczy 
brat”, „mleczna siostra” i „mleczna matka”, a więc więzi wyła-
niające się z faktu, że dana kobieta karmiła piersią swoje biolo-
giczne dziecko i nieswoje1. Rodziny nie były zamknięte, chętnie 
adoptowano nie tylko dziecko, ale i dorosłego człowieka (pod wa-
runkiem, że wykazywał szacunek dla obyczajów i je przejmo-
wał). Najdłużej trwającą pozostałością formy rodzinno-rodowej 
jest, występująca jeszcze na początku XX wieku, południowosło-
wiańska forma nazywana „zadruga”.  

Poszanowanie rodziców przez dzieci było bardzo duże. Jed-
nocześnie nie była stosowana kategoria dziecka z nieprawego 
łoża (czy bękarta)2; także nie wśród naczelników i wodzów, 
a później książąt. Syn zrodzony z innej kobiety niż żona dziedzi-
czył po ojcu. Jakaż to sprzyjająca dzieciom aranżacja społeczna, 
w której dzieci nie są męczone faktem, że ich matka nie jest żo-
ną ojca lub ojciec nie jest mężem matki. Tak było do czasu, kiedy 
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została wprowadzona nowa religia, z jej skrajnie restrykcyjnym 
wymaganiem pewności biologicznego ojcostwa i wierności dwoj-
ga małżonków. Rytuał żegnania się z okresem dzieciństwa 
i wkraczania w okres młodości nazywał się dla chłopców po-
strzyżyny, dla dziewcząt – kosopleciny i wiankowiny (nakłada-
nie wianka na głowę). W wieku siedmiu lat, właśnie podczas 
postrzyżyn bądź zmieniano imię na inne, bądź dodawano do sta-
rego inne imię3. „Przy postrzyżynach, siedem lat po urodzeniu, 
nadawano synowi imię i wprowadzano do rodziny”4. Tworzona 
była też wtedy więź społeczna, w której wobec dzieci występowa-
li kumy (bądź kmotry, kmoterki) i kumowie (kmotrzy). Byli to 
rodzice ceremonialni dzieci, ustanawiani podczas ceremonii ich 
postrzyżyn, kosoplecin i wiankowin; pozostawali oni związani 
i z dziećmi, i z ich rodzicami biologicznymi do końca życia. 

Władza ojca nad córką była znaczna, jeśli porównujemy ją 
z pewną liczbą społeczeństw, na przykład z kręgiem kultury 
drawidyjskiej, czyli przedaryjskiej w Indiach, czy minojskiej. Ale 
rozpatrywana sama w sobie nie była duża. Związki małżeńskie 
były aranżowane – głównie przez matkę, z liczącym się zdaniem 
ojca i z możliwością odmowy bądź znalezienia sobie męża przez 
córkę. Matki wybierały imiona córek, a nierzadko także synów5. 
Mężczyźni dominowali, na przykład linia rodowa była wyzna-
czana z ojca na syna, obrzędy pogrzebowe były bardziej rozbu-
dowane w przypadku śmierci mężczyzn, ale ich dominacja nie 
była uciążliwa dla kobiet. Nie był to patriarchat jednoznaczny, 
lecz umiarkowany, z wieloma polami niewyraźności. Kobiety 
w gruncie rzeczy miały dużo wolności osobistej. Niewystępowa-
nie silnego patriarchatu ujawnia się w sposób symboliczny na 
przykład w jednym z elementów ceremonii zawierania małżeń-
stwa. Rodzice – oboje – błogosławili od siebie i w imieniu bogów 
i bogiń (w późniejszej wersji zamiast bogów i bogiń mówiono 
o Bogu). Nie było – znanego z krajów anglosaskich czy germań-
skich – przekazywania przez ojca ręki córki panu młodemu; taki 
akt byłby wśród Słowian uwłaczający nie tylko wobec młodej 
kobiety, ale i wobec życia społecznego jako takiego. Tak jest 
w krajach słowiańskich do dziś. Do dóbr (nieruchomości 
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i ruchomości) przyszłego małżeństwa wnosiły wkład obie rodzi-
ny, ustalając jego wielkość na drodze negocjacji. Dyskutowano, 
ile wniesie rodzina przyszłego męża, ile żony aż do osiągnięcia 
satysfakcjonującego obie strony ustalenia. Nie ma schematu: 
dar za narzeczoną czy opłata za pannę młodą, jak np. w Azji 
Mniejszej czy w Grecji, ani nie ma tylko wiana ze strony przy-
szłej żony jako niezbędnego warunku zawarcia małżeństwa, jak 
w Indiach aryjskich, wśród Hebrajczyków, czy w krajach arab-
sko-muzułmańskich; nie ma mowy naturalnie o zawieraniu mał-
żeństwa przez porwanie panny młodej, jak na Kaukazie czy 
w Skandynawii. Kobieta na dodatek miała swoje małe, osobiste 
wyposażenie, które zabierała ze sobą w razie rozwodu. Rola po-
sagu żony wzrosła w XVII – XIX wieku pod wpływem kultury 
Zachodu (tym samym też zmalało znaczenie kobiety w aspekcie 
małżeńskim w porównaniu z tradycją starosłowiańską).  

Wolność do wybierania narzeczonych, a później małżonków 
była dość duża. Niech poświadczy o tym fragment pieśni: 

Jeden by mnie odprowadził, jeden, 
drugiemu mnie żal, 
trzeci mówi u podwoja: 
„stań sobie u pokoja, 
Marysiu moja” 
 
Ona stoi w okieneczku, 
jak różany kwiat, 
zapłakała swoje oczy, 
zmienił się jej świat. 
„Weź chusteczki, utrzyj oczki, 
Marysiu moja.” 
 
„Nie będę ja ucierała, bo ja nie twoja; 
zjedz ty czarta i z chusteczką, 
ja się utrę zapaseczką, 
a nie będę twoja!” 
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„Widzisz ty, dziewczyno, ten kamień nad wodą, 
Jeśli on popłynie, ożenię się z tobą.” 
 
„Gdzieżeś ty widział, żeby kamień pływał? 
Kiejś się nie miał żenić, po coś u mnie bywał?”6 

 
Kobiety mają nawyk bronienia się i odkuwania się:  
Dunaju, Dunaju, bystra woda tobie, 
co ludzie gadają, dziewczyno, o tobie. 
„Niechże gadają, bodaj pogadali, 
bodaj się po swoich smutku doczekali”6. 
Bohaterka pieśni odpowiada ze swadą tym, którzy plotkują 

źle o jej zachowaniu się – niech ich negatywna postawa odbije 
się negatywnie na ich bliskich; jest to interesujące filozoficznie 
odwracanie kierunku tego co negatywne.  

Kobieta wychodząca za mąż wnosiła wiano, które mogła 
w przypadku rozwodu, wziąć ze sobą. Był nacisk rodziny, by nie 
opuszczała męża, ale możliwość opuszczenia go zawsze pozosta-
wała. Dużo zależało od ułożenia się kobiety z teściami, szczegól-
nie ze świekrą, która mogła jej uprzykrzyć życie. Wynikało to 
stąd, że kobieta po ślubie przenosiła się do domu rodziny męża, 
choć małżonkowie mogli też wybudować niezależny, swój dom; 
zdarzało się, że mąż przenosił się do domu żony. (Ten problem, 
który zamężna kobieta ma z teściami, zwłaszcza teściową, poja-
wia się wszędzie tam na świecie, gdzie występuje zwyczaj tzw. 
patrylokalności). Bardziej decydowały cechy osobowości spowi-
nowaconych osób, niż wymagania standardowe. Dawnym Sło-
wianom nie była znana tak krzywdząca (szczególnie kobiety) 
idea, jak niedopuszczalność rozwodów. 

Poświadczony jest zwyczaj dobierania się w pary podczas 
świąt, zwłaszcza święta Nocy Kupały i przesilenia zimowego, 
zwanego Gody (od 24 grudnia do początku stycznia), swoboda 
dobierania się w pary była też podczas tak częstych uczt pogrze-
bowych. Jedną z wiadomości o Nocy Kupały przekazał Marcin 
z Urzędowa, który napisał w 1562 roku: „U nas w dzień św. Jana 
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tam też w nocy ognie paliły, tańcowały, śpiewały, diabłu cześć 
a modłę czyniąc. Tego obyczaju pogańskiego do tych czasów 
w Polszcze nie chcą opuszczać niewiasty”8. Zauważmy: szczegól-
nie lubiły to święto kobiety. 

Nie wiemy, jakiego boga, jaką boginię przydzielano małżeń-
stwu. Niektórzy sądzą, że boga o imieniu Polel. Są głosy, że wie-
rzono w boginię sprzyjającą brzemienności. Kobiety bezpłodne 
przynosiły jej ofiary i modliły się do niej; bogini nadto pomagała 
w wykarmianiu mlekiem potomstwa. Długosz nazywa tę boginię 
Dzidzilejla. Mówi też coś wiara – na zasadzie paraleli – tak bli-
ska Prasłowianom, jak wiara ludów bałtyjskich; u tych drugich 
czczono (szczególnie w noc przesilenia letniego) boginię płodno-
ści i dobrobytu o imieniu Laima.  

Spośród form małżeństwa bezwzględnie dominowała mono-
gamia. Ale też występowała poliginia. Z więcej niż jedną kobietą 
mogli być w związku małżeńskim przywódcy lub dowolni męż-
czyźni mający wybitnie silną i atrakcyjną osobowość 
i powierzchowność; oczywisty był warunek dysponowania odpo-
wiednimi środkami i cieszenia się prestiżem społecznym. Po-
świadczeń poliginii, poza kronikami dotyczącymi władców, za-
chowało się mało; przytoczmy jedną z aluzji pochodzącą z Serbii: 
„Słońce zaszło między dwiema górami. / Chłopiec położył się 
między dwiema dziewczynami”9. Nawet jeśli w tej pieśni nawią-
zuje się tylko do zabawy, to taka zabawa ma funkcję przygoto-
wującą mentalnie i psychicznie do tej formy małżeństwa.  Nie 
mamy danych, czy kobiety mogły wybierać, dokładniej się wyra-
żając, czy mogły odmawiać wejścia w taki związek małżeński. 
Wiele wskazuje na to, że mogły. Żony w małżeństwie poliginicz-
nym musiały mieć – przy tylu relacjach i kontaktach społecz-
nych, tak licznych i długo trwających świętowaniach – względną 
swobodę.   

Wierzono, że w domostwach zamieszkują duchy domowe. 
Ponieważ opiekowały się domostwem, nie należało ich obrazić 
czy chcieć wypędzić. Na przykład w Białych Karpatach wyobra-
żano je sobie jako długie, srebrzyste wężyki; ta wiara przetrwała 
tam do lat 70. XX wieku10. Myśl stojąca za tą wiarą jest taka, że 
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nie jesteśmy w stanie objąć rozumem i świadomością tego, co 
dzieje się w domostwie. Trzeba zdać się na coś, co jest poza na-
szą kontrolą i 1) po prostu z nami tu jest, 2) być może daje się 
jakoś uprosić, by sprzyjało naszemu domostwu. Czyż ta myśl nie 
jest dojrzalsza od racjonalistyczno-logiczno-kognitywistycznego 
przekonania, że mamy lub będziemy mieć kontrolę nad wszyst-
kim w domostwie? Bardzo rozbudowaną wiarę w duchy domowe 
opiekuńcze mieli Rzymianie (Lary i Penaty), i nie wychodzili źle 
na tej wierze. 

 
* 

Trzeba odróżnić wspólnoty małe bądź średnie (rodziny 
i rody) i wspólnoty duże; te drugie to poszczególne plemiona 
bądź zrzeszenia plemion.  

Podstawowa w funkcjonowaniu dużych wspólnot w obrębie 
plemienia była wspólnota terytorialno-sąsiedzka. Jej członkowie 
radzili sobie samodzielnie z ochroną zwyczajowego ładu, rozsą-
dzaniem sporów, poskramianiem przestępców, z codziennymi 
sprawami życia gospodarczego, z ochroną miru. Ta forma zarzą-
dzania miała wiele cech, które należą do demokracji bezpośred-
niej (choć na pewno co jakiś czas silne rodziny i jednostki dążyły 
do dominacji). Na wschodniej słowiańszczyźnie zgromadzenie 
członków takiej wspólnoty nazywano „kopa” (od staroruskiego 
czasownika „kopiti”, „kopiti sia” – zbierać się, gromadzić); 
a wspólnotę – „wierwia”. Na terenie Polski nazywano ją „opole” 
(słowo to oznaczała wszelką otwartą przestrzeń wśród lasów, 
a więc grunty uprawne, polany itd.). Dokumenty z XII i XIII 
wieku określają ją po łacinie „vicinia”, czyli właśnie „sąsiedz-
two”, „ogół sąsiadów” lub „opole”, lub „okręg” (spośród dziś uży-
wanych nazw najlepiej pasuje: gmina). Wspólnota obejmowała 
określoną liczbę położonych blisko siebie siół, wsi, jednodwor-
czych osiedli. Historycy szacują, że terytoria opolne, wraz 
z lasami, obejmowały średnio powierzchnię 100 – 250 km kw.11. 
W tych wspólnotach występowały więc, by użyć współczesnego 
terminu, samorządy, ale bez jednoosobowego przywództwa. Oto 
przykład ich działania: wspólnota zobowiązywała się ścigać 
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przestępcę (tzw. gonienie śladu), który dopuścił się na jej terenie 
zabójstwa, aż do granic następnej osady; mieszkańcy tej następ-
nej musieli podjąć dalszy pościg. A zatem pościg prowadzono do 
granic opola, tam obowiązek ten przejmowało następne opole. 
Związany był z nim obowiązek tzw. krzyku, czyli przyjścia 
z pomocą wołającym o ratunek. Najczęściej kopę/opole zwoływa-
no wtedy, gdy zaistniał jakiś konflikt lokalny lub popełniono 
przestępstwo. 

Na wspólnotę terytorialno-sąsiedzką zachodziła swoim za-
kresem forma rodzinno-rodowa. Jednak jak to przebiegało, nie 
ma danych. Tyle można powiedzieć, że forma rodzinno-rodowa 
była starsza i raczej ważniejsza. 

Są pewne wskazówki na to, że nie tylko mężczyźni, ale 
i kobiety mogły tworzyć coś w rodzaju małych kół. Znawca staro-
żytności słowiańskich Ryszard Berwiński w swojej książce 
z 1862 roku przytacza nieznanego autora, który w 1852 roku 
podał do wiadomości, że „W Brzeżańskiém [na Pokuciu] ma 
kwitnąć zwyczaj, przypominający czasy słowiańskie, według któ-
rego jak w serbskich pieśniach młodzieńcy tak zwane braterstwo 
po Bogu, tak tu dziewczęta ślubują sobie […] na całe życie po-
bożne siostrzeństwo, zniewalające jedną i drugą <posiostrę> do 
obowiązku wzajemnej miłości i pomocy, jako téż do zachowywa-
nia wielu innych dla siebie względów, a w szczególności do mó-
wienia sobie wy”12. Nie wiadomo, ile kobiet tworzyło takie sio-
strzeństwo. Było ono zapewne ściśle związane z instytucją kum 
(bądź kmoter), a wśród mężczyzn – kumów (kmotrów).    

Plemię było zarządzane przez starszyznę (tzw. przedniejsi) 
i przez zgromadzenie wszystkich dorosłych mężczyzn oraz wodza 
(od pewnego momentu księcia). W najstarszym okresie nie wy-
bierano wodza: Ibrahim ibn Jakub zaobserwował: „Nie dają się 
prowadzić jednemu władcy, a sprawującymi władzę wśród nich 
są ich starsi”13. Podobnie było zresztą u Germanów, co poświad-
cza Tacyt14. U Prasłowian organem zatwierdzającym decyzje 
dotyczące wspólnoty lub plemienia był wiec15. W większych mia-
stach znajdowała się wiecowa mównica. Herbord, hagiograf Ot-
tona z Bambergu, opisał ją na szczecińskim placu targowym 
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jako „drewniane stopnie, na których heroldowie i starszyzna 
przemawiali zwykle do ludu”. Głosu udzielał kapłan, uderzając 
„zakrzywioną laską (łac. cambucam) w słup „wznoszący się na 
tych stopniach”16. Najpierw sprawy omawiała starszyzna we 
własnym gronie, następnie przedstawiała ją wszystkim zgroma-
dzonym, ostateczną decyzję podejmował „ogół”. Nie było to gło-
sowanie przez zliczanie głosów, lecz zatwierdzanie lub odrzuca-
nie przez aklamację. Tak długo przedstawiano argumenty 
i racje, aż zgodzili się wszyscy – na „tak” lub „nie”. Jeśli po ja-
kimś czasie pozostawał ktoś niezdecydowany, to naciskano na 
niego, niekiedy nawet posługując się kijami, jednak bardziej 
w sposób symboliczny niż fizyczny. „Swoje ważne sprawy roz-
trząsają [mowa o Lucicach] na zgromadzeniu w drodze wspólnej 
narady i, aby przywieść jakąś sprawę do skutku, muszą wszyscy 
wyrazić zgodę. Jeśli jakiś tubylec sprzeciwia się na zgromadze-
niu już powziętym decyzjom, okładają go kijami, a jeżeli stawia 
jawny opór poza zgromadzeniem, wówczas albo pozbawiają go 
majątku, konfiskując go w całości lub podpalając, albo też płaci 
on w ich obecności należną wedle stanu sumę pieniędzy”17. Karol 
Modzelewski objaśnia: „Rytuał wiecowy był, jak się wydaje, po 
prostu oparty na założeniu o jednomyślności, chyba że ktoś na-
ruszył powszechną zgodę jawnym i głośnym sprzeciwem. Stano-
wiło to przeszkodę w podjęciu decyzji. Dlatego Lucicy na wielo-
plemiennym wiecu starali się kijem skłonić oponenta do zmiany 
poglądu. Wymóg jednomyślności nie wynikał z poszanowania 
odrębnego zdania jednostki. Wyrażała się w nim raczej prze-
można presja wywierana na jednostkę przez wspólnotę niezdol-
ną do działania w warunkach różnicy zdań. […] Powszechna 
zgoda była warunkiem skuteczności, ponieważ organizacja ple-
mienna, w odróżnieniu od państwa, nie dysponowała instrumen-
tami administracyjnego przymusu”18. Do myśli wyłożonych 
w cytacie dodalibyśmy, że była wymagana nie jednomyślność, 
lecz jednogłośność; to nie to samo. Można pojąć, że obecni na 
wiecu członkowie plemienia musieli tak a tak zareagować 
i wesprzeć odpowiednią decyzję, ale myśleć swoje. Na wiecach 
mogły być obecne kobiety, o ile chciały; mogły też zabierać głos. 
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Nie ma kronikarskich zapisków na ten temat (wiemy dlaczego), 
ale są wskazówki. Na przykład pisarz Stanisław Vincenz uro-
dzony na Ukrainie, wśród Hucułów, czerpał z mówionej tradycji, 
podań i starych tekstów, które wykorzystał w swej książce Na 
wysokiej połoninie (wydanej w 1936 roku). Opisuje w niej wiec 
tamtejszych na cmentarzu w drugiej dekadzie XIX wieku. Przy-
były wszystkie rody. Jednemu z nich, Szkindów, przewodziła 
kobieta (autor nadał jej imię Ołeńka), córka zmarłej głowy rodu. 
„Szkindowie zebrali się gdzieś na kącie cmentarza. Tam Ołeńka 
przemówiła do nich słów kilka. Pokiwali głowami, poszeptali coś 
między sobą, a potem w milczeniu siedzieli na uboczu”. Kobieta 
nie zgadza się z wybranym przywódcą, Dmytrem Wasylukiem. 
Ten wypowiada się przeciwko niej: „Żałować mi przychodzi, gaz-
dowie, żem według swobodnej prawdy starowieku pozwolił ko-
bietom zabierać głos. Mieszać się do rady słobodnej [dyskutują-
cej o poselstwie]. Słoboda jest, ale dziś nie takie kobiety jak 
dawniej, co umiały słuchać podczas rady, a w bitwie napastni-
ków rąbać i wojować”19. „Rada słobodna” to huculska nazwa wie-
cu. Takie zabieranie głosu przez kobiety zapewne nie było czę-
ste, ale było dopuszczone.  

Jeśli ktoś wystąpił przeciwko macierzystej wspólnocie, mu-
siał udać się na banicję dobrowolną lub wymuszoną. Decyzja 
o wymuszeniu banicji zapadała nie na pierwszym, lecz drugim 
wiecu; jeśli sprawa była bardzo poważna, prawo słowiańskie 
dopuszczało spalenie domu banity i grabienie jego dobytku. Jed-
nak winowajca mógł się wykupić. 

Odróżniano zabójstwo popełnione „w zwadzie”, następnie 
jawnie w miejscu publicznym, na przykład podczas tak częstych 
uczt, i zbójecki mord. Kary były zróżnicowane. W trzecim 
z wymienionych typów zabójstwa dopuszczano w najstarszym 
okresie zemstę rodową, która jednak raczej nie była obowiąz-
kiem.  

Przedstawiciele starszyzny danych plemion tworzyli, jeśli 
uznawali to za stosowne, konfederację plemion, inaczej związki 
wieloplemienne. Wśród Słowian zachodnich powołano na przy-
kład związek wielecki, który stał się z czasem związkiem Luci-
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ców, czy związek obodrzycki (którego trzon stanowili Wagrowie, 
Połabianie i właściwi Obodrzyci), wśród środkowych: związki 
pod przywództwem Morawian, Czechów, Polan, Wiślan. 

Niektóre związki wielkoplemienne miały stałego naczelnika, 
„księcia”, niektóre nie. W tych, w których nie opracowano proce-
dury ciągłego wsparcia ze strony kultu i tym samym kapłanów, 
wybierano – na wiecu – kilku naczelników. Wieleci mieli księcia, 
Lucice – nie, związek obodrzycki (powstały około 983 roku) raz 
miał, raz nie. Ci, którzy nie mieli księcia, radzili sobie bardzo 
dobrze. Na przykład Lucice byli wśród tych, którzy najdłużej 
stawiali opór cesarstwu (Cesarstwu Rzymskiemu Narodu Nie-
mieckiego) i Kościołowi ze wszystkich Słowian, to oni najkonse-
kwentniej jako całe społeczeństwo (konfederacja plemion) pod-
trzymywali stan nazywany: wolna Połabszczyzna, po łacinie 
„Slavia libera”. Przy czym nie idzie o niezależność państw sło-
wiańskich. Kilka państw – Czechy, Polska, Ruś itd. – było w tym 
czasie jako tako niezależnych; piszemy „jako tako”, gdyż nie były 
niezależne od Watykanu i Bizancjum, a Watykan i Bizancjum 
pełniły nie tylko decydującą rolę religijną, ale i polityczną. No-
tabene lud w wymienionych państwach podlegał, w tym czasie, 
całkowicie feudałom i Kościołowi. Obserwacja tego stanu mogła 
być też jednym z powodów, dla którego Słowianie połabscy tak 
wytrwale bronili swojej tradycji. Hasło „Slavia libera” nie odnosi 
się do tych państw. Idzie w nim o wolność z prasłowiańską tra-
dycją, z prasłowiańską religią, a tę miały do XII wieku plemiona 
połabskie, głównie Lucice (także jeszcze Rugianie i Pomorzanie). 

Wiece funkcjonowały więc na poziomie wspólnot terytorial-
no-sąsiedzkich, na poziomie małych plemion i społeczeństw wie-
loplemiennych.  

Monarchie feudalne i chrześcijaństwo likwidowały – szybciej 
lub wolniej – tradycję wieców. Pierwszy zaatakował ją cesarz 
Karol. Wprowadził w „Capitulatio de partibus Saxoniae” z 785 
roku postanowienie: „aby nie odbywać w niedzielę sądowych 
wieców i zgromadzeń publicznych […], lecz niech wszyscy po-
spieszą do kościoła słuchać Słowa Bożego i modłów”. Postano-
wienie dotyczyło także Słowian zachodnich. To był początek. 
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Niedługo potem państwa feudalne, idące ramię w ramię 
z Kościołem, pozbyły się ich. W miejsce wieców i starszyzny 
wprowadzono grupę ludzi skupioną wokół władcy, dobraną przez 
niego i przez Kościół. Odnotujmy, że tradycja wieców starosło-
wiańskich przetrwała w Polsce do XVII wieku w obyczajach sej-
mikowych (notorycznego oponenta też nierzadko traktowano 
kijem). Najdłużej – wśród Kozaków dońskich, u których działali 
naczelnicy z wyboru nazywani atamanami, formalnie do około 
1920 roku (w XIX i na początku XX wieku funkcjonował ataman 
wojskowy, stanicowy [wioskowy] i marszowy); najważniejsze 
zgromadzenia określano mianem „Koło”. Do melancholijnych 
refleksji zaliczmy tę, że proces feudalizacji życia społecznego 
w Europie w tamtym czasie i na bazie wcześniejszych procesów 
(w tym cywilizacji Rzymu i chrześcijaństwa) był nie do uniknię-
cia; skoro tylko powstało jedno państwo feudalne, sąsiadujące 
z nim plemiona i zrzeszenia plemion nie miały szansy z nim 
konkurować na dłuższą metę, musiały się przekształcać 
w podobne państwa, albo zostać zaanektowane i pozbawione 
własnej tożsamości. Cóż, taki zbieg okoliczności dziejowych, ta-
kie prawidłowości społeczno-polityczne. Od powstałego wtedy 
typu państwa Europa do dziś nie umie się wyzwolić. (Robią coś 
w tym względzie ruchy utopijne ograniczające się do grup spo-
łecznych małej i średniej wielkości, ruchy spółdzielcze, proekolo-
giczne, proplemienne i nawiązujące do starej wiary etnicznej. 
Ruchy te nie mają jednak opracowanej stabilnej hierarchii war-
tości i spójnego światopoglądu, są nazbyt relatywistyczne).  

 
* 

W IX, X i XI wieku (najwcześniej na Morawach) następowało 
przekształcanie zrzeszeń plemion w tak zwaną monarchię feu-
dalną. Monarchia feudalna wsparta Kościołem to nazwa na kres 
osobistej wolności i wolności duchowej Prasłowian (jak zresztą 
wszystkich ludów, w których ją wprowadzono)20. Religie etniczne 
nie dopuszczały do silnego wzmocnienia władzy książąt lub jeśli 
ich władza postąpiła do przodu, osłabiały ją. Kapłani i kapłanki 
mieli wpływ i na wiecujących członków plemienia, i na samego 
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naczelnika. 
Idea jedynowładcy była obca Prasłowianom. Termin „król” 

(„kral”, „korol”) utworzyli w X – XI wieku od imienia Karola (na-
zwanego przez jego zwolenników „wielkim”), króla Franków. 
Karol prowadził skrajnie zaborczą politykę; jego agresywne, 
depczące wolność imperium sąsiadowało z ziemiami Słowian (z 
Czechami, Morawianami, Łużyczanami, Wieletami 
i Obodrzytami). Na Wieletów poprowadził wyprawę w 789 roku. 
Tak w ogóle Słowianie mieli odpowiednik słowa „król”: knęg (po 
bałtyjsku „kunigas”, po niemiecku „König”, po angielsku „king” 
itd., słowa te wywodzą się od indoeuropejskiego „gen”, „ken” – 
ród, pochodzenie).  

Tym, o co w pierwszym rzędzie chodziło, od pewnego momen-
tu, książętom słowiańskim, była polityka (to wiadomo od daw-
na). Lud był za wiarą przodków, a większość książąt za nową 
religią. Jeśli idzie o całościowe przeżycie duchowe czy ściśle reli-
gijne, wiara Prasłowian dawała jednostce bardzo dużo; angażo-
wała wiele składowych człowieka. Wiara chrześcijańska na 
przykład nie dopuszczała rytualnego indukowania odmiennych 
stanów świadomości i psychiki, odrzucała ciało i erotyczność 
w pozytywnych lub neutralnych przeżyciach religijnych, odcina-
ła przeżycia religijne od relacji z naturą, od relacji z ziemią, ope-
rowała głównie rozumem i małą liczbą emocji i uczuć. Ale 
w porównaniu z prasłowiańską, nowa religia była świetnie zor-
ganizowaną instytucją i dysponowała sprawnymi metodami 
kontroli umysłów i psychik. Poza tym wystąpiły wtedy jeszcze 
inne czynniki niesprzyjające wierze Prasłowian.  

W tej książce nie analizujemy uprawiania polityki przez 
Prasłowian (piszą o tym niemal wszyscy historycy; ba, wielu 
z nich potrafi zawęzić przedstawianie życia Prasłowian tylko do 
polityki, swoim książkom nadać tytuły na przykład „Słowianie 
połabscy” lub „Kronika Słowian”, pomijając w nich obyczajowość, 
życie codzienne itd.). Nie omieszkamy jednak ukazać ważnego 
rysu ich aktywności politycznej na przykładzie. W 1073 roku 
Sasi otwarcie zbuntowali się przeciwko cesarzowi niemieckiemu 
Henrykowi IV. Obie strony – Sasi i cesarz – zabiegali 
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o militarne wsparcie związku lucickiego. Opowiedzenie po jednej 
ze stron wzmocniłoby pozycję polityczną i militarną Luciców 
i przyniosłoby inne korzyści. Ale plemiona lucickie nie zareago-
wały, pozostały neutralne. Członkowie plemion dyskutowali 
o tym na wiecu, nic nie postanawiając. Historycy niemieccy 
i polscy dopatrują się w tym ich niezaangażowaniu się „poczucia 
słabości” i „niedostatku realizmu politycznego”, tego, że nie 
umieli wykorzystać okazji. Takie myślenie jest nie-
prasłowiańskie. Lucice atakowali, kiedy czuli sami z siebie, że 
jest to dobre, gdy czuli taka potrzebę. Nie mieli ochoty wejść 
w grę polityczno-militarną i tkwić w niej ciągle. Ciągła gra poli-
tyczna to myślenie Niemców i Kościoła tamtego czasu (i jak się 
okazuje wielu współczesnych historyków).   

Jednym z głównych zadań wspólnot terytorialno-sąsiedzkich, 
małych plemion i konfederacji plemion była ochrona miru. Mir 
to nietykalność plus poszanowanie, plus dostrzeganie tego, co 
niezbędne do zaspokojenia minimum aktualnych potrzeb, sło-
wem bezkompromisowa pokojowość w wybranych aspektach 
życia ludzkiego. Mirem były chronione: własny dom (mir domo-
wy), plac wiecowy, sanktuaria (mir sakralny był zwykle wyzna-
czany palisadą); był też mir gościnny, związany z trzema wy-
mienionymi. 

 

2. Towarzyszenie praw 
To były prawa (w liczbie mnogiej), nie prawo. Te pierwsze są 

mniej abstrakcyjne. Chociaż abstrakcji dokonywano posługując 
się między innymi koncepcją bogów – czyniono tak nie tylko 
wśród Prasłowian, lecz wśród wszystkich ludów. Praw nie kody-
fikowano w ścisły sposób. Dominowały prawa, które teoretycy 
prawa nazywają prawem zwyczajowym. Na przykład mawiano: 
„Tak nie wypada”, „Skoro nasi przodkowie czynili tak, to i my 
powinniśmy (bądź: …to i my możemy)” itp. A w sprawach ogól-
noludzkich posługiwano się prawami wywodzonymi z obserwacji 
natury, czyli przyrody wokół człowieka i natury ludzkiej. Na 
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przykład: Sprawiedliwości dochodzimy najpierw rozmową, polu-
bowością, układami, a jeśli to nic nie przynosi – wtedy siłą.     

Zajmowanie się sprawiedliwością i karaniem Prasłowianie 
przydzielali kilku bogom, między innymi Perunowi. Za boga 
praworządności uznawano boga o imieniu Prowe, również spo-
tyka się nazwy Prowo, Prono i Prouc. Czcią otaczali go głównie 
Słowianie nadbałtyccy. Główny jego posąg znajdował się 
w Altenburgu, wokół był poświęcony mu gaj. Posąg i gaj znisz-
czył biskup Altenburga Gerold w XI wieku. Sądzi się, że żoną 
Prowe była bogini Porwata (Poruata). Szukanie pochodzenia 
nazwy tego boga od słowiańskiego słowa „prawo” wydaje się lo-
giczne. Postać boga pobudzała wyobraźnię, na przykład według 
XVII-wiecznych i XIX-wiecznych autorów (np. E. Schediusa, K. 
Antona) jego posąg stał na słupie, miał w jednej ręce część płu-
ga, w drugiej włócznię z niewielką chorągwią, na głowie wieniec, 
spod niego wystawały długie uszy, w domyśle: słyszące skargi, 
buty ozdobione dzwoneczkami. Tak pobudzana wyobraźnia ma 
też pewien walor normatywny.   

Wskazuje się na to, że bóg o nazwie Strzybóg, w którego wie-
rzyli Słowianie z terenów Rusi, Polski i Czech, był przywoływa-
ny również jako mściciel krzywd.  
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Przypisy do rozdz. VI  
 

1 Zwyczaj ten opisuje np. K. Legátová  w powieści o życiu morawskich 
górali zatytułowanej „Żelary” (Warszawa 2006, s. 257 i 223).  
2 Poświadczają o tym powiedzenia starego pochodzenia, na przykład jedna 
z bohaterek powieści  M. Gogola, Martwe dusze (rozdz. XI, Wrocław 
2009, s. 313) mówi o małym chłopczyku, który nie był z twarzy do niko-
go z rodziców podobny: „Powinien by się wrodzić w babkę ze strony 
matki, to by nawet było lepiej, a on się wrodził po prostu, jak mówi przy-
słowie: ani w matkę, ani w ojca, tylko w przejezdnego mołojca”. (Gogol 
ukazywał pozostałości prasłowiańskiej kultury w XIX wieku bardzo wy-
biórczo, ale w sposób dość rzetelny).  
3 Zob. Anonim tzw. Gall, Kronika polska, 1, Wrocław 1965, s. 16-17.  
4 B. Kurbis, przypis w: Wincenty Kadłubek, Kronika polska, Wrocław 
1992, s. 43. 
5 Przykład wyznaczenia przez matkę imienia synowi w Rosji znajdujemy 
w opowiadaniu M. Gogola „Szynel” (w: Utwory wybrane, Warszawa 
1950, s. 236). 
6 Z. Dołęga-Chodakowski, dz. cyt., 93. Uwaga metodologiczna: cyto-
wane tutaj słowa pieśni mają komponent normatywny (moralistyczny), 
swobodnie życzeniowy (marzeniowy) i realistyczny (opisowy). Nas inte-
resuje ten trzeci, pomimo że nie jest łatwo ustalić jego zakres w stosunku 
do dwóch pozostałych.  
7 Z. Dołęga-Chodakowski, dz. cyt., 173. 
8 Marcin z Urzędowa, Herbarz polski…, Kraków 1595, s. 32.  
9 W. Karadżić, Srpske narodne pjesme, Peč 1841, t. 1, s. 215, nr 302. 
10 Zob. J. Jilik, Žitkovskié čarováni, Uherskié Hradiště 2006. 
11 K. Buczek, Organizacja opolna w Polsce średniowiecznej, „Studia Hi-
storyczne”, 13, 1970, s. 233. 
12 R. Berwiński, Studia o gusłach, czarach, zabobonach 
i przesądach ludowych, Poznań 1862, s. 223 (cytowany przez 
Berwińskiego autor napisał o tym w „Dzienniku literackim 
Lwowskim”, nr 19, 1852). Jakiejś ciągłości tej aranżacji społecz-
nej można się dopatrzyć w Kołach Gospodyń Wiejskich, tak po-
pularnych po 1945 roku (a tłumionych po 1989). 
13 Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży…, 1. 
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14 Tacyt, Germania, 7. 
15 „Te plemiona, Sklawinowie i Antowie, nie podlegają władzy jednego 
człowieka, lecz od dawna żyją w ludowładztwie i dlatego zawsze wszyst-
kie pomyślne i niepomyślne sprawy załatwiane bywają na ogólnym zgro-
madzeniu” (Prokop z Cezarei, w: M. Plezia, Greckie i łacińskie źródła do 
najstarszych dziejów Słowian, s. 68-69).    
16 Herbordi Dialogus, III, 18. 
17 Kronika Thietmara, VI, 25, t. 2, s. 302. 
18 K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, s. 364. 
19 S. Vincenz, Na wysokiej połoninie. Prawda starowieku,. Obrazy, dumy 
i gawędy z wierchowiny huculskiej, Warszawa 1936 (2 wyd. 1980), s. 435 
i s. 438. 
20 Pierwsze państwo słowiańskie to krótkotrwałe państwo powo-
łane ad hoc do przeciwstawienia się Awarom, zorganizowane 
przez Samona na terenie Moraw w VII wieku (nie wiadomo, 
skąd Samon pochodził; można twierdzić równie dobrze, że był 
Morawianinem często odwiedzającym w celach handlowych pań-
stwo Franków, i że był Frankiem, często odwiedzającym Mora-
wy). 
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VII. Moralność 

1. Przedstawienie kilku rozwiązań moralnych 
Moralność jest ściśle związana z obyczajami, z historią roz-

wiązywania trudnych w życiu pojedynczych ludzi, rodzin 
i społeczności problemów. Etyka zaś jest refleksją nad moralno-
ścią i nad prawami. Moralność przyswajali sobie wszyscy Sło-
wianie, zaś refleksje typu etycznego mieli niektórzy z nich: ka-
płani i kapłanki, wybierani przez wiec naczelnicy, doradcy ksią-
żąt, co inteligentniejsi i bardziej zainteresowani teoretyzowa-
niem członkowie plemienia. Najczęściej obierali drogę teologicz-
ną, na przykład Weles/Wołos to nie tylko bóg rolników 
i hodowców bydła, ale także opiekun własności, z istotnym za-
strzeżeniem: nie wszelkiej, lecz wypracowanej, zgromadzonej 
i zdobytej w dobry, uczciwy sposób (ta koncepcja związana 
z Welesem jest godnym uwagi wkładem w modną dziś „etykę 
biznesu”). Perunowi przydzielali czuwanie nad dotrzymywaniem 
słowa i niekłamaniem, co wyrażało się w używanych do dziś 
zwrotach: „Niech to piorun trzaśnie” (z intencją: uderzy w to, co 
niesprzyjające, szkodzące, złe) lub „Niech mnie jasny piorun na 
tym miejscu strzeli, jeżeli łżę” („jasny” znaczy: z jasnego nieba, 
niezwiązany ze zwykłą burzą, a więc niejako naładowany mo-
ralnością). Przytoczone frazy to forma zaklinania się, a więc wy-
rażenia silnego przekonania, że za niespełnienie tego, co się 
przyrzeka grozi kara („Niech mnie…”), lub powoływanie się na 
jakiś wielki autorytet, tj. bogów, bogiń, demonów („Klnę się 
na…” lub w skrócie na przykład: „Na Peruna…”). Czurowi 
i Rodowi przydzielali czuwanie nad lojalnością rodzinną 
i rodową, Makoszy – wierność ziemi, i tak dalej. 

Dużą wagę w wychowaniu przykładali do gościnności. Pisali 
o tym wszyscy kronikarze i podróżnicy. Na przykład Helmold: 
„Cechowała ich w wysokim stopniu gościnność, okazują też na-
leżny szacunek rodzicom. Nie spotka się również u nich nigdy 
ani ubogich, ani żebraków; skoro bowiem ktoś u nich staje się 



146 
 

niedołężny wskutek choroby lub starości, porucza się go spadko-
biercy, który winien go otaczać najtroskliwszą opieką. Albowiem 
gościnność i troska o rodziców uchodzą u Słowian za pierwsze 
cnoty”1. Nie tylko „spadkobierca”, i nie tylko krewni, również 
obowiązek opieki mieli wobec starszych od siebie ci, którzy jako 
dzieci podczas postrzyżyn i kosoplecin uzyskali rodziców cere-
monialnych. Jeśli zatrzymamy się przy gościnności, to musimy 
sobie uświadomić, że związana ona była z typem religii i filozofią 
życia2.  

Wskażmy na indoeuropejski zwyczaj – wywodzący się wprost 
z szamanizmu – ustosunkowywania się do zabijanych zwierząt 
i ścinanych bądź wykopywanych roślin. Proszono zwierzęta, 
a także rośliny o wybaczenie, że skraca się ich żywot, i 
o niegniewanie się i niemszczenie. Następnie składano podzię-
kowanie zabijanym zwierzętom i wycinanym roślinom za to, że 
udzielają swoich mocy. Zaangażowanie w praktykowanie tego 
zwyczaju było naturalnie zróżnicowane. 

Nie zabijaj i nie rujnuj niczego bez konieczności, 
a koniecznością jest przetrwanie twoje i twoich bliskich, zaspo-
kajanie potrzeb na co najmniej minimalnym i jednocześnie jako-
ściowo znośnym poziomie – to jedna z niepisanych zasad moral-
ności Prasłowian. 

Istotną częścią moralności było proszenie o przebaczenie 
i pozytywne odpowiadanie na to. Do ulubionych należały zwroty: 
„Przebacz”, „Proszę o wybaczenie”, niekiedy z lekką irytacją 
„Ależ wybacz! Czy tak można?!”. Z pewnością w codziennym ży-
ciu nie tak często przebaczano, jak proszono o przebaczenie, ale 
częstotliwość tego aktu moralnego musiała być wysoka. 

Kara śmierci była wykonywana jako oczywistość 
w przypadku zbójeckiego morderstwa (skrytobójstwo, zabicie 
powiązane z rabunkiem, zabicie w afekcie bez wyzwania na po-
jedynek). Jeśli schwytano tego rodzaju mordercę i udowodniono 
mu czyn, to nie zastanawiano się nad inną karą; choć wyjątki 
bez wątpienia się zdarzały.  

 Niewolnictwo było wtedy powszechne. U Prasłowian nie po-
winniśmy go sobie jednak wyobrażać tak, jak oglądamy 
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w amerykańskich filmach o imperium rzymskim. U Prasłowian 
niewolnik stawał się częścią rodu, mógł mieć potomstwo. Z nie-
wolnikami obchodzili się łagodnie: „Tych, którzy przebywają u 
nich jako jeńcy, nie zatrzymują tak jak inne narody na czas nie-
określony, lecz wyznaczają im określony przeciąg czasu, po któ-
rym pozostawia się ich woli, czy zechcą wrócić do swoich 
z pewnym wynagrodzeniem, czy pozostać na miejscu jako wolni 
i przyjaciele”3. W słowiańskim niewolnictwie nie było wielu 
uciążliwości. Nadto łatwiej było znosić stan niewolniczy ze świa-
domością, że ktoś, kto jest dzisiaj wolny, jutro może być niewol-
nikiem, i w pewnym sensie odwrotnie. Można zaryzykować zda-
nie, że wśród Prasłowian wielu niewolników lepiej zaspokajało 
swoje potrzeby, zwłaszcza społeczne, niż dzisiejsi samotnicy, 
outsiderzy i skrajni egoiści. Czasy niewolnictwa na Zachodzie 
skończyły się w drugiej połowie XIX wieku. Ale mogą wrócić. 
Jeśli kiedyś wróciłyby i byłyby nie do uniknięcia, to oby niewol-
nicy byli tak traktowani jak u Prasłowian, a nie jak u innych, 
sąsiadujących z nimi ludów. 

Naturalnie starano się pomagać sobie wzajem 
w zachowywaniu zdrowia i leczyć się, gdy zachorowano. Jedni 
bardziej się tym przejmowali, inni mniej; ci pierwsi byli bardziej 
zaawansowani moralnie. Niektórzy wskazują na ruskiego boga 
o imieniu Korsza bądź Chors, który miałby być odpowiedzialny 
za sprawy leczenia. Jego posąg znajdował się w Kijowie. Praw-
dopodobnie gromadzili się przy nim ci, którzy znali się na zioło-
lecznictwie i prostych zabiegach chirurgicznych. Za pomocą ziół 
i prostych zabiegów można było zaleczać niemało chorób i pomóc 
w zabliźnieniu wielu ran (by podać jeden przykład: przyłożenie 
do rany nitek pajęczych ułatwiało jej gojenie się z racji – jak dziś 
wiemy – zawartej w nich penicyliny, sposób ten zachował się 
w medycynie ludowej do naszych czasów); resztę regulował do-
bór naturalny. I jeszcze drobiazg nie drobiazg: niektóre święto-
wania służyły pośrednio zdrowiu somatycznemu – na przykład 
służyły rozruszaniu się uczestników, co było nie bez znaczenia 
w okresie bierności i pewnej gnuśności podczas zimy i na przed-
wiośniu.  
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Prasłowianie dobrze znali zasadę środka, od czasów rzym-
skich do dziś nazywaną złotym środkiem. Nie starali się 
w niczym wybijać, ale też w niczym nie dawać się poniżać. Jako 
przykład echa tej zasady podamy dwa fragmenty pieśni ludo-
wych z XIX wieku. Jedna ukazuje, że nie należy stwarzać sytua-
cji ani powodujących smutek, ani nieokiełznaną radość:  

Oj cóz ci z tego przyjdzie, 
Da z mego pozegnania, 
Oj i więcej tego smutku! 
Da i więcej załowania. 
Oraz druga pieśń, która dotyczy wyboru żony – ma być prze-

ciętna: 
Jak się będziesz żenił, doradzę ja tobie, 
nie bierz brzydkiej zony, obrzydzisz ją sobie. 
Nie bierz też i ładnej, miewa częstych gości, 
ułanów i panów, księży jegomości4. 
Do złotego środka należy też zaliczyć wyważenie między 

swobodą obyczajową i przypominaniem o porządnym, dzielnym, 
„cnotliwym” życiu. Ilustrację znajdujemy w pieśni, która jest 
jednocześnie ćwiczeniem się w rozwiązywaniu zagadki, a więc 
rodzajem edukacji w kontekście życia; sytuacja dotyczy święta 
Kupały: 

Ku Dunajowi ku głębokiemu – leluja,  
Ku gaikowi ku zielonemu – leluja.  
I zapalili sobótkę – leluja.  
I piją piwo i piją wódkę – leluja.  
Chodzi, brodzi nadobna Kasieńka: 
Chodzi za nią grzeczny parobeczek. 
Oj! Poczekaj, poczekaj Kasieńko, 
Oj mam gadeczkę, zgadnę ci ja – leluja. 
Cóżbym ja była za krasna panna, 
Żebym gadeczki zgadnąć nie miała? 
A cóż rośnie bez korzenia – leluja? 
Kamień rośnie bez korzenia. 
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A cóż kwitnie bez kwiateczka – leluja? 
Oj! Paproć kwitnie bez kwiateczka. 
Cóż gore bez płomienia? 
Cnota gore bez płomienia5. 
„Cnotliwość” w sensie moralnym to późniejszy termin; Pra-

słowianie prawdopodobnie mówili: „dobre prowadzenie się”, „po-
stępowanie zgodne z tym, co dopuszczają bogowie”. Niewątpliwie 
do dobrego prowadzenia się Prasłowian należy też, jak się o nich 
wyraził Prokop z Cezarei, „prostota obyczajów”6 czy cenienie 
przejawianej w codziennym życiu uczciwości.  

Do moralności należy dotrzymywanie słowa; wśród Prasło-
wian szło zwłaszcza o słowo dane osobom spoza własnego kręgu 
rodzinnego (w kręgu rodzinnym nie trzeba było przysięgać – tu 
opierano się na bezwarunkowej ufności i sprawdzonych zwycza-
jach). Słowianie nie składali lekkomyślnie i pochopnie przysięgi, 
ale jeśli już, to jej dotrzymywali (pomijamy wyjątki, których nie 
może nie być wśród ludzi). Najchętniej przysięgali na „drzewa, 
źródła i kamienie”7. W kontraście, Słowianie zachodni Niemców 
uważali za „wiarołomnych”8. 

Prasłowianie byli bardzo tolerancyjni wobec obcych. Ale nie 
w sposób naiwny. Opracowali tolerancję warunkową. Taką, któ-
ra chroni własne dziedzictwo przed tymi, którzy chcieliby je 
podważyć lub zniszczyć. Przykład dotyczący dużego, bogatego 
miasta Wolin (Wineta): „Zamieszkują je Słowianie pomieszani 
z innymi ludami […]. Albowiem i przybysze sascy otrzymali tak-
że prawo zamieszkiwania tamże, wszakże pod warunkiem, że 
w czasie swego pobytu nie wolno im wyznawać publicznie chrze-
ścijaństwa. Wszyscy bowiem mieszkańcy tego miasta […] żyli 
w pogaństwie; poza tym zresztą co do obyczajów i gościnności nie 
znalazłbyś ludu bardziej zacnego i łaskawego”9. Sasi (Niemcy) 
w żelazny sposób stosowali idee chrześcijańskie, w szczególności 
przejęli się obowiązkiem misjonowania. Do połowy XII wieku 
Sasi (wraz z Duńczykami) dopięli swojego (całkowicie zniszczyli 
kulturę Słowian połabskich)10. Zasada moralna tolerancji wa-
runkowej – w tym przypadku w jej wersji: respektujemy to co 
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wasze, ale bardziej cenimy nasze i nie wyrażamy zgody na pod-
cinanie tego co nasze – jest częścią najbardziej wartościowego 
dorobku etycznego i prawnego ludzkości.      

Przykład nowszy tego, co starsze pochodzący ze wsi Głu-
pianka koło Kołbieli pod Warszawą. Znajdował się tam wielki 
kamień, z charakterystycznymi wyżłobieniami na składanie 
ofiar. Do początku XX wieku w jeden z dni święta Wielkanocne-
go lud zebrany wokół kamienia składał na nim resztki święco-
nego pokarmu i pieniądze. Ofiary te były przeznaczone dla przy-
bywających żebraków. Na czele udającej się na to miejsce proce-
sji szły kobiety z przewodniczką, za nimi mężczyźni i młodzież. 
Procesja i cały obrzęd odbywał się bez udziału księdza. Od daw-
na miejsce to określa się jako „pogańskie uroczysko”. W 1907 
roku miejscowy proboszcz nakazał zniszczenie starego słowiań-
skiego kamienia. Wcześniej (w połowie XIX wieku) postawiono 
tam katolicką kapliczkę. Zbierali się, śpiewali i składali pokarm 
(bez udziału księdza), a po obrzędzie odbywała się zabawa ta-
neczna (w XX wieku w remizie). Świadczy to o tradycji starszej 
niż chrześcijaństwo. Sąsiadujące pole nazywano „skorupki”, we-
dług opisu B. Wernera, znajdowały się tam pozostałości cmenta-
rzyska ciałopalnego. Podobny obrzęd obywał się także na kopcu 
Krakusa pod Krakowem. Tam obrzęd ten nazywał się w XIX 
wieku „rękawki” – na kopiec ciągnęli żebracy i bezdomni, 
a mieszczanie rozdawali im pokarm i pieniądze, przy tym orga-
nizowano zawody i tańczono (dwa ostatnie elementy są wybitnie 
starosłowiańskie)11. Można wnosić, że był to ślad prasłowiań-
skiej uroczystości, być może Dziadów12. W każdym razie groma-
dzoną na kamieniach ofiarnych żywność rozdzielano – po części, 
gdyż część zostawiono kapłanom/kapłankom – wśród najbardziej 
potrzebujących. Wskazywałoby to, że dawni Słowianie mieli dość 
rozbudowaną etykę w aspekcie pomagania innym. 

 
 

2. Pojęcie tego co sprzyjające i co szkodzące 
Pojęcie tego co pozytywne i negatywne, a w węższym ujęciu 
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dobre i złe, ma w swoim umyśle prawie każdy. Nabywa się je 
przez obserwowanie i naśladowanie rodziców i innych bliskich 
osób. Ale nawyki zachowaniowe rodziców mogą być zbyt labilne, 
stąd ludy plemienne wspomagają orientowanie się pod wzglę-
dem tego co sprzyjające i szkodzące koncepcją bogów, bogiń 
i duchów. To co sprzyjające nie było wydzielone jako samo 
w sobie, podobnie to co szkodzące. Żaden z bogów nie był jedno-
znacznie dobry ani jednoznacznie zły. Zauważmy, że słowiańska 
koncepcja boskości nie ogranicza się do relacji człowiek – bogo-
wie/boginie. Ciągle są też: kontekst, środowisko, otoczenie, inne 
istoty żywe. 

O myśleniu Prasłowian i przyjmowanych przez nich posta-
wach wiele mówią przedsiębrane przez nich sposoby komuniko-
wania się z bogami. Do najpowszechniejszych należały inwoka-
cje i wyrażanie próśb, czyli modly (bądź „moldy”)13, ofiary i inne 
czynności. Dają się wyróżnić trzy typy modl:  

1) o czynienie przez bogów i boginie tego co sprzyjające, do-
bre;  

2) o nieczynienie przez nich czegoś niekorzystnego. Na przy-
kład G. Glinka pisze w odniesieniu do boga Pośwista: „nie tyle 
modlili się o czynienie przez niego dobra, ile o to, by nie czynił 
im zła, jak i z tego również powodu oddawali cześć wszelkim 
bogom mogącym wyrządzić szkody”14; 

3) o trwanie nadal tego co trwa, o dalsze życie takim, jakim 
ono jest, o podtrzymanie radowania się w życiu. 

Prasłowianie nie zatrzymywali się długo przy skrajnościach 
pozytywne – negatywne, dobre – złe. Nie da się normalnie 
i zdrowo żyć, tkwiąc przy skrajnościach, nie można chodzić 
i krzątać się wokół spraw codziennego życia będąc ciągle 
w szerokim rozkroku diametralności. Dlatego przestrzeń przeżyć 
między skrajnościami jest zapełniana stanami i czynami po-
średnimi. Te pośrednie stany i czyny są przydzielane różnym 
bogom i boginiom: trochę sprzyjającym, trochę szkodzącym. Nie 
spotykamy u nich rozwiązania: dany bóg czy dana bogini specja-
lizuje się w tym co pośrednie, lecz właśnie pośredniość jest roz-
łożona na wiele bogów i bogiń15.  
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Sadowiąc się na gruncie politeizmu, nie da się być zwolenni-
kiem skrajności. Wraz z kolejnymi krokami myślowymi, uczu-
ciowymi i dotyczącymi związków z ludźmi i światem pojawia się 
obraz czy posąg kolejnego bóstwa. Politeizm dawnych Słowian 
(jak wszelki politeizm) jest złożony pod względem myślenia. 
Wymaga dużej liczby schematów teologicznych. Na przykład 
w ośrodku kultowym w Radogoszczy podczas podejmowania 
ważnych i obarczonych ryzykiem decyzji dokonywano wróżb 
z rozkopanej ziemi (odpowiedni cytat zob. niżej) i z zachowania 
białego konia; pierwsze przypisywano bogu Podziemia, drugie 
bogu Nieba. Oczekiwano, że wynik dwóch obrzędów adresowa-
nych do dwóch bogów będzie zgodny; w przypadku rozdźwięku 
nie podejmowano wiążącej decyzji i rozchodzono się do domów. 
Umysł politeisty nie redukuje schematów dotyczących boskości 
do jednego ogólnego, potężnego schematu (teologicznego). Polite-
ista uczy się zatrzymania, rozglądania, porównywania, używa 
myśli wspartych co jakiś czas humorem, zabawą. Politeista uczy 
się negocjowania; czemu sprzyja uczenie się, od okresu dzieciń-
stwa, że nie ma jednej racji, ani jednej prawdy. 

Zauważmy, że pod wpływem monoteistycznego myślenia po-
sługującego się ciągle skrajnościami (dobro – zło, cnota – grzech, 
wieczne zbawienie – wieczne potępienie), bułgarscy bohomilcy 
(w XI – XII wieku) zatrzymali się przy dwóch skrajnościach 
i rozwinęli je, w aspekcie aksjologicznym, do ostatnich granic. 
Pomysł bohomilców był następujący: świat zaaranżował 
czart/diabeł/szatan. Dominuje w nim negatywność. Skoro tak, to 
mamy prawo nieprzestrzegać tego, co w tym świecie jest uzna-
wane za ważne: ucisku feudałów, kontroli całego ludzkiego życia 
przez Kościoły, zabronienia zajmowania się ziołolecznictwem, 
zakazania trzymania się starych rytuałów, oddzielenia erotycz-
ności od sakralności itd. Dodatkowo bohomilcy zwracali się do 
chłopstwa słowiańskiego, które miało nad sobą kuratelę bułgar-
skich zwierzchników przybyłych cztery wieki wcześniej ze ste-
pów i ochrzczonych przez misjonarzy bizantyjskich. W ten spo-
sób uzyskujemy – argumentowali – wolność osobistą. To boho-
milskie oddanie się skrajnościom najprawdopodobniej przedosta-
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ło się do Rosji i odezwało się u XVII-wiecznych chłystów i XVIII-
wiecznych skopców (jednej z najbardziej brutalnych sekt opiera-
jących się na Biblii). Natomiast czerpiący z bohomilizmu pro-
wansalscy katarzy złagodzili te skrajności.    

Koncepcja zła samego w sobie nie istnieje wśród Prasłowian, 
jest obca ich filozofii i wierzeniom. Ta koncepcja ciągle podtrzy-
muje w umyśle i w psychice koncentrowanie się na zjawisku 
krzywdzenia, przez co umysł i psychika mają trudności 
z dbaniem o zaspokajanie podstawowych potrzeb człowieka. 
Można powiedzieć, że koncepcja zła samego w sobie jest zła. Ale 
jest zła nie w sposób bezwzględny (skoro dla Prasłowian nic nie 
jest złe w sposób bezwzględny); to po prostu nieudana idea, obok 
pewnej liczby innych nieudanych. 

 
Myśląc o moralności Prasłowian, trzeba dokonać wysiłku 

zdystansowania się wobec koncepcji moralności i etyki, której 
dziś uczy się w szkołach i Kościołach na Zachodzie. Bez takiego 
zdystansowania się nie pojmie się tego, co ważne w ich moralno-
ści.  

Nie było nakazów i zakazów ściśle wystandaryzowanych. Na 
przykład mocno cieszono się z potomstwa przychodzącego na 
świat. Ale jeśli zaistniała okoliczność, że nie można było wykar-
mić następnego dziecka, to próbowano przeciwdziałać jego poja-
wieniu się (posługujemy się tym ogólnym sformułowaniem, nie 
chcąc tutaj wchodzić w szczegóły16), nikt tego nie zabraniał. Ko-
bieta, wraz z najbliższymi jej kobietami (matką, babką, siostra-
mi, kuzynkami, kapłankami) i mężem, rozstrzygała. Rozpatrzmy 
sytuację przykładową. Dziś, gdy Dobromiła jest w ciąży, ona 
sama, jej mąż, jej cała rodzina cieszy się, gdyż będzie to drugie 
jej/ich dziecko. Myślenie o przeciwdziałaniu pojawienia się 
dziecka nie wchodzi tu w ogóle w grę. Ale dziesięć lat później 
Dobromiła zaszła w ciążę, mając już sześcioro dzieci; dzieci są 
niedożywione, mąż zginął podczas potyczki, grozi im głód. Wtedy 
przeciwdziała ona pojawieniu się dziecka, co – według moralno-
ści starosłowiańskiej – jest dopuszczalne. Raz przeciwdziałanie 
pojawieniu się dziecka jest niedobre, raz jest neutralne. Wma-
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wianie jednego, zabsolutyzowanego poglądu oznacza wyrządza-
nie szkody kobietom, rodzinom, plemionom, gdyż jest zajęciem 
stanowiska ignorującego realność ludzkiego życia.  

Podobnie było z kresem życia. Jedni umierali w chacie, przy 
rodzinie, inni woleli umierać w odosobnieniu. Jak pisze, opiera-
jąc się na średniowiecznych starożytnych źródłach (w tym na 
cytowanym przez nas wyżej Helmoldzie), P. Šafařik: „Opatry-
wanie starców, chorowitych i ubogich było […] pospolitą cnotą 
Słowian, w ziemi ich nie widziano ani żebraków, ani włóczę-
gów”17. Ale istniał też zwyczaj, że ludzie starzy i mocno schoro-
wani żegnali się z bliskimi i zaszywali się w lesie, by tam szyb-
ciej umrzeć (na odległych terenach Rosji i Bałkanów obieranie 
tego sposobu umierania zdarzało się do XX wieku). Przyjmowa-
no, że osoby takie stawały się częścią dusz przodków poprzez las, 
poprzez szum liści i igieł, ruch soków wzdłuż konarów i gałęzi, 
wilgoć, czyli stawały się anonimowe – nie miały wszak pogrzebu 
z pełnym rytuałem. Jeśli ktoś chciałby ocenić ten zwyczaj, mu-
siałby spojrzeć na niego co najmniej z dwóch punktów widzenia. 
Jeśli las traktuje się jako święte miejsce i nie chce się być cięża-
rem dla rodziny, jak również nie chce się pozostawać w stanie 
półwegetacji, to ten zwyczaj nie ma w sobie nic negatywnego. 
Jeśli zaś ktoś przyjmuje zachodni ideał umierania, to nie będzie 
się on mu podobał. Zwyczaju tego nie można poddać jednoznacz-
nemu zwartościowaniu; skoro tak, to mogę zaznaczyć, że osobi-
ście nie widzę w nim nic złego. Czy przebywanie w celu jak naj-
większego wydłużenia życia w hospicjach, z sondą w gardle, 
z igłą wbitą w żyłę, z respiratorem na nosie i w ustach, 
z odleżynami, z różnymi miernikami na skórze, z kilkoma in-
strumentami medycznymi wokół, z całodobowym nadzorem, 
w sterylnych warunkach, z huczącymi telewizorami, odkurza-
czami i innymi sprzętami, jeżdżącymi w górę i w dół roletami, 
jest lepsze? Cóż – jak kto uważa. 

Jest cień – patrząc z naszego, dzisiejszego punktu widzenia – 
kładący się na moralności prasłowiańskiej. Trzeba się z nim 
zmierzyć. Czy występował w najstarszym okresie tej tradycji 
zwyczaj samobójstwa wdowy podczas pogrzebu zmarłego męża? 
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W czterech fragmentach pism o typie kronikarskim jest 
wzmianka, że u Słowian zdarzał się ten zwyczaj. Są to pisma 
Arabów-muzułmanów, jedna wzmianka w piśmie bizantyjskim 
i jedna u Thietmara. W pozostałych kronikach, w których jest 
mowa o pogrzebach, nie ma o tym mowy. A więc wzmiankuje się 
o nim mniej więcej w połowie kronik. 

Zinterpretujmy te wzmianki i ten zwyczaj zdroworozsądkowo 
i w oparciu o wiedzę i domysły o Prasłowianach. Jeśli ten zwy-
czaj bywał praktykowany, to w przypadku starszych żon. Nie 
można sobie wyobrazić, że kobieta mająca dzieci pod opieką, 
kochająca je, miałaby się na taki krok zdecydować, i na pewno 
też jej rodzina i rodzina zmarłego męża nie chciałyby tego. To 
byłoby krzywdzenie dzieci, a na takie krzywdzenie w moralności 
prasłowiańskiej nie ma miejsca. To mogła być kobieta, która 
kochała bardzo silnie, w skrajny sposób zmarłego męża (są 
wzmianki, że nad takim krokiem zastanawiała się żona, dla któ-
rej mąż był kimś najbardziej ukochanym)18. Tak mogło być 
w przypadku małżeństwa poliginicznego (wtedy pozostałe żony 
mogły opiekować się wszystkimi dziećmi), i co z tym związane, 
wśród członków najwyższej warstwy społecznej. Mogła to też być 
kobieta niemająca biologicznych dzieci. Mogła taki krok uczynić 
kobieta pod wpływem wielkiego smutku, żalu i poczucia bezna-
dziejności, pozbawiona wsparcia rodziny, w ogóle społecznego, 
i mogło to być, by się tak wyrazić, samobójstwo w afekcie (typ 
takiego samobójstwa przewija się nie tak rzadko przez kulturę 
europejską, by przypomnieć o opisie przedstawionym przez 
Szekspira śmierci Julii w grobowcu Romea). Samodzielność ko-
biet prasłowiańskich była duża (na co wskazywaliśmy), więc bez 
dużego, zdecydowanego osobistego zaangażowania danej kobie-
ty, samobójstwo nie mogłoby mieć miejsca. Uwzględnienie tych 
warunków zawęża stosowanie samobójstwa do bardzo nielicz-
nych przypadków. Trzeba uświadomić sobie intencje kronikarzy. 
Pisali tak, aby ukazywać zwyczaje Słowian w niedobrym świetle 
(mieli interes religijny, polityczny, byli zainteresowani Słowia-
nami jako niewolnikami). Niekiedy wymyślali upokorzenia ko-
biet, na przykład jeden z arabsko-muzułmańskich kronikarzy 
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rzucił zdanie, że mężczyźni ze wschodniej Europy mieli po sto 
żon i zjadali je na obiad, a jeden z bizantyjskich pisarzy, że wy-
gryzali kobietom piersi. W tradycji najstarszych państw sło-
wiańskich, tj. bułgarskiego i wielkomorawskiego, nie ma 
wzmianek o zwyczaju samobójczego towarzyszenia żony mężowi 
w obrzędzie pogrzebowym, w tradycji czeskiej też nie. Należy 
wnioskować, że jeśli ten zwyczaj występował, to na obrzeżach 
słowiańszczyzny, tam gdzie Słowianie podlegli wpływom Sarma-
tów, Hunów, Pieczyngów, którzy go praktykowali. Zapewne zda-
rzył się raz na kilka czy kilkanaście tysięcy pogrzebów, a kilku 
kronikarzy ten raz uwypukliło. Problem samobójstwa wdów jest 
bardzo skomplikowany, na przykład są kultury, w których mo-
ralność nie dopuszcza tego rodzaju samobójstwa, ale częste jest 
zabijanie żon przez mężów za różne przewinienia (określone 
przez tychże mężów); ta uwaga dotyczy też kultury zachodniej, 
przynajmniej do połowy XX wieku. Czy nie jest bliskie zwycza-
jowi, który analizujemy, wstąpienie wdowy do klasztoru 
i wyrzeczenie się przez nią konkretnego życia? Było to zachowa-
nie częste nie tylko w średniowieczu, ale jeszcze w XVIII wieku. 
Naświetlanie tego problemu można kontynuować, tutaj chcieli-
śmy go tylko poruszyć. Podsumowując: moralność prasłowiańska 
dopuszczała samobójstwo wdowy, ale nie namawiała do niego. 
Dopuszczać to nie to samo co namawiać, tym niemniej dopusz-
czanie przez moralność i przez kontekst społeczno-kulturowy ma 
wpływ na decyzje danej jednostki. Samobójstwo wdowy jest nie-
dobrą częścią dziedzictwa indoeuropejskiego. Jeśli ten zwyczaj 
występował wśród Prasłowian (co nie jest udowodnione), to na-
leży go uznać za słabą stronę ich dziedzictwa. (Ci zaś, którzy 
nawiązują dziś do prasłowiańskiego dziedzictwa naturalnie po-
winni jego słabe strony traktować jako jego przebrzmiałą część. 
Jest to zresztą uwaga typu aksjologicznego dotycząca słabych 
stron wszystkich kultur). 

A czy cieniem jest to, że pili dość dużo napojów z zawartością 
alkoholu do kilku bądź kilkunastu procent (miodu syconego, 
piwa i wina)? W dawnych czasach napoje poddane fermentacji 
były pewniejsze – od zwykłej wody, zwłaszcza nieprzegotowanej, 



157 
 

czy od nieświeżego mleka – pod względem unikania chorobo-
twórczych drobnoustrojów; skoro miały właściwość służącą uni-
kaniu drobnoustrojów, to też w jakimś zakresie ochronną. (Na-
tomiast dziś – w dobie higieny i powszechności różnych środków 
leczniczych – przenoszenie przyzwyczajenia dawnych Słowian co 
do dawek napojów z alkoholem nie da się wytłumaczyć troską 
o zdrowie, wręcz przeciwnie).   

Prasłowianie byli realistycznie nastawieni wobec życia 
i świata. Ale realizm ten był wzbogacony aktywnością metafi-
zyczną polegającą głównie na wierze w bogów i boginie. Potrafili 
powiązać realistyczną względność rzeczy ze stabilną orientacją 
metafizyczno-teologiczną, którą gwarantowała wiara w bogów 
i boginie. Bez takiej wiary poszliby za daleko w stronę względ-
ności moralnej. A gdyby znów za bardzo wierzyli w bogów 
i boginie, poszliby za daleko w stronę, którą można nazwać  
ucieczką od realności i absolutyzowaniem metafizyczno-
teologicznego punktu widzenia. Moralność i etyka Prasłowian 
uczy drogi środka, choć nie jest to środek wyraźny, jasno zdefi-
niowany, lecz rozmyty i elastyczny. Co więcej, chroni ona przed 
nadmierną standaryzacją, autorytaryzmem i totalitaryzmem. 

Uwaga objaśniająca: nie jest rozstrzygające, że Prasłowianie 
nie mieli takiej terminologii filozoficznej, jakiej byśmy dziś ocze-
kiwali (po tym, jak przeszliśmy edukację w szkołach określonego 
typu). Te przekonania były zawarte nie tylko w ich myślach, ale 
i w wierze, w obyczajach, pieśniach, były osadzone w kontekście 
życia. Między innymi pewne symbole, wynikłe z obserwacji 
przyrody, przypominały o ważnych wartościach. Na przykład 
Prasłowianie cenili przyjaźń i w zbiegu rzek widzieli jej symbol. 
Bardzo malowniczym przykładem jest widok ze wzgórza zam-
kowego w czeskim Melniku na zbieg Wełtawy i Łaby (z majaczą-
cą w dali świętą górą Žip); tego rodzaju przykładów jest wiele.  

 
* 

U Prasłowian napotykamy na rozwiązanie etyczne wsparte 
ich religią: bóstwa działają na rzecz tego co korzystne, motywują 
ludzi, by sobie wzajem pomagali, nie szkodzili sobie wzajem, 
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czynili dobro, ale bóstwa nie robią tego ciągle. Co jakiś czas, 
a właściwie często, zostawiają wyznawcom wolność, nie patrzą, 
nie osądzają. Bogowie i boginie Prasłowian dbają o moralność, 
ale nie na sposób ciągłych kontrolerów, sędziów, oskarżycieli, 
strażników, policji obyczajowej. Bogowie i boginie Prasłowian są 
tak koncypowani i upostaciowieni, jak gdyby wiedzieli, że ciągłe 
stanie nad wyznawcami z batem lub z kodeksem nie pomoże 
w nauczeniu się przez nich niekrzywdzenia innych i siebie. 
Przeciwnie, gdy ktoś poczuje, że trzymający bat lub kodeks za-
snął czy odszedł, to zacznie robić na hurra to, co było zakazane, 
choćby aby sprawdzić, jak to jest. Za moralność Prasłowian, ko-
niec końców, ręczył kontekst, życie społeczne, cała kultura. 
Przenoszenie obowiązku „bycia dobrym” i zrzucanie odpowie-
dzialności na samą jednostkę to poziom moralności, który nie 
interesował Prasłowian, to poziom niekontekstowy; taki styl 
myślenia o moralności powoduje za wiele napięć w jednostkach, 
stresu, za wiele poczucia winy, w efekcie jednostki co jakiś czas 
„wybuchają” agresją wobec kogokolwiek lub wobec wskazanych 
przez przywódców społecznych (politycznych i religijnych) „wro-
gów”, lub też popadają w nerwice.  

A teraz jedno z poświadczeń dla powyższych rozważań: bóg 
Trygław „twarz nakryciem zasłania, jakby grzechów ludzkich 
nie widząc ani słysząc, by je przeoczył [faciem cisari pro eo quo 
peccata hominum, quasi non videns et tacens, dissimulaert]”19. 
Zakonnik Ebon – który jako kronikarz zapisał te słowa – chciał 
zdyskredytować boga Trygława. Tym samym – przez kontrast – 
dowiedzieliśmy się czegoś o moralności Prasłowian.  

 
* 

Zatrzymajmy się przy kwestii pokojowości Prasłowian. Czy 
była ona większa w porównaniu z innymi ludami Europy (ogra-
niczamy się do Europy i zachodniej Azji), czy taka sama? 

Prasłowianie rezerwowali czas, w którym nie walczyli 
z nikim. Przeznaczanie czasu na niewalczenie ma wartość mo-
ralną, i to ważną w hierarchii wartości. Był to czas dni świą-
tecznych Szczodre Gody, rozpoczynających się 24 grudnia. Dni te 
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obfitowały w ucztowanie, tańce, pieśni, przywoływano też dusze 
przodków; niektóre z pieśni potomkowie śpiewali – choć już bez 
ścisłego nawiązania do tego świętowania – do początku XIX 
wieku. Wśród Słowian wschodnich bóg, którego czczono wtedy 
i który był opiekunem tego świętowania, najprawdopodobniej 
nazywał się Kolada. W Kijowie znajdował się jego posąg (jak 
potwierdza Nestor w swoim Latopisie). 

Plemiona Prasłowian przybywały na tereny zasiedlone 
w niewielkim stopniu przez ludy wcześniej na nich żyjące. Na 
przykład na terenach dzisiejszej Polski wcześniej żyły plemiona 
tzw. kultury łużyckiej, niektóre plemiona germańskie (Wanda-
lowie przybyli z zachodu na tereny Mazowsza około I wieku, 
najdłużej przebywali Goci – gdyby jedni lub drudzy, zwłaszcza ci 
pierwsi, znani z wojowniczości, stacjonowali na tych ziemiach, 
nie wpuściliby Słowian), i plemiona bałtyjskie. Celtowie 
w okresie przedrzymskim tworzyli enklawy osadnicze na połu-
dniowych terenach Polski i żyli czasowo na sąsiednich obsza-
rach. Większość historyków jest zdania, że Prasłowianie przy-
bywali na tereny wschodniej i środkowej Europy u progu wcze-
snego średniowiecza, od mniej więcej V wieku. Z dotychczas 
zgromadzoną wiedzą nie kłóci się uzupełniająca hipoteza, że 
jakieś grupy Prasłowian (może nawet jakieś plemię) przybyły na 
te tereny wcześniej, a główna fala migracyjna nastąpiła około V 
wieku. Dla naszych rozważań oznacza to, że Prasłowianie – 
mamy na myśli tych, którzy przybyli jako główna fala migracyj-
na – nie musieli znaczyć krwią swojego przybycia, nie musieli 
ciężko walczyć z dotychczasowymi mieszkańcami i ich zabijać, 
gdyż ci zdążyli wywędrować lub jako bardzo nieliczni ulegli 
szybkiej asymilacji; ziemia została przejęta bez rozlewu krwi lub 
tylko z niewielkim (inaczej niż to było w przypadku przodków 
obywateli USA, czy plemion germańskich, choćby Franków pod-
bijających Gallów i pozostałe plemiona germańskie, Sasów 
i Wikingów podbijających ludy celtyckie na Wyspach Brytyj-
skich, nie mówiąc o Awarach czy Madziarach napadających Sło-
wian). Spośród wszystkich ludów indoeuropejskich Słowianie 
wybyli z matecznika praindoeuropejskiego najpóźniej, przemie-
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rzyli najkrótszą drogę migracyjną, najmniej się wysilali 
i najmniej ryzykowali; pozwólmy sobie na dorzucenie do tych 
rozważań szczypty humoru – praindoeuropejskie maminsynki. 
Dla pokojowości olbrzymie znaczenie ma powstrzymywanie się, 
nie robienie nic spektakularnego. Tę myśl wyłożył na wskroś 
słowiański pisarz Hašek w Przygodach dobrego wojaka Szwejka 
(Wstęp): „On [Szwejk] nie podpalił świątyni bogini w Efezie, jak 
to uczynił ten cymbał Herostrates, aby się dostać do gazet i do 
czytanek szkolnych. To wiele”. Niepodejmowanie pewnych czy-
nów – „to wiele”; jakże to ważny rys starosłowiańskiej filozofii 
życia. 

Mamy ciekawe doniesienie Teofilakta Simokattesa: około 
595 roku „trzej ludzie, pochodzenia sklawińskiego, niemający 
przy sobie żadnego żelaza ani sprzętu bojowego, schwytani zo-
stali przez gwardzistów cesarskich: nieśli jedynie kitary, niczego 
poza tym nie mieli ze sobą. Cesarz wypytywał ich, z jakiego są 
plemienia, gdzie mają swe siedziby […]. Oni zaś odparli, że po-
chodzą ze szczepu Sklawinów, mieszkają nad brzegami Oceanu 
Zachodniego (Morze Północne lub Bałtyckie) […]. Noszą zaś ki-
tary, ponieważ nie są przyzwyczajeni odziewać się w zbroję, bo 
ich ziemia nie zna żelaza i dlatego pozwala im żyć w spokoju 
i bez waśni; grają na lirach, ponieważ nie umieją dąć w surmy 
bojowe, a ludziom, którzy nigdy nie słyszeli o wojnie, zbyteczne 
są oczywiście surowsze rodzaje muzyki”20. Byli oni posłami, po-
chodzącymi zapewne ze stanu kapłańskiego. Wskazywałoby na 
to to, że nie dbali o pożywienie i dobra, licząc bądź raczej jedno-
znacznie oczekując, że współwyznawcy będą starali się o jadło 
dla nich. Wygląda na to, że rozwinęli coś w rodzaju filozofii po-
koju: nie tylko grali na łagodnym, miłym instrumencie („kitara” 
bądź „lira” to słowiańska gęśla), ale również głosili przeciwsta-
wianie się walce: po pierwsze, „tylko” grali, po drugie, byli bez 
mieczy, nie mieli w zwyczaju zakładać zbroi, nie uczyli się dąć 
w surmy bojowe, i właśnie tego nauczali. Kiedy mówili, że nie 
znana im jest „wojna”, to odróżniali wojnę od walki (tę ostatnią 
bez wątpienia znali). 

Udokumentowano w sposób archeologiczny – analizując po-
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zostałości trzech osad znajdujących się w pobliżu wsi Březno nad 
rzeką Ohrzą na terenie zachodnich Czech – jak osiedliła się gru-
pa Słowian w miejscu, gdzie mieszkali już Germanie (nieliczni, 
gdyż większość wywędrowała). Archeolog Z. Váňa podsumował 
badania: „W ciągu pierwszej połowy VI wieku pojawiają się nowi 
przybysze, którzy – rzecz dziwna – nie mają złych zamiarów, ale 
osiedlają się w sąsiedztwie [osady Germanów]. Na słabo zalud-
nionych terenach Czech było widocznie dość ziemi dla spokoj-
nych rolników i hodowców bydła, jakimi były obydwa ludy. Nie 
było więc powodów do konfliktów. Owi przybysze to pierwsi Sło-
wianie [na tych ziemiach]”21. Argument można zaczerpnąć też 
z symboliki. Stary symbol solarny kogut został wyparty na tere-
nach Polski za czasów pierwszych Piastów przez orła. Został 
wyparty w kulturze oficjalnej, państwowej; w kulturze ludowej 
kogut pozostał do dziś. Widać to dość wyraźnie na pierwszej mo-
necie bitej przez Mieszka I, na której dominują jeszcze cechy 
koguta. Kogut potrafi być agresywny, ale nie jest tak drapieżny 
jak orzeł. 

Równie cenili pokojowość (chyba nawet bardziej) Galindowie 
i Sudinowie –plemiona pruskie, wymienione przez Ptolemeusza, 
i prawdopodobnie inne ludy bałtyjskie; te ludy przybyły na zie-
mie jeszcze mniej zasiedlone lub w ogóle niezasiedlone, nieco 
wcześniej niż słowiańskie (ludy bałtyjskie są najbliższe Słowia-
nom, mówienie o wspólnocie bałto-słowiańskiej ma pewien sens). 
A jeszcze bardziej pokojowy jest najprawdopodobniej najstarszy 
lud Europy: Baskowie (tłamszony bezlitośnie do dziś przez Hisz-
panów; Baskowie należą do tzw. ludów staroeuropejskich). 

Za przywiązywaniem wagi do pokojowości i „spokoju ducha” 
przez Słowian przemawia porównanie z innymi ludami Zachodu 
w tym aspekcie. Tymi, którzy dokonywali kolonizacji 
i misjonowania świata, czyli wyniszczali inne kultury, byli po-
tomkowie Anglosasów, Germanów, na terenach Półwyspu Ibe-
ryjskiego Gotów, Rzymian, Arabów (z trzech ostatnich wyłonili 
się tak agresywni wobec innych ludów Hiszpanie 
i Portugalczycy), Franków, częściowo Skandynawów (Wikingo-
wie, Duńczycy, z wyjątkiem pokojowych Finów, ludu ugrofiń-
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skiego). Z opisów kronikarzy wynika, że Prasłowianie byli mniej 
wojowniczy niż inne ludy wokół nich (wyjąwszy bałtyjskie). Na 
przykład Konstantyn Porfirogeneta napisał o Słowianach osia-
dłych w Dalmacji: „Kontury [zorganizowane grupy] tych Chor-
watów nigdy przeciw nikomu na wojnę nie wychodzą, chyba że 
ktoś na nich napadnie”22. To miało swoje dwie strony: z jednej 
strony Prasłowianie w relacjach między sobą objawiali dużo cie-
pła i radości życia, ale z drugiej byli bardzo często napadani 
i brani w niewolę (przez Bizantyjczyków, Hunów, Wikingów, 
Chazarów, Protobułgarów, Pieczyngów, Madziarów itd., handel 
niewolnikami słowiańskimi uprawiali też Żydzi). Filozoficzne 
zasady mówią: ludzie ostrzy na zewnątrz są też ostrzy wewnątrz 
(i odwrotnie), oraz: ci, którzy są względnie łagodni na zewnątrz, 
są też względnie łagodni wewnątrz (i odwrotnie). Prasłowianie 
byli tymi, którzy realizowali raczej tę drugą zasadę (powodów 
tego było naturalnie wiele). Ale płacili za to cenę, którą wyzna-
czali ci, którzy realizowali tę pierwszą zasadę. Inaczej chyba być 
nie może w obrębie gatunku Homo sapiens.  

Elementu walki i ekspansji poprzez wojnę dodali Słowianom, 
zwłaszcza wschodnim, Wikingowie, dokładniej Waregowie (któ-
rzy byli aktywni między Morzem Bałtyckim, wzdłuż Wołgi, po 
Bosfor). Z ich obecności skorzystał książę nowogrodzki Włodzi-
mierz, zwerbował ich do walki z bratem Jaromilem. Wodzem 
Waregów był Ruryk. Oni wprowadzili dużo ostrzejsze obyczaje 
w sprawowaniu władzy23. 

 
Aktywności militarne to niezwykle poważny i bardzo złożony 

problem – był takim dawniej i jest takim dziś. Bez aktywności 
militarnych żadne plemię nie przetrwałoby, z wyjątkiem dobrze 
się izolujących (a izolowanie się jest możliwe tylko do pewnego 
czasu, do czasu, kiedy wokół powstaną cywilizacje eksplorujące, 
ekspansywne i narzucające „jedyną prawdę” lub „wolny rynek”). 

Najsilniej z wojowaniem związany był Swaróg (bądź Swaro-
życ według przekazu Thietmara z około 1018 roku w odniesieniu 
do Słowian połabskich). Bóstwo to należy do kręgu bóstw solar-
nych, dających moc i tężyznę. Znaki czy symbole tego boga za-
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bierali wojownicy na wojny. To samo lub zbliżone bóstwo wystę-
puje prawdopodobnie też pod imieniem Dadźbóg.  

Wiele wskazuje na to, że Prasłowianie nie mieli jednego boga 
wyspecjalizowanego w sprawach wojny, nie mieli odpowiednika 
Aresa/Marsa. Niektórzy sądzą, że mógł nim być połabski Jaro-
wit, jednak jego postać można inaczej wytłumaczyć. Jarowit 
najprawdopodobniej był przez wieki zachodnim odpowiednikiem 
Jaryły, a więc bogiem wiosny, jurności, żywotności. Gdy dla Sło-
wian połabskich nastąpił, w X – XII wieku, czas permanentnej 
konfrontacji z Niemcami i chrześcijaństwem, mogli zaostrzyć 
cechy boga wiosny, energii i jurności i przydzielić mu funkcję 
boga wojny. Sądzimy, że do pierwotnej nazwy „Jaro” dodano 
drugie słowo „-wit”, przewodnik, pan, zwycięzca. Więc jeśli już, 
to mieli go tylko Słowianie połabscy i tylko przez krótki czas, 
i tylko w okresie walki na śmierć i życie. Znamienne jest i to, że 
dawni Słowianie nie przydawali szczególnych wyróżnień metafi-
zycznych poległym wojownikom. Nie zajmowali się w specyficzny 
sposób duszami poległych wojowników, traktowali je tak jak 
zwykłe dusze zmarłych, jak wszystkich innych członków plemie-
nia.   

Słowianie weszli w rozgrywkę, w której silniejsi już działali 
od dawna (Frankowie, Bizantyńczycy, Niemcy itd.). Najbardziej 
aktywni militarnie spośród Starosłowian byli Rosjanie. Ich casus 
jest taki, że rdzeń elity rządzącej i militarnej stanowili Skandy-
nawowie (którzy w IX wieku napadali niemal całą Europę, 
włącznie z Półwyspem Iberyjskim i Bizancjum). Na niemało 
agresywności pozwalali sobie też wojowie schrystianizowanej 
Wielkiej Morawy i pierwszych schrystianizowanych Piastów.  

Ale poza elitami politycznymi, kościelnymi i militarnymi, 
także w tym okresie wczesnopaństwowej ekspansji, o której była 
przed chwilą mowa, Słowianie nie garnęli się do ekspansji 
w takim stopniu jak inni w tym czasie (z wyjątkiem spokojniej-
szych i roztropniejszych od Słowian ludów bałtyjskich). Jak wia-
domo, tym agensem, który pomagał zdobywać władzę książętom, 
był Kościół (posługiwał się ideą pochodzenia władzy od bóstwa, 
której plemiona prasłowiańskie nie opracowały, i szeregiem in-



164 
 

nych idei wzmacniających władzę). 
 

* 
Zajmujący się prasłowiańskością są zdania, że Prasłowianie 

nie stworzyli koncepcji kary pośmiertnej ani sądu dusz24. To jest 
istotne ustalenie dla filozofii życia i dla moralności. Wysnucie 
koncepcji kary pośmiertnej i sądu jest łatwe bodaj dla każdego 
umysłu. Umysł dokonuje ekstrapolacji na bazie prostych obser-
wacji. Oto ktoś kogoś okrada, bije, przypala ogniem i są 
w społeczeństwie sędziowie ustalający winę. Ja, dziecko, nie mo-
gę ukarać silniejszego ode mnie chłopaka, ale mój tata go uka-
rze…, my, okradzeni, nie możemy złapać złodzieja, ale kiedyś, 
po śmierci, ktoś go za to ukarze. W odróżnieniu od tego stylu 
myślenia bardziej solidną i zarazem bardziej wyrafinowaną filo-
zofią życia jest żyć tak, by w porę reagować na narastające za-
chowania negatywne (innych ludzi i własne), układać się 
z ludźmi, być sobie wiernym bez stosowania psychiczno-
mityczno-magicznego mechanizmu, który daje się streścić sło-
wami: kiedyś ktoś mocniejszy policzy się z moimi ciemiężcami. 
Ci, którzy wierzą w kary pośmiertne, zastanawiają się nad tym, 
komu jaka kara zostanie wymierzona, jak to będzie przebiegało 
itd. Wtedy nie mają czasu na cieszenie się własnym życiem, na 
wychwytywanie pięknych chwil z płynącego „tu i teraz” życia. – 
Tę myśl, pośrednio, wyrażają dawni Słowianie przez nietworze-
nie koncepcji kary pośmiertnej.      

Niewystępowanie w danej kulturze idei kary pośmiertnej 
bardziej motywuje jej członków do godzenia się z tym, co się zda-
rzyło i jest nie do odwrócenia, ze stratą, niż występowanie tej 
idei. Pomocna jest w tym ontologia: przeplatanie się prawie 
wszystkiego z prawie wszystkim, przekładający się jak 
w plecionce lub wijący się jak rzeczka czas, kolejne zdarzenia 
w życiu motywują do nieambitnego egzystowania. I do łatwiej-
szego pogodzenia się z kresem życia. Niewystępowanie idei kary 
pośmiertnej, wreszcie, oducza myślenia o wyrównywaniu ra-
chunków i o zemście. Tak, niewykoncypowanie przez umysł 
pewnych idei bywa cenniejsze niż wykoncypowanie. Jednak wa-
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runkiem jest ostoja ontologiczna i metafizyczna. Umysły więk-
szości członków kultury zachodniej z trudem to pojmą: bycie 
kreatywnym i innowacyjnym za wszelką cenę postawiono 
w oficjalnej kulturze Zachodu na piedestale, ale na piedestałach 
dobrze jest posągom lub może robotom, nie ludziom z krwi 
i kości. (Przy czym niepojawienie się danej idei w dorobku kultu-
rowym danego ludu nie oznacza, że niektórzy jego członkowie 
nie są zdolni do jej wykoncypowania. Obok możliwości, że nie są 
zdolni, są możliwości: po wykoncypowaniu danej idei odrzucają 
ją wprost bądź nie odrzucają wprost, lecz jej nie realizują. Pro-
ste, jednostronne interpretacje nie mają nic wspólnego 
z filozofią). 

 
* 

Na ile dawni Słowianie przyjmowali zasadę: Żyj i pozwól żyć 
innym, o ile inni pozwalają żyć tobie? Ta druga część zasady – 
od zwrotu „o ile…” – stawia granice tolerancji. Tę zasadę formu-
łowali i wyrażali w sposób lepszy niż słowem mówionym 
i pisanym – swoim zachowaniem. Przykład tolerancji warunko-
wej podaliśmy wyżej. 

A co, jeśli niepozwalający żyć zjawiają się? Najlepsza strate-
gia to wynieść się w inne miejsce. Taką strategię zastosowały 
prawdopodobnie plemiona polańsko-lędziańskie, gdy w okolice, 
w których przebywali, czyli okolice Kijowa, przybyli agresywni 
Skandynawowie z wodzem Rurykiem. Ci Prasłowianie, jak nie-
którzy historycy sądzą, w mig wynieśli się na teren między Wi-
słą a Odrą i na Wyżynę Czeską. Tam urządzili sobie państwa, 
zaś ci, którzy pozostali w okolicy Kijowa, musieli użyć strategii 
elastyczności w podporządkowaniu się. A gdy ani pierwsza, ani 
druga strategia nie skutkuje, pozostaje walka. I faktycznie, gdy 
już Słowianie się osadzili na danym skrawku ziemi, to umieli 
walczyć o swoje. 

Na ile przyjmowali zbliżoną, znaną na całym świecie, zasadę: 
Nie wyrządzaj krzywdy, jeśli możesz tego uniknąć? 

Na wkład moralności dawnych Słowian do ochrony środowi-
ska naturalnego – także tego współcześnie pojętego – wskazu-
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jemy pośrednio na wielu kartach tej książki. Przypomnijmy tu-
taj o ważności nietykalności świętych gajów, o postulowaniu 
półboskich strażników lasów, jezior, gór, źródeł, dzikich zwie-
rząt, o kształtowaniu od okresu dzieciństwa postawy respektu, 
a nawet czci wobec Natury-przyrody.    

 
* 

Ludy plemienne mają nieco inną etykę niż ludy bardzo zaa-
wansowane cywilizacyjnie. Mają etykę, którą nazywamy kon-
tekstową. Te drugie zaś mają etykę ekstraktową.  

Życie w społeczeństwie i osobista droga jednostki zależy od 
bardzo wielu czynników, z których większości nie ma ona szansy 
zdać sobie sprawy. Liczy się: kto, kiedy, gdzie, okoliczności, sy-
tuacja, motywy, skutki, plus określona hierarchia wartości 
i określone priorytety. W etyce kontekstowej nie ma listy tego co 
dobre, co złe. Uwzględniany jest dobrostan rodu, rodziny, wspól-
noty terytorialno-sąsiedzkiej, plemienia. Przykład: jeśli wrogo-
wie, których pokonało dane plemię, byli jako tako sprawiedliwi, 
niekrwiopijczy, to po pojmaniu traktowano ich z względnym sza-
cunkiem, a jeśli byli bardzo agresywni, wcześniej niszczyli obec-
nie zwycięskie plemię, to byli traktowani ostro. Z wrogami ob-
chodzono się zależnie od sytuacji i ich zachowania.  

Dziś dobrze byłoby powiązać etykę typu kontekstowego 
i ekstraktowego. Co nie zmienia faktu, że etyka kontekstowa 
jest mądrzejsza i lepiej służy ludziom (etyka ekstraktowa sama 
w sobie prowadzi – między innymi – albo do nietolerancji wobec 
innych, albo do naiwnej tolerancji wobec innych, która szkodzi 
tym, którzy ją stosują). 

Rekonstruując moralność dawnych Słowian, pozwalamy so-
bie na stwierdzenie: najlepsza jest moralność kontekstowa, nie-
antynaturalistyczna, nie ciągle, natrętnie bucząca nad głową jak 
gromada komarów (komary zjada nienatrętna jaskółka…); naj-
lepsza jest etyka względności podporządkowanej hierarchiczno-
ści (jeśli ktoś sądzi, że względność wyklucza się 
z hierarchicznością, to ma na myśli skrajną, chaotyczną względ-
ność, nie o nią tutaj jednak idzie).  
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Przypisy do rozdz. VII 
 

1 Helmolda kronika Słowian, II, 108. 
2 Tego związku akurat nie był w stanie dostrzec żaden 
z kronikarzy bizantyjskich, arabskich, żydowskich, niemieckich 
i duńskich – ze względu na niechęć do religii i filozofii życia 
dawnych Słowian. Tylko po co tyle niechęci, jeśli – jak sami pisa-
li – tyle dobrych wartości było u Słowian. Klucz: wszyscy kroni-
karze byli wyznawcami monoteizmu i beneficjentami feudali-
zmu. 
3 Doniósł o tym Pseudo-Maurycy, Strategikon, 1, XI, w: M. Ple-
zia, dz. cyt., s. 91). Temu trzeźwo myślącemu politykowi cesar-
stwa bizantyjskiego w sprawach społecznych, politycznych 
i militarnych (jego książka Strategikon im była poświęcona) 
można wierzyć, natomiast w sprawach teologicznych nie można 
(gdyż przenosił koncepcje chrześcijaństwa wschodniego na Sło-
wian i miał interes w ich propagowaniu). 
4 O. Kolberg, Mazowsze, Dzieła wszystkie, t. 25, cz. II, Wrocław, 
Poznań 1963, s. 208 i 29. 
5 Cyt. za: K.W. Wójcicki, Pieśni ludu Białochrobatów, Mazurów i Rusi 
znad Bugu, t. 1, Wrocław, Warszawa 1976, s. 203. 
6 Prokop z Cezarei, w: M. Plezia, dz. cyt., s. 69. 
7 Helmolda kronika Słowian, I, 84. 
8 Tamże, I, 16. 
9 Helmolda kronika Słowian, I, 2. 
10 Słowianie nie stawiali tego warunku religiom, o których wie-
dzieli, że nie prowadzą działalności misjonarskiej („nawraca-
nia”), nie podważają ich dziedzictwa, na przykład skandynaw-
skim. A jak wyglądał los Słowian po zwycięstwie Sasów, opisują 
kronikarze. W drugiej połowie XII wieku: „Jeśli zaś jakieś ostat-
nie niedobitki Słowian [połabskich] pozostały, doświadczały 
wielkiego głodu z powodu braku zboża [które im zrabowano] 
i spustoszenia pól, i to w takim stopniu, że [Słowianie ci] byli 
zmuszeni uciekać tłumnie do Pomorzan względnie do Duńczy-
ków. Ci wszakże nie okazując żadnej litości sprzedawali ich 
w niewolę” (tamże, II, 101).  
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11 S. Gonet, Rękawka i skały Twardowskiego, „Lud”, t. 3, z. 3, 1897, s. 
76-77. 
12 Zob. T. Chudziński, Wielkanocna procesja na pogańskim uroczysku, 
Ziemia. Prace i Materiały Krajoznawcze, 1983, s. 187-197; B. Werner, 
Kamień z miskami w powiecie Mińsko-Mazowieckim, Sprawozdanie 
z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, R. 10, z. 3, 1917, 
s. 55-58. Zdjęcia tego miejsca można znaleźć w: Gosia Koszul, Święte 
miejsca Słowian, google TV. 
13 Na temat terminu „molda” zob. A. Gieysztor, dz. cyt., s. 209. 
14 G.A. Glinka, Dawna religia Słowian, Sandomierz, s. 42. 
15 Dokładniej i bardziej obiektywnie mówiąc: w obrębie rzeczywi-
stości bardzo rzadko jest tak, że najpierw są dwie skrajności, 
a to, co pomiędzy nimi jest następnie wypełniane pośredniością. 
Najczęściej jest tak, że najpierw jest środek i formy zbliżone do 
niego, a następnie dwie lub więcej form skrajnych (jeśli pojawią 
się, bo mogą się nie pojawić). Bywa i tak, że to, co było kiedyś 
środkiem, staje się skrajnością, i vice versa. Rzeczywistość jest 
względna. Tych myśli nie ma jednak potrzeby tutaj rozwijać.    
16 Chcąc wchodzić w szczegóły, trzeba by odróżnić bardziej i mniej wia-
rygodne wzmianki, zob. np. Cezariusz z Nazjanzu, II, 110, w: M. Plezia, 
dz. cyt., s. 55. Kosmas podał wiadomość, że dawni Słowianie bezproble-
mowo akceptowali spędzanie płodu. Przytaczając tzw. Dekrety Brzety-
sława I i biskupa Sewera z XI wieku, które wprowadzają etykę chrześci-
jańską, oddaje swoimi słowami ich atak na to, jak kobiety zachowywały 
się do tej pory (czyli według moralności słowiańskiej), przekazuje infor-
muję: kobiety słowiańskie „spędzają swoje płody” (Kosmasa kronika 
Czechów, część druga, IV, Warszawa 1968, s. 209.). Dowiadujemy się 
o tym też z literatury pięknej trzymającej się pozostałości obyczajów sta-
rosłowiańskich, na przykład z powieści M. Szołochowa „Cichy Don”, 
Warszawa 2001, t. 4, s. 184. 
17 P.J. Šafařik, Słowiańskie starożytności, Poznań 1842, wznowienie: Po-
znań 2003, s. 338. 
18 Na przykład: „Żona, jeśli go kocha, zabija się sama” (Al-
Marwazī, wyd. V. Minorsky, Marwazī, s. 159, za: Źródła arab-
skie do dziejów Słowiańszczyzny, t. II, cz. 2, s. 114); „Żony zmar-
łego […], gdy która z nich twierdzi, że go kocha, zawiesza sobie 
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sznur i wspina się ku niemu…” (Relacja anonimowa, wyd. T. 
Kowalski, s. 10, za:  Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczy-
zny, t. II, cz. 2, s. 114); w tym cytacie jest mowa o kobiecie będą-
cej w małżeństwie poliginicznym. Chcemy też wydobyć z tych 
zdań ogólniejszą myśl filozoficzną: czy nie świadczy to o tym, że 
mocna miłość do końca życia ma coś niebezpiecznego? Kochający 
bez umiaru nie umie żyć bez ukochanego. Pytaniem jest, ile ko-
biet żyjących w XX i XXI wieku na Zachodzie popełniło ciche, 
rozłożone w czasie samobójstwo po śmierci ukochanego męża? 
To może być liczba nie mniejsza niż w przypadkach i w czasach, 
którymi się tutaj zajmujemy.  
19 Ebonis Vita s. Ottonis, III, 1. 
20 Teofilakt Simokattes, Historia, VI, 2, w: Greckie i łacińskie 
źródła, s. 102-103. 
21 Z. Váňa, Świat dawnych Słowian, 1985, s. 14. 
22 Konstantyn Porfirogeneta, De administrando imperio, cap. 31. 
23 Nie należy zatajać walk między samymi ludami słowiańskimi 
w okresie, kiedy już stworzyli państwa: ataku Morawian na Wi-
ślan, ataku Bolesława Chrobrego na Kijów, podboju Moskwy 
w XVII wieku przez Batorego (Węgra na polskim tronie), eks-
pansji możnowładców polskich i Kościoła na Ukrainie 
i Białorusi, rozbioru Polski z udziałem Rosji, zabijania Serbów 
przez Chorwatów podczas II wojny światowej; czy brania udzia-
łu Bolesława Krzywoustego, Bolesława Kędzierzawego i książąt 
mazowieckich, wraz z Krzyżakami, w wyniszczeniu Prusów 
i Jadźwingów. 
14. Zob. np. J. Zielina, Wierzenia Prasłowian, s. 80. 
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VIII. Filozofia gospodarowania 

Zajmowanie się pozyskiwaniem środków do życia było po-
wiązane z przyjmowaniem – co jakiś czas – wobec części życia 
postawy sakralnej. 

Najstarszym zbożem Prasłowian było proso, następnie zajęli 
się uprawianiem pszenicy, żyta, potem innych zbóż. Systema-
tycznie uprawiano len i konopie. Z drzew owocowych najpopu-
larniejsze były jabłonie, śliwy i wiśnie. Ceniono pokrzywę 
i szczaw; z warzyw: brukiew, rzepę, kapustę, pasternak. Bardzo 
duże znaczenie miało zbieranie owoców leśnych i grzybów (ma 
ono zresztą pewne znaczenie do dziś). 

Najstarszy sposób przyrządzania pieczywa to podpłomyki 
(przaśne pieczywo niewymagające zakwasu), które wypiekano 
na okrągłych, płaskich talerzach z gliny w formie patelni. Dla 
wypieku chleba opracowali tzw. prażnice. Miały one kształt dość 
dużych, płytkich, prostokątnych wanienek; po wypełnieniu cia-
stem stawiano je na palenisku. Palenisko również wykonywano 
z gliny, przydając mu kamień. 

Ze zboża przyrządzano piwo, najstarszy trunek prawie 
wszystkich ludów, i miód pitny, niekiedy wino (gdyż wielu daw-
nych Słowian pozostawało w kontakcie z wybrzeżem Morza 
Czarnego, a niektóre plemiona osadziły się na północno-
wschodnim wybrzeżu Adriatyku). Pito sok brzozy i sok klonowy. 

W hodowli zwierząt najważniejsze znaczenie miało bydło 
i świnie. Co ciekawe, świnie zwykle wypasano w stadach (dlate-
go niektórzy kronikarze świnie podciągali pod ogólny termin 
„bydło”); tradycja świniobicia jest silna do dziś. Owce i kozy mia-
ły znaczenie na obszarach górskich, zajmowanych przez Słowian 
południowych. Poświadczenie z VI – VII wieku: „mają wielką 
ilość wszelkiego bydła i plonów złożonych w stogach, a przede 
wszystkim prosa i beru [rodzaj prosa]”1. Liczący się wkład 
w gospodarkę stanowiło łowiectwo i rybołówstwo. Z drewna wy-
palano smołę, szczególnie smołę brzozową (dziegieć); jej zasto-
sowanie było szerokie – smarowano nią osie wozów, uszczelnia-
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no ściany. Wypalano węgiel drzewny, potrzebny do wytopu żela-
za.    

Najważniejszymi gospodarskimi wydarzeniami 
o charakterze konsumpcyjnym były żniwa oraz zabijanie 
i przyrządzanie do spożycia zwierząt hodowlanych.  

Opisów dożynek z okresu najstarszego nie mamy, są z XIX 
wieku. „Dożynki nazywają tu wieńcem. Wieniec, czy raczej 
wieńce, przynoszą tu dwie przodownice do dworu państwa. Na 
ich czele idzie muzyka. Za nią przodownica, dziewki i kobiety, 
a na końcu mężczyźni. Ugrupowawszy się przed dworem, śpie-
wają wszyscy stosowne pieśni, w których często dowcipnie 
przemieszają się przycinki do miejscowych i sąsiedzkich stosun-
ków”2. Zauważmy znów dużą rolę kobiet, właściwie większą niż 
mężczyzn. Dożynki miały też pewien akcent oczyszczania, mia-
nowicie wodą: „Takie wieńce noszą przodownice na głowach. W 
chwili, gdy się mają zbliżyć do państwa, czeka je jeszcze mała 
przyjemność, gdy zaczajeni parobcy oblewają je wodą 
z przygotowanych wiader. […] Po pauzie zbiegają się znów 
i rozpoczynają na nowo przerwane tany do późna w noc”3. Na 
tym nie koniec: „Po wszystkich żniwach sprawia się im [pracują-
cym w polu] okrężne, dając wódkę, piwo, muzykę itd., a oni tań-
czą (na spichrzu) przez noc całą. Przy okrężnem nie śpiewają”4. 
Zabawa dożynkowa odbywała się w sobotę, by w niedzielę odpo-
cząć przed podjęciem końcowych prac w polu. Do motywu oble-
wania wodą trzeba dodać, że dziedzic lub dziedziczka oblewała 
przodownicę szklanką wody. Przodownica z wieńcem na głowie 
była dawniej uosobieniem bogini Ziemi lub Peperuny, lub może 
Dziewanny. Boskości, by tak rzec, ukonkretnionej, było u daw-
nych Słowian dużo wokół: i w zbożu, i w wodzie, którą polewano 
przodownicę, i w obrzędowym wieńcu na jej głowie, 
i w zabawie… Podkreślamy, że dla dawnych Słowian to było 
świętowanie – takie, że nie oddzielano go od ważnych zdarzeń 
życia. To jest inne pojmowanie świętowania niż chrześcijańskie. 
Ludziom sprawia dziś trudność pojęcie tego, gdyż nauczono ich, 
że świętowanie zakłada obiecywaną nieziemskość, ciągłą powa-
gę, dużo ascezy i zarazem pompatyczność. Dziś – gdy technika, 
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nauka i ekonomia zwana wolnorynkową narzucają „w bezdusz-
nym” stylu uprawę roślin i sposób obchodzenia się z nimi – do-
żynki nie mają takiego znaczenia jak dawniej, to oczywiste, jed-
nak ten typ świętowania pozostaje wartościowy i do dyspozycji. 

Nie ma jasności, czy dawni Słowianie mieli boginię żniw, czy 
też oddawali przy tej okazji cześć bogini Ziemi, czy wreszcie czci-
li zarazem boginię żniw i boginię Ziemi. Figura kamienna z IX – 
X wieku z Powiercia być może przedstawia boginię trzymającą 
w rękach na wysokości brzucha duży bochen chleba. Może ona 
przedstawiać boginię żniw. Bogiem plonów mógł być również 
Kupało, zwłaszcza na terenach Rusi. Wskazywałaby na to oko-
liczność, że ofiary na poczet udanych żniw zaczynali składać 23 
lub 24 czerwca. Dodatkowo przez dym z rozpalonych wtedy 
ognisk pędzili swoje stada, sądząc, że jest to sposób chronienia 
ich przed chorobami i niektórymi duchami leśnymi.  

Chów krów i wołów stanowił jeden z filarów gospodarki. Bóg 
chowu bydła Wołos miał w X wieku u Słowian wschodnich dru-
gie znaczenie po Perunie. Wnioskuje się o tym stąd, że gdy pod-
pisywano układ pokojowy między Kijowem a Bizancjum, kijo-
wianie przysięgali: „Jeśli zaś wszystkiego wyżej rzeczonego nie 
zachowamy, ja [Światosław książę ruski] i wszyscy, co są ze mną 
i pod moją władzą, to niech zostaniemy przeklęci od bogów, 
w których wierzymy – Peruna i Wołosa boga trzód naszych…”5.   

Myślistwo było oczywiście ważną częścią pozyskiwania po-
karmu. Każde plemię miało jakiegoś patronującego mu boga 
bądź boginię. Plemię Polan – jak niektórzy sądzą – nazywało 
boginię polowań i zarazem lasów Dzewana bądź Dziewanna. Czy 
przedstawiano ją w futrze z kun, z nałożonymi na nie skórkami 
z wiewiórek, jak niektórzy przypuszczają?  

 
Lasy, pastwiska i wody uważano za własność wspólnot więk-

szych niż rodziny; nie jest pewne, czy stanowiły własność rodów. 
Gdy intensywniej zaczęto uprawiać pola, pojawiły się miedze. 
Nie bez kozery zachowało się wiele opowieści z wszystkich cza-
sów, także współczesnych, o niesnaskach i krwawych zatargach 
z powodu miedzy. Ktoś żyjący w mieszkaniu w bloku niech mie-
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dzę sobie uzmysłowi jako granicę, którą stanowi wycieraczka 
pod jego drzwiami. Aby zabezpieczać się przed sporami 
o miedzę, musieli używać rozsądku, a dla wzmocnienia swojej 
postawy czcili boga miedz o imieniu Czur. Należał do bóstw, któ-
rym przypisywano dużo rozsądku i mądrości. Symbolizowały go 
kamienie położone między polami. Słowo „czur” było używane 
podczas zakazywania jakiejś czynności, przekraczania jakiejś 
linii; ma więc ono właściwości magiczne. Czur był na tyle lubia-
ny, że pełnił również rolę opiekuna linii przodków; a może pełnił 
tę rolę, zanim stał się również opiekunem miedz.   

Spośród praktykowanych w tamtym czasie form handlu Sło-
wianie najbardziej lubili handel wymienny. W miarę biegu stu-
leci był on coraz bardziej przeplatany pośrednictwem pieniądza. 
I handlowi wymiennemu, i handlowi z pośrednictwem pieniądza 
najlepiej służyły – jak wszędzie indziej – jarmarki. Czym wyróż-
niał się jarmark słowiański? Wydaje się, że tym, iż realizowano 
nie tylko wartości ekonomiczne, lecz wraz z nimi w dużym natę-
żeniu inne wartości: ludyczne, artystyczne i po prostu wartości 
sprzężone z większością relacji międzyludzkich. Czym jeszcze się 
wyróżniał? Był kolorowy w sensie dosłownym (na temat kolorów 
zob. rozdz. IX, poświęcony estetyce) i w przenośni – było wiele 
śpiewania, grania, tańczenia, różnego rodzaju pokazów 
i popisów, oraz beztroskiego cieszenia się z faktu spędzania cza-
su z innymi (bliskimi, znajomymi, obcymi)6.    

Pozwalając sobie na swobodę interpretacyjną – służącą od-
daniu atmosfery mentalno-kulturowej – można rzec, że dawni 
Słowianie nie oddawali się gromadzeniu pieniędzy, poza nie-
zbędnym obrotem nimi, ani skarbów takich, jak kamienie szla-
chetne i metale szlachetne. „Największy mój skarb to moje ciało 
wraz z duszą i ciała wraz z duszami moich bliskich” – mogliby 
powiedzieć. A bogini Żywia i Mokosza potwierdziłyby to – „Taa-
ak” wyrażonym odgłosami życia i ziemi. Perun rzekłby – „Trud-
no mi wypatrzeć na świecie bardziej godziwe traktowanie skar-
bów”. „Życie jest zbyt krótkie, by przejmować się gromadzeniem 
skarbów czy aktów sławy” – rzekłby Światowid-Świętowit. Roz-
tropny i skromny lud postuluje bogów przemawiających za roz-
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tropnością i skromnością, a ci nieomieszkują wzmacniać jego 
roztropność i skromność.  

 
* 

Domostwo i jego obejście, gumno to całkiem ważna część go-
spodarowania. Oto jeden z nielicznych przekazów o domostwach 
Prasłowian: „mieszkają w nędznych chatach rozsiedleni z dala 
jedni od drugich, a przeważnie każdy zmienia kilkakrotnie miej-
sce zamieszkania”7. Objaśnijmy: „nędznych” z punktu widzenia 
bogatego Bizantyjczyka, który te słowa napisał. W zwrocie „roz-
siedleni z dala jedni od drugich” nie jest jasno powiedziane, czy 
idzie o oddalenie domostw czy sioł. Takie oddalenie – czy to do-
mostw, czy sioł – było podyktowane potrzebą przestrzeni dla 
rodziny lub rodu: uprawą ziemi, pastwiskiem, sadem, bliskością 
ujęcia wody. Wyrażany jest tutaj też ideał niewtrącania się 
w codzienne życie sąsiadów, gdy tego nie chcą. Tam natomiast, 
gdzie warunki środowiskowe były wyjątkowo korzystne – szcze-
gólnie wzdłuż znaczącej rzeki – domostwa budowano jedno obok 
drugiego, tak że ciągnęły się kilometrami8. Nie przykładano wa-
gi do ich symetrycznego uporządkowania. 

  Odnośnie do zmieniania miejsca zamieszkania archeolodzy 
ustalili, że żywotność budynku nie przekraczała 20-30 lat. Uwa-
żają, że przede wszystkim z racji nietrwałości budulca. Dla Pra-
słowian ważne mogło przy tym być poczucie odnawialności 
w cyklu życia, związane z kolejnym domem. Nowy dom to poże-
gnanie się z tym, co dotychczas się wydarzyło, w tym z rzeczami 
niedobrymi; tych ostatnich było mniej lub więcej, ale zawsze 
jakieś były. Trzeba przynieść świętego ognia z miejsca kultowe-
go, trzeba przeprowadzić bądź na nowo zaprosić duchy opiekuń-
cze domostwa, trzeba odwdzięczyć się tym, którzy pomagali przy 
jego stawianiu. Takie działania wpływają na odnawianie relacji 
między członkami rodziny, dalszymi powinowatymi 
i przyjaciółmi. Nadto zostawiali za sobą nagromadzone do tej 
pory pasożyty i bakterie, chronili się więc przed zarazą.   

W najwcześniejszym okresie budynki były (niemal zawsze) 
zagłębione w ziemię. Klepisko, rzadziej podłoga z drewna, znaj-
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dowało się co najmniej pół metra niżej niż poziom gruntu. Służy-
ło to izolacji termicznej. Zamiast znanego nam fundamentu pro-
ściej było wykopać dużą jamę, zabezpieczyć ją warstwą gliny 
przed wdzieraniem się wody z gruntu i z powierzchni; efektywne 
ocieplanie ścian jest czasochłonne w warunkach klimatycznych 
cechujących się dużymi skokami temperatury i wymagające 
znacznego nakładu pracy. Były to tak zwane domy ziemiankowe 
i półziemiankowe. Grzbiet dachu ze słomy wzmacniano rozdrob-
nioną gliną i przydawano perzu, który rosnąc, dodatkowo go 
spajał. Dach od środka opierano na kilku słupach. Zdarzały się 
też chaty z jednym podtrzymującym dach słupem; umieszczony 
był on pośrodku chaty jednoizbowej (najczęściej spotyka się je 
w tzw. kulturze kijowskiej). Ściany zwykle budowano z plecionki 
(wikliny było pod dostatkiem), podłogę wykładano gliną, gliną 
też uszczelniano ściany, niekiedy drewnem. Schodek, jeden lub 
dwa, był uformowany w ziemi i glinie, z nałożonymi na jego po-
wierzchni wiklinami lub kijkami jeden przy drugim. Gdy budo-
wano z bali drewnianych, to na zrąb. W rogu stawiano palenisko 
obudowane gliną i kamieniami, a więc półotwarty piec. Paleni-
sko pełniło kilka funkcji: przygotowywano na nim ciepłe posiłki, 
było źródłem ciepła, wypiekano na nim chleb, siadano przy nim. 
Codzienne życie domowe – zwłaszcza w chłodnych i mroźnych 
miesiącach – koncentrowało się wokół niego. Jeśli w chacie nie 
było jednego centralnie umieszczonego słupa, to rolę centralną 
w niej pełnił kamień ustawiony tuż przy palenisku. Później ten 
typ domu (z niepełnym kominem, „niepełnym”, gdyż pewien ro-
dzaj nakierowania dymu był) nazwano kurną chatą; nazwa ta 
przetrwała wśród Kozaków, którzy także dom z kominem nazy-
wali „kureń”. Dawni Słowianie – jak już na to zwróciliśmy uwa-
gę – umieli sprawnie przystosowywać się do zmieniających się 
warunków w środowisku, bez rezygnowania ze swojej tożsamo-
ści; temu nierezygnowaniu służyły obyczaje i metafizyka (sze-
rzej: religia). Pozostając przy domostwach: gdy trzeba było po-
mieścić się na małym obszarze grodu, potrafili budować wyższe 
domy. Według Saxo Gramatyka w Charenzie, stolicy plemiona 
Rugian, w XII wieku mieszkańcy „pobudowali sobie domy, co 
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miały trzy piętra, tak że to najniższe dźwigało piętro środkowe 
i najwyższe”9. Stały one bardzo blisko siebie. Skoro ten duński 
kronikarz uznał, że trzeba jego czytelnikom tłumaczyć, co znaczy 
„domy, co miały trzy piętra”, można wnioskować, że wtedy na 
terenach, na których żyli jego czytelnicy, takie domy były rzad-
kością (aczkolwiek to spostrzeżenie wymagałoby weryfikacji). 
Jeszcze jeden przykład: w osadzie Březno koło Loun w Czechach 
odkryto dom z IX wieku z kamiennym fundamentem.        

W najstarszym okresie prasłowiańskim budownictwo grodo-
we nie występowało. Grody pojawiły się, kiedy plemiona były 
dobrze zorganizowane, szczególnie w okresie wczesnopaństwo-
wym. Budowano wówczas też małe grody o funkcji kultowej; 
przykładem jest gród na południowych stokach góry Ślęży (da-
towany na VIII wiek)10.  
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Przypisy do rozdz. VIII 
 

1 Pseudo-Maurycy, Strategikon, w: Greckie i łacińskie źródła, s. 91.  
     Współczesne najlepsze opracowanie dotyczące dietetyki dawnych 
Słowian, wspierające się na tzw. archeologii eksperymentalnej, znajduje-
my w książce M. Lis, P. Lis, Kuchnia Słowian, czyli o poszukiwaniu 
dawnych smaków, Warszawa 2014. 
2 O. Kolberg, Pomorze, t. 39, Poznań 1965, s. 70. Informacja do-
tyczy okolic Torunia i Chełmna. 
3 Tamże, s. 71. 
4 Tamże, s. 75. 
5 Nestor, Latopis, przedruk, Sandomierz 2015, s. 145. 
6 Czytelnik może zaczerpnąć coś z atmosfery – w przetworzeniu 
artystycznym – dawnego jarmarku słowiańskiego z baletu Igora 
Strawińskiego zatytułowanego „Pietruszka”.  
7 Prokop z Cezarei, w: M. Plezia, Greckie i łacińskie źródła do najstar-
szych dziejów Słowian, s. 67. 
8 „Osiedla Sklawinów i Antów leżą jedne za drugimi wzdłuż rzek i łączą 
się ze sobą, tak że nie ma pomiędzy nimi żadnej znaczącej przerwy, 
a wszędzie w sąsiedztwie są lasy, błota i szuwary” (Pseudo-Maurycy, 
Taktyka, w: M. Plezia, Greckie i łacińskie źródła do najstarszych dziejów 
Słowian, s. 97).  
9 Saxo Gramatyk, Gesta Danorum, XIV, 5. 
10 G. Domański, Ślęża w pradziejach… 2002, s. 101. 
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IX. Estetyka i środowisko modyfikowane 
przez człowieka 

Pięknem zachwyca się człowiek na kilka sposobów. A znów 
te sposoby zależą od rodzajów piękna. Chyba łatwiej jest opisać 
rodzaje piękna, od nich też wyjdziemy. Najpierw mamy przed 
sobą piękno tworów natury. Twory natury jawią się, z punktu 
widzenia człowieka, jako:  

– środowisko przyrodnicze, wraz ze zwierzętami, i jako  
– ciało człowieka.  
Następnie jest piękno:  
– wytworów człowieka.  
Zachwycanie się dawnych Słowian pięknem pierwszego 

i drugiego rodzaju było duże, według wszystkich miar, jakie 
można przyłożyć. Trzeciego zaś rodzaju – w porównaniu 
z ludami mającymi zaawansowaną cywilizację z intensywną 
produkcją artefaktów i dóbr – niewielkie. Ale piękno pierwszych 
dwóch rodzajów, nawet średnie, potrafi dawać więcej radości niż 
największe trzeciego rodzaju. (Co jest piękniejsze: pasmo Tatr 
o wschodzie słońca, zakole Dniepru, pierś kobiety karmiącej 
niemowlę, bawiące się dziecko, tors dobrze zbudowanego męż-
czyzny – poprzestańmy na tych – czy Zamek Królewski 
w Warszawie, Kreml w Moskwie bądź katedra w Paryżu?).  

Postrzeganie piękna kształtowało się w dużym stopniu na 
kanwie lasów, rzek, jezior, wzgórz, jarów, oczywiście nieboskło-
nu, zorzy, mgieł itd., ale najbardziej lasów. Przytoczmy jedno 
z zachwycających określeń borów północno-wschodniej Europy: 
„dřemučije l’esy” – drzemiące, senne lasy1.  

Las to był też las ratujący. Oto ilustracja. W IV wieku żyły 
obok siebie dwie kultury: prasłowiańska kijowska i tak zwana 
czernichowska. W 375 roku zostały zaatakowane przez przyby-
łych z Azji Hunów. Kultura czernichowska, usytuowana na wol-
nych przestrzeniach – na pagórkach i w łatwo dostępnych doli-
nach, została zmieciona, natomiast kultura kijowska ostała się. 
Osady w tej drugiej były zgrupowane w strefie leśnej, nad rze-
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kami i moczarami. Hunowie, przyzwyczajeni do życia w stepie, 
nie zapuszczali się głęboko w lasy, nie przeprawiali się przez 
rzeki i moczary2. Później także Rusini moskiewscy skryli się 
przed najazdem Mongołów w swoich lasach na północy (zapewne 
wielkie lasy – o ile nie zostaną przetrzebione lub wycięte na cele 
przemysłowe – uratują jakąś część Słowian jeszcze nie raz). I jak 
tu nie mieli być Prasłowianie wdzięczni lasom również z tego 
ratującego powodu, jak nie mieli cenić demonów lasu, na czele 
z Leszym.  

Wydaje się, że jest rzeczą uzasadnioną boginię Ładę (bądź 
boga Łado) widzieć jako boginię estetycznego ładu (w tym pro-
porcji) i ładności (bądź piękna). Być może ten estetyczny mały 
bądź średni ład rozciągany był w myśleniu, wyobrażeniu 
i wierzeniu dawnych Słowian na wielki ład – kosmiczny 
i wszechbytowy. Lub też był próbą zawężenia wielkiego ładu do 
ludzkich rozmiarów. W każdym razie powinowactwa w języku 
polskim znaczeń: Łada/Łado – ładny – ład nie powinno się igno-
rować. Obok wymienionych chętnie używali kategorii: przystają-
cy do czegoś i stosowny; starym słowem na to było lěpb (prawdo-
podobnie stąd wywodzi się przymiotnik „lepszy” w sensie este-
tycznym, nie moralnym).       

Musieli zachwycać się widokiem wielkiego dębu i wielkiej li-
py, skoro włączyli je do kultu religijnego. Podobnie musiał za-
chwycać ich widok krystalicznego źródła, wijącej się wśród 
wzgórz rzeki, spokojnej toni jeziora, falującego morza. Zmysłowi 
estetycznemu odpowiadało nie każde drzewo, nie każde źródło, 
nie każdy odcinek rzeki czy potoku, lecz te wzbudzające zachwyt 
lub upodobanie, te wyróżniające się naturalnym pięknem. 

Opisy przeżyć estetycznych zachowały się w pieśniach ludo-
wych. Na przykład:  

Kwitnie w ogrodzie lilia biała, 
rośnie na stawie trzcina wspaniała. 
Pięknie wzrok bawi świeża kalina  
słodko smakuje ciemna malina3.   
A więc: kwiat, trzcina, drzewo kaliny, malina. Przeżycia es-
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tetycznego nie ograniczali tylko do wzroku i słuchu, smakowanie 
też może być intensywnie estetyczne – jak bez wątpienia pod-
czas delektowania się maliną. 

Lub:  
Jagody w lesie 
pięknego kształtu, czerwonego koloru 
Te mi się podobają 
czerwone jagody w lesie,  
tutaj łóżko w pokoiku, 
a w nim śpiące dziewczę4. 
To jest danie priorytetu pięknu naturalnemu. Dawnym Sło-

wianom nie szkoda było chwil i okazji, aby o tym priorytecie 
śpiewać i na inne sposoby przypominać (gdyż można o tym za-
pomnieć – najpierw za sprawą niedobrej filozofii życia, następ-
nie nieestetycznej estetyki).   

W swej estetyce na pierwszym miejscu sytuowali to, co wy-
różnia się naturalnym pięknem. Na to piękno nakładano znak. 
Pięknej w ten sposób rzeczy przydzielano wartość boskości; czy-
niono tak często. Znak boskości wzmagał przeżycie estetyczne, 
chronił rzecz przed zniszczeniem (choćby na przykład pomyłko-
wym wycięciem dębu przez drwali), pomagał innym łatwiej od-
naleźć piękno. Boskość szła w parze z naturalnym pięknem – to 
jedna z tez estetyki dawnych Słowian. Przy czym, stosując war-
tość boskości, nie modyfikowano naturalnego piękna. To co 
piękne tworzone przez ludzi zajmowało w ich przeżyciach miej-
sce drugie. 

Istotne jest właśnie to, że dawni Słowianie nie dopuszczali, 
by trzeci rodzaj piękna dominował nad tym pierwszym i drugim. 
Trzeci dominuje nad pierwszym dziś na Zachodzie i w dawnej, 
jak i dzisiejszej estetyce chrześcijańskiej – wycinanie świętych 
gajów, wstydzenie się i chowanie tego co naturalne w człowieku 
(by podać przykład domalowywania na naturalistycznie przed-
stawionych ludzkich postaciach tzw. listków figowych). Ta różni-
ca, jak już pisaliśmy, wynika z założeń filozofii, z typu wiary: 
Prasłowianie czerpali głównie ze sposobu bycia zbieracza, łowcy, 
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rolnika, hodowcy i rękodzielnika; w tym modelu odnajdywania 
się w świecie ceni się naturę (zaś model biblijny został ukształ-
towany głównie na postaciach rzemieślnika skoncentrowanego 
na swoich produktach i handlarza, a na hodowcy i rolnika na 
drugim miejscu).  

Oto informacja o takim zachwycie ilustrująca część powyż-
szych wywodów. Gdy biskup Otton, wraz z wojskiem cesarza 
niemieckiego, zdobył Szczecin i zniszczył świątynie, pozostał 
jeszcze w pewnym momencie do wycięcia święty dąb. „Był też 
tam dąb rozrosły a liściasty, a pod nim źródło przepiękne, które 
lud prosty jako siedzibę 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 drzewa ni miejsca czcić nie 
będą, lecz dla cienia i przyjemności [sed solis umbrae et atque 
amoenitatis gratia]”5. Lud słowiański postąpił rozsądnie i nawet 
sprytnie: wojska cesarza niemieckiego i biskupa pobiły wojska 
szczecinian, zabiły kapłanów i kapłanki, którzy nie zdołali ujść, 
lud był bezbronny; co pozostało – prosić i rozmiękczać serce na-
jeźdźcy6 …pozostała jeszcze estetyka.  

 
We wzornictwie ludowym, na ceramice i wyszywankach 

przedstawiano schemat tańca „koło”7. W takim „kole” było bar-
dzo dużo z tego, co jest ludziom potrzebne do bycia zadowolony-
mi w wymiarze społecznym. Odczucie wspólności w sensie 
i społecznym, i religijnym było u dawnych Słowian intensywne 
(jak zresztą u wszystkich ludów plemiennych). Opis kronikarza: 
„Niewiasty i dziewki w dni święte do tańca kupami schodzą 
i śpiewają swoje stare pieśni (…), rękami klaskają (…), szerokie 
koło okrągłego tańca, wszystkie się za ręce pojąwszy, pośrzód 
rynku wywodzą: zowie ten taniec Rus i Litwin korohodem”8. 

Urzekające są wyszywanki, malowanki, tkactwo z motywem 
ptaków lub kurem na szczycie drzewa (w domyśle: Drzewa 
Świata), na przykład wytwarzane jeszcze dziś kurpiowskie lelu-
je. Jak gdyby ładność zasiadała obok rozważności ontologiczno-
metafizycznej. W wielu motywach ornamentyki dawnych Sło-
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wian widoczne są linie krzywe i zawijasowe przypominające 
kształt i lot tak lubianej przez nich jaskółki; a spośród innych 
zwierząt – kształt i ruch ryb. 

Dużo uwagi przykładano do linii łukowatych, w tym esów-
floresów, i do linii prostych z załamującymi się pod różnymi ką-
tami końcami. Materiał percepcyjno-wyobrażeniowy czerpano 
z wielu źródeł. Ot choćby pęknięcia na powierzchni odmarzają-
cych jezior, rzek i stawów. Koncentracja na tych pęknięciach 
była zdwojona oczekiwaniem końca mrozów. Linie te były szcze-
gólnie wyraźnie widoczne z pagórków i wież obserwacyjnych. 
Nie szło zapewne o interpretowanie wszystkich pęknięć, których 
jest mnóstwo na przedwiosennych taflach lodowych, lecz tylko 
tych, które „coś mówiły”, tj. przypominały symbole, kojarzyły się 
z fragmentami mitów. Na powierzchni lodu można odnaleźć linie 
przecinające z załamanymi końcówkami (przypominające sym-
bole słońca), łuki (przypominające półokręgi), części postaci bo-
gów i bogiń. Inny tego rodzaju materiał percepcyjno-
wyobrażeniowy to kształt kluczy lecących dzikich gęsi, żurawi 
czy kormoranów. 

Lubowano się w zapinkach do ubrań i do pasów. Spośród 
wszystkich przedmiotów znalezionych przez archeologów naj-
więcej jest zapinek. Były w zróżnicowanym kształcie, ale zawsze 
niepokaźne. Zapinać – odpinać, a więc także: zacieśniać – roz-
luźniać, zamykać się – otwierać się, ubierać się –  rozbierać się. 
Są to ważne czynności i zarazem mające wiele wspólnego 
z symboliką i estetyką. Zwykle służyły do spinania płaszczów. W 
stroju męskim posługiwano się jedną zapinką, w kobiecym – 
dwiema, trzema, maksymalnie czterema. Jeśli idzie o sznury 
paciorków, to Starosłowianki ich nie zapinały, lecz nosiły zawią-
zane na szyi (podobnie jak Sarmatki). 

I mężczyźni, i kobiety nosili wisiorki. Najczęściej były wyko-
nane w naturalnych surowców: kła dzika, twardego drewna, 
kamienia, i oczywiście z metali szlachetnych. Wszystkie one 
miały wartość estetyczną, choć nie na miejscu pierwszym. Męż-
czyźni bardziej preferowali wisiorki w typie amuletu. Popularną 
kobiecą ozdobą głowy były zausznice wykonywane często 
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z metalu (w Polsce nazywane później przez muzealników ka-
błączkami skroniowymi); umieszczano je na przepasce zawinię-
tej wokół głowy. Bursztynu używali Słowianie od wczesnego śre-
dniowiecza, kiedy weszli w wymianę handlową z ludami bałtyj-
skimi. Ciał nie tatuowano (w odróżnieniu np. od Sarmatów). U 
Słowian południowych zdarzało się tatuowanie przedramion 
(było to jednak czynione chyba pod wpływem trackim)9. 

Do dziś najlepiej zachował się wśród Słowian motyw powta-
rzany w zdobieniu podręcznych pudełek i szkatułek z drewna. 
Sześć spłaszczonych, z ostrymi końcami elips jest połączone ze 
sobą jednymi końcami, a drugimi mierzy we wszystkich kierun-
kach; pomiędzy ich rozchodzącymi się końcówkami znajdują się 
małe kółka, półkółka lub figury trójkątoidalne. Jest więc punkt 
centralny i rozprzestrzenianie się. Można dopatrzeć się tu 
przedstawienia energii, która z centrum ruszyła przed siebie. 
Ale energia nie rozprasza się, lecz rozszerza się w obrębie koła. 
Obręb koła zwykle ma zaznaczone małe przerwy, przez które 
energia mogłaby się częściowo przedzierać, jednak jej najwięk-
sza część pozostawałaby w kole. Jak gdyby znak ten niósł prze-
słanie, że energia tej części ziemi i żyjących na niej ludzi ma 
krążyć w tym co lokalne, tym co plemienne (czy należące do kon-
federacji plemion). Figura ta – jako zdobienie pudełek 
i szkatułek – przypomina też wydłużone listki i budzi skojarze-
nie z urokliwością płatków kwiatowych. Do dziś symbol ten naj-
częściej jest powielany wśród konserwatywnych i chronionych 
przez trudno dostępne środowisko górali, zwłaszcza Hucułów 
i górali spod Tatr  (zob. aneks). Figura podobna do opisywanej 
nazywana jest, jak daleko sięga przekaz ludowy, perunowym 
znakiem. Obok skojarzeń z energią można doszukiwać się w niej 
symbolu ognia.  

Po gospodarstwie chodzono boso; na obszarach podmokłych 
noszono tzw. łapcie z łyka, z podeszwą nasyconą jakąś naturalną 
substancją uodparniającą na szybkie nawilgotnienie; zwykle 
z łyka lipowego, gdyż było bardziej miękkie niż z innych drzew. 
W zimie noszono naturalnie buty skórzane. Przez płytkie wody 
chętnie chadzano na szczudłach, by nie zamoczyć i nie zranić 
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stóp10. Dawni Słowianie lubili wszędzie ze sobą nosić dość gruby 
kij, który służył do obrony, odsunięcia jakiejś drobnej przeszko-
dy na drodze, odgonienia psów. Jeszcze na początku XVII wieku 
Mazowszanie takie kije nosili ze sobą. We wcześniejszych cza-
sach najprawdopodobniej i kobiety miały przy sobie kije. Podda-
ny stosownej obróbce, kij stawał się laską, pełniącą funkcje ry-
tualne. Pamiętamy, że kapłani mieli laski nazywane przez kro-
nikarzy po łacinie cambucam; wołchwowie na Ukrainie nosili 
kije zakończone nasadkami, które nazywały się „żezłami”. Moż-
na przyjąć, że kij lub laska to atrybut Starosłowianina11.  

Odzież letnia i bielizna były z tkaniny lnianej. Tkanina mia-
ła różną fakturę i grubość. Bardzo lubiane było białe i szare 
płótno obszyte krajką – czy to w ubiorach, czy to w tkaninach 
użytkowych. Odzież zimowa była wykonywana w przewadze ze 
skór.  

Jakie kolory preferowali? Żywe – najpierw wyrazistą czer-
wień; szczególnie lubili czerwone ściegi na strojach z jasnego lnu 
i wełny, kobiety wkładały wełniaki (rodzaj kamizelek) koloru 
czerwonego. Kolejnymi ulubionymi kolorami były niebieski 
i granatowy. Barwami niebieską (od błękitu po ciemnoniebie-
ską), białą, rzadziej żółtą pokrywano fragmenty domów lub całe, 
szczególnie na Ukrainie. Oto opis z XIX wieku znad Dniepru: 
„Był to niewielki i niski budyneczek, jakie dawnymi czasy sta-
wiano zazwyczaj na Ukrainie. Strzechę miał słomianą. Jego 
ostry i wysoki szczyt z okienkiem, podobny do oka wzniesionego 
w górę, cały był wymalowany w kwiaty błękitne i żółte 
i w czerwone półksiężyce; podtrzymywały go dwa słupki dębowe, 
do połowy okrągłe, u dołu sześciograniaste, z wymyślnym 
szlaczkiem u góry. Po bokach domu stały szopy, również na 
słupkach wzorzystych”12. Żywe kolory lubiano mieć w środku 
chałupy. Z poświadczeń z późniejszego okresu wiemy 
o „jaskrawych jarmarcznych obrazkach, bez których rzadko kie-
dy obejdzie się chłopska chałupa”13.   

Kobiety zaplatały włosy (począwszy od rytuału kosoplecin 
i wiankowin), a w szczególnych chwilach rozplatały; przedziałek 
szedł pośrodku głowy. Zwykle zaplatały jeden warkocz lub dwa 
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(niekiedy trzy)14, na różne sposoby. Mężczyźni Słowian środko-
wych i zachodnich najchętniej nosili długie włosy i, co ciekawe, 
lubili nosić proste warkocze. Długie włosy przetrwały mniej wię-
cej do XV wieku wśród szlachty, a w wśród chłopów do pierwszej 
połowy XX wieku (w drugiej połowie XX wieku, wraz z odwilżą 
hipisowską, u pewnej liczby mężczyzn powróciły, za to wraz 
z ideologią feministyczną u dużej liczby kobiet weszła zupełnie 
niesłowiańska moda na krótkie włosy). Mężczyźni Słowian połu-
dniowo-wschodnich i południowych w okresie średniowiecza 
i w okresie nowożytnym lubili podcinać włosy, a nawet wysoko 
podgalać lub zostawiać kok na czubku głowy (jest to efekt wpły-
wów ludów ościennych).  

 
Przedmioty ceramiczne były traktowane najpierw jako 

przedmioty użytkowe, estetyce służyły na drugim miejscu. Naj-
starszą, potwierdzoną archeologicznie, jest tak zwana ceramika 
praska, która w V wieku występowała w Europie środkowo-
wschodniej, a w dorzeczu Odry w VII i VIII. Prosty, funkcjonal-
ny, ulepiony z gliny i wypalony we własnym piecu garnek może 
być nie mniej ładny, niż garnek z ozdobami, dobrze wypolerowa-
ny. Ładność/piękno zależy bardziej od oka niż od przedmiotu – 
to jest jedna z zasad starosłowiańskiej estetyki, i oczywiście nie 
tylko jej.  

Masz rzeczy małe i skromne – ciesz się nimi, zamiast trwonić 
czas na zdobywanie dużych i drogich lub na zazdroszczenie tym, 
którzy te drugie posiadają. A już największą głupotą jest chęć 
ich odbierania im, walczenia z nimi o nie – mógłby opowiadać, 
siedząc przy palenisku, dawny Słowianin. Człowiek żyjący we 
współczesnym mieszkaniu – dla okraszenia widoku czy dla osła-
bienia nudzenia się – zawiesi na ścianie obraz czy postawi na 
kredensie drogi wazon. Ten zaś, kto patrzy na las, na rzeki, je-
ziora, na ciała kąpiących się, na ogień stosów pogrzebowych, na 
tańczących w świetle księżyca… ten ma mnóstwo piękna wokół 
siebie.   

Do przeżyć o charakterze estetycznym trzeba zaliczyć i te 
związane z pogrzebem. Na pewno znaczącym było przeżycie 
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związane z tłuczeniem niektórych naczyń i następnie wkłada-
niem ich do grobu. To jest mocna symbolika: trwanie czegoś, 
w czym przechowywano zboże, wodę, owoce lasu, na czym jedzo-
no, czyli naczyń, zostaje przerwane wraz z przerwaniem życia 
osoby je używającej i po ich rytualnym użyciu podczas jej po-
grzebu. Nadto, jak wynika z analizy bajek słowiańskich, stłu-
czone naczynie symbolizuje uwalnianie jego ducha15. Ten gest 
jest bardziej poruszający, naznaczony większą głębią przeżyć 
i przemyśleń niż składanie do grobu niepotłuczonych naczyń.  

W skrócie można powiedzieć, że to była estetyka 
z dominującą rolą widoków lasów, wód, pól, słońca, księżyca, 
mgły, deszczu; niewybujała, funkcjonalna, w dużym zakresie 
zdroworozsądkowa.  

 
Dawni Słowianie piękna, ładności, przystawania jednych 

rzeczy do drugich i ich harmonii raczej nie oddzielali w wyraźny 
sposób od środowiska. Takie oddzielenie nastąpiło w kilku in-
nych cywilizacjach, szczególnie zachodniej współczesnej. Stąd 
zmiany i rzeczy, które nam dziś wydają się niespektakularne, 
drobne, miały dla nich znaczenie. Fałdy na piaszczystym brzegu 
rzeki powstałe wskutek przesuwającego się nurtu i falek, pęk-
nięcia na powierzchni lodu, nacięcia na lasce, wzór na obrzeżach 
koszuli… A do spektakularnych należy usypywanie kopców. 
Najbardziej znane na terenach Polski to kopce Krakusa i Wandy 
z VIII – X wieku pod Krakowem. Ustawienie słupa również mia-
ło duże znaczenie. Słupy z reliefami są dość liczne na terenach 
słowiańskich – najpiękniejszy (i najlepiej zachowany) to ten ze 
Zbrucza (o którym już pisaliśmy). 

Na ozdobach ze złota z X wieku znalezionych na wyspie Hid-
densee koło Rugii (zob. aneks) występuje motyw dwóch i trzech 
figur przypominających kształtem ryby, które są połączone ze 
sobą czubkami pyszczków; jeden motyw zostaje powielony, prze-
platając się z drugim, poziomo i pionowo. Powstaje efekt płynię-
cia i falowania w przestrzeni trójwymiarowej. Motyw daje też 
efekt sinusoidy. W formie estetycznej, w oparciu o obserwacje 
środowiska morskiego, są przekazane elementy filozofii życia: 
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jak gdyby wszystko co istnieje – płynie, coś jest raz u góry, raz 
na dole, raz pośrodku, i znów, i znów, i znów. (Podkreślamy: by-
cie na dole nie jest kojarzone ze złem; nie ma schematu: „raz u 
góry, raz na dole”, lecz jest schemat: „raz u góry, raz pośrodku, 
raz na dole”, i znów). Są zaznaczone jeszcze dwie dziurki, które 
dyskretnie nasuwają myśl o dwóch oczach, a idąc dalej – 
o obserwatorze czy może samoobserwatorze. Estetyka prasło-
wiańska różni się w wielu punktach od grecko-rzymskiej i od 
chrześcijańskiej, jest bliższa środkowoazjatyckiej, a nawet dale-
kowschodniej, w przypadku Słowian znad Bałtyku – oczywiście 
skandynawskiej. Jak w całej estetyce indoeuropejskiej, obecna 
jest symetria, ale znacznie mniej akcentowana niż w kulturze 
indyjskiej, irańskiej czy zachodniej.  

Twarze i głowy bogów i bogiń są pofałdowane, niewygładzo-
ne, do tego dokładają się u tych pierwszych włosy na brodach 
i wąsy. Jak gdyby chciano unaocznić plątaninę chwil, linii 
i punktów przestrzennych. Niewiele jest w tych przedstawie-
niach linii prostych i płaszczyzn. Przyglądając się im, można 
mieć skojarzenia z falami płynącego życia, z sinusoidalnymi od-
cinkami egzystencji, z oddaleniami i zbliżeniami, odejściami 
i powrotami.  

W sztuce prasłowiańskiej i po-prasłowiańskiej postać zwie-
rzęcia czy człowieka jest tak przedstawiana, by nie była łatwa do 
odróżnienia od tła roślinnego. Można dokładniej powiedzieć: by 
postaci zwierzęce nie były łatwe do odróżnienia od motywów 
roślinnych, a postaci ludzkie – od motywów i roślinnych, 
i zwierzęcych (zob. aneks). A w przedstawieniach figur zgeome-
tryzowanych rzuca się w oczy zazębianie się elementów figur 
i całych figur między sobą (zob. aneks). Najczęściej spotykamy 
takie zazębianie się w przedstawieniach boga Symargła bądź 
demonów zwanych symargłami; ich postaci są oplatane gąsz-
czem fantazyjnych gałązek i liści. Halina Łozko pisze: „Wyobra-
żenia symargłów były ulubionym motywem mistrzów-złotników. 
W Kijowie znaleziono srebrną bransoletę z XII wieku 
z podobnymi zwierzętami i ptakami, jakby zaplątanymi 
w gęstwinie spleceń ornamentu”16.   
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O rzeźbie, rysunkach i malarstwie mamy nie za wiele da-

nych17. Jest doniesienie o powiązaniu sztuki rzeźbiarskiej 
i malarskiej: „Były zaś w mieście Szczecinie cztery kąciny, ale 
jedna z nich, najgłówniejsza, zbudowana była dziwną sztuką 
i kunsztem, mając zewnątrz i wewnątrz rzeźby, wystające ze 
ścian obrazy ludzi, ptaków, zwierząt, tak dokładnie wyrażone 
w swoich właściwościach, że zdawało się, oddychały i żyły. A co 
rzadkością nazwę, barw obrazów zewnętrznych nie mogły żadne 
burze śniegów czy ulew ściemnić czy zetrzeć, czego sztuka ma-
larska dokazała”18. Informacja dotyczy Słowian pomorskich 
z okresu drugiej połowy XII wieku, to oznacza, że oczywiście 
twórcy wykorzystywali już po części techniki z krajów zachod-
nich. Ale skoro kronikarz nie widział tak dobrych dzieł poza opi-
sywanym miejscem, to wygląda na to, że Pomorzanie korzystali 
też z technik nieznanych na Zachodzie. Odmalowanie ptaków 
i innych istot żywych świadczy o upodobaniu do realizmu, choć 
w kontekście świątynnym – z dodatkiem wizyjności; coś 
z takiego realizmu znamy z opisów malarzy greckich. O wino-
gronach, które namalował Zeuksis (IV wiek p.n.e.) pisał Rzy-
mianin Pliniusz (Historia naturalna, XXXV, 65), że żywe ptaki 
przylatywały do nich, by je skubnąć.  

Obrazy na zewnątrz kącin były tak namalowane, że nie imał 
się ich deszcz i śnieg. Zapewne barwy były co jakiś czas odna-
wiane przez kapłanów i kapłanki. Wrażenie musiały robić duże. 
Pomorzanie tworzyli sztukę tętniącą „oddechem i życiem”. I tak 
jest do dziś; sztuka etniczna, i nawiązująca do niej, jest pro-
witalna, tęczowa, często wykorzystuje zmysłowość przetkaną 
realną miłością. Trzeba jednak uczynić zastrzeżenie estetyczne 
i filozoficzne. W kulturze dawnych Słowian wyjściowa była ten-
dencja, by cenić prostotę stylu, nie dążyć do ścisłej określoności 
przedstawianych rzeczy i idei, do mnożenia wątków 
i wyrafinowania dla wyrafinowania. Czy zaznaczona w cytacie, 
i w podobnych do niego, postawa była zgodna z nazwaną dopiero 
co tendencją? To jest kwestia dotycząca większości kultur, które 
stykają się z kulturami, które rozstały się ze zdrową, pogłębioną 
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prostotą. Sądzimy, że w przypadku opisywanym, jak 
i w przypadku kształtu i wyposażenia świątyń w Radogoszczy 
czy Arkonie nie chodziło budowniczym i artystom 
o „dorównanie” niemieckim (czy na południowym wschodzie – 
bizantyjskim) „osiągnięciom” na tym polu, lecz o rozwijanie tego, 
co własne, swojskie, swoiste.       

Dużo śpiewano – z towarzyszeniem instrumentów i bez. Naj-
bardziej ulubiony zestaw to: piszczałka i bęben. Szczególnie ten 
zestaw ceniono na weselach. XV-wieczna informacja z Rusi: „nie 
uchodzi chrześcijaninowi bawić się podczas uczt i swadźb [wesel] 
diabelskimi zabawami, bowiem bałwochwalstwem, a nie zaślu-
binami zowią się tańce, muzyka, pieśni diabelskie, piszczałki, 
bębny i cały ten kult bałwochwalczy”19. O innych ulubionych 
instrumentach mamy przekaz Ibn Rosteha: „posiadają oni róż-
nego rodzaju instrumenty muzyczne: lutnie, tamburyny 
i instrumenty dęte”20. „Lutnie” to gęśle (miały one zazwyczaj 
trzy struny). Wśród dętych, obok piszczałek, występowały trąby. 
Nierzadkie było używanie dzwonów, które przybyły z Azji, 
prawdopodobnie wraz z samymi Prasłowianami. Wykonywano je 
z drewna lub z cienkiego metalu, początkowo miały funkcję 
w pierwszym rzędzie magiczną (tzw. apotropeiczną – odpędzają-
cą niekorzystne wpływy) i funkcję pasterską; późniejsze wzory 
dzwonów pochodzą już z Zachodu. Słowianie nie używali dużych 
dzwonów (nie mówiąc o wielkich); notabene małe oddziałują, 
poprzez słuch, na pewne partie mózgowia inaczej niż duże (i 
wielkie). Z Azji przynieśli ze sobą Prasłowianie także drumle 
i grzechotki. Gdy Kościół ostatecznie zabronił resztek świętowa-
nia pod górą Łysiec (dokument zabraniający sygnował król Ka-
zimierz Jagiellończyk w 1468 roku), zaznaczono, że przeszkadza-
ła muzyka: „ze zwyczaju zbierało się mnóstwo obojga płci ludu; 
że trąby i bębny, i piszczałki, i inna wrzała muzyka”21.  

Najprawdopodobniej stosowano rytm ogólnie nazywany nie-
parzystym. Inna muzykologiczna nazwa to: heterorytmia (czyli 
czasowe łączenie więcej niż jednego rytmu); ten termin został 
jednak ukuty z punktu widzenia zachodniej teorii muzyki, 
z towarzyszącym jej przyzwyczajeniem, że w danym czasie jest 
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jeden rytm (i znów odzywa się tu kategoria linearności 
w kontraście do prasłowiańskiej pół-linearności bądź nielinear-
ności). Najlepiej do dziś zachował się ten rytm na Bałkanach. Do 
jego cech należy to, że koniec jednej frazy muzycznej jest począt-
kiem następnej, jak gdyby nie było początku i końca. Powstaje 
przez to wrażenie, że każda fraza, każdy dźwięk jest w środku, 
żaden nie pozostaje na uboczu, i że muzyka płynie, zarazem ob-
racając się w kole. Ale też zapewne od czasu do czasu stosowano 
prosty rytm parzysty z łatwą linią melodyczną, o czym poświad-
czają późniejsze pieśni ludowe. O znaczeniu śpiewania można by 
dużo napisać – niech do tego pisania dołączą się cytowane rzęsi-
ście w tej książce słowa dawnych pieśni. 

Historycy sztuki są jednomyślni co do tego, że sztuka daw-
nych Słowian i słowiańska sztuka ludowa – zwłaszcza plastycz-
na – jest dekoracyjna i ornamentowa, że nie tworzyli sztuki 
„czystej”. To jest zgodne z ich filozofią życia. Sztuka dekoracyjna 
i ornamentowa, czy „użytkowa”, tkwi w kontekście życia, myśle-
nia i wierzenia, ludzie korzystają z niej, a nie są jej „odbiorca-
mi”. Natomiast sztuka „czysta” odrywa od kontekstu, od płynno-
ści i od splecioności przejawów życia, kieruje wyobraźnię ku ist-
nościom samym w sobie, oddziela „odbiorców” od „twórców”. Do-
dajmy myśl o braku granicy między sztuką dekoracyjną 
i ornamentową a dziełami sztuki w sobie: Dla jednego człowieka 
będzie to sztuka dekoracyjna i ornamentowa, dla drugiego – 
dzieło sztuki w sobie; dla jednego bardziej to, dla drugiego bar-
dziej tamto. Punkt widzenia będzie rozstrzygał. W pewnej liczbie 
dzieł zmienianie punktów widzenia jest w roli głównej. Jest tak 
w frapującej, pochodzącej z tradycji słowiańskiej, symboliczno-
ozdobnej figurze. Jest ona złożona z pięciu krótkich linii wycho-
dzących z jednego środka, każda z nich jest na końcach rozsz-
czepiona w dwie strony na zewnątrz niczym dół kotwicy; pod 
jednym kątem patrzenia widzi się takich pięć kotwiczek, pod 
innym – pięć serduszek z ich otwartą górną częścią; raz tak, raz 
– tak (zob. aneks i okładka). W innej, bardziej złożonej – 
i bardziej popularnej – symboliczno-ozdobnej figurze dają się 
wypatrzeć co najmniej trzy możliwości: pod jednym kątem pa-
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trzenia widzi się pomniejsze składowe: figury kołowe, pod innym 
– pogrubione krzyżujące się trzy linie tworzące średnice sześcio-
kątów, pod jeszcze innym – ukośną kratownicę (zob. aneks 
i okładka); raz tak, raz – tak, raz – tak. Tym niemniej prawdą 
jest, że zdecydowanie przeważa sztuka dekoracyjna 
i ornamentowa i że – pozwólmy sobie na ogólniejsze stwierdze-
nie – jest ona dużo ważniejsza od dzieł sztuki w sobie. 

Rozpatrzmy jeszcze pytanie: czy tzw. baby kamienne należą 
do dziedzictwa Prasłowian? Historycy sądzą, że w rejonach, 
w których znaleziono tego rodzaju posągi, przebywały ludy tu-
reckie, Scytowie, Sarmaci, Bałtowie. Figury, nazywane 
z rosyjska „babami”, są liczne. Najczęściej stawiano je pod tymi 
wzgórzami, które uznawano za święte. Jak by nie było, posągi te 
funkcjonowały na ziemiach, na których osadzili się i żyli Pra-
słowianie. Jest rzeczą nieprawdopodobną, by nie tworzyli oni 
własnych, choć podobnych, a co najmniej nie używali zastanych 
dla własnych celów sakralnych i nie cieszyli się ich stroną este-
tyczną. Zaliczamy je, przynajmniej częściowo, do dorobku sztuki 
prasłowiańskiej. Przyjmuje się, że są to posągi nagrobne. Jeśli 
są nagrobne, to pełniły rolę nie tylko związaną z pochówkami. 
Niektórzy sądzą, że mogą one być przedstawieniami bóstw opie-
kuńczych. Postaci trzymają w ręku róg. I jeszcze słowo 
o problemie, czy są to postaci męskie, czy kobiece. Nie ma jasno-
ści. Postaci kobiece na tych terenach, w tamtym czasie, nie były 
przedstawiane tak wyraźnie jak w okresie wcześniejszym na 
tych terenach (w kulturze trypolskiej) i jak w twórczości bli-
skowschodniej, egipskiej czy greckiej. Piersi na tych posągach 
nie są duże, ale są za duże jak na męskie (nie sądzimy, żeby wo-
jownicy byli zadowoleni z przedstawiania ich z piersiami jak na 
mężczyzn dość pokaźnymi, tym bardziej, że wojownicy ci nie 
walczyli półnago). Więc raczej są to „baby” rodzaju żeńskiego.  
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Przypisy do rozdz. IX. 
 

1 Za: K. Moszyński, Kultura ludowa…, t. II, cz. 2, s. 717. 
2 Zob. A. Błażejewski, Starożytni Słowianie, s. 59. 
3 Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego…, s. 251. 
4 Volkslieder der Wenden in der Ober- und Nieder-Lausitz, Hrsg. K. 
Haupt, J.E. Schmaler, Grimma 1841, nr. CXCIV. 
5 Herbordi Dialogus, II, 32. 
6 Udało im się jednak na krótko, niedługo potem zbudowano tam kaplicę, 
co z dębem się stało – nie wiadomo. Wprowadzono inną estetykę. 
7 W. Hensel, Wyobrażenie tańca „koło” na ceramice wczesnośrednio-
wiecznej, w: Cultus et cognito…, s. 193-194, cyt. za: Gieysztor, Mitologia 
Słowian, s. 214.  
8 A. Gwagnin, Kronika Sarmacje europskiej…, Kraków 1611, ks. 1, s. 27.  
9 Mówiąc na marginesie, tatuaż to nie tylko rodzaj zdobienia ciała. Jest to 
również wyraz przekraczania granicy naturalizmu oraz swego rodzaju 
autoagresja skierowana na część ciała. 
10 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 1, s. 637. 
11 I jeszcze przykład z kroniki Kosmasa (Księga pierwsza, IV, s. 96): 
„…wstrząsnął głową i swoim obyczajem trzy razy laską w ziemię 
stuknął”. 
12 M. Gogol, Wij, w: Utwory wybrane, Warszawa 1950, s. 286. 
13 I. Turgieniew, opowiadanie Śpiewacy, w: Zapiski myśliwego, War-
szawa 1987, s. 197. To upodobanie do bogatej kolorystyki pochodzi 
najprawdopodobniej z najstarszej tradycji słowiańskiej. Sama zaś infor-
macja przekazana przez Turgieniewa jest z pierwszej połowy XIX wieku 
(dla naszych rozważań nie ma znaczenia, co było na XVIII – XIX-
wiecznych obrazkach, lecz fakt lubienia kolorów we wnętrzach chat).  
14 Trzy warkocze są na polskiej monecie mającej na awersie przedstawie-
nie głowy kobiety i kłosów zboża. Ta srebrna moneta, nazywana potocz-
nie „żniwiarką”, została wybita w 1925 roku, tuż po odzyskaniu niepodle-
głości przez Polskę, a więc w okresie nawiązywania do tradycji, również 
ludowej (na starszych monetach, jeśli niekiedy przedstawiono głowę ko-
biety, to nie „z ludu”).  
15 W katalogu W. Proppa bajka nr 195. 
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16 H. Łozko, dz. cyt., s. 40. Natomiast jej interpretację, że „ich magiczna 
rola polegała na tym, ażeby zaplątać złe, wraże siły i nie dopuścić, by 
szkodziły człowiekowi” (tamże), można uznać za jeden z aspektów sym-
boliki i estetyki tego przedstawiania, na pewno jej interpretacja go nie 
wyczerpuje.   
17Warto nadmienić, że są kopie płaskorzeźb przedstawiające symargłów 
jako stróżów Drzewa Świata; oryginalne płaskorzeźby starego pochodze-
nia zostały wbudowane w fasadę soboru z XII wieku w Czernichowie 
(dziś te kopie stoją niedaleko Soboru Sofijskiego w Kijowie). 
18 Herbordi Dialogus, II, 32. 
19 Za: K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. II, cz. 2, s. 621. 
20 Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. II, s. 37. 
21 Za: J. Gałecki, Benedyktyński klasztor…, s. 159. Kościół uznawał tylko 
jeden instrument: organy; organy przywołują skojarzenia z ascezą 
i letargiem. 
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X. Filozofia życia 

Najprostszą filozofię życia stanowi nazywanie tego, co 
w życiu wydaje się istotne, nazywanie słowami, ale nie tylko, 
również śpiewem, tańcem, pantomimiką, rytuałami, symbolami. 
Bardziej zaawansowaną filozofię życia stanowi jego interpreto-
wanie. Interpretuje się w pierwszym rzędzie życie codzienne, 
choć z uwzględnieniem życia w czasie świąt, modłów, ofiar, po-
chówków, pielgrzymek. Na tym się nie poprzestaje, lecz inter-
pretuje się także jakość życia, biesiadowanie, cieszenie się ży-
ciem, melancholię z nim związaną i inne jego strony. Krok dalej 
to systematyzowanie poglądów i wierzeń na temat życia.  

 
 

1. Via bogowie i boginie 
Za bogów i boginie odpowiedzialnych za życie i jego jakość 

należy uznać wszystkich tych, którzy w przedstawieniach trzy-
mają róg, zwykle rozumiany jako róg obfitości. Ich charaktery-
styka nie ogranicza się jednak do tego atrybutu. 

Jednym z bogów, za pomocą którego określano stosunek do 
życia, był najprawdopodobniej Radogost bądź Radegast. Najbar-
dziej czcili go Obodrzyci. Źródłosłów podpowiada, że Radegast to 
ten, który 1) radzi (odnośnie tego, co się dzieje), 2) jest rad (z 
tego, co się dzieje). To, czy drugi człon jego imienia odnosi się do 
„gości”, jest rzeczą wtórną. Był przedstawiany z głową tura lub 
lwa i siedzącym na niej ptakiem. Poza terenem Obodrzytów 
największe jego miejsce kultowe było na górze Radhošt’ 
w Beskidzie Śląsko-Morawskim. W 1931 roku został tam usta-
wiony posąg Radegasta, wysoki na cztery metry, wykonany 
przez rzeźbiarza Albina Poláša. 

Kolejne bóstwo, które można by uznać za dbające o jakość 
życia to Osład bądź Usład. Imię wywodzi się najprawdopodob-
niej od czasownika „osłodzić” lub „usłać” życie – miłymi zdarze-
niami i pomysłami. Według staroruskich dziejopisów Włodzi-
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mierz I poparł ustawienie jego posągu w Kijowie (posągi stały 
też zapewne w innych miejscach). Po wprowadzeniu chrześcijań-
stwa zniszczono go; nadmieniamy o tym nie po to, by po raz ko-
lejny przypominać o znanym fakcie, lecz by ukazać prawidło-
wość: odrzucenie danego boga słowiańskiego oznaczało ze-
pchnięcie w cień część tego w ludzkich przeżyciach, co ten bóg 
symbolizował.  

Bogowie i boginie mogą dbać o życie ludzkie i jego jakość 
bezpośrednio lub pośrednio. Bezpośrednio dbały, obok wyżej 
wymienionych, Żywia, Dzienna i Marzanna. Najmniej 
w bezpośredni sposób dbali bogowie Nieba, choć pośrednio dbali 
również. 

Dawni Słowianie trzymali się zasady, którą można oddać 
słowami: To, co przed nami, jest w rękach bogów, ale jeśli ma się 
to ziścić, musimy sprawnie użyć własnych rąk – każdy z osobna 
i społem. Zasada ta dotyczy jakości życia i poczucia szczęśliwości 
– przecież nimi człowiek jest zainteresowany w pierwszym rzę-
dzie. Jest to w gruncie rzeczy zasada zdroworozsądkowa 
z dodatkiem metafizyki.   

Ważne w odnoszeniu się dawnych Słowian do bogów i bogiń 
są słowa „chwała” i „żereć”. Paralelę pierwszego znaleziono 
w irańsko-awestyjskim słowie „chwarenah” – moc (piszemy, że 
jest to „paralela”, a nie że „pochodzi” od niego); starosłowiańskie 
słowo „żereć” znaczy również „chwalić”. Słowa te odnoszone – 
w użyciu rytualnym i magicznym – do bogów i bogiń mają po-
magać w przejęciu jakiejś cząstki ich mocy, a niekiedy pomagać 
we wzmocnieniu bogów i bogiń przez tych, którzy te słowa wy-
powiadają. 

Dawni Słowianie tworzyli wizerunki bogów, którzy patrzą na 
nich z przymrużonym okiem, bo wiedzieli, że samym światłem, 
samą powagą, samą odpowiedzialnością żyć się nie da.  

 
 

2. Zrytualizowana zabawa i nie tylko   
Dawni Słowianie mieli dużo zrytualizowanej zabawy (podob-
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nie było u Celtów, Skandynawów, w ogóle u wszystkich ludów 
z wyjątkiem tych, których religia tłumi zabawę). 

 Oto ogólny opis świętowania wśród jednego z plemion Sło-
wian zachodnich – Pyrzyczan. Podał go Herbord, który wraz 
z biskupem Ottonem udał się w 1124 roku do tego plemienia: 
Niemcy ujrzeli „do 4 tysięcy ludzi przybyłych z całej prowincji 
[…]. Było to bowiem jakieś pogańskie święto, które rozszalały 
lud czcił zabawą, swawolą i śpiewem”1.  

Słowiańscy bogowie i boginie bardzo często są przedstawiani 
z rogiem w jednej ręce lub w dwóch rękach. Róg ma co najmniej 
cztery znaczenia o charakterze symbolicznym: zawiera coś cen-
nego do picia (piwo, mód pitny lub wino, być może z dodatkiem 
środka halucynogennego), jest tzw. rogiem obfitości, jest symbo-
lem księżyca i symbolem erotycznym. Bogowie i boginie trzyma-
jący róg są rozluźnieni, przychylni, gotowi wejść w tan wraz 
z rytmami wszechbytu. A jak wiadomo: ludzie naśladują bogów, 
bogowie – ludzi (lub mniej enigmatycznie się wyrażając: ludzie 
naśladują w bogach to, co sami im przypisują).    

Jednym z głównych przykładów boga mającego dbać 
o zrytualizowaną zabawę był bóg wiosny i swawoli Jaryło, jego 
połabskim odpowiednikiem był Jarowit, kaszubskim – Jastrze-
bóg. Imię „Jaryło” kojarzono z wiosną, a także z jurnością 
i jędrnością. Trzeba nadmienić, że Serbołużyczanie wraz 
z Jaryłą czcili jego towarzyszkę Juricę, w Rosji gdzieniegdzie – 
Jarylichę. Święto to obchodzono 27 kwietnia na Rusi, 10 maja u 
Słowian połabskich, około 30 maja na terenie słowiańszczyzny 
środkowej. Trwało zwykle dwa, trzy lub cztery dni, obchodzili je 
także mieszkańcy miast. Między innymi sporządzano z gliny 
figurki Jaryły i Juricy/Jarylichy i wrzucano do wody.  

Zrytualizowane zabawy są pogłębione co do sensu. Jaryło nie 
tylko jest frywolny. On ginie pod koniec lata lub jesienią 
i odradza się na wiosnę. Jest więc bogiem wspierającym odna-
wianie się Matki Ziemi. Jego kult był bardzo popularny jeszcze 
w XVIII wieku w pobliżu Woroneża w Rosji. Kościół zakazywał 
świętowania wokół postaci nazwanej Jarilo. Świętowanie odby-
wało się od środy lub od piątku do soboty w tygodniu po Zielo-
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nych Świątkach. Do 1673 roku występował tam mężczyzna 
przybrany kwiatami i dzwoneczkami, jego twarz była pomalo-
wana na czerwono i biało2. Wcześniej Jaryłę przedstawiano 
z fallusem. Oczywiście świętowano radość i płodność. Niekiedy 
Jaryło występował z czaszką w jednej ręce, kłosem żyta 
w drugiej i z wiankiem na głowie. Czaszka przypominała o tym, 
że za płodnością idzie cień śmierci, coś musi obumrzeć, by coś się 
narodziło. A może nawet, że kiedy w pobliżu jest śmierć, warto 
cieszyć się płodnością, wiosną, czyli odradzaniem, i doceniać 
rozkosz. Święto wiosny obejmowało ucztę i zachowania nasycone 
zmysłowością i witalnością wychodzące poza normy takich za-
chowań obowiązujące w zwykłych dniach3. A teraz jedna 
z charakterystyk boga wiosny pochodząca z pieśni ludowych: 

Włóczył się Jaryło 
Po całym świecie. 
Rodził żyto w polu, 
Płodził ludziom dzieci. 
A gdzież on nogą, 
Tam żyto kopą, 
A gdzież on na ziarnie, 
Tam kłos zakwitnie4. 
Jaryłę mogli odgrywać i mężczyzna, i kobieta. Cechą odpra-

wianego na jego cześć rytuału było przebieranie się. Osobę od-
grywającą go lub jego kukłę przebierano niekiedy w kobiece 
ubranie. Ale częściej było tak, że w pewnym momencie jedną 
z dziewcząt tańczących w korowodzie przebierano w ubranie 
Jaryły, sadzano na białym koniu przywiązanym do słupa 
i śpiewano o Jaryle pieśni.  

Opowieść o tym świętowaniu każe nam teraz nawiązać do 
Kupały. Pasuje do niego Dzienna (Dziewanna) – jako kochanka 
lub siostra. Przesilenie letnie to moment zacierania się różnic 
w bycie, w ludziach i zwracanie się w kierunku stanu przed po-
wstaniem świata (jednak nie zawracanie do tego stanu, jak nie-
którzy autorzy emfatycznie się wyrażają – to byłoby zbyt wiel-
kim zadaniem, paraliżującym uczestników i zabawę). Matkę 
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Dziewanny trzeba widzieć w bogini ziemi Makoszy bądź Żywii. 
Była boginią jutrzenki i dnia (sądzi się, że także polowania), 
stąd imię Dzienna (imię to Długosz mógł oddać bardziej mu 
znanym imieniem Dziewanna). Wczesne rano to godziny, 
w których noc i dzień nie różnią się, dlatego podczas Kupalnocki 
również była potrzebna obecność tej bogini. 

Jako tę, która przysparza dużo radości i czyni dużo zabawy, 
wyobrażano sobie Ładę bądź Dzidzilejlę, boginię wspierającą 
miłość i małżeństwo. 

Dla podtrzymywania jakości życia całkiem istotne znaczenie 
mają rytualne tańce. Jedno z głównych znamion takiego tańca 
zostało plastycznie oddane na posągu Światowida-Świętowita. 
Przedstawione sylwetki ludzkie trzymają się za ręce. Przypo-
mnijmy, że po jednej stronie posągu znajduje się męska postać 
z koniem i mieczem, po przeciwnej – żeńska z pierścieniem (wie-
lu interpretatorów dopatruje się w niej bogini Łady – jest to 
w istocie najwdzięczniejsza interpretacja tej postaci); inna mę-
ska ma w ręku koło, inna żeńska – róg. 

 
Dawni Słowianie biesiadowali przy miejscach kultowych. Oto 

poświadczenie z kraju Pomorzan. Kronikarz Herbord opisuje 
cztery kąciny, jedna była głównym miejscem kultowym: „Trzy 
inne kąciny zażywały mniejszej czci i ozdoby mniej miały: tylko 
wewnątrz wystawione były w obwodzie stoły i ławki, bo zwykli 
tam byli odprawiać wiece i schadzki swoje. Bo czy chcieli biesia-
dować, czy się zabawiać, czy swe ważne sprawować rzeczy, scho-
dzili się do tych budynków w pewne dni i godziny”5. Te trzy ką-
ciny nie były więc świątyniami w ścisłym sensie, lecz miejscami 
zarówno w pewnym stopniu sakralnymi, jak i służącymi między 
innymi podejmowaniu decyzji. Nas teraz interesuje, że tam bie-
siadowali. Podczas uczt na placach przed dużymi świątyniami 
(takimi, jak na wyspie Wolin czy w Szczecinie) używano naczyń 
i rogów należących do świątyni. Gromadziła się – jak donosi 
Herbord – cała ludność, włącznie z dziećmi. To było prawdziwe 
przeżycie wspólności pod szyldem religijnym. 

Dużo było miejsca dla radości życia, a także dla beztroski. 
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Echo tej postawy niesie na przykład pieśń z pogranicza polsko-
ukraińskiego: 

Szczera miłość na świecie z nikim nie wojuje, 
[ona] pędzi wołki do lasa, tak sy wyśpiewuje  
[…] 
Nie mam stogu, ani brogu, nie zabierze woda, 
kto mi da w pysk, ja mu oddam, i tak będzie zgoda 
dana, dana, dana, dana, i tak będzie zgoda6.  
Ciekawym przykładem jest wykazywanie zrozumienia 

i współczucia dla osób, szczególnie młodych kobiet (tuż przed 
ślubem, tuż po ślubie), które zmarły – i nie zdążyły nacieszyć się 
życiem. Przyjmowano, że wiele z nich zamienia się w rusałki, 
które pląsają w lekkich białych szatach lub nago przy blasku 
księżyca. Składano im drobne ofiary pod drzewami, 
w jaskiniach, na kamieniach. To, że rusałki mogą ludziom po-
magać, ale też mogą być złośliwe i im szkodzić, jest motywem 
ubocznym przy tym motywie, na który teraz wskazujemy. Rusa-
łek nie należy jednak kojarzyć tylko z pochodzeniem, o którym 
była właśnie mowa. Były one też oryginalnymi boginkami wód. 
Za przykład niech posłuży rusałka, która jest w herbie Warsza-
wy. R. Zamarski napisał w 1852 roku: „Może nie bez związku 
z herbem warszawskim będzie podanie, które dzieckiem będąc, 
pomiędzy staromiejską ludnością zasłyszałem, że kiedyś, gdy 
jeszcze Wisła szła tuż pod zamkiem, w miejscu, gdzie dziś jest 
ulica Dunaj, był strumień czy zdrój tegoż nazwiska (dunaju), 
w nim mieszkała Syrena”7. Może nazywała się Dunajca lub Da-
na, a imię Syrena przejęto później, z mitologii greckiej. Rusałka-
Syrena pełni bez wątpienia pozytywną rolę symboliczną 
i magiczną.    

Częścią filozofii życia dawnych Słowian było niedążenie do 
zwieńczenia czegokolwiek, tj. mniejsze nastawienie na cel (w 
porównaniu ze współczesną kulturą zachodnią). Kroczenie jest 
ważniejsze, niż to, ku czemu się kroczy; a w stosunku do całości 
życia człowieka: droga się liczy, nie jej koniec.  

Do ich zasad filozofii życia trzeba zaliczyć i tę: heroiczność 
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jest potrzebna tylko wtedy, gdy coś zagraża, gdy dzieje się coś 
złego. Jeśli tak, to najlepiej jest, gdy herosi nie są potrzebni. 

 
 

3. Miłość, zmysłowość i inne wątki filozofii płci 
Miłość Słowianie rozumieli tak, jak wszystkie ludy ceniące 

życie w grupach plemiennych – jako ważną, zupełnie niezbywal-
ną część życia. Nie zabraniano żadnej z nieszkodzących innym 
ludziom form zmysłowości, ale preferowano te najbardziej ru-
dymentarne: między młodym mężczyzną bądź mężczyzną 
w dowolnym wieku – i młodą kobietą bądź dojrzałą kobietą. Mi-
łości nie próbowano wyekstrahować z cielesności, stawiać ponad 
zmysłowością i seksualnością. Wśród zwykłych ludzkich do-
świadczeń było czekanie na miłość, było rozczarowanie. Czeka-
nie było skracane za pomocą aktywności swatek, rytuałów 
i magii. Swataniem mężczyźni raczej nie zajmowali się, zosta-
wiając tę ważną społecznie funkcję kobietom8. Zaznaczał się po-
dział gestii: ojciec bardziej odpowiadał za syna, matka bardziej 
za córkę, zapewne także w kwestii małżeństwa. Rozczarowania 
były przezwyciężane radościami codziennymi, a zwłaszcza świą-
tecznymi. Nie tworzono koncepcji takiego stylu zachowania, któ-
ry od XIX wieku zwany jest miłością romantyczną czy platonicz-
ną9. Miłość była konkretna: narzeczonego z narzeczoną, męża 
z żoną, kochanka z kochanką. Obok nich naturalnie była miłość 
rodzicielska. Nie wymagano, by miłości były wylewne, absorbu-
jące „całego” człowieka, trwające „do końca życia”, „prawdziwe”, 
„wynoszące ku niebu”.   

Miłość miała swój czas przedmałżeński i małżeński, a bywało 
również – pozamałżeński. Co do pierwszego, oficjalnie mówiono 
o zachowaniu dziewictwa. Ujmowano to oględnie, najczęściej 
jako: pilnowanie wianka. Charakterystyczne dla dawnych Sło-
wian było to, że dziewczyna pilnowała go sama, nikt inny się 
tym nie zajmował, nie kontrolował jej bezpośrednio, nie spraw-
dzał; dziewczyna zachowywała więc samodzielność. Jeśli inni 
napominali, to raczej ex post, na przykład: „Było lepiej go pilno-
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wać”, „Miej żal sama do siebie” itp. Nieoficjalnie – podczas zalo-
tów czy świętowań – dopuszczano zmienianie zdania co do tego, 
czy narzeczony jest odpowiedni, czy narzeczona jest odpowied-
nia. Inaczej mówiąc, dopuszczano życie erotyczne przedmałżeń-
skie pod nazwą „szukanie narzeczonego/narzeczonej”. Jeśli dany 
mężczyzna czy dana kobieta była wybredna, mogła szukać na-
rzeczonego przez wiele lat, i tym samym prowadzić odpowiada-
jące jej życie płciowe10. Częściowo poświadcza to choćby Ibrahim 
ibn Jakub: „Kobiety ich kiedy wyjdą za mąż, nie popełniają cu-
dzołóstwa; ale panna, kiedy pokocha jakiego mężczyznę, udaje 
się do niego i zaspokaja swoją żądzę”11. 

Na niewierność małżeńską reagowano w sposób zróżnicowa-
ny, zależnie od predyspozycji psychicznych danego małżonka, od 
sytuacji w rodzinie. Nie było odgórnych ustaleń, jak reagować. 
Nie ma żadnych poszlak drastycznego karania. Podstawą aran-
żowania życia przedstawicieli obu płci było naturalnie małżeń-
stwo. Nie miało ono jednak wyłącznie wymiaru rodzinnego 
i prywatnego, społeczność je współaranżowała. Współaranżowa-
nie to: swatanie, obdarzanie przez wychodzącą za mąż płócien-
nymi produktami nie tylko narzeczonego, jego całą rodzinę, lecz 
również swatów i drużbów, zapraszanie na ucztę weselną obcych 
spotkanych na drodze, czy odśpiewanie pieśni „Chmiel” (w cza-
sie śpiewania tej pieśni weselnej panna młoda winna tańczyć 
kolejno z gośćmi weselnymi, mężczyznami i kobietami; pieśń ta 
rozlegała się też, gdy goście odprowadzali parę do małżeńskiej 
pościeli, czyniąc aluzje do powicia dziecka). Zdarzało się wycho-
dzenie przez dziewczynę za mąż bez pozwolenia 
i błogosławieństwa rodziców; na terenie Rosji istnieje na to ter-
min „samokrymka”. Na Ukrainie od dawien dawna bywało prak-
tykowane tzw. samoswatanie, czyli wybieranie przez kobietę 
męża; w tradycji czeskiej potwierdzone jest ono przez Kosmasa 
(wybór męża przez Libuszę – zob. wyżej). Nierzadko w mniej lub 
bardziej stałych związkach nieformalnych były stare kobiety 
z dużo młodszymi od siebie mężczyznami; w XIX wieku były to 
„opiekunki”, „gospodynie”, „kucharki”, „zarządczynie”, „sprząta-
jące”, „przyjaciółki”12. 
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Czy Łada była czczona jako bogini miłości i związanych z nią 
rozkoszy? To, czy jej etymologia pochodzi od czasownika „ładzić” 
bądź „uładzać”, jest nie do rozstrzygnięcia w sposób naukowy. 
Jeśli pochodzi, to uładzałaby to co wojownicze, ostre, brutalne, 
krwawe. Łada dbała o 1) miłość między dowolnymi osobami płci 
odmiennej i 2) o szczęście w małżeństwie. Szczególnie czcili ją 
Kijowianie, Mołdawianie i Wołosi. Jest też wzmianka z terenów 
polskich: „Łada przyjął nazwę od imienia bogini polskiej, którą 
na Mazowszu w miejscowości i wsi Łada czczono”13.  

Przypuszcza się, że Łada miała syna lub brata o imieniu Lel. 
Miałby oczarowywać on serca i zmysły, rozpalać ogień w ciałach 
i duszach narzeczonych, małżonków i kochanków. W starych 
pieśniach ruskich pojawia się jego imię dość często, szczególnie 
w przyśpiewach: łado, lel-łado; w Polsce: lelum-ładum, wielom-
łado. Kazimierz Moszyński ustalił: „przyśpiew ł a d o jest wspól-
ny wszystkim Słowianom”14. W serbskich i polskich pieśniach 
śladu Lela można dopatrywać się w tak ulubionych frazach, jak 
„le, lelja, le!” „Leluja”, „Oj, leluja”; są to frazy bardzo często od-
noszące się do miłostek, swobody, zabawy, hulaszczości. Na 
przykład w polskiej pieśni:  

Oj leluja, Kasieńko, kochanie, 
masz piękne mieszkanie… 
[…] 
Kasiu pieścidełko, 
masz piękne łóżeczko, 
Kasieńku kochanie, 
włożemy się na nie15.  
A oto pierwszy werset serbskiej pieśni, w której ten zwrot 

jest odnoszony do ślubu: 
„Podwójny zalotnik, podwójny swat, le, lelja, le!”16.    
Symbolem miłości były wybrane ptaki i rośliny. Wśród pta-

ków najczęściej sokół (szczególnie u Słowian wschodnich), wśród 
roślin – kalina (mająca bordowo-czerwone owoce). 

Poczucie wstydliwości ciała dawnych Słowian było umiarko-
wane, mniejsze niż dzisiejszych Słowian (poddawanych od dzie-
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ciństwa treningowi oficjalnej kultury Zachodu). W sposób natu-
ralny przebywano nago w łaźniach – całe rodziny, dowolni męż-
czyźni i kobiety. Ibn Rosteh, dostarczając informacji o łaźniach, 
pisze: „W ich kraju zimno bywa do tego stopnia silne, że każdy 
człowiek spomiędzy nich wykopuje sobie pod ziemią coś 
w rodzaju piwnicy, nad którą robi dach z drewna. Wtedy chodzą 
do tego pomieszczenia i zdejmują swe odzienie. W pomieszczeniu 
tym pozostają aż do wiosny”17. „Każdy człowiek” – znaczy każda 
rodzina; i oczywiście nie przebywali w łaźniach ciągle do wiosny, 
lecz co jakiś czas, choć zapewne często. W jeziorach i rzekach 
osoby obojga płci kąpały się nago. Ibn Fadlan pisał o Bułgarach 
kamskich (byli to tzw. Protobułgarzy, jednak zmieszani z częścią 
plemion słowiańskich, które podbili, jeszcze zanim przybyli na 
Bałkany): „Mężczyźni i kobiety schodzą do rzeki i kąpią się ra-
zem nago, nie zakrywając się jedno przed drugim”18. W bajkach 
dość częsty jest motyw lekko frywolnego wykradania ubrania 
kąpiącym się i proszenia o jego zwrot19. O innych przykładach 
napomknęliśmy wyżej.  

 
* 

Obok regularnego życia płciowego w ramach małżeństw 
i obok relacji kochankowskich, stwarzano co najmniej dwa razy 
w roku okazje do częściowo zrytualizowanego bycia ze sobą bli-
skich, dalszych, gości. Wiadomości o nich dostarcza między in-
nymi Długosz: „Na ich [bogów i bogiń] cześć ustanawiane były 
i urządzane igrzyska w pewnych porach roku, dla przeprowa-
dzenia których nakazywano zbierać się w miastach tłumom 
mieszkańców obojga płci ze wsi i osiedli. Odprawiano zaś je 
przez bezwstydne i lubieżne przyśpiewki i ruchy, przez klaska-
nie w dłonie i podnietliwe zginanie się oraz inne miłosne pienia, 
klaskanie i uczynki przy równoczesnym przywoływaniu wspo-
mnianych bogów i bogiń z zachowaniem rytuału. Obrządek tych 
igrzysk, a raczej niektóre jego szczątki [istnieją] u Polaków aż do 
naszych czasów [czyli do XIV wieku], mimo że wyznają oni 
chrześcijaństwo od 500 lat, powtarzane są co roku na Zielone 
Święta i przypominają dawne zabobony pogańskie dorocznym 
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igrzyskiem, zwanym po polsku «Stado», co tłumaczy się po łaci-
nie grex, kiedy to stada narodu zbierają się na nie i podzieliwszy 
się na gromady, czyli stadka, w podnieceniu i rozjątrzeniu umy-
słu odprawiają igrzyska, skłonni do rozpusty, gnuśności 
i pijatyki”20.   

Czas, w którym „greksy” (by użyć za cytowanym autorem na-
zwy po łacinie) miały miejsce – to Święto Wiosny i Noc Kupały. 
Nieścisły jest zwrot: „nakazywano” zbierać się tłumom; ludzie 
sami z siebie, z chęcią brali udział w takich „greksach”. Odpra-
wiano je w pobliżu miast, a także pod wsiami. W słowach „stado” 
i „stadka” znów podkreślona jest rola wspólnotowości w życiu 
dawnych Słowian. Z tekstu wynika, że „stado” było ogólnym 
zgromadzeniem, podczas którego tańcowano, śpiewano, biesia-
dowano, bawiono się. Natomiast wydzielanie się „stadek” było 
nieoficjalną inicjatywą pewnej części zgromadzonych, chętnych 
pójść nieco dalej w podtrzymywaniu nastroju zabawowego 
i w uaktywnianiu swojej zmysłowości. „Stado” było dla wszyst-
kich, i dla dzieci, i dla starców; ci zaś, którym było za mało brać 
udział w ogólnej zabawie, organizowali w swoim zakresie „stad-
ka”.      

Trudno powiedzieć, czy kanonik Długosz to co piękne w życiu 
ludzkim opatruje tak pejoratywnymi słowami z zazdrości (że nie 
bierze udziału w „stadach” bądź w „stadkach”, które w jego cza-
sach jeszcze miały miejsce), czy tak myślał z pełnym przekona-
niem, czy wreszcie miał świadomość, że jego zdania na ten temat 
będą mogły tylko w takim stylu i dyskursie zostać opublikowa-
ne. W każdym razie są to słowa obciążone wyobcowaniem 
i aksjologicznym zagubieniem, natomiast to, co słowa te opisują, 
jest osadzone w dobrze zrównoważonej tradycji. Ktoś ceniący tę 
tradycję (i obiektywność) może bez trudu wyzwolić użyte słowa 
od negatywnych konotacji: zamiast Długoszowego „rozjątrzenie 
umysłu” – uaktywnienie witalnej strony umysłu, pozwolenie, by 
logika, dogmat i tabu nie paraliżowały myślenia; zamiast „roz-
pusta” – wyżycie się płciowe według własnej woli i gdy czas po 
temu; zamiast „gnuśność” – spędzanie czasu w zrelaksowaniu, 
w lekkości, swobodzie; zamiast „pijatyka” – picie na cześć bogów 
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i bogiń, na cześć życia i dla przyjemności. 
Biskup poznański Andrzej Łaskarz polecał swoim podwład-

nym: „Następnie zabraniajcie nocnych tańców w soboty i wigilie 
świętych Jana Chrzciciela, Piotra i Pawła [czas święta Jaryły – 
przyp. L.O.], ponieważ rodzą się wtedy nierząd, cudzołóstwa 
i występki”21. Kontrast: to, co związane ze świętością dla Pra-
słowian hierarcha kościelny piętnował jako występek.   

W Noc Kupały, jak wiadomo, rozpalano na polach wielkie 
ogniska, młodzi ludzie i ci spośród starych, którzy chcieli, pląsali 
wokół nich, śpiewali, skakali przez ogień, wróżono, a nocą 
uczestnicy podporządkowywali swoją wolę popędowi erotyczne-
mu, nie oglądając się na ograniczenia, które musiałby być prze-
cież nakładane podczas codziennego życia. 

Z opisywanym świętem był jakoś związany zwyczaj ukazują-
cy zabawę i zarazem swawolę. Na kilka lub kilkanaście dni 
przed Nocą Kupały w pewnych wsiach na Pomorzu odbywał się 
obrzęd nazwany ścinaniem kani (drapieżnego ptaka). Zatrzy-
majmy się przy tym rytuale. Ścinanie kani przed Kupalnocką 
tłumaczy się zwykle jako zabieg magiczny mający zapewnić 
deszcz, jeśli były upały. Ale można dodać drugie – bardziej filo-
zoficzne – tłumaczenie. Kania (podobnie jak jastrząb czy orzeł) 
to reprezentant górnego świata. Odcięcie kani głowy oznacza 
życzenie, by trzymać w ryzach górny świat, by górny świat nie 
oddalał się zanadto od środkowego, ludzkiego świata. A jednym 
z podstawowych wyrazów nieoddalania się jest deszcz. Chłopcy 
i dziewczyny rozdzielają między siebie funkcje społeczne (sołtys, 
kat, leśniczy itd.). Chłopcy układają swoje czapki 300 metrów 
przed sobą i następnie, na znak, pędzą, by je uchwycić (każdy 
swoją). „Po tej igraszce dziewczyny przynoszą każda po okrągłej 
laseczce z narzezanym znakiem; kładą laseczki do czapek, 
a parobcy wyjmują je jako losy. Czyja laseczka komu (z czyjej 
czapki) się wyjmie, ten będzie z tą (dziewką) tańcować w dzień 
św. Jana [Noc Kupały]”22.  

Są wiadomości, że Noc Kupały traktowano jako czas, kiedy 
w świętowaniu i zabawie biorą udział wiedźmy. Oto opis z XIX 
wieku: „W wilię św. Jana [Noc Kupały] w Ziemi Malborskiej 
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i Prusach Zachodnich (i w nizinach) palą na najwyższym punk-
cie w polu za wsią beczki od smoły, ustawione wysoko na drągu 
słomą owiniętym, który zapalają. Chłopaki (fornale) z kijami 
umaczanymi w smole biegają, kręcąc i machając tymi kijami, 
żeby ogień rozszerzyć, naokoło tej beczki. Gdy ognie opadną, 
skaczą przez nie. Palą oni te ognie dla czarownic, które wówczas 
tańczą w najlepsze (ale nikt ich nie widzi). Krzyczą: hu ha!”23. 
Wiedźmy (w tekście: „czarownice”) nie były wśród dawnych Sło-
wian – po raz kolejny na to wskazujemy – waloryzowane nega-
tywnie. Zauważmy: coś się działo w sposób w pełni akceptowany 
społecznie. Po zlikwidowaniu tych rytuałów młodzi i dorośli nie 
mają okazji – usankcjonowanych społecznie i religijnie – do 
zdrowego, harmonijnego wyżycia się. 

I kolejne przybliżenie tego świętowania:  
Tańcujcie na dworze 
Aż do rannej zorze, 
Aże do świtania, 
Ale nie bez grania. 
Dalej dudarzu teraz brzmij, 
Niechaj nasze pole grzmi, 
A ty włodarzu pilnuj dudarza, 
Boć to powinność pana włodarza. 
A na murawie stoi beczka piwa 
Skaczże Kasiu skaczże, pókiś jeszcze żywa. 
A wy chłopcy pożar palcie 
I z dziewkami sobie skaczcie: 
Kładźcie świrkowe, 
Drzewa cisowe –  
Niechaj bęben przybija 
A wesoło wywija –  
Boć wieczór krótki 
Palmy sobótki24. 
Ten utwór cytujemy, by między innymi ukazać instrumenty 

używane podczas świętowania: dudy i bęben. Sam termin „so-
bótka” jest późny („sobota” nie jest słowem pochodzenia prasło-
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wiańskiego), pochodzi prawdopodobnie od faktu, że wielkie ogni-
ska palono w sobotę. 

A oto ostrzeżenie i zarazem napomnienie, które odnotowano:  
„Kto na sobótce nie będzie, 
Główka go boleć wciąż będzie”25. 
Dlaczego? Dlatego, że Noc Kupały to święto rozluźnienia 

w ciągu roku, i to rozluźnienia największego. Kto nie potrafi się 
rozluźniać, kto zachowuje sztywność, ten kumuluje w sobie na-
pięcia psychosomatyczne i żegna się z elementarnymi wyznacz-
nikami poczucia szczęścia. A od napięć psychosomatycznych 
„główka go boleć wciąż będzie”; co więcej, taka główka będzie 
wymyślać rzeczy szkodzące życiu – życiu swojemu i innych ludzi. 
Dojrzałość religii dawnych Słowian w tym punkcie (dojrzałość 
naturalnie spotykana we wszystkich religiach ludów pierwot-
nych, plemiennych i ludów zaawansowanych cywilizacyjnie, ale 
mających religie niezwracające się przeciwko naturze ludzkiej) 
polega na tym, że opracowała sposób unikania tak wielce przy-
krego procesu. Nie idzie o byle wyżycie się, lecz o rozluźnienie 
w obrębie religii, częściowo kontrolowane społecznie, usankcjo-
nowane tradycją, a więc nieprowadzące do zachwiania życia spo-
łecznego i do agresji. 

W książce takiej jak ta możemy sobie pozwolić na bardziej fi-
lozoficzne interpretowanie Nocy Kupały. Jest to krótki czas, 
podczas której wszystko „kupi się”, skupia się, jest razem. Zgro-
madzenie: mężczyzn i kobiet, dnia i nocy, Ziemi i Nieba, wiosny 
i lata, sił przyrody, śmiertelności i nieśmiertelności, bogów, bo-
giń, demonów, zadowolenia, radości, i nie może zabraknąć du-
chów przodków. Można się wyrazić: Noc Skupiskowa. Dajemy 
się wieść rdzeniowi słowa „Kupało”. W starorosyjskim 
i staropolskim „kupit”, „kupić” znaczy zbierać się, gromadzić; np. 
„idziemy kupą” to – idziemy razem26. Łączenie słowa „kupało” 
z łacińskim „cupido” znaczącym pragnienie, pożądanie, głównie 
miłosne, nie jest bezzasadne, jednak jest powierzchowne (samo 
znaczenie łacińskiego słowa, podane wyżej, jest późne, już zawę-
żone co do swojego zakresu; można sądzić, że słowiańskie słowo 
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„Kupało” i łacińskie „Cupido” wywodzą się z jednego słowa pra-
indoeuropejskiego). Podczas Nocy Skupiskowej celebruje się to 
co wspólne wszechbytowi na miarę tego, co lokalne, swojskie. 
Ale z dużym udziałem zabawy i radości życia. 

Stare zapiski i ludowe przekazy podpowiadają, że nazwa Noc 
Kupały występuje głównie na Rusi. Na terenach Polski popular-
na jest nazwa Kupalnocka – zwłaszcza na Mazowszu (powiąza-
nie z nazwą Kupała jest wyraźne) i Sobótka na Śląsku 
i w Krakowskiem. U Słowian południowych nazwa brzmiała: 
Kres lub Kresz (a cały miesiąc czerwiec nazywał się kresnik); 
badacze wiążą tę nazwę z krzesaniem ognia. Ognie palono na 
wzgórzach i nad wodą, najlepiej, gdy wzgórze i woda były koło 
siebie, ale też na skrajach lasów, miedzach, drogach, nieuro-
dzajnych polach, na ugorach; w każdym razie poza gruntami 
uprawnymi. Zachował się początek starej pieśni z Mazowsza, 
z okolic Złotoryi nad Narwią: 

Tam na górze ogień gore – 
nocel moja, kopiel moja. 
Na tej górze dwoje drzewa – 
nocel moja, kopiel moja. 
Jedno drzewo, boże drzewo 
nocel moja, kopiel moja… 
Czy zwrot „nocel moja, kopiel moja” znaczy: nocka (mojej) 

kąpieli? Tak przypuszcza Zygmunt Gloger. Stare przekonanie 
mówi, że nie powinno się kąpać w wodach przed przesileniem 
letnim. Być może warunkiem bezpiecznej kąpieli był właśnie 
rytuał oczyszczenia przez pierwszą kąpiel i przez ogień (dodaj-
my, że dopóki ziemia była „nieogrzmiona”, czyli do czasu przesi-
lenia, odradzano na niej siedzieć lub leżeć). A co znaczy, że jedno 
drzewo jest „boże”? Chyba szło o powiązanie – poprzez ogień – 
tego co boskie z tym co zwyczajne. 

Oto fragment podobnej pieśni, również z Mazowsza, z okolic 
Łomży:  

Koła Jana, koła Jana – 
nocel moja, kopiel moja. 
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Tam dziewczęta się schodzili – 
nocel moja, kopiel moja. 
Sobie ogień nałożyli – 
nocel moja, kopiel moja. 
Tam ich północ ciemna nasła – 
nocel moja, kopiel moja…27 

Przypomnijmy, że woda to dla Prasłowian pierwiastek zwią-
zany z kobiecością, ogień – z męskością. Obrzęd trwał do świtu. 
Tak było na terenach Polski jeszcze w XVI wieku, o czym pisze, 
żyjący w tamtym czasie, Jan Kochanowski: 

Dziś przyszedł czas, że na dworze, 
Mamy czekać ranej zorze. 
Tak to matki nam podały 
[…] 
A teraz ten wieczór sławny 
Święcimy jako zwyczaj dawny, 
Niecąc ognie do świtania, 
Nie bez pieśni, nie bez grania!28   
Zauważmy, kto przekazywał tradycję tego święta: matki. 
Dziewczęta i chłopcy szukali w tę noc ziela mającego zapew-

nić powodzenie i dobrobyt. Jedna z formuł wypowiadanych przez 
dziewczęta brzmiała: „Nasięźrzale rwę cię śmiele, pięcią palcy, 
szóstą dłonią, niech się chłopcy za mną gonią”.  

Święto Kupały było rzeczywiście czasem niemałej swobody, 
i dla mężczyzn, i dla kobiet. Potwierdza to kolejny przykład jego 
obchodzenia, w Pskowie w 1505 roku (a więc jeszcze przed rzą-
dami Iwana Groźnego): „W tę świętą noc o mało nie całe miasto 
wpada w zamęt, i po wsiach zaczynają szaleć na bębnach, pisz-
czałkach i na strunowych instrumentach, we wszelkich nieprzy-
stojnych igrzyskach szatańskich, w klaskaniu i pląsaniu; kobiety 
i dziewczęta potrząsają głowami, z ust ich wydobywa się obmier-
zły krzyk, wszelkie wstrętne diabelskie pieśni, wiercą zadem, 
nogi skaczą i przytupują; tu jest wielki upadek mężczyzn 
i chłopców, tu jest ich rozpustne przyglądanie się, jak się miota-
ją kobiety i dziewczęta, tu także dla zamężnych kobiet pohań-
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bienie, a dla dziewcząt utrata dziewictwa”29. Aby dotrzeć do 
rdzenia przekazu, trzeba znów ominąć użyte w nim silnie nega-
tywne przymiotniki. Używano więc w Rosji bębnów, fletów 
i instrumentów strunowych. Kobiety w Rosji, na Białorusi 
i Ukrainie cieszyły się większą swobodą niż w Polsce, na Słowa-
cji czy w Czechach. Prawosławie mniej autorytarnie 
i kontrolująco ingeruje w życie osobiste kobiet niż katolicyzm 
i protestantyzm30. Poza tym Rosja, Białoruś i Ukraina leżały 
geograficznie dalej od Zachodu z jego oficjalną kulturą, która 
najpierw dokonywała filozoficznej i religijnej wiwisekcji na 
mieszkańcach krajów bliższych, buforowych (Polski, Czech, Sło-
wacji, Słowenii, Chorwacji i Połabszczyzny).    

W obrzędzie Nocy Kupały prym zdawały się wieść kobiety, 
jedno z kolejnych potwierdzeń znajdujemy w pieśni „W dzień 
świętojański”: 

Dawnoć to pono i przez rody mamy,  
że z dziewczętami chłopcy się kochały. 
Na nic się nie zda sam sok bez drzewiny, 
Tak też i chłopiec bez dziewczyny31.  
Zwracamy uwagę na zwrot „rody mamy”. 
O tym, że ta czy inna Słowianka lubiła poswawolić sama 

z siebie (czyli bez szczególnego namawiania drugiej strony), jest 
pod dostatkiem przekazów ludowych (natomiast wytwory tzw. 
wyższej kultury, jak i ona niemal cała, są już w dużym zakresie 
modelowane według niesłowiańskiej hierarchii wartości). Żony 
nie były bardzo zazdrośnie pilnowane przez mężów. Przykładem 
kolejna pieśń: 

Kto mężatki kocha, 
Szelążka nie straci, 
naje się, napije 
jeszcze mu zapłaci32. 
Lub: 
Jak wskazali, tak to prawda, 
Że ja jestem dziewka sławna. 
I do kuchni, i do pola, 
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I do chłopów, hotta droła! 
 
Z chłopcami ja tańcowała, 
Gorzałkę po kwarcie brała, 
Sera kopę, faskę masła, 
Bo ja siebie z niemi pasła. 
 
Dalej chłopcy poskakujcie, 
Gorzałeczkę popijajcie. 
Jedzcie chłopcy sera, masła 
Bo ja sobie dziewka krasna33.  
 
Lub: 
Oj da moja matulu [teściowo] 
da moja stara babo 
oj dałaś mi córunię 
da co świątek słabą. 
 
Oj w domu nie usiedzi 
da gościniec (karczma) jej miły –  
a bodaj cię pieruny 
da razem z nią biły!34. 
Naturalnie taki styl życia odpowiadał tylko części Słowianek. 

Nam idzie tutaj o zwrócenie uwagi, że taki styl życia był 
w ofercie tej kultury. Był też w ofercie styl życia – mocniejszy, 
bardziej wpływowy – w zupełnym spokoju i w wierności małżeń-
skiej. Zdarzało się bicie żon, niekiedy zapewne też zabicie 
współmałżonka. Kultura nie tłumiła swobody w dojmujący czy 
w ostry sposób. Nietrudno się domyślić, że mężczyźni 
i starszyzna cenili sobie wierność żon i „dobre” prowadzenie się 
kobiet, jednak nie było jednej normy obowiązującej je wszystkie. 
Trzeba przypomnieć o prawidłowości: dawni Słowianie żyli 
w kręgach terytorialno-sąsiedzkich i plemiennych. W takich 
kręgach ludzie znają się wzajem i potrafią przewidywać wzajem 
swoje zachowania, przez co czują się względnie bezpiecznie 
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w obliczu innych. Podobna swoboda w społeczeństwach ponad-
plemiennych narażona jest na spore zagrożenia ze strony osob-
ników agresywnych i psychopatycznych. I jeszcze ilustracja uka-
zująca realistyczne patrzenie na życie płciowe:  

Puść mnie dziewczyno, na łóżko, 
dam ci czerwone jabłuszko. 
Chodzi dziewczyna po łączce, 
nosi dzieciątko na rączce. 
 
Matula ij się pytała, 
skąd to dzieciątko dostała, 
Nie je to z cyny nie z gliny, 
jeno z kochania dziewczyny35. 
Nie przeszkadzało to jednak powtarzać mitu o przynoszeniu 

dusz dzieci przez ptaki i zapładnianiu przez wodę (o czym pisali-
śmy). 

Baczono na ciągłość międzypokoleniową w aspekcie życia 
płciowego, co możemy wyczytać ze słowackiej pieśni zarejestro-
wanej w XIX wieku:  

„Marysiu buzi daj! 
Mamusi nie pytaj! 
Mamusia tak robiła, 
Gdy sama młodą była”.  
Dawni Słowianie waloryzowali pozytywnie odniesienia ludzi 

do zwierząt, dokładniej mówiąc, do wybranych zwierząt. Dotyczy 
to zwierząt obojga płci. Na przykład niektórzy bohaterowie po-
dań mają nazwiska Suczycz bądź Suczyc, co oznacza z matki 
suki (na przykład suki Žvoruny). Są też Bykowicz – z ojca by-
ka36. Każdy wie, że założyciele Rzymu, Romus i Romulus, byli 
wykarmieni przez sukę wilka. Występujące dziś przekleństwo 
„sukinsyn” jest późnym nabytkiem, powstałym w trakcie dewa-
luowania religii i kultury dawnych Słowian. Spytajmy półżar-
tem: czy ten, kto używa tego przekleństwa w złości lub nienawi-
ści wobec innych, nie poświadcza o sobie samym, że nie umie 
normalnie odnosić się do zwierząt? 
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* 

Są podstawy, by sądzić, że dla dawnych Słowian znaczną rolę 
miała symbolika pierścienia i rogu, jak również wianka – wraz 
z płonącą drzazgą bądź kagankiem, później świecą – puszczane-
go na wodzie; a w najdawniejszych czasach być może pierścień, 
róg i wianek umieszczano na ziemi, w domostwie, na drzewie37. 
Na posągu Światowida-Świętowita ze Zbrucza wyryto pierścień 
i róg. W pieśniach jest wiele śladów i aluzji do „wianeczka”: wia-
neczek oddać, stracić, przehulać, zatrzymać (z punktu widzenia 
mężczyzny: wziąć, dostać itp.); i nie są one opatrywane przycięż-
kawym moralizowaniem. Wianeczek był częścią zabawy w życie 
płciowe. Wianek ma niewątpliwie związek z pierścieniem 
i z obrączką. Wianki, pierścienie (obrączki) i rogi są zbyt czę-
stym motywem w folklorze słowiańskim, by nie dopatrywać się 
w nich dalej idących sensów i symboliki. 

Tropu dostarczają pieśni ludowe. Przytoczmy fragmenty 
dwóch: 

Towarzyszyły mi dwa jelenie, 
miały na rogach pierścienie. 
Oraz: 
Przychodziły lwy, jelenie, 
wszystko lasowe stworzenie. 
Nawiedzały pannę młodą, 
dziwiły się nad urodą. 
 
I sarny się poschodziły, 
cztery wianki przynosiły, 
a ona im za te wianki 
wdziewa na rogi pierścionki. 
Za to, co ją odwiedzały, 
te pierścionki odbierały38.   
Te pieśni, szczególnie druga, nie są zwykłymi przyśpiewka-

mi, one niosą nieco zakamuflowany, ale daleko sięgający sens. 
(„Lew” jest obcy i nie jest „lasowym stworzeniem”, trzeba przy-
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jąć, że został dodany spontanicznie i później. Aczkolwiek Sło-
wianom żyjącym blisko Morza Czarnego mógł być znany). Na 
wsiach i w miasteczkach w Polsce, Słowacji i Czechach, a także 
Białorusi i Ukrainie jeleń z pierścieniami na rogach był, do dru-
giej połowy XX wieku (czyli do czasu nasilenia się ekspansji kul-
tury zachodniej po 1990 roku), zadziwiająco częstym 
i ulubionym motywem makatek i kilimów. Zawieszano je nad 
siedziskami (w XX wieku najczęściej nad wersalkami i fotelami), 
w kuchniach, niekiedy w sypialniach. Ten przykład przypomina, 
że trzeba też uwzględnić pierścionek narzeczeński i obrączkę 
małżeńską.  

Jeśli weźmiemy pod uwagę pochodzenie indoeuropejskie 
Prasłowian i jakąś paralelę z religią Indii, to wolno 
w starosłowiańskim pierścieniu/obrączce i rogu dopatrywać się 
związku z indyjską symboliką połączenia boga kosmicznego 
(Śivy) z żeńską energią kosmiczno-ziemską (Śiakti), szerzej: hie-
ros gamos. Trudno znaleźć inny, bliższy znaczeniowo zestaw 
mityczno-magiczno-symboliczny. Indyjska (czy może również 
prasłowiańska) koncepcja metafizyczna, którą omawiamy, jest 
naturalnie w dużym stopniu uogólnieniem obserwacji życia 
płciowego, ale może jest też w jakimś stopniu przeczuciem, 
przedstawieniem i nazwaniem nieodgadnionego wpływu 
wszechbytu (bądź bardziej po słowiańsku: Dziejby) – piszemy 
o tym, by przypomnieć, że w tej książce nie przyjmujemy tylko 
naukowego i racjonalistycznego punktu widzenia. Należy jeszcze 
spytać, czy prasłowiańską symbolikę pierścienia i rogu można 
zawęzić do indyjskiej paraleli, czy też nie. Odsłania się tu pole 
do ciekawych dalszych badań i przemyśleń. 

 
 

4. Wsparcie dla doznawania szczęśliwości 
Czy dawni Słowianie stworzyli teorię szczęścia? Teoria dla 

teorii nie była im potrzebna. Koncentrowali się na tym, co przy-
nosi zadowolenie w życiu, witali każdy łut szczęścia, doznawali 
szczęścia bezpośrednio dostępnego, nie w zapowiedziach, lecz 
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dostępnego w danym miejscu i w danym czasie. Mieli więc teorię 
szczęścia, tylko nie różniła się ona od samej praktyki; czyż nie 
jest to teoria szczęścia godna pozazdroszczenia? Szukali jednak 
wsparcia w tym co ponadludzkie. Ciśnie się na usta czysto zdro-
worozsądkowe pytanie: czy może istnieć lud, który mając wielu 
bogów i bogiń, nie miałby bogini/boga odpowiedzialnego za 
szczęście?  

Wiemy, że Wieleci mieli boginię szczęścia i dobrego spełnia-
nia wróżb. Wzmiankuje o niej anglosaski kronikarz William 
z Malmesbury w książce napisanej około 1120 roku „Gesta Re-
gum Anglorum”39. Opisał on obrzęd wyroczni dotyczącej przy-
szłego urodzaju. Kapłani używali miodu pitnego (hydromellum), 
który był przechowywany w rogu będącym częścią posągu bogini. 
William przypisał tej bogini rzymskie imię Fortuna. A obrzęd 
umiejscowił w plemieniu Luciów40. To przypisanie może być za-
sadne. Sądzimy, że Słowianie mieli boginię szczęścia i spełnienia 
dobrych wróżb. Ponieważ nie znamy jej oryginalnego imienia, 
musimy się (póki co) zadowolić imieniem Fortuna. Za odczyty-
waniem przekazu Williama z Malmesbury na rzecz bogini szczę-
ścia argumentuje np. L. Słupecki41.  

Thietmar dwa razy nadmienia o tym, że Lucice (tj. Wieleci) 
nieśli na sztandarach wizerunek bogini. Dowiadujemy się o niej 
wskutek pewnego incydentu. Byli oni w 1017 roku w doraźnym 
w sojuszu wojskowym z cesarzem niemieckim. „Lucice tymcza-
sem wrócili zagniewani i skarżyli się na to, iż obrażono ich bogi-
nię. Albowiem jeden z ludzi margrabiego Hermana przebił ka-
mieniem jej wizerunek na sztandarze. Kiedy jej kapłani donieśli 
o tym ze skargą cesarzowi, otrzymali jako odszkodowanie dwa-
naście talentów. A kiedy Lucice usiłowali przeprawić się koło 
grodu warownego Bucin przez silnie wezbraną Muldę, stracili 
drugi obraz bogini”42. Trzeba skorygować kronikarza: obraz bo-
gini był rozwieszony na drzewcach (Thietmar napisał „na chorą-
gwi”, łac. vexillum, ale jak wykazali historycy, to musiał być wi-
zerunek rozpięty). Kronikarz nie podał imienia bogini, była to 
opiekunka jednego z plemion wchodzących w skład związku lu-
cickiego (ale nie głównego plemienia tego związku, tj. Redarów, 
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którzy nosili, podczas wypraw wojskowych, symbol boga Swaro-
życa). Lucice zapewne odczytali te dwa zdarzenia jako znak, że 
niepotrzebnie weszli w sojusz z Niemcami przeciwko innej gru-
pie Słowian, i mogli sobie powiedzieć, że i tym razem bogini była 
mądrzejsza od jej wyznawców. 

Sądzimy, że jeśli nosili wizerunek bogini na swoich sztanda-
rach, idąc na wojnę, to liczyli na szczęście i na dobre spełnianie 
wróżb. Bogów ściśle wojowniczych mieli innych, choćby Swaroga 
i Swarożyca czy Peruna. To przecież marzenie każdego – mieć 
szczęście po swojej stronie. 

 
Wsparcia dla doznawania szczęścia upatrywali też Słowianie 

w postaci boga Welesa. To nie musi zaskakiwać. Powiązania 
boga bogactwa z bogiem podziemia występują u ludów indoeuro-
pejskich, na przykład grecki Plutos jest bliski bogu podziemia 
Hadesowi. W „Latopisie” Nestora nadmieniono, że Weles jest 
bogiem stad bydła, a więc obfitości. Długo, do dziś zachowują-
cym się tego śladem jest postać tura (turonia). Tur przynosi do-
bra od Welesa. 

Ślad znajdujemy w bardzo ważnej – niemal wszyscy badacze 
są co do tego zgodni – pod względem obrzędowym pieśni „Na 
kolędę w Nowym Mieście Korczynie”: 

… I zobaczyła [pani] zwierza tura, 
zwierza tura, co złote różki ma. 
I zawołała na służków swoich: 
„Służkowie, wstańcie! 
Koni siodłajcie! 
Będziecie gonić zwierza tura, 
zwierza tura, co złote różki ma”. 
Służkowie wstają, 
koni siodłają. 
I dogonili zwierza tura, 
zwierza tura, co złote różki ma. 
 
„Gdzież tego tura podziejemy? 
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Złote różki mu pozbijamy, 
w komnateczce powbijamy; 
w komnateczce, we ścianeczce.  
 
Cóż na tych różkach wieszać będziemy? 
Rysie, sobole, przepyszne stroje, 
nahajeczkę i szabeleczkę. 
Jej mości pioseneczkę, 
a nam kolędeczkę”43. 
„Złote różki” ma zwierzę mityczne, nierealne. Róg tura to róg 

obfitości. Do najstarszego rytuału zapewne należało gonienie 
tura, by odebrać mu dary Welesa. Do XIX wieku przetrwało już 
tylko oprowadzanie tura po wsi.  

W tej pieśni kolędowej osobą pozyskującą coś od tura jest 
pani ze dworu, stąd: skóry, stroje itd. Chłopi pozyskiwali od tura 
coś na miarę swoich potrzeb. Zaznacza się podział: „Jej mości 
pioseneczkę, / a nam kolędeczkę” – dla dworu piosenka, dla ludu 
kolęda – a raczej, by użyć lepszej nazwy: szczodrówka, czyli 
pieśń wchodząca w skład starego obrzędu słowiańskiego (w czas 
święta Szczodrych Godów i w czas tuż po nim).   

Inna pieśń, „Pieśń o turze na kolędę” zawiera słowa: 
Turajze, turaj, turasku, 
bez tę góreckę do lasku. 
Turajze, turaj, mój turze 
zjadłeś mi siana dwie furze 
wypiłeś mi wody dwa stawy  
narobiłeś mi zabawy44.  
Nie idzie tu o zwykłe poruszanie się byka czy wołu 

w zaprzęgu, tur jest rozumiany mitycznie i w czas obrzędu kolę-
dowego bądź szczodrowego. Tur jest wielki w wyobraźni, na 
przykład zjada dwie fury siana, wypija dwa stawy wody. Roznosi 
dary i dobra od Welesa na swoim grzbiecie, rozrzuca je swoimi 
kopytami, przynosi zabawę – na szczęście!   

I jeszcze przykład motywu bogini towarzyszącej obrzędom 
szczodrowym pochodzący z pieśni „W Korczynie na kolędę”: 
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A na morzu, na czerwonym  
rybacy siatki zarzucają. 
Cóż dobrego załowiono? 
Złoty pierścień załowiono. 
 
Przez ten pierścień woda bieży, 
pod tą wodą trawa rośnie, 
po tej trawie chodzą pawie, 
a te pawie panna pasie. 
Pawie pasie, piórka zbiera, 
piórka zbiera, wianki wije, 
wianki wije, złotem szyje; 
dary słała, komu chciała45.  
Tam były złote rogi, tu – złoty pierścień. Jest to pierścień 

magiczny. Złota nić do szycia – także. Wydaje się, że tą boginią 
była Marzanna. Można o tym wnosić z powiązania postaci kobie-
ty z wodą, z tym, że jest panną, która pasie pawie, 
i z powiązania z obrzędami kolędowymi/szczodrowymi, czyli 
z Welesem. O tym ostatnim powiązaniu można wnosić między 
innymi ze wzmianki Thietmara: „miesiąc luty poganie czczą 
przez ofiary oczyszczające oraz stosowne dary zewsząd znoszone 
i który wynosi swe miano od boga podziemnego”46. Kronikarz nie 
wymienił bogini związanej z bogiem podziemnym prawdopodob-
nie celowo, on programowo omijał informacje o boginiach. A od-
nośnie tekstu Thietmara – nie musiał być to tylko luty, lecz tak-
że marzec (zależnie od danego plemienia – na Połabiu przedwio-
śnie przychodziło wcześniej niż na Rusi). Czcili boginię i boga, 
a miesiąc wraz z nimi. Istotny jest motyw daru.  

I jeszcze aluzje do bogini z późniejszego okresu – w „Kolędzie 
w Sandomierskiem”: 

Przede wroty kamień złoty, 
nadobna Marysia siedzi na nim, 
Z lelij wianek w zimie zielony! 
[…] 
Ze złotem wianeczek przywdziewuje, 
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Bo się jej najmilszy przypatruje. 
Z lelij wianek w zimie zielony!47 

Wyraziliśmy się „aluzje”, tak, to jest pieśń jakoś przez wieki 
przetworzona, dodano na przykład imię „Marysia” (na ile jest 
ono indoeuropejskie, niełatwo orzec), jednak te aluzje są czytel-
ne. O magii przypomina w tej pieśni to, że pomimo zimy wianek 
jest zielony. Tym „najmilszym” mógł być zarówno mężczyzna, 
jak i Weles. 

Zastępnikiem pierścienia, o którym pisaliśmy wyżej, była 
podkowa48. Jest rzeczą prawdopodobną, że właśnie z tego ciągu 
skojarzeń, mitów i magii wywodzi się wiara, że podkowa zawie-
szona nad drzwiami przynosi szczęście.  

Dużo do poczucia szczęśliwości wnosiła Natura-przyroda; 
tym bardziej, że wtedy nie koncentrowano się na niektórych za-
grożeniach dla jednostki pochodzących od przyrody, jak to robi 
się w dzisiejszej cywilizacji zachodniej (lęk przed bakteriami, 
pasożytami, kwaśnymi deszczami itd.). Dawni Słowianie potrafi-
li wchodzić w swoisty stan umysłu i psychiki, który można na-
zwać współpłynięciem, o którym już pisaliśmy, 
i współkołysaniem z Naturą-przyrodą. Oto jedna z ilustracji 
współkołysania pochodząca z pieśni ludowej znad Wołgi:  

Ku uciesze dobrego Siemiona 
Kołysze się zboże polne; 
Ku uciesze polnego zboża 
Kołysze się czarny las; 
Ku uciesze czarnego lasu 
Kołysze się dobry Siemion49.     
Znajdując się w tym stanie, postać (Siemiona) nie rejestruje 

swojego oddzielenia od łanów zbóż, od lasów, które kontempluje. 
Ogarnia ją poczucie szczęśliwości.  

Zatrzymajmy się jeszcze raz przy kwestii hieros gamos. Ko-
lejną wskazówką na występowanie tego kompleksu mityczno-
magiczno-symbolicznego są święta przesilenia  zimowego. Za-
stanawiająca jest ich nazwa: Gody (Szczodre Gody, Godne świę-
ta). W języku staropolskim słowo „gody” występowało często 
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w zestawie: „gody weselne”. W XVI-wiecznej polszczyźnie „gody” 
uznawano za synonim „swadźba”, „wesele”50, spotyka się w XVI 
wieku zwroty „wesele małżeńskie albo gody”51, do dziś zaś uży-
wany jest zwrot: urządzać długoletnim małżonkom „srebrne, 
złote… gody”. Inne znaczenia to: biesiada, zabawa, uroczystość, 
a także radość, dobry byt, szczęście, przyjemność, wreszcie: rok, 
czas. Nie mogło chodzić dawnym Słowianom tylko 
o biesiadowanie – tego mieli pod dostatkiem w różnych porach 
roku. Jeśli weźmie się pod uwagę używaną do końca XIX wieku 
nazwę „Godne święta”, to tym bardziej widać, że „godne” nie 
znaczy „uczta”, „uroczystość”, lecz coś dodatkowego. W XVI-
wiecznym słownictwie spotykane są zwroty „święte gody”, „nie-
bieskie gody”, „chwalebne gody”, „anielskie gody” (te zwroty są 
związane z tradycją chrześcijańską, ale większość słów jest sta-
rosłowiańska). I przywołajmy jeszcze ostatnie z wyliczonych 
znaczeń interesującego nas tutaj słowa: czas. Chodziło więc pod-
czas Godów najprawdopodobniej o czas odnawiania zaślubin 
Słońca (Nieba) i Ziemi52, a także oczywiście o związaną z tym 
radość życia i oczekiwanie od Nowego Słońca wsparcia dla przy-
szłych obfitych plonów. 

 
 

5. Humor zwyczajny i humor metafizyczny 
Dawni Słowianie mieli poczucie humoru całkiem pokaźne. 

Lubili się bawić angażując nie tylko ciało, lecz i umysł. Zwłasz-
cza lubili humor prowokujący do przyjemnego, niewysiłkowego 
myślenia. Przykład: 

Szewczyku, szewczyku, 
dobry rzemieślniku, 
zróbże mnie trzewiczki  
z wołowego ryku. 
 
Jać trzewiczki zrobię 
z ryku wołowego, 
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ty mnie nici naprządź 
z deszczyku drobnego. 
 
Jać nici naprzędę 
z deszczyku drobnego, 
ty mnie łóżko uściel 
wśród morza bystrego. 
 
Jać łóżko uścielę 
wśród morza bystrego, 
ty się na nim połóż, 
nie dotykaj się go53.   
Te zestawy niemożliwych rzeczy były bardziej humorystycz-

ne i brzmiały bardziej wyrafinowanie dawniej; dziś animacje 
komputerowe, filmy, powieści przyzwyczaiły nas do częstego 
zajmowania się tym co niemożliwe, przez to już nam ono spo-
wszedniało. 

Jeszcze jeden tego rodzaju przykład: 
Oj a gdzież ten krzywy Jan, 
co chodził z toporem, 
kijanką się opasywał,  
podpierał się worem? 
 
Miał on studnią za piecem, 
czerpał ją przetakiem; 
ryby łowił grabiami, 
ptaki strzelał makiem. 
 
Sikorka się ocieliła 
za piecem na grzędzie, 
łyse cielę urodziła, 
kto wie co to będzie. 
 
Biegła liszka przez owies, 
ułowiła śledzia; 
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padła igła do morza, 
zabiła niedźwiedzia. 
 
Wisła nam się zajęła [ogniem], 
ryby pogorzały, 
osmalone szczupaki, 
do lasa fruwały54. 
 
Inny przykład: 
Chodziłam sobie po tandecie [po targu] –  
moj kogutku, przedam cię. 
Czy cię przedam, czy nie przedam, 
to cię przecie darmo nie dam. 
Wyobraźmy sobie kobietę chodzącą po jakimś targowisku 

z kogutem pod pachą. Nudząc się lub poddając się porywowi 
chwili tworzy niewyszukane wersety, które przynosi do domu. 
Aby kobieta tak czyniła, musi mieć wsparcie w nawyku wynie-
sionym z kultury, w której się wychowała (współczesna kobieta – 
jeśli włoży słuchawki do uszu i włączy odtwarzacz z gotową mu-
zyką – nic takiego do domu nie przysienie; pozostaje jej być 
biernym odbiorcą cudzych produktów, za które płaci nie tylko 
pieniędzmi…).    

A teraz wyobraźmy sobie wieśniaka jadącego na koniu do 
wybranki. Zwraca się do podków na końskich kopytach, które 
uderzają o kamienie, aż niekiedy się iskrzy:  

Podkóweczki, dajcie ognia, 
bo dziewczyna tego godna. 
A czy godna, czy niegodna, 
podkóweczki dajcie ognia!  
Dobierano – z łatwością zdradzającą powszedniość – przy-

domki, które często były przynajmniej lekko humorystyczne. Co 
ciekawe – wnioskując z literatury – prawie nieznane są przy-
padki, by komuś przydomek nie odpowiadał. Na przykład: Oba-
łuduj, Mrugacz, Powsinoga, Żeżuja, Kołdun, Szczypidło, Skwier-
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czypała. 
 
Jak to czyniły ludy, w których jednostki nielubiące życia 

płciowego nie narzucały swojego nielubienia pozostałym, dawni 
Słowianie sprawy płciowe okraszali humorem. Pierwszy przy-
kład:  

Niewola była Jadwidze, 
poszła do bora po rydze. 
Jak rydza tego znalazła, 
ledwie spod niego wylazła. 
 
Oj rydzu, rydzu, mój ty pan, 
słodszy u ciebie korzeń, niż ty sam. 
Będę ciebie smażyła w oleju, 
żebyś się nie skurczył, złodzieju. 
Nazwano tu paralele: rydz – mężczyzna, korzeń – fallus, olej 

– soki intymne kobiety.  
Kolejny przykład: 
Szła dziewczyna po wodę, łabędzia ujrzała 
i mocno się jego postaci dziwowała. 
Przyszedłszy do domu, mocno się pytała: 
„Co by to był za ptaszek, com ja go widziała?” 
 
Jeśli z długą szyją i z czerwoną głową –  
jest to, miło-wodny ptak, łabędziem go zowią. 
Jak zobaczy na studzienkę, to wyciąga szyję, 
Jak on wodę pije – wszystką głowę skryje. 
„Jam się go bojała, fartuszkiem nakryła, 
by mnie wody nie zmącił, nogim rozłożyła”.  
Zwrot „miło-wodny” przypomina o tym, że kobiecość kojarzo-

no z wodą. Słowo „studzienka” wiedzie wyobraźnię dalej… Ma-
my też tutaj ilustrację traktowania łabędzia, ze względu na jego 
długą szyję, jako jednego z symboli fallicznych. 

A czy następny przykład, którego bohaterem jest parobek, 
nie jest dowcipny? 
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Spod Grójca ja parobeczek, 
nie mam szczęścia do dzieweczek. 
Ale one szczęście mają, 
same do mnie przybiegają”55.  
Żartowanie z życia płciowego unaocznijmy jeszcze słynnym 

doniesieniem pierwszego arabsko-muzułmańskiego podróżnika 
do krajów Słowian środkowych i zachodnich, Ibrahima ibn Ja-
kuba: „A kiedy małżonek poślubi dziewczynę i znajdzie ją dzie-
wicą, mówi do niej: «Gdyby było w tobie coś dobrego, byliby cię 
pożądali mężczyźni i z pewnością byłabyś sobie wybrała kogoś, 
kto by wziął twoje dziewictwo». Potem ją odsyła i uwalnia się od 
niej”56. Wyobraźmy sobie, jak duże oczy musiał zrobić Ibrahim 
ibn Jakub, kiedy mu jakiś Słowianin opowiedział, jak to sło-
wiańscy mężowie odsyłają świeżo zaślubione żony z rzeczonego 
powodu. W zacytowanej relacji jest i drugi akcent śmieszny: 
akurat ów mężczyzna byłby tym, który spełnia warunki, 
o których sam mówi, czyli opowiadający Ibrahimowi Słowianin 
wykazywał też autoironię. 

Humorystycznością jest opatrzone utyskiwanie mężów na 
żony: 

Z tamtej strony Hrynia 
sowa wodę pije, 
nieszczęśliwa godzina: 
żona męża bije! 
Jako bije, tako bije, 
On się jej nisko kłania: 
„już ci będę dobry”. 
 
Poszła ona do karczmy, 
a ty mężu, siedź w domu, 
patrzaj kur i kokoszy, 
niech ich kania nie płoszy! 
 
Nieszczęśliwa ta kania, 
wpadła ona z rana, 
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wpadła ona z góry, 
popłoszyła wszystkie kury. 
 
Przyszła żona do domu, 
nic nie mówiąc nikomu, 
wzięła męża za włosy: 
„nie tak patrzeć kokoszy!” 
 
Biedny mąż aż zbladł, 
Ledwo do sąsiada wpadł: 
„ach, mój miły sąsiedzie, 
czy taka żona u ciebie?” 
 
„Ach, mój miły kumie, 
jeszcze gorsza u mnie; 
cztery woły przepiła, 
jeszcze i mnie nabiła. 
 
Krzyczała, wrzeszczała, 
cztery kije złomała, 
z innymi tańczyła, 
a mnie śpiewać zmusiła!” 
Naturalnie nie jest to socjologiczny opis, jeśli już, to mężowie 

żony bijali. Ta pieśń została stworzona ku rozśmieszeniu. I 
przykład ukazujący drugą stronę. Narzeczony zwraca się do 
przyszłej żony: 

Nie będziesz u mnie cebrem wody nosić, 
będziesz miała pod oczami dosyć. 
Nie będziesz u mnie drewek rąbać, 
będą one same o ciebie łamać57. 
Narzeczony obiecuje więc tylko łzy i bicie – wszyscy, śmiejąc 

się z tego, wierzą, że akurat tego nie będzie. Zaznacza się tu – 
przynoszący śmiech i wigor – rodzaj czubienia się, bez niego jed-
na płeć podporządkowuje sobie drugą i z nudów kieruje swoją 
aktywność za realizowanie jednego celu za drugim, jednego za-
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dania za drugim, aż do śmierci (również traktowanej jako cel lub 
zadanie). 

Lubiane były igraszki słowne. Podajmy przykład morawskiej: 
„Ej, kameň na kameň, na kameňu kameň, a na tem kameňu 
kameň na kameňu, a na tem kameňu kameň na kameňu”58. In-
ne: „hóry hóratać” (góry górować, tj. przenosić góry z miejsca na 
miejsce); „lěto lětovati” (lato się latuje), „noč nočevati” (noc się 
nocuje) itp. 

 
 

* 
Wydaje się nam, że dawni Słowianie znali humor metafi-

zyczny, tj. zahaczający o sprawy boskości, duszy, śmierci. Zdolni 
są do niego ci, którzy mają swobodny (nierzadko okraszony do-
brym trunkiem i jadłem) dystans wobec prostych schematów 
myślenia i wierzenia, i zarazem zapuszczający się myślami 
w tajemnicę Dziejby. 

Śladu takiego humoru dopatrujemy się w trzech mitach 
o człowieku. Jeśli Czytelnik nie ma chęci spojrzeć na ten ślad 
trzeźwym okiem, niech spróbuje spojrzeć okiem lecącej miękko 
i niemal akrobatycznie jaskółki lub z punktu widzenia kreta, 
który na moment wychylił głowę ze swojego kopczyka… W Lato-
pisie zanotowano pod datą 1071 następującą opowieść: książęcy 
wojewoda Jan Wyszatycz, który był zdeklarowanym chrześcija-
ninem, wdał się w spór z wołchwami. Rzecz się działa na ziemi 
rostowskiej na Rusi. Możnowładca zadał wołchwom pytanie: Kto 
stworzył człowieka? Dla wołchwów pytania: „Skąd się wziął 
człowiek?”, „Jak pojawił się człowiek?” były pytaniami wymaga-
jącymi natężenia myślenia, ale pytanie, w którym przyjmuje się 
założenie, że istnieje konkretny „ktoś” i konkretny, jednorazowy 
akt stwarzania, musiało wydać się postawionym zbyt prosto, 
niemal po dziecięcemu. Wołchwowie mieli inną filozofię 
i teologię. Dla nich człowiek powstał wraz ze zwierzętami, rośli-
nami, z ziemią, wyłonił się z żywiołów. Jeśli wołchwowie roz-
trząsali w myśli pojawienie się człowieka, to uwzględniali nie-
małą liczbę złożonych procesów życiowych i bytowych, musieli 
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przy tym rozmyślać o niezbędności dawki śmierci, by trwało ży-
cie, o podtrzymywaniu świata środkowego nie tylko przez świat 
górny, ale i przez dolny, o sieci relacji w obrębie bytu. Można 
przyjąć, że ich rozmyślania o charakterze ontologicznym 
i metafizycznym jakoś korespondowały z indyjską Rigwedą, mo-
że były refleksem treści Rigwedy. Co pozostawało wołchwom 
odpowiedzieć wścibskiemu możnowładcy, który sądził, że „pozja-
dał wszystkie rozumy”? Prawdopodobnie jeden z nich na pocze-
kaniu obmyślił koncept: człowieka stworzył bóg Perun 
z wiechcia słomy, którym się wycierał, siedząc w łaźni parowej. 
Czyż nie jest to wyraz wybornego zmysłu dowcipu? (być może 
rozmówcy znajdowali się akurat blisko łaźni parowej). Tym bar-
dziej wołchwowie mogli tak odpowiedzieć, że w odróżnieniu od 
obrazu bóstwa jako ciągle poważnego, za którym opowiadał się 
możnowładca, bogowie, w których oni wierzyli, byli niekiedy 
skorzy do żartów, a nawet do płatania figli, szczególnie tacy byli 
Weles, Jaryło, Kościej. 

Drugi przykład pochodzi z późniejszego okresu, z kultury lu-
dowej. Lud słowiański od pewnego czasu nie mógł powtarzać 
dokładnie w starym stylu tego, co powtarzał od wieków, gdyż nie 
miał na to pozwolenia, ale w dużym zakresie jeszcze myślał po 
swojemu. Chrześcijanie ciągle przychodzili do słowiańskiego 
ludu i powtarzali swoje o tym, kto stworzył człowieka i jak to 
przebiegało: biblijny Bóg ulepił go z gliny. Lud dał na to odpo-
wiedź bazującą na prasłowiańskiej tradycji, w tym na tradycji 
humoru. Według ludu, człowieka zaczął z gliny tworzyć bóg Pe-
run. Stworzył i odstawił, by wysechł. Wtedy zbliżył się bóg We-
les, rozumiany już, pod wpływem nowej wiary, nie tylko jako 
czart, ale jako diabeł. Weles/czart/diabeł stwierdził, że człowiek 
nie został do końca stworzony, i patykiem zrobił w postaci 
z gliny kilka otworów. W ten sposób w człowieku pojawiła się 
płeć, jedzenie pokarmu i wydalanie. Twór Peruna był średniej 
jakości, czart dopiero musiał się przyłożyć, by powstał realny 
człowiek. Tak, niemało tutaj dowcipności. Wyobraźmy sobie We-
lesa/czarta/diabła jak, mając w ręku patyk, z uśmieszkiem robi 
dziurki w pewnych miejscach – „pyk, pyk, pyk”. Przedstawienie 
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takiej stwórczości Peruna było aluzją w stronę chrześcijańskiej 
wizji człowieka: człowiek ekstremalnie wstydzący się genitaliów, 
niesmakujący jedzenia i niepogodzony z rolą wydalania, nie-
zdolny do życia na planecie Ziemia i marzący o ucieczce z niej do 
nieba. Działania Welesa/czarta to wkład trzymający się bardziej 
tradycji prasłowiańskiej. A mówiąc na marginesie, człowiek bez 
płci, jedzenia i wydalania, oraz ma się rozumieć, bez używania 
narządów do tego służących, byłby kukłą lub jakimś technotwo-
rem w stylu bohaterów powieści fiction, lub ideałem anty-
życiowych ascetów i moralistów. Z tej opowieści o roli Wele-
sa/czarta wynika też, że tym samym lud słowiański, wieki po 
wprowadzeniu nowej religii, wykazywał, pośrednio, potrzebę 
starej wiary w więcej niż jednego boga, czyli snuł swoją starą, 
czcigodną nić politeistyczną. 

Dla dawnych Słowian tak, jak stypa nie wyklucza się 
z określonym typem zabawy (zob. rozdz. III, 2), tak humor nie 
wyklucza się z teoretyzowaniem na temat bogów, bogiń 
i demonów. Rozglądając się za jakimś przykładem przytoczymy 
powiastkę z Kaszub spisaną przez Kolberga o olbrzymach 
stolymach: „Stolym napotyka w polu robaczka uprawiającego 
ziemię czterema wołami, zatyka owego robaka wraz z pługiem 
i wołami za swoją rękawicę i przynosi pokazać to dziwo swojej 
matce. Robaczkiem tym był człowiek. Matka mu mówi: «Zostaw 
robaka w pokoju, on nas wytępi ze świata»”59. Odzywa się tu 
umiejętność spojrzenia dawnych Słowian na siebie jako małych; 
to charakterystyczna dla filozofii i religii Słowian umiejętność.  

 
Kiedy nie mieli już innych środków obrony przed Kościołem 

i Niemcami, potrafili zdobywać się na żarty. O jednym takim 
przypadku – z X wieku – donosi Thietmar (a musiały to być 
przypadki nierzadkie, skoro ten biskup uznał za odpowiednie 
umieścić przykład w swej szacownej, służącej również moralizo-
waniu, kronice): „Aby łatwiej nauczać powierzone swej pieczy 
owieczki, biskup Bozo spisał Słowo Boże w języku słowiańskim 
i polecił im śpiewać Kyrie eleison [Panie, zmiłuj się nad nami], 
wskazując na wielki płynący stąd pożytek. Ci nierozumni Sło-
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wianie jednak przekręcali te słowa gwoli szyderstwa na pozba-
wione sensu: «ukrivolsa», co znaczy: «w krzu stoi olsza» [u – w; 
kriv – krzew; olsa – olsza]. Dodawali przy tym: «Tak powiedział 
Bozo», gdy tymczasem on mówił inaczej”60. Thietmar nie do-
strzegł, że za tym przekręcaniem kryła się nie tylko ironia, ale 
i subtelna krytyka: Słowianie chcieli dać do zrozumienia, że to, 
co im nie odpowiadało i było im narzucane, cechowało się bez-
sensownością. W samej tej notatce Thietmara jest, mimocho-
dem, sporo humoru. Weźmy zwrot: „powierzone swej pieczy 
owieczki” – w rzeczywistości było tak, że biskup podległych mu 
Słowian wcześniej podbił, stojąc na czele własnego wojska, 
z pomocą cesarza niemieckiego Ottona II. „Wielki pożytek” – dla 
kogo? Naturalnie dla Kościoła, ale przedstawiony jako pożytek 
nie dla Kościoła (następne zdanie powyższego cytatu Thietmara 
brzmi: „Cesarz darował mu [biskupowi Bozo, a więc Kościołowi] 
kilka wsi” – słowiańskich. I zwrot: „ci nierozumni Słowianie” – 
a może jednak rozumni, tylko nieco inaczej? Lub: czy nie jest to 
przypadek, kiedy „nierozumność” jest mądrzejsza od rozumno-
ści?61 Rozumność, aby być mądra, wymaga – jak naucza filozofia 
– spełnienia bardzo wielu warunków. 

W okresie późniejszym Słowianie pozwalali sobie na humor 
i krotochwile, w których była im potrzebna postać czarta/diabła. 
Obmyślali różne sytuacje z udziałem jego postaci: wąchanie 
pierdnięć czarta/diabła wprawiające w odurzenie tak jak po za-
życiu środka halucynogennego, wyobrażanie sobie, że kobiety 
mają stosunki seksualne z czartem/diabłem, że tańczą z nim, 
unoszą się w jego towarzystwie w powietrzu, spozierając z góry 
na świat codziennych spraw, wciągali go w swoje poszukiwanie 
skarbów, czerpali przewrotną satysfakcję z przechytrzania go62. 
Nawet sprzedawali mu swoje dusze. Ich umysły mogły wpląty-
wać dusze w takie dowcipkowanie bez obciążania swojego su-
mienia – bo albo nikt nie wiedział, czym dusza dokładnie jest, 
albo jeśli przyjęto, że jest boska, to nie mogła być sprzedawana. 
Nadto nikt nie wiedział – trzymając się zdrowego rozsądku 
i choć trochę filozofując – co to jest czart/diabeł, i nikt nie wyka-
zał – dalej trzymając się zdrowego rozsądku i dalej choć trochę 
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filozofując – że czart/diabeł istnieje. Bez tak stylizowanego hu-
moru życie staje się ciężkie, ludzi opanowuje stan depresyjny 
i rodzi się skłonność do ucieczki od życia i od świata. 
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Przypisy do rozdz. X. 
 

1 Herbord, II, 14. s. 85. 
2 F. Haase, Volksglaube, s. 177. 
3 Zob. E.V. Pomeranceva, Jarilki, „Sovetskaja Etnografija”, 3, 
1975, s. 127-129. 
4 Cyt. za: A. Szyjewski, Religia Słowian, s. 119. Oto opis starszego 
świętowania wiosny – które przetrwało do XV wieku – wzięty 
z „Latopisu russkich carej”: „I tu zbiegali się na pląsy, i z pląsów 
poznawali, która kobieta lub dziewica do młodych pociąg ma, 
i ze spojrzeń oczu, i z obnażenia ramion, i z pierścieni na rękach 
pokazania, i z pierścieni wkładania w darze na palce cudze; 
a potem było całowanie z obejmowaniem się i gdy ciała i serca 
rozpalały się, spółkowali” (Latopisec russkich carej Perejasławia Suz-
dalskiego, przypis w: Powieść minionych lat, red. F. Siedlecki, Wrocław 
1968, s. 219). 
5 Herbordi Dialogus, II, 32. 
6 Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego…, s. 62. 
7 R. Zamarski, Podania i baśni ludu w Mazowszu, Wrocław 1852, 
s. 165, za: O. Kolberg, Mazowsze, w: Dzieła wszystkie, t. 24, cz. 
I, Wrocław, Poznań 1963, s. 306. 
8 Na przykład:  

Jak pojedziesz przez wieś, zdejmże magiereckę, 
pokłoń się matusi, dostanies córeczkę –  
Teraz będę wiedział, jak córeczkę dostać, 
matusię za nóżki, po gozałkę posłać (Pieśni polskie i ruskie 

ludu galicyjskiego…, s. 142).  
9 Przykład pieśni ludowej: 

Siwa gąska, siwa 
tej wody nie mąci, 
z naszego kochania 
nikt nas nie rozłączy. 
 
Siwa gąska, siwa 
w zdroju wody mąci, 
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rada ta dziewczyna, 
co z nią chłopak tańczy 
 
A jak zajaśniało, 
jak zajaśnieć miało, 
nasze kochanie 
z wiatrem poleciało” (O. Kolberg, Pomorze, t. 39, Poznań 

1965, s. 134). 
Lub pieśń ukazująca, że nie ma ideału tej jedynej, tego jedynego: 
Widziałem cię, dziewcze moje, i w naszym koszciele  
i tak mi się spodobałaś jak innych niewiele (tamże, s. 119).  
 
10 Przykład pieśni ludowej:  

Oj, chłopcy, za mną, 
póki ja eszcze panną. 
Póki ja panną była, 
tom chłopcom wygodziła. 
A teraz nie wygodzę, 
bo sama ledwo chodze 

 (O. Kolberg, Pomorze, t. 39, Poznań 1965, s. 154). Taka pieśń 
naturalnie nie oddaje w pełni realnego życia Słowian, ukazuje 
ona natomiast otwartą możliwość zawartą w ich kulturze. Jeśli 
ktoś zastanawiałby się, czy pieśni spisane przez etnografów 
w XIX wieku oddają ducha prasłowiańskości, to nasuwa się nam 
odpowiedź: nie ma innej drogi, bo jeśli te pieśni nie są chrześci-
jańskie (a nie są), to mogą być tylko z ducha prasłowiańskiego 
(przecież nie z tureckiego czy angielskiego).     
11 Relacja Ibrahima ibn Jakuba, s. 50. 
12 Przykład z opowiadania M. Gogola: „O jego gospodyni, siedemdziesię-
cioletniej babinie, mówili, że go bije; pytali kiedy się odbędzie ich wese-
le” („Szynel”, w: Utwory wybrane, Warszawa 1950, s. 237).  
13 Joannie Dlugossii Insygnia seu Clenodia, wyd. I. Polkowski, P. Żegota, 
t. 1, Cracovia 1887, s. 565-566. 
    Dołęga-Chodakowski uznaje, że znaleziony na terenie Rosji 
pod koniec XVIII wieku posążek z Poryc przedstawia Ładę (zob. 
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tegoż, O słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem, Armoryka, s. 
50, przedruk z 1835 roku). Podaje też informację, że w 1696 roku 
Wacław Potocki potwierdził, iż Łada, szlachecki herb z Podola, 
pochodzi od bożyszcza Łada (s. 15). 
14 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. II, cz. 2, s. 671. 
15 Z. Dołęga-Chodakowski, Śpiewy słowiańskie..., 110. 
16 Serbische Hichzeitslieder, Hrsg. Wolf (Vuk) S. Karadgich (Karadzič), 
Pest 1826, s. 51. 
17 Ibn Rosteh, XI, Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. II, cz. 
2, s. 39. 
18 Ibn Fadlan, 207 b, w: Źródła arabskie do dziejów Słowiańsz-
czyzny, t. III, s. 105. Relację tę pisał Arab muzułmanin, więc 
dodaje z misjonarskim zapędem: „Nie przestawałem starać się, 
aby kobiety zasłaniały się przed mężczyznami” (tamże).   
19. Zob. W. Propp, Morfologia bajki…, s. 42. 
20 Ioannis Dlugosii Annales, lib. I; Jana Długosza, Roczniki…, t. 1, s. 167. 
21 Cyt. za: U. Łydkowska-Sowina, Ludowe obrzędy i zwyczaje…, 1980, s. 
161. 
22 O. Kolberg, Pomorze, t. 39, Poznań 1965, s. 372. 
23 O. Kolberg, Pomorze, t. 39, Poznań 1965, s. 69. 
24 O. Kolberg, Mazowsze, Dzieła wszystkie t. 24, cz. I, Wrocław, Poznań 
1963, s. 350.  
25 O. Kolberg, tamże, s. 349.  
26 Przykład takiego użycia słowa z powieści z 1894 roku: biesiadnicy „z 
łyżkami w ręku kupili się dokoła stołu” (W. Sieroszewski, Na kresach 
lasów, Kraków 1975 s. 35). 
27 O. Kolberg, Mazowsze, Dzieła wszystkie, t. 28, część V, Wro-
cław, Poznań 1964, s. 92-93. W XVII, XVIII i XIX wieku (okres 
kontrreformacji i utrwalenia się jej zwycięstwa na terenie skato-
licyzowanych krajów słowiańskich) Kościół bardziej zabraniał 
świętowania Kupalnocki. Obserwujemy proces popadania tego 
święta w formę wyobcowaną. – Ludzie, głównie kobiety, zbierają 
się w tę noc, ale oświadczają oficjalnie, że odprawiają obrzęd 
odpędzania „złych duchów”. Rozpalają ogień, śpiewają i tańczą, 
rzucają do ognia zioła, obwieszczając, że spełniają zadanie 
ochrony przed złymi mocami. Tak było w XIX wieku na Kur-
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piach (zob. O. Kolberg, Mazowsze, Dzieła wszystkie, t. 27, część 
IV, Wrocław, Poznań 1964, s. 134). 
28 J. Kochanowski, Pieśń świętojańska o sobótce, 7-40. 
29 Cyt. za: A. Szyjewski, Religia Słowian, s. 147. 
30 Gdy chłopstwo słowiańskie nie miało już możliwości trwać 
przy swojej wierze, to porównując wiarę prawosławną (czy na 
znacznych obszarach Białorusi i Ukrainy – unicką) z łacińską, 
opowiadało się za tą pierwszą. Na przykład w Dalmacji 
i Chorwacji chłopstwo przeciwstawiało się łacińskiemu ducho-
wieństwu aż do 1880 roku. Chłopi wyraźniej niż szlachta, 
urzędnicy i mieszczanie dostrzegali zagrożenie dla prasło-
wiańszczyzny idące z Zachodu. Zagrożenie ze strony prawosła-
wia i Bizancjum było nieco mniejsze. Chłopstwo w Polsce, Cze-
chach, Słowacji nie miało możliwości porównywania (gdyż tam 
od początku chrystianizacji działał tylko Kościół rzymski). 
31 Z. Dołęga-Chodakowski, O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem, 
123. 
32 O. Kolberg, Mazowsze, Dzieła wszystkie, t. 25, część II, Wrocław, Po-
znań 1964, s. 248. Pieśń z okolic Warszawy (Służew). 
33 O. Kolberg, Mazowsze, Dzieła wszystkie, t. 25, część II, Wrocław, Po-
znań 1964, s. 224. Pieśń z okolic Inowłodzia. Częstsze są takie przykłady 
z terenów Rosji, Ukrainy, Czech czy Moraw. 
34 O. Kolberg, Sandomierskie, Dzieła wszystkie, t. 2, Wrocław, 
Poznań 1962, s. 202. 
35 O. Kolberg, Pomorze, s. 164. Pieśń z okolic Lubowa, Maszewa, 
Terespola i Pruszcza. 
36 Przykłady znajdziemy w: B. Rybakow, Jazicziestwo drzewnych Sla-
wian, Moskwa, Najka 1981, s. 389. 
37 Ilustracja:  
Na bystrym jeziorze panny się kąpały, 
na wysokim drzewie wianki powieszały (Z. Dołęga-Chodakowski, 
Śpiewy słowiańskie..., 167). 
38 Z. Dołęga-Chodakowski, Śpiewy słowiańskie..., 67; 64. 
39 Willelmi Malmesbriensis Monachi De Gesta Regum Anglorum, II, 
189, wyd. W. Stubbs, London 1887, s. 230-231. 
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40 Wieleci byli tradycyjnie związani sojuszami i przyjacielskością 
z Czechami, więc zbliżona postać bogini szczęścia i dobrych 
wróżb mogła i u tych drugich występować. 
41 L. Słupecki, William z Malmesbury…, s. 251-258. 
42 Kronika Thietmara, VII, 64. 
43 Z. Dołęga-Chodakowski, Śpiewy słowiańskie..., 131. 
44 Tamże, 132. 
45 Tamże, 133.  
46 Kronika Thietmara, VIII, 5. 
47 Z. Dołęga-Chodakowski, Śpiewy słowiańskie..., 134. 
 
48 Ilustracja: 
Zginęła konikowi podkowa; 
żeby mi ją królewianki znalazły, 
dałbym im pierścioneczek żelazny (Z. Dołęga-Chodakowski, 
Śpiewy słowiańskie..., 191). 
49 Za: K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. II, cz. 2, s. 664. 
50 Zob. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. VIII, Ossolineum, Wrocław 
1973, s. 499. Słownik języka polskiego (red. Dubisz, PWN, Warszawa 
2003, s. 1039) podaje: gody to „uroczystości, zwłaszcza weselne, połą-
czone zwykle z wystawnym przyjęciem, z tańcami”.  
51 Tamże, s. 497. 
52 Na jeszcze jeden przejaw hieros gamos wskazuje Andrzej Szy-
jewski – wierzenie, że w niebieskiej kopule Nieba upieczony zo-
stał bochen chleba rozumiany jako sedno urodzajnej i rodzącej 
Ziemi (zob. A. Szyjewski, Religia Słowian, s. 73). 
53 Z. Dołęga-Chodakowski, Śpiewy słowiańskie..., 142. 
54 Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego…, s. 204. 
55 O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego, t. I, s. 410. 
56 Relacja Ibrahima ibn Jakuba, s. 50. 
57 Z. Dołęga-Chodakowski, Śpiewy słowiańskie..., numery cytowanych 
pieśni: 205; 164; 153; 152; 147; 26. 
58 Za: F. Bartoš, Národní pisně Moravský, Praha 1900-1901, 1., c., s. 757, 
nr 143. 
59 O. Kolberg, Pomorze, t. 39, Poznań 1965, s. 376.  
60 Kronika Thietmara, II, 37, s. 65. 
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61 I jeszcze zagadka od nas, wprost nawiązująca do przytoczonego żarto-
wania: 
Nierozumne nierozumnym nierozumne łaje 
Które z trzech od rozumności nie odstaje?  
62 Ilustracja: „Począł diabeł z chłopem piwo warzyć. Chłop 
smaczne zrobił. Diabeł, co mu pomagał, gdy cały war był 
w kadzi, rzekł: – Dzielmy się teraz. – Dzielmy – kmieć odpowie 
i zbiera z wierzchu z musem piwo, diabłu drożdże zostawiwszy. 
Widzi diabeł, że źle, a gdy się kurczy, pocierając żywot [brzuch], 
co go bolał, gdy się opił drożdży burzących, rzekł znowu: – Siej-
my i zbierajmy razem. – Dobrze – odrzekł chłop i zasiał rzepę. 
Diabeł już teraz mądrzejszy z wierzchu bierze, dostały mu się 
liściaste nacie, a chłopu smaczna rzepa. Źle – pomyślał sobie 
bies – pomszczę się na chamie. – Dalej, kumotrze, rzucajmy się 
w górę, kto z nas mocniejszy. I porwał chłopa, zamiótł po piasku, 
rzucił w górę, aż nad komin swojej chałupy wyleciał. – Mocnyś 
diable – rzekł kmieć, co zbladł nieco bujając tak wysoko – teraz 
na mnie kolej – i porwał diabła w poły, ale miast rzucić, wlepił 
w górę oczy, patrzy się w miesiąc [w księżyc], co był w pełni. 
Zdziwiony diabeł pyta – A czemu tam ślepisz? – Patrzę, mój ku-
motrze, czy się mój rodzic na miesiącu nie pokaże, co cię, jak 
rzucę, odbierze. – Diabeł co rychlej, przestraszony, wyrwał się 
z rąk chłopa i uciekł jak oparzony” (K.W. Wójcicki, Klechdy, 51, 
s. 302). 
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XI. Bogowie, boginie i inne duchowe istności 

W tej książce nie zajmujemy się referowaniem stanu badań 
nad religią dawnych Słowian. Niech czynią to w sposób systema-
tyczny historycy, religioznawcy, archeolodzy. W tym rozdziale 
chcemy – na potrzeby rekonstrukcji i uzupełnienia filozofii 
i teologii dawnych Słowian – ująć, w sposób przeglądowy, 
w miarę wszystkie ich duchowe istności metafizyczne. Ma to 
służyć nazywaniu myśli teologicznych i filozoficznych – niewyar-
tykułowanych, domyślnych, stłumionych, wyartykułowanych 
częściowo (inne nie zachowały się do naszych czasów). 

 
 

1. Ujęcie przeglądowe 
Jako główną przesłankę przyjmujemy podział bytu na trzy 

światy: środkowy, górny i dolny. Ten podział występuje 
w szamanizmie, szczególnie azjatycko-europejskim, pisaliśmy 
o nim. Funkcje bogów i bogiń dotyczące tych trzech światów 
w religiach indoeuropejskich (choć nie tylko w nich) są wyraźne, 
przykładem jest Trygław, bóg Pomorzan, o którym kronikarz 
napisał, że jego trzy głowy patrzyły w trzy światy1. 

A zatem: 
I. Bogami świata górnego są: Perun, Swaróg i Swarożyc, 

i prawdopodobnie Peperuna, towarzyszka Peruna (czy to jako 
żona, czy siostra, czy kochanka – nie ma pewności).  

II. Bogami i boginiami świata środkowego są: Świętowit-
Światowid, Mokosz, Żywia, Dziewanna, a także Kupała, Leszy 
(na wschodzie) i Boruta (na zachodzie) – dwaj ostatni to opieku-
nowie lasów i dzikiej zwierzyny.  

III. Bogami i boginiami świata dolnego są: Weles, Nij, być 
może częściowo Marzanna, ewentualnie też Czarnobóg.   

I są sfery pośrednie:  
Między I a II znajdują się: Strzybóg jako bóg wiatrów, Chors 

(znany na Rusi), Dadźbog bądź Dażbog (jeśli utożsami się go ze 
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Swarożycem, jak przyjmuje większość historyków, to będzie na-
leżał do świata I), Trygław, Rod (Sud, Usud) – bóg ciągłości ro-
du, Radegast, Podag (zachodniopomorski), Czur; następnie: 
Dzienna (lub może Dziewanna); demony powietrza, południce, 
rodzanice (wiele wskazuje na to, że były trzy, podobnie jak trzy 
Mojry, Parki czy Norny w wierzeniach Greków, Rzymian czy 
Germanów), wiły (rodzaju żeńskiego i męskiego, te pierwsze lu-
biły wspomagać junaków/bohaterów, ale za pewną cenę); na-
stępnie płanetniki, czyli piorunowe demony, pomagające 
w sprowadzaniu deszczu; demon Dziw (przedstawiany jako sie-
dzący na drzewie i wydający z siebie przerażający gwizd).  

Między II a III znajdują się tacy bogowie i boginie, jak: Jary-
ło, Marzanna, Łada, Trojan, Lel, Polel. Następnie: demony płyt-
kich wód (jezior, rzek) jak słynne rusałki2, demony korzeni 
drzew, następnie Leśna Baba (związana z leśnymi zwierzętami 
i mająca je chronić), Baba Jaga (występująca w bajkach – daw-
niej musiała mieć więcej wspólnego z chtonicznością i wężami; 
być może w najstarszym okresie kultury Słowian była to znaczą-
ca bogini porównywalna z indyjską Durgą, „Nieprzystępną”), 
Kościej (związany ze światem zmarłych, ale w sposób kroto-
chwilny, pomagający nie bać się śmierci) i Licho (z jego wizerun-
ku przekazano, że ma jedno oko, jest demonem opiekującym się 
zwierzętami hodowlanymi, a więc byłby towarzyszem Welesa; 
w folklorze Kościeja i Licho często utożsamiano)3; są to też: Le-
szy jako leśny demon, wilkołak i wilk, Dziwożena (przedstawia-
na jako stara kobieta z niektórymi udziwnionymi cechami), jej 
towarzysz bądź tylko męski odpowiednik Dziwomąż (Divij muž) 
– obie te postaci przypominają greckiego Fauna, choć są rodzaju 
żeńskiego i męskiego, następnie Samodiva (boginka zbliżona do 
rusałki, odziana w wężową skórę lub tzw. trupią koszulę – za-
lotnik, by zachować życie, musi spalić tę jej powłokę). 

IV. Bogowie, boginie i demony poruszający się w tych trzech 
światach lub łączący je. Do tej części panteonu trzeba też włą-
czyć niektórych z już wymienionych bogów i niektóre z już wy-
mienionych bogiń, głównie Roda jako boga przeznaczenia. Na-
stępnie jest to Dola – dobry demon bądź duch indywidualnego 
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losu, rodzanice. Za boga losu uznaje się nie tylko Roda, lecz nie-
kiedy też Perepłuta i Czura; Perepłut (Przepląt) był tak nazy-
wany gdyż miał „plątać” wzajem ze sobą ludzi i rzeczy. Są to 
Ognisty Ptak i Rarog; trzeba w tej części wymienić znów Ma-
rzannę4.   

 
Poza tym na wyliczenie czekają pomniejsze demony, pół-, 

ćwierćdemony, duchy. Temu, że ich tyle sobie wyobrażano, trud-
no się dziwić. Kiedy siedzi się przy ognisku czy przy piecu 
w długie zimowe wieczory, powoli uprawia ziemię, wędruje po 
lesie, leży podczas choroby w stanie gorączkowym, wtedy umysł 
skłonny jest przywoływać takie postaci. Pomniejsze demony były 
związane z tym, w jakim środowisku żyli Prasłowianie, w jakich 
okolicznościach się znajdowali. Dziś ludzie również – na bazie 
podobnych przeżyć, ale z technologią przed oczyma, taką jak 
komputery – tworzą postaci pół- i ćwierćdemonów. Ileż pisze się 
tekstów fiction i science fiction, ile produkuje się filmów tego 
rodzaju i filmów grozy, ile projektuje się gier komputerowych. 
Łatwo się domyślić, że wśród samych dawnych Słowian nie 
wszyscy wierzyli w demony i duchy. Pytaniem filozoficznym jest: 
komu takie twory lepiej, zdrowiej odwzajemniają się (czyli 
wpływają zwrotnie) – plemionom prasłowiańskim czy społeczeń-
stwom współczesnym? Jeśli mozaikowe twory współczesnych 
indywidualistów-twórców zdezintegrują umysły i psychiki naj-
pierw dzieci i młodzieży, a potem dorosłych, to może docenimy 
wpływ tamtych tworów.   

Najpierw trzeba wymienić duchy przodków (Dziady/Baby, 
w Czechach duchy przodków rodzaju męskiego nazywano 
dédky). Kolejne to: demony i duchy wodne (Wodnik i jego żona 
Wodnica, towarzyszące im topielce i rusałki). Następnie: wałęsa-
jące się dusze zmarłych, zmory, wąmpierze. Duchy leśne: Le-
szy/Lesza (tym razem jako pomniejszy demon), Baba Jaga, 
w Serbii i Chorwacji Górska Matka, Leśna Matka, niedźwiedź 
i dzik z cechami nadzwyczajnymi, podobnie tur, żubr, wilk, wil-
kołak. Duchy powietrzne: chmurnicy, płanetnicy itd. Niezwykle 
ważne duchy związane z domem, zagrodą i rolą: duch zwany 
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Domowy bądź Domowik i jego żona Domowicha bądź Domacha, 
duch łaźni Bannik, duch gumna Owinnik, a także Dobroduch, 
wąż domowy (kojarzony zwłaszcza z zaskrońcem). Duchom do-
mowym zostawiano trochę jadła, a przynajmniej łyk mleka (to, 
między innymi, uczyło postawy dzielenia się i gościnności), ofia-
rami dla nich zajmowały się kobiety. Następnie: nocnice, płacz-
ki; z polem związana jest Południca, Polevoj, Sporysz. Niektórzy 
wierzyli w olbrzymy (na Kaszubach nazywane stolymy) i karły 
(krośnięta, krasnale)5.  

Trzeba zauważyć, że demony – a więc postulowane istności, 
którym przydziela się cechy częściowo nadnaturalne, częściowo 
ludzkie – dobrze funkcjonują w życiu kulturowym 
i psychicznym, jeśli towarzyszą bogom i boginiom, czyli kiedy 
nie dominują, kiedy pełnią rolę trzecio-, czwartorzędną. Jeśli 
natomiast odetnie się ich postaci od bogów i bogiń, to nabierają 
cech nierzadko uprzykrzających, a nawet utrudniają kulturową 
i psychiczną aktywność ludzi wierzących w nie, usztywniają 
orientację w otoczeniu, przytrzymują umysł przy mało adapta-
tywnych stereotypach. Tak się stało z demonami Prasłowian po 
tym, jak już zabroniono wiary w bogów i boginie, czyli gdy lud 
przydzielał im rolę coraz bardziej marginalną, podejrzaną. Na 
przykład po utracie starej religii wzrosła wśród Słowian (a także 
wśród ich sąsiadów, szczególnie Siedmiogrodzian) rola wampi-
rów i związanych z nimi praktyk magicznych. Tym niemniej 
trzeba i to wiedzieć, że pewne cechy bogów i bogiń przeszły na 
demony (wyobrażenia demonów było trudniej zwalczyć przeciw-
nikom kultury dawnych Słowian niż przedstawienia bogów 
i bogiń). Po odcięciu od wiary w bogów i boginie, a więc 
w istności wymagające subtelniejszego myślenia, za duża rola 
przypada prostej magii, która może wzmacniać skłonności obse-
syjne – by wymienić przykład tworzenia oczekiwania, ile lat się 
będzie jeszcze żyło, sugerując się liczeniem okrzyków kukułki 
bądź dzikiego gołębia, czy oczekiwanie, że będą kłopoty, bo czar-
ny kot przebiegł drogę. A używając znanych terminów: magia 
zamienia się w zabobon i przesąd. To grozi każdej, bez wyjątku, 
religii zredukowanej do samej magii6. Po usunięciu bogów, bogiń 
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i sprzyjających demonów zatrzymano uwagę na tym, co było ne-
gatywne w demoniczności. Z obrazu zachowała się część nega-
tywna, którą jeszcze wzmocniono. To tak, jak patrzeć na część 
podwozia doszczętnie zniszczonego samochodu lub na przybu-
dówkę zburzonego domu. Dawni Słowianie akceptowali to co 
negatywne w życiu i we wszechbycie, ale obok tego co pozytywne 
i tego co neutralne (co staraliśmy się wykazać wyżej). 

Istniało też przekonanie, że zwierzęta słyszą i pojmują język 
ludzki, czyli uznawano, że mają cechy demoniczne (tutaj: pozy-
tywne i neutralne) i oczywiście, że posiadają dusze. Tym samym 
przydzielano im status pewnej partnerskości. 

 
 

2. Opisy wybranych bogów i bogiń 
Opisy wybranych bogów i bogiń będziemy opatrywać uzupeł-

niającymi refleksjami.  
Bogini Ziemi. Przekazy są na tyle wyrywkowe, że trudno jest 

uzyskać spójną wiedzę o niej. W takich przypadkach dobrze jest 
wyjść od wzoru staroindoeuropejskiego (to jest znane metodolo-
giczne posunięcie). W Rigwedzie mamy parę bóg nieba Djaus 
(Djaus Pitar) i bogi ziemi Prythywi (Prythywi Matar), ich bar-
dziej znaną wersją są greccy Uranos i Gaja. Ci, łącząc się – hie-
ros gamos – powołują do istnienia życie na ziemi. Jesteśmy zda-
nia, że podobnej pary trzeba szukać w panteonie dawnych Sło-
wian.   

Imię bogini związanej z ziemskością, Żywia, jest potwierdzo-
ne. Średniowieczni autorzy, wzmiankujący o religii Słowian, nie 
zadali sobie trudu, by pieczołowicie oddawać imiona bogów 
i bogiń. Być może imię Żywia jest echem pierwszego słowa 
w imieniu bogini Prythywi Matar. Wśród Słowian występują też 
imiona bogiń związanych z ziemią, zbliżone do tego imienia: 
Prakseda (na Rusi jako święta prawosławna czczona w piątek, 
a piątek był dniem bogini Ziemi lub bogini miłości), Peregina 
i Peruwita, Sriecza (w Serbii). W imieniu Marzanna, w drugim 
jego członie, można także doszukiwać się słowa fonetycznie zbli-
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żonego do „Żywia/Żywiena”. Sądzimy, że na pierwszy człon 
imienia bogini Ziemi najlepiej pasuje spółgłoska związana 
z matczynością: „Ma”. Sądzimy dalej, że imię bogini ziemi mogło 
brzmieć: Ma-żywia. Można też wysunąć przypuszczenie, że było 
w obiegu imię Mażywianna, z którego z czasem wydobyto imiona 
Marzanna i Żywia7. 

Do postaci bogini zwracano się obrzędowo kilka razy w ciągu 
roku, z największą wdzięcznością zapewne podczas dożynek. 
Jedna z ludowych pieśni dożynkowych zawiera słowa: 

Przede wroty biały kamień 
Nasza pani siedzi na nim. 
My niesiemy plon 
Naszej pani w dom. 
 
W innej pieśni, gaikowej, mamy słowa: 
Przede dwore 
biały kamień, 
nasa pani 
siedzi na niem. 
Siedzi, siedzi, 
suknią rozpościera 
przyszliśmy z gaikiem, 
az się ucieszyła8. 
„Biały kamień” można interpretować jako ujawniającą się 

w uroczysty sposób część życia bądź ziemi. „Pani” – może być 
pamięciową pozostałością bogini Ziemi. 

Przekazano imię Mokosz bądź Makosz; to drugie może nawet 
jest bardziej adekwatne, gdyż pierwsza sylaba właśnie podkre-
śla matczyność. Zrozumienie roli ziemi widać w przekonaniu 
ludu: „Ty będziesz ludzi rodziła i będziesz pożerała; co sama 
urodzisz, to sama zjesz, bo to twoje”9. O ziemi mówiono jako 
o „świętej”, na przykład: „tyle roków człek telepie po tej świętej 
ziemi”10. Makosza była boginią ziemi i „przyziemnych czynno-
ści”, zwłaszcza wykonywanych przez kobiety, jak przędzenie. 
Wspomagała również płodność i odradzające się życie. Makosza 
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nie była w stałym związku z żadnym bogiem, nikomu nie była 
wierna. To człowiek powinien być jej wierny. Z ziemią mógł się 
łączyć każdy. Jedną ze wskazówek na to jest stare rosyjskie sło-
wo „mokosia”, określające kobietę lekkich obyczajów11. Są dwa 
powiązania jej imienia z sanskryckimi terminami. Pierwszy to 
„makha” – bogaty, dostojny (warto nadmienić, że rdzeń tego 
słowa występuje w słowiańskim słowie „moc”, słowo to także 
posłużyło do ukucia terminu „magia” w języku greckim – „ma-
geia”, i irańskim – „maghi”); drugi termin to „moksza”, znaczący 
„bogactwo” i „wyzwolenie”. Makosza raczej nie była boginią tego 
co chtoniczne, ale była mu bliska; to co chtoniczne przenikało 
powierzchnię ziemi. Węże, jeden z symboli chtoniczności, obser-
wowane były na powierzchni ziemi. Na przykład jeszcze w XIX 
wieku na Białorusi czy na terenach dzisiejszej Polski południo-
wo-wschodniej trzymano po chałupach zaskrońce (Natrix natrix) 
lub inne nieszkodliwe węże, które traktowano jako symbole du-
cha opiekuńczego domostwa (w terminologii rzymskiej: genius 
loci, zresztą w Rzymie wąż pełnił również taką symboliczną ro-
lę). Duch opiekuńczy domostwa miał dbać o równowagę sił 
w nim, a nie byłoby równowagi bez jakiejś obecności ziemskości 
i chtoniczności. Wąż nadawał się do tej roli – chtoniczność jest 
niebezpieczna dla człowieka, jednak w obrębie chaty mógł do 
niej jako tako bezpiecznie przywyknąć. Widzimy znów na tym 
przykładzie, że religia starosłowiańska nie motywuje do wybie-
rania tego, co się komuś wydaje miłe i ładne, i do zapominania 
o reszcie; filozoficznie się wyrazimy: motywuje do uwzględniania 
całego – dostępnego człowiekowi – życia i bytu.      

Słynne stało się określenie z terenów Rusi: Mat’ syraja ze-
mlja – Matka Ziemia Wilgotna, lub syra zemlja. Płodna wilgoć – 
„płodna” najpierw w sensie agrarnym –była jedną z głównych 
właściwości bogini Ziemi. Gdy wysycha, wspomaga ją bóg Nieba 
i ci bogowie i boginie, którzy są odpowiedzialni za padanie desz-
czu (Prasłowianie, zanim osiedlili się na terenach obfitujących 
w deszcze, często przebywali na stepach i na obrzeżach półpu-
styń, gdzie suchość ziemi jest problemem). Przyjmując na chwilę 
punkt widzenia przeciętnego dzisiejszego odbiory religii daw-
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nych Słowian, nie ma potrzeby upierać się przy jednym imieniu 
bogini Ziemi, można używać imion: Prytywia, Żywia, Ma-żywia, 
Mokosz, Makosz lub po prostu Matka Ziemia (z rosyjska Mat’ 
Zemlja). 

Ma-żywia miała córkę, którą była Dzienna (Dziewanna), jej 
ojcem był Perun12. Jednak Ma-żywia nie była żoną Peruna, jego 
żoną była Peperuna. Ma-żywia była rytualną kochanką lub kon-
kubiną, lub też drugą żoną.  

Ziemię czczono praktykami magicznymi, zachowały się in-
formacje o ofiarach składanych na wiosnę (zakopywanie chleba, 
jajek), toczenie jajka po ziemi na wiosnę, odbywanie lub udawa-
nie stosunku seksualnego na ziemi. Odnośnie toczenia jajka ku-
ry czy gęsi (najchętniej staczano je z pagórka) przyjmujemy, że 
jest ono reprezentantem lub egzemplifikacją wielkiego jaja ko-
smicznego i tym samym wspomaga osłabioną na wiosnę ziemię. 
A składanie sobie życzeń przy jajku – to właśnie wzmocnienie 
tych życzeń i marzeń przez odnoszenie się do pradawnej siły 
ożywiającej. Ziemię szczególnie poważano na wiosnę: „Na wiosnę 
grzech bić ziemie; jest brzemienna na wiosnę, wypuszcza płód; 
żyto rośnie, kwiaty, wszelka trawa”13. Do 25 marca lub do 7 
kwietnia nie podejmowano się wbijania kołków, grodzenia, ora-
nia. Widziano paralelę między brzemiennością ziemi i kobiety, 
jednak nie przeprowadzano tej paraleli daleko. Świętość ziemi 
wpływa tak, że ten, kto ją trzyma w ręku lub ją pocałował lub 
zjadł, nie może kłamać. Dawni Słowianie stosowali „przysięgę na 
ziemię”. Na Rusi występowała praktyka „spowiedzi do ziemi”, 
a więc bez świadków (jest to kolejny przykład duchowej swobody 
dawnych Słowian – bez kontrolera). Dziura wykopana w ziemi 
była postrzegana jako jej usta, przez które szepce rady 
w sprawach, o które się ją pyta. Ta ostatnia praktyka występo-
wała także wśród Słowian połabskich, na przykład 
w Radogoszczy „szepcząc tajemnie, kopią z drżeniem ziemię, 
ażeby na podstawie wyrzuconych losów [bierek] zdobyć pewność 
w sprawach wątpliwych”14. Najdłużej przetrwały zwyczaje: kła-
dzenie nowo narodzonego dziecka na ziemi, grzebanie dzieci 
zmarłych w odróżnieniu od spalania zwłok dorosłych, układanie 



248 
 

na ziemi chorych i umierających.   
Odnośnie Marzanny wiele wskazuje na to, że była to jedna 

z najważniejszych bogiń Prasłowian. Nie największa czy naj-
mocniejsza, lecz kluczowa, między innymi dlatego, że pełniła 
rolę mediacyjną, zapośredniczającą. Tak wynikałoby zwłaszcza 
ze śladów w kulturze Polski, Czech, Słowacji i Słowenii. Wiązała 
świat środkowy ze światem podziemnym, umiała współpracować 
z Welesem (łączył ich rodzaj ślubu), w tym aspekcie była boginią 
okresu uśpienia przyrody (jej letargu), umiała współpracować 
z boginią Ziemi, z którą mogła czasowo się utożsamiać (szcze-
gólnie chyba w okresie żniw) i z bogiem wiosny Jaryłą. Przypo-
mnijmy, że kukle topionej lub palonej na przedwiośniu – mającej 
pewne cechy męskie – patronowała nie tylko Marzanna, ale 
i Jaryło (choć wśród Słowian środkowych nazwę związano, od 
pewnego momentu, tylko z Marzanną). Marzannę trzeba koja-
rzyć zarówno z Welesem, jak i z Jaryłą. Nie należałoby się zdzi-
wić, gdyby trafiono na ślad jej współdziałania z bogami nieba. 
Była również boginią wegetacji15 (jedną z przypisywanych jej 
roślin były konopie), wielu dawniejszych autorów dopatrywało 
się w niej cech greckiej Demeter i rzymskiej Cerery.  

Wróćmy do tematu topienia lub palenia kukły związanej 
z Marzanną. Interpretujemy ten obrzęd następująco: kukła jest 
symbolem części Ziemi, ziemi starej, osłabionej, sponiewieranej 
przez zimę. Tę część Ziemi trzeba oddać żyznym wodom lub og-
niowi, by się regenerowała; szczególnie służy temu palenie du-
żych ognisk na ziemi i małych na wodzie – najczęściej kładzenie 
na wodzie płonących wianków. Temu, co obumarło pomaga się 
ożywić lub się z tym żegna. Obok tego topienie lub palenie kukły 
związanej z Marzanną to obrzęd oczyszczania ziemi i zarazem 
człowieka.  

Ogień, w wierzeniach dawnych Słowian, jest uzupełniany 
przez wodę; ich związek jest nasycony boskością. Jednym 
z doznań tej boskości jest rozpalenie ognia tak, by płomienie 
i iskry odbijały się w wodzie. Ten efekt najczęściej udawało się 
uzyskać podczas puszczania na wodę wianków z łuczywkami, 
później ze świecami. Ogień był łącznikiem między światami16. 
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Wskazuje na to między innymi palenie zwłok. Było to komuni-
kowanie się ze środkowym i górnym światem: Daję wam znać, 
Ziemio i Górny Świecie, że odchodzę do Dolnego Świata. Być 
może też zawarta była intencja: dodajcie mi mocy.  

Bardzo urocze jest wyobrażenie Ognistego Ptaka często spo-
tykane na Rusi. Ognisty Ptak ma swoje gniazdo w dziupli ta-
jemniczego drzewa kojarzonego oczywiście z Drzewem Świata 
(odnotujmy interpretację muzyczną w utworze skomponowanym 
przez Igora Strawińskiego i zatytułowanym właśnie „Ognisty 
ptak”). W Czechach był nazywany Rarach, Rarašek bądź Jarog – 
często przedstawiany jako kogut, ale też jako wąż ze skrzydłami. 
Rarog jako stróż Drzewa Świata, mógł przebywać u jego spląta-
nych korzeni, jak i w koronie. Był wyobrażany jako skrzydlaty 
psiogłowy potwór (popularnością cieszył się w Persji jako Si-
morg), wizerunkowo zbliżony do niego był gryf. Według czeskich 
opowieści był zdolny również wlatywać i wylatywać kominem. 
Prawdopodobnie jest on postacią boga (bądź demona) Symargła. 

Poświęćmy trochę rozważań Czurowi. Był opiekunem ciągło-
ści rodu, być może też plemienia. Podobną funkcję miał Rod (są-
dzimy, że imię „Czur” preferowali Słowianie środkowi, a „Rod” – 
wschodni). Przez intencjonalne powiązanie słów „Czur” 
i „szczur”, a może przez kontaminację tych słów, powstało słowo 
„praszczur”, czyli najstarszy przodek17. Myśląc o Czurze, trzeba 
wrócić do dziadów i bab. Wyżej opisaliśmy dwa znaczenia posta-
ci dziada (ślad bab został szybciej zatarty niż dziadów). Dziady 
i baby są związane z Czurem w tym sensie, że jako przodkowie 
również opiekują się żyjącymi i przedstawiają linię pokrewień-
stwa sięgającą daleko wstecz18. Trzecie znaczenie postaci dzia-
dów i bab to bycie łącznikami między żyjącymi a siłami życia 
i bogami; bogami o tyle jednak, o ile są oni odpowiedzialni za 
siły życia. W tym znaczeniu dziady i baby to duchy bądź demo-
ny, nie tylko dusze. Uroczystość Dziadów miała głębszy sens, niż 
sądzi się na bazie literatury XIX-wiecznej. Podczas tej uroczy-
stości nie tylko zapraszano dusze zmarłych przodków jako po-
przedników osób konkretnie żyjących i jako opiekunów rodów, 
lecz także rozumiano dziady i baby jako duchy bądź demony 
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odnawiające łączność z życiodajnymi siłami w ogóle (a nie tylko 
rodzinnymi i rodowymi). Tego rodzaju starych uroczystości do-
tarła do XIX wieku tylko część. 

Kupało był bogiem, czy demonem? W świetle wiedzy 
i przemyśleń, jakie mamy, Kupało był albo bogiem bądź demo-
nem ogniowego żaru, albo letnią wersją boga wiosny Jaryły, albo 
tym i tym. Na jego ogniowość wskazywałaby między innymi 
etymologia. W językach słowiańskich ognia dotyczy słowo „pa-
lić”, a przedrostek „ku”, „k”, „ke” znaczy: do, na, ku. Imię Ku-
pało należałoby kojarzyć raczej z ogniem, a nie z kąpaniem się 
(choć może występuje też wtórne znaczenie kąpania się). Byłby 
to: Ten-który-jest-ku-paleniu. Co najmniej byłby demonem 
strażnikiem ognia. Mógł być bogiem bądź demonem ognia 
w sensie samego żaru i tych aspektów życia istot żywych, które 
są jakoś związane z ogniem i jego żarem, a więc pewnego aspek-
tu wegetacji roślin i aspektu miłości (żaru miłosnego). Można też 
wskazać na jego możliwy związek (bycie bratem lub kochan-
kiem) z Dziewanną (Dzienną) jako boginią jutrzenki.    

Boginie Peperuna i Dziewanna były nie tak rzadko przywo-
ływane. Stanisław ze Skalbmierza jeszcze w XV wieku pisał: 
„Niech słuchają kobiety i dziewczęta, które w same soboty 
i w wieczory dni poprzedzających je czuwają całą noc, klaszczą, 
bawią się, śpiewają i tańczą, czym naśladują pogan oczekujących 
Prozerpiny lub czczących Wenus”19. Sądzi się, że miał na myśli 
Peperunę lub Dziewannę. Notabene tę radość świętowania prze-
chodzącą w podtrzymywanie elementarnej, zdrowej radości życia 
udało się takim osobom jak ksiądz Stanisław ze Skalbmierza 
stłumić (cytat jest wzięty z kontekstu, w którym on ostro gani to 
świętowanie). Od Peperuny lub Dziewanny zależał też życiodaj-
ny deszcz i urodzaj.  

Czy bóstwem miłości, małżeństwa, narzeczonych, kochanków 
była bogini Łada, czy bóg Łado? Informacje pochodzące od Sło-
wian środkowych mówią o bogini, na przykład w czeskiej glossie 
Mater Verborum napisano: „Lada, Wenus, bogini miłości”, po-
dobnie przedstawia ją Długosz, Kallimach i inni. A 
w informacjach o Słowianach wschodnich jawi się jako bóg. Nie 
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wykluczajmy możliwości, że bogini Łada i bóg Łado występowali 
obok siebie, a wzmianki dotarły albo tylko o niej, albo tylko 
o nim. Imiona *lada, *lado znaczą ukochana/ukochany, małżon-
ka/małżonek. Na ziemiach polskich poświadczone jest łączenie 
bogini Łady z imieniem Dzidzilejla. Z boginią Ładą świętowano 
– przyjmujemy termin w kalendarzu preferowany przez Słowian 
środkowych – w intensywny sposób od około 25 maja (Zielone 
Świątki) do Nocy Kupały. W Czechach dziewczęta śpiewające 
pieśni w tych dniach nazywano „ladaricami”, w Bułgarii – „ła-
dowicami”. W Chorwacji pieśni na cześć Łady śpiewały dziew-
częta przy ognisku kupalnocnym. Stryjkowski w XVII wieku 
zarejestrował na polskim pograniczu środkowo-wschodnim: 
„Dzidzis Lado, to jest wielki bóg, któremu bieluchne kapłuny 
[tuczone koguty] na ofiarę bijali, którego też święta 25 dnia ma-
ja, aż do 25 czerwca, obchodzili w karczmach, a niewiasty 
i panny po łąkach i po ulicach tańce, ująwszy się około za ręce, 
stroili, śpiewając…”20. Zachował się fragment pieśni: „Lado yleli 
yassa tya” i „Alado gardzyna yesse”, „Ysaya lado ylely ya ya”. 

Co do Lela mamy dwa przypuszczenia. Według pierwszej 
możliwości: Lel jest synem Łady. Druga możliwość pojawia się 
przy zastanawianiu się nad tymi podaniami, w których Łado jest 
rodzaju męskiego. Wtedy Łado powinna towarzyszyć córka lub 
żona o imieniu Lelja bądź Lejla, bądź Dzidzileja (może nawet 
Lalka, Lala, Lola). Na obecność boga lub bogini o imieniu Le-
lja/Lejla/Dzidzileja wskazuje częste przywoływanie tego imienia 
w pieśniach („le, lelja, le!” „Leluja”)21. Skłonni jesteśmy sądzić, 
że na obszarach słowiańszczyzny wschodniej (Ruś, Białoruś, 
wschodnie tereny Polski) i w Serbii, a może i w Chorwacji wy-
stępowała bogini Łada i bóg Lel, natomiast na terenie Polski 
środkowej, południowej, Czech, Słowacji występowała bogini 
Lelja/Lejla/Dzidzileja (w uproszczeniu: Lela) i towarzyszący jej 
bóg Lel. 

Są wzmianki o bliźniakach Lelu i Polelu. Według jednych 
wskazówek byli oni dziećmi bogini Łady, według innych jej 
braćmi22. Bliźniactwo jest zdwojeniem męskiej siły. Stąd Lel 
i Polel związani są z pojawiającymi się co jakiś czas „junakami”, 
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czyli bohaterami23. Jeśliby tak było, to przypominaliby postaci 
greckie Kastora, Polluksa i ich siostry Heleny. 

Analogie między bogami i boginiami Prasłowian 
a panteonami innych ludów indoeuropejskich są liczne24. I tak 
Swaróg i jego syn Swarożyc to bogowie słońca i ognia (na Rusi: 
może Rod, może też Chors lub Dadźbóg); ich odpowiednikiem 
w religii wedyjskiej byłby Agni. Perun, bóg gromów, błyskawic, 
burz, ma odpowiednika na Litwie – Perkunasa. Łada ma parale-
lę w nordyckiej bogini Frei, być może w wedyjskiej bogini Urwa-
si, czyli bogini pożądania i afektu, małżonce Mitry i kochance 
Waruny. Lel i Polel jako bliźniacy – w bliźniakach Aświnach 
z Rigwedy, i tak dalej.  

Czy Perun był bóstwem naczelnym? Czy jego przymioty są 
takie jak Zeusa u Greków, Jupitera u Rzymian, Odyna u Ger-
manów? Jeśli uzna się, że w pewnym okresie był bóstwem na-
czelnym, to trzeba podkreślić, że nie był bóstwem sprawczym, 
nie zajmował się najważniejszymi stronami życia, śmierci 
i odradzania; od tych ostatnich byli inni bogowie i boginie. 

Weles/Wołos. To ulubiony bóg hodowców bydła, opiekun wła-
sności, opiekun odmiennych stanów świadomości i psychiki, 
wieszczenia (w tym szału wieszczego), i w najstarszej wersji – 
opiekun świata podziemnego. W Czechach panowało przekona-
nie, że Weles szepcze do ucha zachętę do swobodnego zachowa-
nia, do przekraczania granicy konwenansu25. Trzeba odnotować 
pozostałość kultu Welesa czczonego pod postacią tura lub byka. 
Idzie o utrzymujący się do dziś obrzęd obnoszenia kukły tura 
przez kolędników/szczodrowników ubranych w kożuchy wywró-
cone sierścią na wierzch. 

Nij – bóg śmierci – mógł mieć cechę, którą ma Hades bóg 
śmierci innego ludu indoeuropejskiego, Greków, a mianowicie 
bycie niewidzialnym lub czynienie niewidzialnym (imię Hades 
pochodzi od słowa „aides”, które znaczy po grecku: niewidzialny). 
Jest to jednak tylko przypuszczenie. 

Czy utożsamianie Świętowita-Światowida z Perunem jest 
uzasadnione? Nie. Świętowit-Światowid jest przedstawiany 
w swoim chramie na Rugii jako stojący na ziemi bądź stąpający 
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po niej (specjalnie cokół ukryto pod ziemią, by wyglądało, że bóg 
wprost nogami opiera się na ziemi), również róg z napojem jest 
atrybutem ziemskości, a nie Nieba26. Świętowit-Światowid ma 
zapewniać obfitość plonów, szczególnie zapasów ziarna – to nie 
są znów cechy boga Nieba. Nadto Świętowit-Światowid to bóg 
świata ludzkiego (świata środkowego); pomaga człowiekowi do-
brze czuć się w świecie. Jeśli uwzględni się, że w językach za-
chodniosłowańskich świat to „sviet” (jak choćby w czeskim), 
i jeżeli się uzna, że „vit” to „moc”, „święty”, „pan”, wówczas moż-
na by przyjąć, że przekazane imię znaczy: Świętyświat, Moco-
świat. Świętowit-Światowid jest też bogiem poznawania. 

Na posągu ze Zbrucza niektórzy dopatrują się pierścienia 
trzymanego przez postać bogini; są i tacy, co chcą widzieć kołacz. 
Kołacz można wykluczyć, gdyż brzeg owalu jest wyraźnie odgra-
niczony, w środku jest pusty. Na tym posągu Światowidowi-
Świętowitowi towarzyszy bóstwo żeńskie. Jest to dojrzały rys 
wszelkich panteonów; bóg bez bogini jest jednostronny. Notabe-
ne pod tym względem panteon prasłowiański nie jest optymalny 
(optymalny pod tym względem jest indyjski, a jeszcze lepszy jest 
drawidyjsko-indyjski lub, pozostając na moment na subkonty-
nencie indyjskim, bengalski). 

Czy Dola jest bardziej boginią losu, czy bardziej duchem 
opiekuńczym? Konsekwentne używanie zaimka dzierżawczego 
„moja” Dola w folklorze słowiańskim wskazywałoby na to drugie, 
jednak pewności nie ma.  

Odnośnie południowosłowiańskiego boga Trojana dodajmy, 
że mógł on mieć nie tylko trzy głowy, ale i trzy tułowia, i być 
męsko-kobiecy, androgyniczny (innym jego atrybutem były kozie 
oczy)27. Czczenie Trojana jest poświadczone w północnej 
i wschodniej Serbii, w Bułgarii i w Tracji; przy niedostatku wia-
domości dodajmy, że w Pradze jest dzielnica o nazwie Troja, co 
może być śladem jego czczenia też tam. Nie można wykluczyć 
możliwości, że Trojan był synem lub kochankiem/mężem Ma-
rzanny. Według najprostszego rozwiązania Trojana utożsamia 
się z Trygławem.  

Mamy jeszcze kilkoro bogów i bogiń z pogranicza, zwłaszcza 
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zachodniosłowiańsko-saskiego. Nie ma ścisłych danych 
o imionach, liczbach i wizerunkach bogów i bogiń. Skoro tak, to 
nie należy wykreślać, dla dobra nauki, tych imion, które się 
w różnych wzmiankach zachowały. Religia, mity, teologia to nie 
nauka.  

Z obszaru zachodniosłowiańskiego są doniesienia o bogu ma-
jącym imię Krodo. Jego posąg znajdował się w Harzburgu, nie-
daleko Goslaru. Miał to być staruszek z gołą głową, miał bosymi 
nogami stać na rybie, w jednej ręce trzymać koło, w drugiej na-
czynie z kwiatami lub z owocami. Nie jest jasne, na ile przysłu-
giwało mu bycie bogiem słowiańskim, na ile saskim. Jest 
wzmianka o łużyckiej bogini o imieniu Cica. Jest wzmianka 
o bogu pasterzy Honidlo (Honilo, Gonidło?). Tego boga mieli 
czcić Czesi i Serbowie; odpowiadałby on litewskiemu Goniglis. 
Marian Jedlicki, streszczając ustalenia niemieckich historyków 
(I.J. Hannuscha i J. Grimma), pisze: „W święto owego boga pa-
sterze i pasterki obchodzą wszystkie domy i otrzymują podarki 
od mieszkańców, po czym urządzają zabawy i tańce na cześć 
bóstwa. Podczas tego trzody pasą się wolno, bez żadnego dozo-
ru”28. (W tym ostatnim punkcie mamy znów wkład do dzisiejszej 
etyki traktowania zwierząt hodowlanych: dawać im, co jakiś 
czas, trochę wytchnienia, trochę wolności). Thietmar tak go 
przedstawia: „Słyszałem również o pewnej lasce, na której 
wierzchołku znajdowała się ręka trzymająca żelazny pierścień. 
Laskę tę obnosił po wszystkich domach jeden pasterz ze wsi, 
w której się znajdowała, i z takim zwracał się do niej pozdrowie-
niem za każdym razem, kiedy przestępował próg domu: «Czu-
waj, Hennilu, czuwaj!» – taką bowiem nazwę nosiła owa laska 
w gwarze wieśniaczej”29. Unaoczniano go jako laskę (motyw nam 
już dobrze znany) ze zwieńczeniem w postaci ręki i pierścienia. 
A więc bóg czuwania i zarazem wolności30.  

…Ta wielość bogów, bogiń, demonów i duchów kojarzy się 
z mnogością przejawów Natury-przyrody i ze zróżnicowaniem 
życia kulturowego tych społeczeństw, które nie usiłują zawęzić 
go do jakiejś jednej idei. To jest „bogaty” politeizm. Zaznaczmy, 
że opisywany panteon był po części wspólny wszystkim plemio-
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nom prasłowiańskim, a po części każde plemię miało swój pan-
teon (aczkolwiek nie aż tak odmienny od pozostałych, jak sądzi 
wielu naukowych interpretatorów). 

Zarysowanego powyżej układu panteonu nie traktujemy jako 
służącego rozplątaniu większości węzłów wierzeń dawnych Sło-
wian, lecz jako układ – na ile daje się to osiągnąć – przejrzysty, 
oddający przynajmniej częściowo sprawiedliwość ich wierzeniom 
i myśleniu teologicznemu. Religia nie kieruje się racjonalnością 
(a przynajmniej nie nią samą), nie możemy zatem dążyć do ści-
słej typologii bogów i bogiń. Poza tym ten układ daje się dobrze 
zespolić z filozofią dawnych Słowian. 

Bogowie i boginie są raz widoczni, raz niewidoczni, na przy-
kład bogowie przebywający na wiecach plemiennych są niewi-
doczni. Bywają zarazem widoczni i niewidoczni. Ponieważ dawni 
Słowianie nie byli piewcami logosu, od swoich bogów i bogiń nie 
oczekiwali specjalizacji w wytężonej pracy intelektualnej 
i planistycznej. Wizerunki bogów i bogiń dawnych Słowian są 
w dużym zakresie naturalistyczne lub pronaturalistyczne. Ich 
imiona i pojęcia nazywają i ujmują, na sposób mityczno-
magiczny, niektóre procesy, struktury, funkcje przyrody; jak się 
mówi: siły bądź moce przyrody. Mają też – według wierzeń – 
cechy wykraczające poza przyrodę, cechy nadnaturalistyczne, 
będące czymś w rodzaju znaku tajemniczości i nieskończoności, 
ale te mają w mniejszym zakresie. Widać to wyraźnie choćby po 
czczeniu drzew jako przejawów boskości: od dębu po jałowiec. To 
jest filozofia i religia pro-światowa, pro-życiowa i trochę nad-
światowa i nad-życiowa, ale nigdy anty-światowa czy anty-
życiowa. Przy czym przez „świat” i „życie” rozumiemy ten świat, 
realny, i to życie, biologiczno-fizjologiczno-psychiczno-duchowe31. 

 
 

3. Klasyfikowanie istności metafizycznych 
Wykonajmy jeszcze pracę orientacyjnego sklasyfikowania 

duchowych istności metafizycznych. Można wyróżnić ich pięć 
zasadniczych rodzajów:  
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1) bogowie i boginie, 
2) bożki, boginki, półbogowie (demony), biesy, 
3) dziady/baby, duchy opiekuńcze i pomocnicze, 
4) zwykłe dusze zmarłych, 
5) dusze błąkające się,  
6) czarty.      
(Duszy będącej w ciele podczas życia człowieka nie należy za-

liczać do duchowych istności metafizycznych; jest ona jedną ze 
składowych podmiotu ludzkiego i tematem antropologii).  

O bogach i boginiach, dziadach/babach i zwykłych duszach 
pisaliśmy wystarczająco, skoncentrujmy się tutaj na biesach 
i czartach, wmyślając się i wczuwając w perspektywę myślenia 
i wierzenia dawnych Słowian.  

Aby oddać duchowe istności metafizyczne używaliśmy do-
tychczas głównie słowa „demon”; słowo to pochodzi z greki. 
Dawni Słowianie być może używali jako jego odpowiednika sło-
wa „bies”. W pierwszej połowie XIX wieku w Rosji i na Ukrainie 
słowo „bies” było używane (najczęściej w liczbie mnogiej) za-
miennie z „demon”32. Biesy (bądź demony) były istnościami nie-
powstałymi za pamięci ludzkiej, od początku przebywały 
w czczonych lub tylko zwracających na siebie uwagę miejscach. 
A czy słowo „biesy” mogło oznaczać półbogów niebezpiecznych? 
Nie ma danych, by tak przyjąć33. 

Słowo „czart” ma pierwotne znaczenie: coś, co jawi się 
w czerni, w nocy, czaruje, trwoży. Można je wiązać z błąkającymi 
się duszami lub z poziomem półbogów. Trudno rozstrzygnąć, co 
jest lepiej ugruntowane. Za pierwszym użyciem słowa „czart” (tj. 
w znaczeniu: błąkające się dusze) przemawiałaby wiara, że po-
stać taka powstaje wskutek niepożegnania duszy zmarłego 
człowieka, wtedy, kiedy okoliczności śmierci były zaskakujące, 
trwożliwe (topielcy, wisielcy, zaginieni itd.). Jakąś, pochodzącą 
z oddalenia wskazówkę, że termin „czart” Słowianie mogli odno-
sić do takich dusz znajdujemy w stosowaniu tego terminu 
w szamanizmie syberyjskim. Szamani niektórych syberyjskich 
ludów opowiadając etnologom o traktowaniu błąkających się 
niepożegnanych dusz, i badacze chcący ich zrozumieć, używali 
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słowiańskiego (tu: rosyjskiego) terminu „czart”34. O czarcie 
w folklorze słowiańskim pisaliśmy wyżej – jest w nim wyraźnie 
kojarzony z poziomem półbogów. Wydaje się, że to użycie słowa 
„czart” jest lepiej ugruntowane. 

Z faktu, że zwalczający religię i kulturę dawnych Słowian 
tak bardzo spejoratywizowali terminy „demon” i „czart” można 
wnosić – na zasadzie kontradykcji – iż były to terminy dla daw-
nych Słowian ważne, pozytywne lub neutralne, cenne 
i wpływowe. Notabene strach przed błąkającymi się duszami był 
w starożytnej Grecji na tyle duży, że do okresu hellenistycznego 
uregulowano ustawą państwową obowiązek pochowania należy-
cie zmarłych cywilów i zabitych żołnierzy, i to pod karą śmierci 
(strach był tam większy niż u dawnych Słowian). Czartów zatem 
unikano, choć nie bano się ich panicznie. A dusze znaczące dla 
rodziny, rodu, plemienia, tj. dziady/baby, i zwykłe dusze zmar-
łych zapraszano, jak wiemy, podczas Świąt Zmarłych do siebie. 

 Tak, jak greckie słowo „dajmon”, oznaczające pomniejsze bó-
stwo, po upadku kultury grecko-rzymskiej, znegatywizowano, 
tak i znegatywizowano, po upadku kultury prasłowiańskiej, 
większość bożków, boginek, półbogów, duchów opiekuńczych 
i pomocniczych. Na przykład wodniki i rusałki byli bóstwami 
źródeł, rzek, jezior – tak, jak w tradycji indoeuropejskiej (choćby 
greckiej) – pozytywnymi lub neutralnymi; później dodano im 
cech negatywnych. Aby skorygować występujący do dziś 
w folklorze obraz bóstw słowiańskich, zmieniony w stosunku do 
starej kultury przez tych, którzy tę kulturę stłumili, trzeba po-
służyć się analizami porównawczymi z innymi ludami indoeuro-
pejskimi (głównie z kulturą ludów bałtyjskich, kulturą staro-
grecką, starorzymską, indyjską, częściowo germańską) 
i z szamanizmem środkowoazjatyckim. Przekaz folklorystyczny 
też wymaga takiego krytycznego podejścia. 

Negatywności w postaciach bogów, bogiń, duchów prasło-
wiańskich było znacznie mniej niż wynika to z przekazu folklo-
rystycznego. Właściwie należałoby odróżnić cztery okresy 
w ciągłości kultury słowiańskiej: 1) wyjściowy – z dorobkiem 
kulturowym wyniesionym z tzw. wspólnoty praindoeuropejskiej 
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i lekko tylko odbiegającym od tego dziedzictwa (praindoeuropej-
skiego), 2) rozbudowywanie kultury w trakcie kontaktów 
z innymi ludami i wskutek aktywności samych Prasłowian, 3) 
okres, gdy kultura prasłowiańska była bezpośrednio niszczona 
i kilka wieków po tym fakcie (np. na terenach Polski do około 
XIII – XIV wieku), a więc średniowieczny, 4) słowiańsko-
folklorystyczny, trwający do dziś. W pierwszym i drugim okresie 
było negatywnych aspektów bóstw podobnie mało, jak wśród 
innych starożytnych ludów indoeuropejskich. W trzecim okresie, 
a więc w czasie niszczenia kultury pierwszego etapu i traumy 
stąd wynikającej, nastąpiła częściowa ich negatywizacja; naj-
prawdopodobniej resztki samych Prasłowian też poddawały ne-
gatywizacji to, co było wcześniej w obrazie bóstw pozytywne lub 
neutralne. I w okresie słowiańsko-folklorystycznym negatywiza-
cja postąpiła dalej. (Można wyróżnić dziś okres piąty: nawiązy-
wanie do wszystkich czterech okresów, częściowe rekonstruowa-
nie i uzupełnianie kultury starosłowiańskiej; w tym okresie do-
strzega się pozytywne i neutralne aspekty przedmiotu wiary 
dawnych Słowian. Mamy tu swego rodzaju potwierdzenie cy-
klicznego modelu interpretacyjnego, o którym pisałem we 
Wprowadzeniu).   
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Przypisy do rozdz. XI.  
 

1 Ebonis Vita s. Ottonis, III, 1. 
2 Warto odnotować ilustrację muzyczną w utworze Antonina Dvořaka pt. 
„Rusałka”, z piękną arią „Měsičku na nebi hlubokém”. 
3 Przetrwały w mowie zwroty wskazujące na utożsamienie Licha ze śmier-
cią, na przykład w powiastce z okolic Chełmna: „[…] Ale dalibóg, pan 
brat źle wyglądasz! Ady to istna śmierć! […] Ach, licho mu z oczu pa-
trzy! Doprawdy to nie żarty […]” (O. Kolberg, Pomorze, t. 39, Wro-
cław, Poznań 1965, s. 286). 
4 Pod rozwagę warto poddać przypuszczenie, że Prasłowianie zachowali 
ślad dawnej bogini o imieniu Dana. Pojawianie się tego imienia 
w pieśniach, a zwłaszcza przyśpiewkach (również w wersji „dyna”, np. 
„Hejże ino dyna dyna”), jest zbyt częste i zbyt ulubione, by miało spro-
wadzać się tylko do preferowania gładkich i dźwięcznych zgłosek „da-na” 
(czy „dy-na”). W najdawniejszej tradycji Dana mogła być boginią wody 
w jej aspekcie życiodajnym; później mogła kojarzyć się z mgłą prześwie-
tloną promieniami porannego słońca i zorzą, a także z powierzchnią wo-
dy, którą przebijają promienie słoneczne i światło księżyca. Być może 
stara bogini Dana została przetransformowana w boginię Dzienną bądź 
Dziewannę (bądź Diannę). W jakiej relacji byłaby do rusałek i wodników 
– to dalsze, wcale wdzięczne pytanie.   
5 Na temat karłów Kolberg pisze (O. Kolberg, Pomorze, t. 39, 
Poznań 1965, s. 377-378): „Przymioty istotom tym właściwe 
przypisywane im są w jednakowy wszędzie sposób. Krośnięta, 
czyli drobne, żyją pod podłogą izby, chlewu, szopy albo budy. Są 
między nimi bardzo podeszli starcy z długimi brodami, są młodzi 
ludzie, kobiety i dzieci; obchodzą oni wesela z muzyką i pląsami 
i w tym celu zbierają się wówczas zwykle pod podłogą karczmy; 
wszędzie noszą na głowie czerwone czapeczki, obliczają swoje 
pieniądze; po nocach wychodzą niekiedy na izbę (na podłogę lub 
klepisko) i przędą na kołowrotkach; lubią, aby im postawiono do 
picia mleko w orzechowej łupinie. Gdy im się dom który upodo-
ba, to chędożą konie w stajni, karmią bydło; jeśli rozgniewają się 
o co na gospodarza, to wynoszą zasypywaną żywność ze stajni 
i chlewa, a konie i bydło chudnieje, niszczeje i mrze. Za okazaną 
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im życzliwość i zrobienie osobliwej przysługi przynoszą niekiedy 
człowiekowi mieszek (sakwę) z pieniędzmi. Takiż dar można 
i wtedy od nich otrzymać, jeśli się uda człowiekowi zerwać 
z głowy którego czerwoną czapeczkę: przyjdzie on niezawodnie 
wykupić takową”. Nasz komentarz: taka wiara uczy przynajm-
niej obdarzania uwagą tego, co małe, nieekspansywne.  
6 Tego procesu nie uwzględniają autorzy książek poświęconych samej 
„demonologii”, samym „wierzeniom ludowym” i samemu folklorowi 
XVIII czy XIX wieku. Demonologia spłaszcza metafizykę.   
7 Jeśli ktoś zwróciłby się przeciwko temu, że pozwalamy sobie 
sądzić, iż imię bogini Ziemi mogło brzmieć Ma-żywia bądź Ma-
żywianna, niech zważy, że nie ma w naszym postępowaniu nic 
nadzwyczajnego; dla porównania: profesor Henryk Łowmiański 
lansuje swoje skojarzenie, że Marzanna jako imię bogini pocho-
dzi od chrześcijańskiej Marii Panny, a Świętowit jest „kalką” 
chrześcijańskiego świętego Wita. Profesor Jerzy Strzelczyk po 
prostu powtarza pomysł Łowmiańskiego. W tych przypadkach, 
w których nie dysponujemy wiedzą, jak Prasłowianie wierzyli, 
każde stwierdzenie na ten temat wyraża intencję autora. 
8 Pierwszy cytat za: M. Brzozowska, Biały kamień, w: Słownik stereoty-
pów i symboli ludowych, t.1, cz. 1, s. 383; drugi cytat za: A. Kowalik, dz. 
cyt., s. 57-58. 
9 Sformułowanie przytoczone przez O. Kolberga, Kieleckie, cz. 2, s. 198. 
10 W. Reymont, Chłopi, Wrocław, 1991, t. 1, s. 38. 
11 Por. J. Zielina, dz. cyt., s. 91. 
12 Na to jest wzmianka w glosie „Mater Verbum”, zob. A. Kowalik, dz. 
cyt., s. 66. 
13 K. Moszyński, Kultura ludowa…, t. II, cz. 1, s. 510. 
14 Kronika Thietmara, VI, 24, s. 346. 
15 Wskazuje na to A. Kowalik, dz. cyt., s. 206. 
16 Pisze o tym np. A. Szyjewski, dz. cyt., s. 110. 
17 Gdy uwzględnia się postać Czura, związane z nim szczury, 
i praszczurów, podanie o Popielu jawi się inaczej niż Długoszowi, 
który chciał przecież zdyskredytować pamięć o Popielicach, czy I. 
Kraszewskiemu. Popiela nie zjadły myszy. Zabrał go do siebie 
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Czur, przywołali go do siebie dobrze rozumiejący go jego prasz-
czurowie, i to w stosownym czasie.  
18 Nie tylko u ludzi, ale i u ważniejszych zwierząt upatrywano takich 
opiekunów ich linii rodowej. W pieśni kozackiej zachowała się wzmianka 
o niedźwiedziach:  

„Już ty, dziadziu-niedźwiedziu, 
Rozedrzyj moją krówkę –  
Oszczędź moją główkę…” 

 (ten fragment pieśni zacytował M. Szołochow w „Cichym Donie”, War-
szawa 2001, t. 3, s. 401.   
19 Cyt. za: M. Olszewski, Świat zabobonów w średniowieczu. 
Studium kazania „O zabobonach” Stanisława ze Skalbmierza, 
Warszawa 2002, s. 183. Zauważmy krytycznie, że autor tej 
książki nieporadnie posługuje się słowem „zabobon”. Obiektyw-
ność wymagałaby się wyrazić: pozostałość religii dawnych Sło-
wian.  
20 M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmudzka…, s. 146. 
21 Arcysceptyczny naukowiec A. Brückner rzucił myśl, że tak 
często powtarzane zwroty „Lelja”, „Leluja”, „La” itp. to tylko 
okrzyki przyśpiewkowe. Mylił się – nie tylko. W pieśniach ludów 
słowiańskich ten powtarzający się zwrot oddaje imię boga lub 
bogini. Gdzie lepiej i gdzie indziej miałoby zachować się przez 
wieki to imię, jeśli nie w pieśniach? Imiona bogów zawierają 
pieśni wszystkich ludów świata. W pieśniach ludów słowiań-
skich nie mógł zachować się klarowny (satysfakcjonujący arcy-
sceptyka) zwrot, np. „O boże Lelu, do ciebie się zwracamy…”, „O 
bogini Leljo, tobie składamy…” czy „Bogini Łado, prosimy…”, 
gdyż pieśni pod względem nazw bogów i bogiń zostały konse-
kwentnie ocenzurowane przez Kościoły (po prostu nie mogłyby 
być śpiewane i nie zachowałyby się, jeśli zawierałyby zwrot typu 
„O boże Lelu…”). Imię boga i bogini lud mógł zachować (i prze-
mycić) w dodatkach, w okrzykach do głównego toku pieśni. Ko-
lejne drobne wsparcie dla tej argumentacji to żywotne 
w polszczyźnie do dziś słowo „olaboga” (zwracamy oczywiście 
uwagę na zgłoskę „la”), wyrażające w ludowym użyciu zaskocze-
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nie, strach, bezradność; może ono być pozostałością zwrotu „O 
Lelu boże” czy „O Łado bogini” lub podobnego. Powtórzymy też 
argument przytoczony wyżej: chłopi serbscy, ruscy, czescy, pol-
scy raczej nie czytali kronik Długosza i innych po łacinie, by za-
znajomić się z imionami Lel, Lejla, Lelja. I jeszcze trzeba nad-
mienić, że po wprowadzeniu chrześcijaństwa stare słowiańskie 
imiona Lel, Lejla, Lelja uległy kontaminacji z judaistyczno-
chrześcijańskim okrzykiem „Alleluja” (czcijmy, chwalmy Jahwe).  
22 O tym wariancie są dwie wzmianki w Chronica Polonorum 
Macieja Miechowity z XVI wieku i w Powieści świętokrzyskiej 
z tego samego wieku. 
23 Postaci i czyny bohaterskie z okresu prasłowiańskiego nie są 
znane. Mity o junakach tworzono w okresie najazdów Tatarów 
na Ruś w XIII wieku (bohaterowie rusińskich Bylin: Ilja Muro-
miec, Dobrynia Nikiticz, Alosza Popowicz, Mikuła Sielaninowicz 
i inni),  w okresie okupacji Słowian południowych przez Turków 
od XVI wieku (królewicz Marko). Zapewne w czasie obrony Sło-
wian zachodnich przed chrześcijaństwem i Niemcami najwięk-
szymi realnymi junakami byli obodrzyccy Niklot, Stojgniew, 
Nakon, połabscy Krut i Jaksa (ten drugi odbił na pewien czas 
Brandenburg z rąk Albrechta Niedźwiedzia), przywódcy Wiele-
tów, Masław (później junakiem par excellence był słowacko-
polski Janosik z Tatr).   
24 Stąd uwaga Prokopa z Cezarei, że „jeden tylko bóg, twórca 
błyskawic, jest panem całego świata” jest mało zasadna; została 
ona sformułowana przez umysł wierzący w jednego boga typu 
biblijnego. 
25 Ponieważ jest to przekaz chrześcijański, więc mówi się 
o podszeptywaniu do „grzechu”, za: L.L. Niederle, Život starých 
Slovanů, t. 1, s. 98. 
26 Według nas A. Gieysztor (dz. cyt., s. 125) nie ma racji, widząc 
w nim wcielenie Peruna. Helmold napisał: „ów najpotężniejszy 
[Perun] troszczy się tylko o sprawy niebiańskie” (Helmolda Kro-
nika Słowian, I, 84). 
27 Trojana nie należy kojarzyć z cesarzem Trajanem, jak niektó-
rzy badacze w XIX wieku czynili. 
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28 M.Z. Jedlicki, w: Kronika Thietmara, przypis 465, t. 2, s. 517. 
29 Kronika Thietmara, VII, 69. 
30 Przypomnijmy o metodologicznym nastawieniu, za którym się opowia-
damy. Jeśli nie ma dowodów ani za wiarą w tych czy innych bogów, ani 
przeciwko wierze w nich, a są jakieś aluzje, luźne, pochodzące 
z późniejszych wieków wzmianki, to warto opowiedzieć się „za”, a nie 
„przeciw” i odsuwać, jak długo tylko można, naukowy redukcjonizm. 
Przekazy o bogach i boginiach dawnych Słowian (sformułowane przez 
przeciwników ich kultury) mówią nie o wszystkich bogach i boginiach, 
i tym bardziej nie o wszystkich ich cechach. Nadto zatrzymanie się tylko 
na tym, co napisano do, powiedzmy, XIII – XIV wieku na temat religii 
dawnych Słowian i niepodjęcie pracy uzupełniającej, niestawianie dodat-
kowych hipotez jest pod względem metodologicznym niewystarczające. 
31 Nie mamy tu na myśli świata „zaświatowego” i „życia po życiu”. Coś, 
w co się wierzy, że jest po życiu, nie może być nazwane „życiem” (lub: 
coś, co będzie nazwane „życiem”, nie może być po życiu). 
32 Zob. np. wiersze A. Puszkina pt. „W zaraniu życia była…” 
i „Biesy” (A. Puszkin, Wybór Wierszy, Wrocław 1982, s. 327 
i 312). 
33 Nasuwa się jeszcze jedna hipoteza: słowo „biesy” może pochodzić od 
„biełe” („białe”) duchy, a „czarci” – od „czarne” duchy. Byłaby ona zbor-
na z przekazem o „Białobogu” i „Czarnobogu” (o którym dość dużo pisa-
liśmy w rozdziale IV. 4 i rozdziale XII); z tym że oznaczałoby to, iż 
w przekazie pomyłkowo przydano poziomowi duchów waloryzację 
z poziomu bogów.   
34 Było tak podczas zbierania danych etnologicznych w plemieniu 
Niwchów. W przypadku duszy topielca, którą szaman odsyła do żywiołu 
wody, „dopóki czarcie koryto nie zostanie zgubione, nasz czart do wody 
nie chodzi, tutaj [wśród nas] żyjąc, błąka się. Kiedy czarcie koryto zosta-
nie zgubione, wtedy do morskich ludzi idzie, tam spokojnie żyje” (E. No-
wik, Szamanizm syberyjski, s. 124-125). „Czarcie koryto” to przedmiot 
rytualny wykonany z drzewa. Widzimy tutaj też użycie słowa „czart” 
w neutralnym, a może nawet lekko pozytywnym sensie. 
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XII. Kilka doprecyzowań filozoficznych 
i dotyczących wiary  

Rozważania i ustalenia zawarte w tym rozdziale są bodaj 
najtrudniejsze w tej książce – między innymi w sposób wymaga-
jący większego natężenia uwagi niż w innych rozdziałach, zosta-
ją nakreślone zawiłości sporu między politeizmem 
a monoteizmem. Jeśli ktoś z czytelników znuży się nimi już na 
początku, nie musi mieć wyrzutów sumienia, jeśli je pominie.  

Prasłowianie mieli stary, indoeuropejski schemat bóstw, ale 
zmodyfikowany przez środowisko, w którym się osadzili – śro-
dowisko typowych dla północnej półkuli lasów, rzek, jezior, mo-
kradeł, wzgórz, pól ze zbożem, łąk z bydłem… – i przez wpływ 
kultur sąsiednich. Ich filozofia życia i wiara religijna uzyskały 
specyficzność różnicującą je w stosunku do najstarszej tradycji 
indoeuropejskiej i tradycji innych współczesnych im ludów indo-
europejskich (takich, jak Scytowie, Irańczycy, Sarmaci, Germa-
nie itd.). 

Aby dookreślić typ wiary prasłowiańskiej, trzeba ją – znów – 
porównać do wiary opartej na Biblii. Tym razem za przewodnika 
myślowego posłuży nam książę obodrzycki Niklot/Niekłót. W 
1156 roku udał się on na zjazd książąt i możnowładców nie-
mieckich i słowiańskich w mieście Arlenburg. „Wówczas za za-
chętą biskupa [Gerolda] wygłosił książę [niemiecki książę Hen-
ryk Lew] do Słowian przemówienie w sprawie przyjęcia chrześci-
jaństwa. Odpowiedział mu książę obodrzycki Niklot: «Niech Bóg, 
który jest w niebiosach, będzie twoim Bogiem, ty zaś zostań bo-
giem naszym, a dosyć nam. Czcij ty jego, a my będziemy czcili 
ciebie». Książę jednak przerwał mu te bluźniercze słowa”1. Ni-
klot – w sposób ironiczno-krytyczny – wyraził następujące myśli: 
Typ twojej wiary jest taki, że prędzej czy później prowadzi ona 
do czczenia najważniejszych w twojej religii osób – jako świę-
tych, jako męczenników, jako papieży, jako przeorów, jako 
wreszcie „naznaczonych przez Boga” królów, którzy mieliby od 
tegoż Boga otrzymać władzę nad innymi ludźmi. Nasza religia – 
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starosłowiańska – jest inna. Według niej nikt z ludzi nie może 
być boski, ani ubóstwiony, nie może być bliski bogom, nie może 
być święty. Na gruncie naszej religii jest nie do pomyślenia, by 
ktokolwiek uzurpował sobie władzę nad światem i nad innymi 
ludami. Jest natura, są bogowie i boginie i jesteśmy my, ludzie. 
Boskość czy świętość przysługuje Naturze-przyrodzie, na przy-
kład gajom, ale nie można jej przypisywać człowiekowi aktem 
religii uformowanej jako instytucja. Nieubóstwianie nikogo 
z ludzi chroni przed taką uzurpacją (przy czym Niklot musiał 
mieć na myśli tylko różnice między tymi dwiema religiami, nie 
przenosił teologii na relacje polityczne – uznawał, że można 
z innym ludem walczyć, choćby w obronie własnej). Na gruncie 
religii starosłowiańskiej – mógł Niklot myśleć i przemawiać da-
lej – nie da się usprawiedliwić podboju i niszczenia innych lu-
dów, religii i kultur. Ani niemiecki książę, ani biskup nie mieli 
kontrargumentu (ani też kronikarz referujący tę teologiczną 
debatę nie miał go); tylko mogli mu przerwać – najpierw jego 
mówienie, a niedługo potem życie. Niklot przypatrywał się reli-
gii opartej na Biblii. Wygląda na to, że znał się na teologii (którą 
moglibyśmy nazwać porównawczą). Zginął wciągnięty 
w zasadzkę podczas krucjaty przeciwko Słowianom połabskim, 
którą wstępnie organizował św. Bernard z Clairvaux. Ale myśli 
teologiczne Niklota, choć nierozwinięte w pełni, zachowują swoją 
wartość. Można do nich dodać – w duchu starosłowiańskim – że 
jeśli boskość czy świętość przysługiwałaby człowiekowi, to w ten 
sposób, że byłaby w nim całym, tak jak jest w całej Naturze-
przyrodzie. Podobnie słynny zwrot „Gość w dom, bogowie (bądź: 
bóg) w dom” należy rozumieć nie tak, że gość jest zrównywany 
z którymś z bogów, lecz że wraz z przekroczeniem progu domo-
stwa przez gościa jakoś uobecniają się w domostwie bogowie 
bądź któryś z bogów. Ilustracje myśli teologicznych podobnych 
do myśli Niklota można znaleźć w folklorze słowiańskim, np. 
Iwan Carewicz, bohater wielu bajek rosyjskiego ludu, uzyskuje 
pomoc Ognistego Ptaka, spoufala się z nim (jak choćby 
w inscenizacjach baletu Strawińskiego „Ognisty Ptak”), ale nie 
nabiera przez to cech boskich. 
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Pozastanawiajmy się nad kolejnymi aspektami filozofii 
i teologii dawnych Słowian. Początku bytu nie utożsamiali 
z żadnym bóstwem. Byt w swoim sednie jest odwieczny, bogowie 
i boginie pojawiają się w nim, a więc w stosunku do niego są 
istnościami drugorzędnymi, ludzie zaś i inne istoty żywe – istno-
ściami trzecio- i czwartorzędnymi. Wszyscy bogowie i boginie są 
za słabi, by stworzyć byt jako całość. Natomiast mogą stwarzać 
świat, który zamieszkują ludzie. Na przykład opisywany 
w Wedach bóg Indra, kiedy urodził się, rozdzielił niebo i ziemię, 
i nadał temu, ludzkiemu światu kształt, można nawet powie-
dzieć, że stworzył go. Ale nie stworzył wszechbytu. Można filozo-
ficznie wykazać, że stworzenie wszechbytu przez jednostkowy 
byt jest niemożliwe (niemożliwe w sensie logicznym 
i empirycznym).  

Dawni Słowianie nie utożsamiali bogów/bogiń z sednem by-
tu. Dzięki takiemu stylowi myślenia filozoficzno-teologicznego 
mogli kształtować postawę skromności wobec bytu jako całości, 
nie wynosić na piedestał własnej woli i nie przeć do przodu za 
wszelką cenę (niehołubienie idei postępu). Ku utożsamianiu bo-
gów/bogiń/boga z sednem bytu wiedzie schemat teologiczny, we-
dług którego bogowie/boginie czy bóg (jako jeden) stwarzają od 
początku byt jako całość. Posługując się tym schematem, ludzie 
z czasem – na mocy wiary w porozumienie 
z bogami/boginiami/bogiem – dostają chęci, by oddziaływać na 
sedno bytu, czyli by narzucać sednu bytu swoją wolę, różnorakie 
pomysły i kaprysy.  

Następne doprecyzowanie: W filozofii i religii dawnych Sło-
wian nie próbuje się skumulować samych pozytywnych właści-
wości i życzeń. Zostawia się miejsce dla negatywności 
i neutralności. Próba zebrania samych tylko pozytywów (węziej 
ujmując: samego dobra) oznacza spychanie tego co negatywne 
poza obręb pola świadomości. To skutkuje niekontrolowanym 
narastaniem negatywności i co jakiś czas wybuchaniem nega-
tywności niczym beczki z prochem; wtedy negatywność staje się 
bardziej negatywna, zło bardziej złe, wtedy negatywność nie jest 
systematycznie zagospodarowywana. Religia samego dobra nie 
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ma więc dobrych skutków. Religia prasłowiańska omijała ten 
schemat. 

Dawni Słowianie mieli typ teologii, w której jest postulowany 
immanentny związek bóstw, duchów i wyznawców – via Natura-
przyroda.  

Bóstwa i duchy wzmacniają wyznawców, a znów moc bóstw 
i duchów powinna być wzmacniana przez wyznawców. Jest to 
koncepcja wspomagania współzależności bogów i ludzi. Jeden 
z jej śladów odnajdujemy w malowaniu jajek. Tworzenie tzw. 
pisanek uważano za jeden z warunków istnienia bogów (i świa-
ta); bez pisanek bogowie traciliby moc. XIX-wieczny zbieracz 
informacji zanotował: „Twierdzą, że jeśli zginą pisanki 
i koladka, to będzie już koniec świata”2. Wspomagano bogów, 
zwłaszcza boga Słońca podczas świąt Szczodre Gody; pomagano 
odnowić rok, rozpocząć kolejny, sami bogowie mogliby sobie 
z tym nie poradzić, takie pomaganie nazywano „koladka” (słowo 
to zostało użyte w powyższym cytacie – od niego pochodzi słowo 
„kolęda”) bądź szczodrość. Teologia prasłowiańska nie jest ty-
pem teologii, w której postulowane bóstwa tylko dają, obdarowu-
ją, wmuszają, egzekwują; i oczywiście bóstwa nie są tak koncy-
powane, że byłyby bez związku z wyznawcami. Typ teologii, 
w której postulowane bóstwa są w związku – poprzez Naturę-
przyrodę – z wyznawcami, ułatwia pojmowanie ontologicznych 
sprzężeń i relacji w bycie. Typowi teologii prasłowiańskiej sprzy-
ja obrazowanie bóstw i duchów, ich wizerunki, posągi, obrazy, 
rysunki. Mają one przypominać o głębokich, średniogłębokich, 
jak również – nie mniej ważnych – powierzchownych związkach 
między bogami i duchami a wyznawcami (via Natura-przyroda).  

Religijność prasłowiańska jest czynna. Należące do kultu ta-
kie rytuały, jak składanie ofiar i wróżby, wymagają współak-
tywności wyznawców. Do kultu należą także: tańce, śpiewy, 
przypijanie trunkami, biesiadowanie. Od niej wyraźnie różni się 
typ religijności bierno-abstrakcyjnej. Religia dawnych Słowian 
kładzie akcent na poczucie przynależności i wspólnotowość. To 
zresztą chyba jest – patrząc zupełnie trzeźwo – najważniejsza 
funkcja religii we wszystkich społeczeństwach.  
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Zapewnia ona też to, czego większość ludzi oczekuje: zaspo-
kajanie potrzeby komunikowania się z czymś większym niż „ja” 
(jednostka) i niż „my” (grupa ludzi, na przykład plemię). Tym 
czymś większym jest najpierw Natura-przyroda, a następnie 
większy od niej – wszechbyt. Bogowie, boginie i duchy są specy-
ficznymi częściami Natury-przyrody i wszechbytu; specyficzny-
mi, bo zaopatrzonymi przez ludzi w cechy ludzkie (a raczej trze-
ba powiedzieć: nadludzkie).  

Mity i symbole religijne potrafią nie tylko wspierać człowie-
ka, ale i go zwodzić. Kiedy zwodzą? Wtedy, kiedy utrudniają 
wyznawcy zaspokajanie popędów i naturalnych potrzeb i kiedy 
nie pomagają mu godzić się z życiem w przypadkach, w których 
nie może on zaspokajać popędów i naturalnych potrzeb. Mity 
i symbole dawnych Słowian wydają się nie zwodzić3.  

Poczyńmy uwagę dotyczącą często używanego zwrotu: Sło-
wianie „czczą drzewa”, „czczą kamienie” itd. Nie czczą tylko ich. 
Czczą drzewo i jednocześnie to, co ono symbolizuje, lub też w tej 
kolejności: to, co drzewo symbolizuje i przy okazji też drzewo. 
Także nie czcili samego konia. W miejscu kultowym w Arkonie 
czy w Radogoszczy znajdował się koń, którego bardzo poważano, 
ale dlatego, że niekiedy zasiadał na nim niewidzialny jeździec – 
bóg Swaróg, czy jadący przez świat Świętowit-Światowid 
i dlatego, że koń był duchem pomocniczym. Żaden lud na kuli 
ziemskiej nie czcił tylko danego fragmentu przyrody. 

Cechą prasłowiańskiej religijności jest niekoncentrowanie się 
wyłącznie na bogach i boginiach, nietraktowanie ich jako będą-
cych „w sobie i dla siebie”. Uprawiając kult, nie czyni się czegoś 
tylko dla danego boga czy dla bogini, lecz zarówno dla danego 
boga czy bogini, jak i dla tego, co on/ona symbolizuje. Na przy-
kład czci się Jaryłę i zarazem wiosnę z jej bogactwem przejawia-
nia się.  

Przedstawienia bogów i bogiń nie są wyraźne i ze szczegóła-
mi. Niech przykładem będzie Jarowit z Wołogoszczy4. To wydaje 
się być zgodne z teologią dawnych Słowian. Według niej bogowie 
są mało widoczni, najczęściej są niewidoczni. Aby oddać ich wi-
zerunek, zazwyczaj wystarczy kilkanaście wyżłobień 
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w odpowiednio dobranym kamieniu, kilkadziesiąt nacięć na balu 
lub kawałku gałęzi, prosty rysunek lub malunek. Szkicowość 
oddaje sedno wierzenia w tych bogów. Włączmy znów 
w nasze rozważania zasadę kontrastu: myślenie teologiczne (i 
związane z nim przedstawianie bogów) dawnych Słowian różni 
się od myślenia teologicznego grecko-rzymskiego 
i chrześcijańskiego. W dwóch ostatnich dokładnie, z detalami 
rzeźbi się czy maluje bogów/Boga5, stara się wszystko dopraco-
wać: mimikę wyrażającą powagę, gniew, zatroskanie itd., kształt 
oczu, gesty, fryzurę, podkreśla się majestatyczność postaci, dużo 
uwagi poświęca się poszczególnym atrybutom, nierzadko przed-
stawia się wybrany atrybut sam w sobie. Myślenie i wierzenie 
prasłowiańskie doszukuje się tego co płynące, wijące się, prze-
platające się, rozpołożone w jednym kontekście i w kolejnych 
kontekstach. Czy człowiek jest w stanie ukazać dziejący się byt 
i tajemniczość inaczej niż szkicowo? Pozwólmy sobie zapytać 
bardziej dobitnie: czy jeśli się mniema, że potrafi się dokładnie 
to ukazać, nie wystawia się niechybnie na iluzje? Szkicowe 
przedstawienia prasłowiańskich bogów i bogiń nie są wyrazem 
niedostatku czasu czy jego braku podczas ich wykonywania; za 
nimi stoi określone myślenie i sposób wierzenia.  

Wróćmy do dowodzenia tezy, że światopogląd prasłowiański 
nie jest dualistyczny. Uświadommy sobie, że dualistyczny świa-
topogląd nie pozwala ustalać prawd dotyczących życia. Bez usta-
lania pewnej liczby prawd nie ma kontaktu z realnością, czyli 
nie można przetrwać, nie mówiąc o zachowaniu jakości życia. 
Ten, kto podzieli swoje życie i życie w ogóle na dwie skrajności, 
nie dostrzeże powszedniego chleba tego co pośrednie, co środko-
we, ten umrze z głodu. Dualizm to tylko skrajne części całego 
spektrum światopoglądowego człowieka. Trzeba zatem szukać 
podstawowych kategorii neutralności i środka, obok których wy-
stępują kategorie pozytywności i negatywności (dobra i zła) 
i kategoria skrajności. Szukać także wtedy (a właściwie: tym 
bardziej wtedy), kiedy przekazy zwerbalizowane lub symbolicz-
ne nie mówią wprost o tych trzech podstawowych kategoriach. 
Nie jest tak, że w myśleniu ludzi biorą udział tylko kategorie 
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zwerbalizowane, biorą też udział niezwerbalizowane, po części 
podświadome (można je nazwać wzorcami, obrazami, symbola-
mi). Model interpretacyjny, który ogranicza się tylko do przeka-
zów zwerbalizowanych, jest w stosunku do życia 
i światopoglądowego funkcjonowania człowieka nieprzydatny. 
Na to wskazuje porządna filozofia; to jest jedno z jej zadań. Dla-
tego interpretacje sugerujące dualizm w światopoglądzie pra-
słowiańskim na podstawie dwóch, trzech uwag kronikarzy, któ-
rzy posługiwali się tzw. interpretatio christiana, są niezasadne. 
Wzmianki o tym, że Słowianie połabscy czcili Czarnoboga 
i Białoboga, dotyczą – według nas – tylko krótkiego i wyjątkowo 
trudnego okresu życia tych Słowian: kiedy maksymalnie zao-
strzyli swoją religię, zwarli szeregi i motywowali się do ciągłej 
walki obronnej z cesarstwem niemieckim i z chrześcijaństwem. 
Być może zachodni Słowianie dodali Czarnoboga i Białoboga, 
gdy byli zdziesiątkowani, zdesperowani, kiedy widzieli, że zbliża 
się koniec, czyli po XII – XIII wieku. Zaostrzenie kategorii 
i zawężenie się do kategorii dualistycznych jest, owszem, spoty-
kane w światopoglądach (i w życiu psychicznym jednostek). Są 
to jednak sytuacje skrajne, zagrażające przetrwaniu. W normal-
nych, jako tako zdrowych okolicznościach żaden lud nie kieruje 
się światopoglądem dualistycznym (mamy na myśli światopo-
gląd jakoś korespondujący z życiem danego ludu, a nie tylko ad 
hoc przedstawiony pomysł i samą deklarację). 

U dawnych Słowian nie ma idei pięcia się ku górze, zdoby-
wania Nieba, zapatrzenia w ideał bogów i bogiń, chęci upodob-
nienia się do nich. Dusze po śmierci idą do świata dolnego, nie 
do górnego. Ta teza metafizyczna chroni przed pojawianiem się 
w umyśle i psychice nadmiernych ambicji i nastawienia na cią-
głe zmierzanie ku „wyższym celom”, na przykład per aspera ad 
astra, także w perspektywie pośmiertnej. Takie ambicje i takie 
nastawienie redukują jakość życia ludzi. Idea, że dusze po 
śmierci idą „do nieba”, wspiera idee postępu i perfekcyjności (a 
te idee są jak najdalsze filozofii życia dawnych Słowian). 

Wiara prasłowiańska (czy szerzej: wiary silnie etniczne) sta-
ła i stoi dziś na straży identyfikacji małych, średnich i niezbyt 
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dużych grup społecznych, wolności osobistej i wolności przeżyć 
duchowych. W tym jej aktualna moc. Oddalone jest od niej sta-
nie po stronie państwa, cesarstwa, ogólnikowości, niejasnego 
powszechnizmu. W tym miejscu naszych rozważań wskazujemy 
na nić wiary prasłowiańskiej, która zachowuje aktualność. I 
idzie nam teraz bardziej o przeżycia zespolone z wiarą, mniej 
o tworzone przez rozum koncepcje teologiczne.  

 
* 

Zróbmy znów przystanek przy filozofowaniu. Początki filozo-
fowania nie są trudne do ujęcia. Na początku jest logika potocz-
na. Aby się najeść, muszę upolować, powiedzmy, sarnę. Jeśli 
zasadzam się na sarnę, to muszę sarnę odróżniać od, powiedz-
my, niedźwiedzia. Sarna to sarna, niedźwiedź to niedźwiedź, ja 
polujący to ja polujący – to jest stosowanie logicznej zasady toż-
samości. Aby upolować sarnę, nie mogę być w tym miejscu 
i zarazem nie być w tym miejscu – to jest tzw. zasada nie-
sprzeczności. I albo jestem zaczajony, albo nie jestem zaczajony 
– to zasada wyłączonego środka. Wreszcie, poluję dlatego, że 
jestem godny, że chcę przynieść pokarm mojej rodzinie, że chcę 
za skórę z tego zwierzęcia otrzymać trzy dzbanki itd. – to jest 
tzw. zasada racji. Jeśli cierpliwie będę czatował, to wreszcie 
sarna zostanie upolowana – to z kolei zasada warunku lub kon-
sekwencji. Te zasady logiki potocznej (i inne pomniejsze, których 
nie ma potrzeby tutaj przedstawiać) powstały wraz z ewolucją 
istot żywych. Ze stosowaniem tej logiki są splecione aktywności 
innych partii rozumu i psychiki. Tworzone są mity, uaktywniane 
jest myślenie magiczne, podejmowane są czynności rytualne. 

Jeśli umysły zatrzymują się przy samej logice potocznej, to 
uzyskują z czasem czystą filozofię. (A jeśli w tym kierunku idą 
dalej i dalej, to poddają logikę potoczną formalizacji i uzyskują 
logikę formalną, matematykę, filozofię analityczną itd.; jeśli pę-
dzą przed siebie, to w pewnym momencie tworzą sztuczną inte-
ligencję, która eliminuje człowieczeństwo)6. Jeśli zaś nie precy-
zują logiki potocznej, nie pracują nad nią jako samą w sobie, lecz 
zajmują się wraz z nią mitami, magią i czynnościami rytualny-
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mi, to uzyskują filozofo-religię danego typu. Mogą jednak – jest 
to kolejna droga – nie przyłączać do logiki potocznej mitów, ma-
gii i czynności rytualnych; wtedy uzyskują zwykłą, realistyczną 
pragmatykę: zasiać pole, zebrać, ugotować posiłek, zapłodnić, 
urodzić, zbadać ranę i ją opatrzyć, zbudować dom, wykuć le-
miesz i miecz itd. 

Do głównych zasad filozofii dawnych Słowian należy zacho-
wywanie równowagi między oddziaływaniami świata dolnego 
i górnego. Z punktu widzenia człowieka – troszczenie się o nią, 
lękanie się o nią, radowanie się z niej. Idzie o taką równowagę, 
by dało się żyć w świecie środkowym w zadowalający sposób. W 
kontraście do tej zasady jest ciągłe negatywizowanie świata dol-
nego/chtonicznego, zohydzanie go, sprowadzanie myślenia o nim 
do naiwnych, prościutkich schematów, ciągłe moralizowanie na 
jego temat (filozoficznie i zarazem psychologicznie powiemy, że 
to oznacza brak subtelnej i pogłębionej metafizyki, który to brak 
jest wypełniany kompulsywnym moralizowaniem) i myślenia, 
jak by go przezwyciężyć, jak by pozbyć się go raz na zawsze. 
Realizowanie tych ciągot zaburza równowagę i orientację 
w życiu ludzkim.  

Kto przesadnie ceni górny świat, ten zajmuje się ciągle „logo-
sem”, wolą i podporządkowaną im (tj. logosowi i woli) wiarą. 
Filozofia zachodnia (po upadku grecko-rzymskiej kultury, 
w której silna religia politeistyczna podtrzymywała równowagę, 
o której mówimy, i po upadku religii etnicznych) nie jest 
w stanie sama z siebie uczynić zadość potrzebie odstąpienia od 
ciągłego zajmowania się „logosem”, wolą i podporządkowaną im 
wiarą. Prasłowiańska nie popadła w takie uzależnienie. Filozo-
fia zachodnia coraz bardziej zajmowała się ćwiczeniem inteli-
gencji i pełnieniem roli „ancilla” (służebnicy, niewolnicy) wobec 
teologii, nauki, techniki, nawet ekonomii, a ostatnio także wobec 
mediów. Ta filozofia zapomniała o roli „sofiji”, tj. mądrości – ro-
zumianej w sensie szerszym, niezawężonym tylko do rozumu, 
lecz uwzględniającej chtoniczność. (A czy dodanie do rozumu 
„serca” – spyta ktoś – nie wystarcza? To za mało. „Serce” należy 
do perspektywy antropologiczno-osobowej, a nie ontologiczno-
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metafizycznej). Filozofia zachodnia (szczególnie po upadku grec-
ko-rzymskiego politeizmu) w swoim dominującym nurcie, a tym 
bardziej zachodni monoteizm, zachwycają się górnym światem, 
niebem, zwracają się przeciwko światu chtonicznemu, i tym sa-
mym osłabiają, a nierzadko podważają tę równowagę. Stąd 
wniosek dla człowieka współczesnego: religie etniczne (wzboga-
cone dobrą filozofią) przyczyniają się do ratowania dużej, warto-
ściowej części życia duchowego; a może nawet – jeśli uwzględni 
się różne niekorzystne konsekwencje działania zachodniej cywi-
lizacji, jak niszczenie środowiska naturalnego, dezintegrację 
umysłów przez nadmiar informacji, automatyzację życia itd. – 
przyczyniają się do przetrwania żyjących w tej cywilizacji ludzi. 
Na terenie Europy do najciekawszych spośród religii etnicznych 
należy – jak jesteśmy skłonni sądzić na podstawie niniejszych 
rozważań – prasłowiańska (wraz z nią religia ludów bałtyjskich, 
i jeszcze celtycka; natomiast germańska i skandynawska są 
ostrzejsze, bardziej wojownicze, mniej uwzględniające rolę chto-
niczności, równowagi między trzema światami, spokojnego zło-
tego środka i neutralności).  

Z zasadą równowagi idzie w parze zasada dążenia do wywa-
żania postaw, doświadczeń, orientacji. Można pisać o niej wiele, 
właściwie ciągle. Istotne jest wyważenie między skłonnościami 
ludzi do 1) lokalności (do której należy bezpośredni związek 
z danym obszarem ziemi czy choćby z jej skrawkiem) i 2) uni-
wersalności. Ta pierwsza skłonność jest zwykle ważniejsza, ale 
ta druga bywa potrzebna. Dawni Słowianie stawiają sprawę ja-
sno – pierwsza jest ważniejsza. Wskażmy jeszcze na wyważenie 
roli pierwiastka męskiego i kobiecego. Ani ostry patriarchat, ani 
feminizm. Kobiety muszą móc stanowić o swoim ciele. Ale też 
muszą pozwalać mężczyznom od czasu do czasu wywierać miły, 
lekko patriarchalny nacisk, pozwalać im być zalotnymi, zawa-
diackimi, szarmanckimi (bez tego kobiety zajmą się sobą 
i dziećmi, nie będzie związków między obiema płciami, bez tego 
zaniknie męskość). Wydaje się, że dawni Słowianie to rozumieli. 
Istnieje samodzielność kobiet z zakorzenieniem 
w najdawniejszej tradycji i bez takiego zakorzenienia. Słowianki 
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– podtrzymujące w sobie prasłowiańskość – posiadają tę pierw-
szą samodzielność.  

Dawni Słowianie mieli swoją wersję filozofii, filozofii 
w szerszym tego słowa znaczeniu, czyli takiej, która nie była 
oddzielona od religii i pragmatyki, lecz splątana z nimi. Staramy 
się – posiłkując się ustaleniami innych badaczy ich kultury 
i trochę „eksperymentując” myślowo i wyobrażeniowo – ją od-
tworzyć. Na przymiotnik „mądre” zasługuje myślenie uwzględ-
niające kontekst życia i funkcjonowania człowieka czy dowolnej 
rzeczy. Wyraźnie uświadamiamy sobie to dziś, gdy dostrzegamy, 
ile szkód w przyrodzie i w życiu psychicznym człowieka powodu-
je myślenie bardzo abstrakcyjne. I zaczynamy doceniać myślenie 
w stylu prasłowiańskim. To ostatnie przebiegało wraz 
z kontemplacją lasu, ognia, wody, wraz ze śpiewaniem, 
z tańczeniem i pląsaniem, czy od czasu do czasu – nie ma powo-
du, by to przemilczać – wraz z aktywnością miłosną.   

Filozofię najlepiej jest traktować nie w sobie, lecz jako część 
kompleksu, w którego skład wchodzi; obok filozofii trzeba tu 
wymienić niemal jednym tchem religię i pragmatykę. Spytajmy, 
jakie są szanse na to, że daną filozofię uda się sprawiedliwie 
ocenić na podstawie sposobu, w jaki zbudowany jest kompleks, 
którego ona jest częścią. Niewielkie. Skoro tak, to trzeba zasto-
sować kryterium: „po owocach”, czyli patrzeć na skutki stosowa-
nia tego lub innego kompleksu. Według tego kryterium, kom-
pleks filozoficzno-religijno-pragmatyczny dawnych Słowian jest 
całkiem dobry, jak staraliśmy się wykazać. By wymienić kilka 
skutków: nie ma idei postępu za wszelką cenę, ma ochronny sto-
sunek wobec podstawy ludzkiego życia, którą jest środowisko 
naturalne i cielesność, wspiera wyważoną relację mężczyźni – 
kobiety, tolerancję religijną, gościnność, osobiste wybory niekłó-
cące się z dobrem wspólnoty. 
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Przypisy do rozdz. XII. 
 

1 Helmolda kronika Słowian, I, 84. Zwrot użyty przez Niklota „a dosyć 
nam” został zaczerpnięty z Ewangelii (Jan 14, 8), co świadczyłoby, że 
znał Biblię. 
2 Cyt. za: J. i R. Tomiccy, dz. cyt., s. 189. 
3 Mylące jest podciąganie religii Prasłowian pod termin „mitolo-
gia”. Tak czyni się w nauce od XIX wieku. Po części jest to, na 
gruncie nauki, usprawiedliwione. Jednak – co paradoksalne – 
nie za bardzo służy ustalaniu prawdy (w każdym razie prawdy 
w szerszym tego słowa znaczeniu). Ludy mają nie mitologie (mi-
to-logie), lecz mity. A obok mitów mają magię, rytuały, kulty, 
teorie na temat bogów i bogiń. Słowo „-logia” implikuje racjonal-
no-analityczną obróbkę mitów; pod względem naukowym jest to 
nieodzowne, jednak po takiej obróbce pewne wymiary mitów 
i pewne ich związki z rytuałami, magią, filozofią itd. zostają 
stłumione. Mitologia jako twór poddany racjonalistyczno-
naukowemu badaniu coś wnosi pod względem wiedzy o mitach, 
ale jednocześnie wysusza je, wyzbywa oddziaływania kulturo-
wego i psychologicznego. 
4 Zob. zdjęcie w Wikipedia, wolna encyklopedia, hasło: Jarowit. 
5 W przypadku chrześcijaństwa także: świętych, reformatorów (np. Lutra) 
i innych ważnych osób. 
6 Większość filozofów akademickich stawia ten zestaw proble-
mów na głowie: wychodzi od logiki formalnej i analizy języka 
i z ich punktów widzenia usiłuje precyzyjnie ująć byt. Nic cieka-
wego ani bliskiego prawdy w ten sposób nie uzyskuje. Większość 
teologów z kolei zakłada poprawność swojej religii. Cokolwiek 
interpretują, czynią to wyłącznie z punktu widzenia swojej reli-
gii; jeśli swoją religię doprecyzują jako skończony system, to ob-
racają się w zamkniętym kole jak w kieracie (dlatego co jakiś 
czas, przepełnieni napięciami psychosomatycznymi, zwracają się 
przeciwko tym, których definiują jako swoich religijnych prze-
ciwników). A znów ekonomiści stosują w pierwszym rzędzie 
pragmatykę z dodatkiem logiki i zależnie od tego, jak zostali 
wychowani, dodają sobie taką lub inną religię lub nie dodają 
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żadnej. Tacy „czyści” ekonomiści przekształcają i niszczą środo-
wisko naturalne jak korniki zdrową belkę stropową, aż strop 
zwali się im, ich bliskim i reszcie ludzi na głowę – tego jednak 
nie są w stanie dostrzec (brakuje im ontologii, metafizyki 
i wsparcia dobrej religii). 
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XIII. Przed czym chroni starosłowiańska fi-
lozofia? Jej obecność dziś 

Filozofia prasłowiańska chroni przed homo escapicus, czyli 
przed człowiekiem, który często lub ciągle ucieka od Natury-
przyrody, od ziemskości, od społeczności i od samego siebie (lub 
ucieka od nich w innej kolejności). 

Chroni przed zakusami od-witalnienia życia i jego od-
zmysłowienia. Używane w niej metafory są antidotum na coraz 
bardziej ekspansywną i popularną metaforykę komputerową 
i informatyczną. Stawia tamę próbom opisania zachowań czło-
wieka i relacji między ludźmi językiem utworzonym na gruncie 
techniki i nauki. Bo tak naprawdę jedna kropla deszczu jest dla 
ludzkości ważniejsza od fabryki samolotów, a jedno miłe do-
tknięcie policzka przez kogoś drugiego – od tysiąca firm tury-
stycznych. Nie tylko nie można, ale i nie wolno akceptować każ-
dego wynalazku – to wypływa z zasad filozofii prasłowiańskiej 
i z prasłowiańskich mitów, magii, rytuałów, które są pronatura-
listyczne. 

Postęp naukowo-techniczno-informatyczny w stylu zachod-
nim oznacza bardziej wyniszczanie niż zachowywanie 
i budowanie – wszystkiego, także samych członków cywilizacji 
Zachodu. Z filozofii i religii dawnych Słowian daje się wywieść 
pouczenie, by postęp traktować z dużą podejrzliwością 
i waloryzować go według kryteriów innych niż przyjmują jego 
zwolennicy. Zachód wprowadził pęd cywilizacyjny, do którego 
pasuje określnik „na zabój”, coraz więcej ludzi ma coraz mniej 
czasu na zadumę, metafizykę, radość życia. Jednym 
z wyznaczników tego pędu jest koncepcja czasu linearnego. Filo-
zofia prasłowiańska broni przed tą koncepcją. 

Właściwie wystarczy, że religia respektuje naturalny cykl 
ludzkiego życia, że wzmacnia – mitami, rytuałami, magią, teorią 
boskości – doświadczanie ważnych jego momentów, że nie ata-
kuje tego co zmysłowe, i już jest dobrą religią. Taką była religia 
dawnych Słowian. Chociaż też wskazywała na istotne treści me-
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tafizyczne. Na przykład naprowadzała na tezę, że każda rzecz 
odzwierciedla wielość rzeczy.  

Identyfikacja plemienna trwała długo w prehistorii i historii 
gatunku życia Homo sapiens, zbyt długo, by miała stać się zbęd-
na. A czy dziś w Europie, Ameryce Północnej czy Australii lu-
dzie, obok identyfikacji narodowej, mają identyfikację plemien-
ną? Tak, nawet w niemałym stopniu. Tylko jest ona tłumiona 
przez teorie tworzone na zapotrzebowanie państwa i religii pra-
cujących na rzecz powszechności, a także globalizmu. Mass me-
dia przemilczają identyfikację plemienną, producenci filmów 
interesują się głównie pieniądzem i rozgłosem, a te są większe 
po stronie powszechności i globalizmu. Religia Prasłowian dbała 
i dba o identyfikację plemienną. A czy – spyta ktoś – może też 
pomagać w tworzeniu identyfikacji narodowej? Tak, choć 
w sposób mniej prosty niż głosi obiegowa „idea narodowa”. A 
identyfikacji ponadnarodowej? Po części również (ale nie świa-
towej, powszechnej czy globalnej). Ten, kto pomija lub lekceważy 
wspólnoty terytorialno-sąsiedzkie i plemienność w obrębie naro-
du czy konfederacji narodów, myli się. Przynależność do wspól-
not terytorialno-sąsiedzkich i do plemienia jest ważna dla psy-
chiki, dla relacji międzyludzkich, dla życia duchowego. Coraz 
większej liczbie ludzi daje się we znaki brak wspólnot teryto-
rialno-sąsiedzkich i plemiennych. Ich brak będzie tym bardziej 
doskwierający w sytuacji osłabnięcia identyfikowania się 
z narodowością, gdy wskutek katastrof ekologicznych, kryzysów 
ekonomicznych i migracji ludności w gruzach legną państwa 
i organizacje ponadpaństwowe (w dobie bardzo zaawansowanego 
internetyzmu i komputerystyki – wystarczy potężna, globalna 
awaria, by silnie uzależnione od nich struktury państwa 
i organizacji ponadpaństwowych przestały funkcjonować). Na 
podstawie dziedzictwa społecznego i kulturowego przewidujemy, 
że coraz większa liczba ludzi będzie podświadomie preferowała 
przynależność plemienną lub będzie świadomie dokonywała wy-
boru na jej rzecz. Co najmniej zaś należy podtrzymywać tożsa-
mość plemienną w myśleniu, by w chwili, w której stanie się 
potrzebna, móc ją ożywić. A jeśli ożywić, to niekoniecznie tylko 
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na starych zasadach; można będzie dodać zasady wynikające 
z obecnego stanu Dziejby. Przypomnijmy sobie tutaj model in-
terpretacji, który opisaliśmy we Wprowadzeniu, nazywając go 
archechronicznym, i model linearny złożony.  

Bycie wiernym znacznej części Słowian starym bogom 
i boginiom trwało w zachodniej słowiańszczyźnie na niektórych 
obszarach do 1534 roku, w Rosji do mniej więcej XVIII1 wieku (w 
sąsiednich Prusach i Jadźwierzy do XVII wieku). Religia przyby-
ła z Rzymu i Bizancjum oraz monarchia feudalna najszybciej 
pokonały filozofię i wiarę prasłowiańską na Morawach (do X 
wieku), w Czechach (do XI wieku) i w Polsce (do XII – XIII wie-
ku). Ostatnim wielkim uderzeniem było tzw. polowanie na cza-
rownice. Stłumiono resztki wspólnot terytorialno-sąsiedzkich 
i plemiennych, autentyczną solidarność wsi, osad, lokalnych 
identyfikacji. Wygrały ogólniki, abstrakcje, mocne odgórne rzą-
dy, dalekosiężna kontrola nad jednostkami i rodzinami, niedo-
puszczanie demokracji bezpośredniej; cios z przodu i z tyłu 
otrzymały także ekspresja ciała, względna swoboda obyczajowa, 
rodzinne, lokalne, plemienne i prywatne ścieżki wiary religijnej. 
Ważną część spektrum ludzkich wartości stłumiono. Te wartości 
nie są zbędne, są zupełnie potrzebne, jeśli mamy na uwadze 
harmonijne życie ludzi, respektowanie innych istot żywych, jeśli 
chcemy – w oparciu o niewymuszony ład – kształtować życie 
lokalne i wspólnotowe w wymiarze grup małych (rodziny – od 
małych rodzin po duże), średnich (grupy przyjacielskie, stowa-
rzyszenia, gminy, w tym wyznaniowe) i dużych (plemiona, kon-
federacje plemion). Filozofia i religia prasłowiańska jest jednym 
z najmocniejszych czynników chroniących przed dalszym lub 
powtórnym tłumieniem tych wartości. 

 
* 

A jak zaznacza się obecność filozofii starosłowiańskiej dziś? 
Nie zajmujemy się tutaj koncepcjami i tezami filozoficznymi 

tworzonymi w ciągu całej historii Słowian, lecz tworzonymi 
z myślą o kontynuowaniu, odnawianiu i uzupełnianiu filozofii 
czy światopoglądu starosłowiańskiego. Interesują nas 
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w pierwszym rzędzie twórcy pro-starosłowiańscy, tacy twórcy 
mogą nawet nie być pochodzenia słowiańskiego (np. fascynatami 
starej kultury słowiańskiej są Włosi E. Gasparini i A.C. Martu-
rano2). A znów jest bardzo wielu Słowian, którzy opowiadają się 
za filozofią nie-starosłowiańską, zwłaszcza grecką, rzymską, 
chrześcijańską, judaistyczną, a także buddyjską, islamską, i tak 
dalej.   

Jak wie każdy historyk kultury, do elementów filozofii (czy 
światopoglądu), którą Prasłowianie wynieśli z indoeuropejskiego 
matecznika, dochodziły inne wpływy i ich twórczość własna. Od 
momentu wprowadzenia chrześcijaństwa zaczyna się szybkie 
zmniejszanie roli filozofii prasłowiańskiej. Pole zdobywa nacie-
rająca raz za razem teologia chrześcijańska, w której są pewne 
elementy filozofii grecko-rzymskiej, np. logika formalna. Od IX 
wieku na obrzeżach Rusi kijowskiej, a od XVIII wieku we 
wszystkich krajach słowiańskich zwiększa się wpływ teologii 
judaistycznej, która również jest częściowo inkorporowana przez 
Słowian (świadczy o tym choćby liczba publikacji poświęconych 
judaizmowi). Od renesansu, a zwłaszcza od końca XVIII wieku 
nasila się oddziaływanie filozofii grecko-rzymskiej zmieszanej 
z chrześcijańską – głównie za sprawą przekładów tekstów auto-
rów klasycznych, programów wyższych uczelni, trendu w sztuce 
i architekturze. Mimo to cechy prasłowiańskiej filozofii 
w pewnym zakresie pozostają żywotne – szczególnie wśród ludu 
i wśród artystów; w żadnym razie nie można powiedzieć, że na-
stąpił jej zanik. 

Gdybyśmy chcieli wprowadzić znaczną dozę konsekwencji 
w uprawianie filozofii przez dzisiejszych Słowian, musielibyśmy 
przyjąć, że uprawianie przez nich innej filozofii niż starosło-
wiańska ma sens, gdy uwzględniają, obok dowolnej innej, staro-
słowiańską. Można zająć się pielęgnacją wybranej gałęzi 
i zbierać z niej owoc, można być nawet specjalistą od szczepienia 
drzewek, ale ignorować korzenie? Natomiast odrzucenie staro-
słowiańskiej i poświęcenie się całkowicie innej jest – z punktu 
widzenia starosłowiańskiej – stanem wyobcowania i zagubienia. 
A więc: zajmuję się innymi (jeśli mam taką chęć), i zarazem ce-
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nię swoje – to jest odpowiednia postawa, nie zatraca się wtedy 
zakorzenienia we własnym dziedzictwie kulturowym. Inna po-
stawa, mniej ciekawa, ale indywidualnie jakoś uzasadniona, to: 
zupełnie nie interesuję się własnymi korzeniami i wyrzekam się 
bycia Słowianinem (w tym Starosłowianinem) na rzecz innej 
tradycji i przynależności. Tylko czy się to da przeprowadzić na 
poziomie psychiki, a zwłaszcza podświadomości bez znacznego 
uszczerbku w swoim życiu intelektualnym, psychicznym 
i duchowym?   

 
Uprawiając filozofię i teologię starosłowiańską, trzeba zdy-

stansować się wobec kilku stanowisk. Pierwszym jest to, które 
za bardzo akcentuje w swoich interpretacjach tradycji starosło-
wiańskiej najwyższego boga (tj. polihenoteizm) – gdyż wtedy to, 
co cenne w filozofii i teologii dawnych Słowian powoli 
i niepostrzeżenie roztapia się w monoteizmie. Drugim stanowi-
skiem, które trzeba odsunąć na bok, jest zbytni nacjo-centryzm. 
Dawni Słowianie nie mogli głosić poglądu nacjo-centrycznego, 
między innymi dlatego, że plemię, ród i wspólnota terytorialno-
sąsiedzka były dla nich najważniejsze w życiu społecznym. Na-
ród to dość późny twór w historii Słowian (na przykład wśród 
Polaków, we wszystkich warstwach społecznych, świadomość 
przynależności do narodu pojawiła się z końcem XVIII-go wieku, 
wśród Czechów za czasów husyckich i objęła tylko pewien pro-
cent ludności, wśród Rosjan pojawiła się w XIX wieku, podczas 
wojny napoleońskiej i tylko wśród warstwy wyższej).  

Trzecie stanowisko, które trzeba odsunąć, mówi, że wiara 
dawnych Słowian jest tylko „sprawą prywatną”. Prywatna ona 
jest, owszem, ale częściowo, częściowo zaś jest ponadprywatna. 
To co prywatne w sferze religii nie zachowa się bez wsparcia 
tego co ponadprywatne. To, że indywidualistom (których umysły 
przyzwyczaiły się do stosowania pro-indywidualistycznych kate-
gorii) trudno pojąć związek prywatności z tym co ponadprywat-
ne, nie oznacza niewystępowania związku, o którym mowa. 

 
Jakie cele może przed sobą stawiać dziś filozofia pro-
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starosłowiańska?  
Na pewno pierwszym celem jest, od strony pozytywnej bio-

rąc, podtrzymywanie kontynuacji filozofii dawnych Słowian. A 
od strony negatywnej: bronienie dorobku Prasłowian przed na-
pieraniem na niego z zewnątrz. Jeśli idzie o religie, to bronienie 
przed tymi, które chciałyby uniemożliwić kontynuowanie tego 
dorobku, a predysponowane są do tego (na mocy swojej budowy 
i historii) przede wszystkim religie typu monoteistycznego. Dziś 
znaczenia nabiera bronienie starosłowiańskiego dziedzictwa 
przed ogarniającym go postępem naukowo-techniczno-
informatycznym; idee naukofanatyków, technomaniaków 
i informatykoobsesjonistów filozofia prasłowiańska zostawia na 
boku. Jest to też obrona przed niektórymi ruchami politycznymi 
i przed ekonomią, która nie uznaje limitów dyktowanych stanem 
środowiska naturalnego i kondycją jednostek, plemion 
i narodów. 

Kolejnym celem jest przygotowywanie filozofii prasłowiań-
skiej do współpracy z filozofiami i religiami (bądź ich odłamami) 
nieniszczącymi dorobku innych kultur (jeśliby filozofia prasło-
wiańska nie postawiła takiego warunku, pracowałaby nad swo-
im przyszłym niebytem) – na tym ogólnym stwierdzeniu wypada 
tutaj poprzestać. Chociaż można dorzucić stwierdzenie w duchu 
tolerancji: filozofia (czy wiara) starosłowiańska nie musi wyklu-
czać się z żadną filozofią (czy wiarą), która jej (tj. prasłowiań-
skiej) sama nie wyklucza. 

Podkreślmy, że jednym z celów jest ochrona tego co lokalne, 
najbliższego kręgu ziemi, a następnie – dopiero następnie – całej 
kuli ziemskiej. 

Spoglądając wstecz na dorobek filozoficzny i teologiczny Sło-
wian, trzeba zwrócić uwagę na wkład bułgarskich bohomilców; 
to jest chyba największy wkład Słowian w teologię i po części 
w filozofię, od czasu zastopowania religii i filozofii dawnych Sło-
wian. Następnie na niektóre rozwiązania teologiczne z terenów 
Rosji z XVII, XVIII, XIX i XX wieku. Wkład braci czeskich 
i arian z XV i XVI wieku musiałby zostać przeanalizowany pod 
kątem obecności w nim elementów prasłowiańskich (co jest cie-
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kawym zadaniem). Swoją rolę ma Velesova kniga, opublikowana 
w 1923 roku. Jej autor podejmuje się interpretacji myśli 
i wierzeń starosłowiańskich przez pryzmat postaci Welesa. Nie-
potrzebnie przedstawia tekst jako stary (z VII – VIII wieku). Tej 
książki nie należy jednak brać tylko z naukowego punktu wi-
dzenia (i zatrzymać się przy twierdzeniu, że jest falsyfikatem). 
Jeśli filozofia i teologia prasłowiańska ma się rozwijać, to przyj-
mowanie wyłącznie naukowego punktu widzenia ten rozwój 
tłumiłoby. Dzieła hinduistów, chrześcijan czy muzułmanów 
sprzed stu lat wchodzą do dorobku tych religii, a w stosunku do 
dzieł związanych z religią prasłowiańską nauczono się stosować 
skrajny rygor naukowy. Pod względem ustalania realnego 
wpływu myśli i wiary starosłowiańskiej i pod względem zosta-
wiania pola dla ich żywotności jest to podejście nieadekwatne. 

Dużym i trudnym zadaniem byłoby zidentyfikowanie zna-
mion prasłowiańskich u takich myślicieli, jak B. Trentowski3, A. 
Bierdiajew, W. Sołowiow, K. Libelt, S. Goszczyński, H. Hoene-
Wroński, T. Masaryk, Ladislav Klima, J. Patočka, Egon Bondy 
(Zbyněk Fišer), T. Kotarbiński (w jego przypadku w etyce) 
i dziesiątek innych; a także – w twórczości okresu secesji. 

Twórczym wkładem w ożywianie prasłowiańskości był spo-
łeczno-kulturowy ruch Zadruga, który skupiał się wokół czasopi-
sma o tej nazwie. Powstał w 1937 roku w Warszawie; głównymi 
jego postaciami byli Jan Stachniuk i Antoni Wacyk4. Elementy 
filozofii stara się ukazywać Artur Kowalik w jego, cytowanej 
przez nas, książce Kosmologia dawnych Słowian. Jednak prze-
nosi on zbyt wiele pojęć z innych filozofii i teologii na poglądy 
dawnych Słowian. Zbytnią wagę przydaje – za filozofami grec-
kimi i Biblią – „logosowi”. Nie do utrzymania jest sugerowanie 
przez niego koncepcji „suwerennej pierwszej Monady”5, jedności. 
Podkreślmy, że wszystko wskazuje na to, iż dawni Słowianie 
uznawali ontologiczno-metafizyczną zasadę wspólności (tę 
wspólność można dookreślić jako relacyjną bądź transakcyjną), 
a nie jedności. Różnica między wspólnością a jednością jest 
w filozofii istotna. Umysł skłonny jest szybko, na poczekaniu 
przejść od kategorii wspólności do kategorii jedności, jest to dla 
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niego przejście jakoś atrakcyjne. Ale jest ono najeżone trudno-
ściami i niebezpieczeństwami, zwłaszcza na gruncie metafizyki, 
ontologii i religii (polityki i gospodarki też). Jeden 
z najprostszych argumentów za tym, że dawni Słowianie trzy-
mali się w swoim myśleniu i wierzeniu kategorii wspólności, 
a nie jedności, jest ich politeizm. Nie pędzili ku jedności, a nawet 
z determinacją bronili się przed tymi, którzy chcieli ją (dokład-
niej: pewną jej koncepcję) wprowadzać6.  

Nie mamy na celu wynoszenia filozofii Słowian ponad 
wszystko inne. Dużo piękna i mądrości niosą tradycje myślowe 
Indii, Tybetu, Chin, Japonii, Cejlonu, Indian Ameryki Północnej 
czy Polinezji. Są tradycje religijne, w których bardziej, niż 
w tradycji starosłowiańskiej, zaznaczona jest równowaga bogów 
i bogiń, bardziej są rozbudowane rytuały misteryjności, wyraź-
niej jest ceniona radość życia, np. bogom i boginiom konse-
kwentniej przypisywana jest cecha beztroskiego śmiania się. 
Takie są tradycje religijne ludów przedaryjskich z terenów Indii, 
ludów Tybetu, Mezopotamczyków, Babilończyków, Minojczyków, 
Egipcjan, Greków (mamy teraz na myśli same religie, nie 
wszystkie aspekty kultur wymienionych ludów). Tutaj idzie nam 
o pokazanie ważności dorobku Słowian i o wskazanie na możli-
wość korzystania z niego przez tych, którzy dostrzegają w nim 
coś ważnego dla siebie, dla rodziny, dla wspólnoty terytorialno-
sąsiedzkiej, dla plemienia, dla narodu, dla świata.     

Czy możemy mówić o filozofii neosłowiańskiej? Raczej o neo-
prasłowiańskiej. Jej tworzenie polega na zawracaniu – częścio-
wym – do tego, co pozostało po przodkach i dodawaniu zasad, 
pojęć bardziej zbieżnych ze stanem dzisiejszego świata, 
z dzisiejszym rytmem Dziejby. 

Termin „dziejba” jest ważny. Filozofia prasłowiańska nie ba-
zuje na kategorii „rozwoju”, „postępu”, „doskonałości” czy „finali-
zmu”, nie przyjmuje wyłącznie linearnego modelu czasu. Do-
strzega się dzianie się, powroty pewnych fragmentów dziania 
się. Przepływ czasu jest postrzegany i przeżywany jako cyklicz-
ny, linearne są niektóre jego odcinki.     
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* 
Zamiast zakończenia podkreślimy: dzianie się bytu nie ma 

końca. Dostrzega się to zwłaszcza, jeśli używa się w myśleniu 
kategorii cykliczności przemian i pojawiania się bytów indywi-
dualnych z Dziejby bytu (z niej w pierwszym rzędzie). Ale 
względne, małe i malutkie zakończenia występują; o jednym 
z nich teraz mowa. 
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Przypisy do rozdz. XIII. 
 

1 Na przykład G. Glinka zauważa: „Od czasu przyjęcia przez Ro-
sję wiary chrześcijańskiej minęło ponad osiemset lat, i ciągle 
jeszcze nie mogą całkiem zaniknąć ślady dawnego bałwochwal-
stwa: na tyle człowiekowi mili są bogowie…” (G. Glinka, Dawna 
religia…, s. 36). Pod względem obiektywności terminologia auto-
ra pozostawia wiele do życzenia, ale pamiętajmy, że musiał czy-
nić ustępstwa wobec cenzorów swojego czasu (początek XIX wie-
ku).  
2 Zob. np. E. Gasparini, Il matriarcato slavo. Antropologia cultu-
rale dei protoslavi, Firenze 1973; A.C. Marturano, Słowiańska 
Ruś, Szczecin 2011. W ich książkach więcej jest opisów własnych 
oczekiwań od kultury prasłowiańskiej niż obiektywności badaw-
czej, ale nie o to teraz idzie. Tym przykładem chcemy dać do 
zrozumienia, że ważniejsza od genów jest wierność tradycji kul-
turowej (najlepiej oczywiście wierność wielopokoleniowa). 
3 Zob. T. Linker, Słowiańskie bogi i demony, Gdańsk 1998. 
4 Zob. J. Stachniuk, Mit słowiański, Wrocław 1999; A. Wacyk, Mit pol-
ski – Zadruga, Wrocław 1991. Wcześniej, w 1921 roku, Władysław 
Kołodziej, L.T. Pierteuszka i J. Hawrych założyli Lechicki Krąg Czcicieli 
Światowida.  
5 A. Kowalik, dz. cyt., np. s. 479. Termin „monada” został zajęty 
przez katolickiego teologa i logika G. Leibniza, który opatrzył go 
silnymi treściami i konotacjami monoteistycznymi. 
6 Jeśli jedność nie jest bardzo subtelnie przemyśliwana, jeśli 
próba jej nazwania nie jest wsparta medytacją i dobrą filozofią, 
lecz określa się ją posiłkując się tylko życzeniami, abstrakcjami 
czy ideologią, to przynosi to konsekwencje autorytarne, a nawet 
totalitarne. Idea jedności zaślepia i blokuje dużą część umysłu 
i psychiki. Dla Czytelnika zainteresowanego filozoficznym drą-
żeniem tematu jedności nadmieńmy, że jedność w sensie metafi-
zycznym najlepiej rozumieć jako to co potencjalne (a następnie 
jako źródłowość lub jako głębokie relacje między wszystkim). 
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Aneks 

1. Kilka dodatkowych uwag o filozofii i religii 
W filozofii funkcjonują dwa ciekawe i ważne terminy: „im-

manentny” (będący w obrębie czegoś, tkwiący w czymś, właściwy 
z natury danemu zjawisku) i „transcendentny” (zewnętrzny, 
wynikający z działania czynników spoza danego czegoś). Spy-
tajmy, czy religia dawnych Słowian jest bardziej immanenty-
styczna, czy bardziej transcendystyczna? Dla dawnych Słowian 
bogowie i boginie byli zarazem częścią świata ludzkiego, jak 
i byli ponad nim i pod nim, jednak bardziej byli częścią świata 
ludzkiego. Dawni Słowianie koncentrowali się na współpracy 
z bogami i boginiami, którzy „zabogowili” (słowo utworzone pa-
ralelnie do: zaludnić) świat ludzki. Ich religia zdecydowanie 
bardziej nakierowuje na wierzenie i myślenie dotyczące świata 
(świata środkowego), niż tego co pozaświatowe (czyli świata dol-
nego i górnego). Bardzo wiele przemawia za tym, że świat środ-
kowy był dla nich najważniejszy1.  

A przy tym, jak już zauważyliśmy, czuli niewielki lęk przed 
światem dolnym i górnym, wielu zaś – na czele z kapłanami 
i kapłankami – zapewne nie czuło go w ogóle.    

Przy omawianiu filozofii i religii dawnych Słowian za nie-
zbędne uznajemy połączenie rzeczowników „natura” i „przyroda” 
– Natura-przyroda. Czynimy tak, gdyż słowo „natura” jest – od 
okresu późnego antyku, a zwłaszcza od średniowiecza 
w kulturze zachodniej – nadużywane (w kierunku a- lub nawet 
antyprzyrodniczości), a znów samo słowo „przyroda” jest zbyt 
zajęte przez nauki ścisłe. 

Objaśnijmy używany w tej książce termin „teologia”. Pocho-
dzi on z greki, w której był stosowany z znaczeniu: słowa, myśli 
i interpretacje („-logia”) dotyczące bogów, bogiń i boskości („teo-
”). Trzeba odróżniać teologię bieżącą, niedążącą do pełnej syste-
matyzacji, dopuszczającą niespójności w treściach 
i niestawiającą sobie za cel precyzyjnego uporządkowania pan-
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teonu, od teologii systematycznej, dążącej do precyzowania 
wszystkiego, co dotyczy boskości, stosującej aparat lingwistycz-
ny, historyczny itd. Dawni Słowianie mieli tę pierwszą teologię, 
tym niemniej trzeba do ich kultury i wierzeń termin ten odnosić 
z dużą ostrożnością. Właściwie zamiast „teologia” lepiej paso-
wałby zwrot „teoria boskości” lub termin „teoteoria” (od gr. theo-
rein – przypatrywać się rozumowo). 

 
Uwagi o pojęciach: „hieryzm”, „animizm”, „demonizm”, „te-

izm” i „panteizm”.  
Wśród ludów plemiennych święte może być cokolwiek – od 

zawsze lub od dawna, lub może takim stać się w każdej chwili. 
Można nadać temu bardziej wyrazistą nazwę, swoistą etykietę 
naukową: hieryzm (od greckiego słowa hieros – święty). Wyraz 
„*svętb” u Prasłowian znaczył: silny, mocny, potężny, a także 
przenikliwy. Nie należy słowa „*svętb” przekładać od razu na 
„boskość” – to byłby przeskok w myśleniu i interpretowaniu. 
Jaki hieryzm spotykamy u dawnych Słowian? Jeśli cokolwiek 
może stać się świętym (co nie znaczy od razu: boskim), to trzeba 
przyjąć jakąś gotowość w bycie do takiego stania się (a bardziej 
obiektywnie wyrażając się: gotowość spojrzenia człowieka na coś 
jako na święte). Występuje dyspozycja części bytu do stania się 
świętym, nie ma zaś określonych rzeczy raz na zawsze świętych. 
Stąd możemy użyć nazwy: hieryzm dyspozycjonalny. 

Boskość i świętość nie pokrywają się z sobą w pełni. Z rozwa-
żań nad metafizyką i religią prasłowiańską wynika, że bogom 
i boginiom może przysługiwać więcej lub mniej świętości, pierw-
si mogą potrzebować dopływu czy dodatku drugiej. We wszyst-
kich kulturach bogowie i świętość są odnoszeni do tego co co-
dzienne (i vice versa). Od końca XIX-go wieku funkcjonuje 
wprowadzona przez religioznawców para terminów „sacrum” 
i „profanum”; według nas zamiast tego drugiego lepiej jest uży-
wać ogólniejszego terminu: to co codzienne. Prasłowianie nie 
dążyli do wyraźnego odróżniania od siebie „sacrum” i tego co 
codzienne lub chętnie co jakiś czas zacierali różnice między ni-
mi. 
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A animizm? Historycy i religioznawcy wskazują na to, że u 
dawnych Słowian był animizm (najlepiej wyrazić się: uduszo-
wienie zjawisk przyrodniczych i wielu wytworów ludzkich). 
Wskazuje się też na demonizm (udemonicznienie części przyro-
dy, części świata). Czy wyjściowy był hieryzm, czy animizm 
i demonizm? Nad tym trzeba się pozastanawiać.  

Wyraźny jest u dawnych Słowian teizm. Teizm, jak wiadomo 
dzieli się na 1) politeizm niehierarchiczny, 2) polihenoteizm i 3) 
monoteizm. Odnieśmy się, dygresyjnie, do terminu „henoteizm” 
(zaproponowanego przez M. Müllera w 1860 roku). Jest on nie-
odpowiedni; po pierwsze dlatego, że znaczy dosłownie „jedynobó-
stwo” (słowo „hen” znaczy – jedno, jeden, „theos” – bóg, „theion” 
– boskość”), co jest błędnym określeniem zjawiska religijnego, 
które miałby denotować; po drugie, angażuje się niezwykle waż-
ny filozoficznie i teologicznie termin „hen” – jednia, jedność – 
w tworzenie wątpliwej terminologii naukowej. Nieco lepszy jest 
termin „polihenoteizm”, choć do niego odnosi się druga 
z powyższych uwag krytycznych.  

Pojawia się pytanie, czy słowiański politeizm niehierarchicz-
ny i polihenoteizm wywodzą się ze słowiańskiego hieryzmu? Są-
dzimy, że tak. Część materiału wskazującego na to podaliśmy 
w tekście, choć trzeba by zebrać go więcej.     

Hieryzm jest spokrewniony z panteizmem. Nam wydaje się 
jednak, że ten pierwszy jest i pierwotniejszy, i ważniejszy2. Do-
brym przykładem spokrewnienia, o którym mówimy, jest 
w myśleniu i wierzeniu prasłowiańskim ogień metafizyczny, 
który był święty i zarazem boski, a przy tym, jak to wyżej przed-
stawiliśmy, był on w zwykłym ogniu, nie przybywał spoza niego 
(tutaj odzywa się wspomniany na początku tego podrozdziału 
rys immanentystyczny). 

Poruszmy jeszcze kwestię przejść między politeizmem nie-
hierarchicznym, polihenoteizmem i monoteizmem. Między poli-
teizmem niehierarchicznym a polihenoteizmem są nieustanne 
przejścia – to jest naturalne, już pisaliśmy o tym. Ale jest też 
przejście między polihenoteizmem a monoteizmem. Jeśli polihe-
noteizm zostanie zradykalizowany – czyli jeszcze bardziej wy-
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niesie się rolę naczelnego bóstwa i pomniejszy rolę pozostałych 
(lub pozostałe przedstawi jako „aspekty” najwyższego bóstwa, 
lub tylko jako demony) – to na horyzoncie jawi się już monote-
izm.   

 
 
 
 

2. Typ religii indoeuropejskiej i rdzeń religii pra-
słowiańskiej 

Ponieważ Słowianie należą do ludów indoeuropejskich, trze-
ba naturalnie w ich religii i filozofii szukać tego co wspólne 
z religiami i filozofiami innych ludów indoeuropejskich (niosą-
cych dziedzictwo praindoeuropejskie), identyfikować paralele. 
Dają się wyróżnić specyficzne znamiona religii typu indoeuro-
pejskiego. Najważniejszymi są: 1) ofiara, a) z pokarmu (w języku 
starosłowiańskim: żertwa), b) z płynu (termin słowiański nie jest 
znany, pochodzący wprost z łaciny to: libacja), która jest zwią-
zana z czczeniem bogów i bogiń; 2) prośba o cokolwiek, często 
w formie modłów; 3) rytuał oczyszczenia; 4) oczekiwanie wspar-
cia terapeutycznego, przyzywanie mocy służącej leczeniu, w tym 
opieki podczas porodów i połogów; 5) wróżenie i wiedźmienie (ale 
nie prorokowanie), a więc przewidywanie, odgadywanie, próba 
antycypacji zdarzeń; 6) oczekiwanie wsparcia w pracy (w tym 
w handlu) i w walce; 7) włączanie bogów i bogiń w sprawy umie-
rania, śmierci i rozmyślań o tym, co następuje po śmierci; 8) za-
praszanie bogów i bogiń do udziału w radości życia, w zabawie 
i w miłości; 9) przedłużeniem świętowania (a także zakończe-
niem większości poszczególnych rytuałów) jest biesiadowanie. 
Ten typ religii różni się zasadniczo od typu religii opartej na 
ideach zbawienia, wyrzekania się realnego życia, negacji zmy-
słowości i prorokowania. W typie religii indoeuropejskiej bogo-
wie i boginie potrzebują składania ofiar. Oznacza to, że po części 
zależą od ludzi, ich moc wymaga wsparcia ofiarami, bez nich 
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tracą swoją moc lub oddalają się od ludzi (aż stają się dei otiosi 
i ulegają zapomnieniu).  

Ludy indoeuropejskie wyruszając ze swoich macierzystych 
obszarów miały wprawdzie swój panteon, jednak po podboju 
miejsca osiedlenia się czy po jego pokojowym zajęciu, rozbudo-
wywały go posiłkując się dorobkiem teologicznym i rytualnym 
ludów, z którymi wchodziły w kontakt. Nasuwa się pytanie, co 
stanowiło minimalny rdzeń religijny tych ludów? Pytanie to 
stawiała sobie pewna liczba znawców religii3. Wydaje się, że ten 
rdzeń to: 1) bogowie główni: jeden lub dwóch bogów świata gór-
nego, jeden lub dwóch bogów świata dolnego, jeden lub dwóch 
świata środkowego, realnego; następnie 2) duchy opiekuńcze 
i pomocnicze (np. w religii Greków bogini ogniska domowego 
Hestia, a u Rzymian duchy opiekuńcze domu i rodziny Lary 
i Penaty, które odgrywały niezwykle dużą rolę, szczególnie 
w religijnej aktywności kobiet); 3) bóg/bogini losu, 4) dalsi bogo-
wie i boginie, przy postulowaniu których inspirowano się reli-
giami innych ludów lub wprost od nich przejmowano (np. Grecy 
w dużym zakresie kształtowali swoją boginię miłości na wzór 
bliskowschodniej Asztarte, boga Dionizosa na wzór boga trac-
kiego, Apollona na wzór boga fenickiego, i Grecy i Rzymianie 
zaadaptowali egipską boginię Izydę itd.). Przyjmowano, że są 
dusze udające się wprost do świata podziemnego (po spełnieniu 
oczekiwanych warunków, głównie spalenia ciała) i są dusze błą-
kające się; pierwsze dołączały do duchów opiekuńczych 
i pomocniczych, a drugie stawały się duchami przeszkadzający-
mi lub obojętnymi. To wyjściowe dla ludów indoeuropejskich 
minimum teologiczne i rytualne było dość surowe, proste, ale 
zwarte, nie rozpraszano się na dużej liczbie bogów i bogiń; przez 
to, między innymi, wzmacniana była motywacja do wędrówki 
i rozprzestrzeniania się po Eurazji. Pomnażanie liczby bogów 
i bogiń przychodziło, jak nadmieniliśmy, po osadzeniu się na 
stałe. Świadczy to o zachowywaniu równowagi między konser-
watywnością, wiernością własnej najstarszej tradycji i częściową 
otwartością na to, co przydaje się w zmienionych warunkach 
życia.    
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A w przypadku dawnych Słowian rdzeń stanowili: 1) dla 
świata górnego: Swaróg/Swarożyc/Perun (wraz z towarzyszkami 
bądź małżonkami, np. Peperuna); dla świata dolnego: Weles/Nij; 
dla świata środkowego: Makosza/Żywia; 2) duchy opiekuńcze 
i pomocnicze to przede wszystkim Dola, następnie duchy miejsca 
(łac. genius loci): Domowik/Domowicha, Wężyk, Owinnik, Ban-
nik; duchy pomocnicze to: Koń, Niedźwiedź, Wilk (dopiero póź-
niej z Wilka uczyniono Wilkołaka), Kogut4, Jaskółka, Dobroduch 
i inne; 3) bogowie losu: Rod, Czur, Dola; 4) dalsi, późniejsi, 
młodsi bogowie: Świętowit/Światowid, Trygław, Prowe, Marzan-
na, Łada, Dziewanna itd. (wydaje się, że Słowianie wzorowali się 
w przypadku niektórych bogów i bogiń na ludach bałtyjskich, 
a także prototureckich i ugrofińskich, może przejęli niektóre 
cechy bogów i bogiń od Rzymian i Wikingów). Niekiedy 
w miejsce starych bogów świata górnego wprowadzano nowych 
(bądź raczej zmodyfikowanych), a więc zamiast Swaro-
ga/Swarożyca/Peruna – Świętowita/Światowida i Trygława 
(wprowadziły je plemiona Słowian zachodnich), ale zasadnicze 
rozwiązanie teologiczne pozostawało5. 

 
 
 
 

3. Prasłowiańska hierarchia wartości 
Przedstawianie prasłowiańskiej hierarchii wartości powinno 

trzymać się najogólniejszej orientacji ontologiczno-metafizyczno-
antropologicznej, a taką jest – według dotychczas przedstawio-
nych ustaleń – w pierwszym rzędzie koncepcja trzech światów. 

Na pograniczu świata środkowego i dolnego mieści się: przy-
roda ziemna (nie: ziemska), którą można też nazwać przyrodą 
dolną. Tyczą się jej wartości związane z: glebą, wodami 
i moczarami, surowcami takimi jak rudy metali, torf, i inne. 

Na pograniczu świata środkowego i górnego jest: przyroda 
niebna (nie: niebiańska), przyroda górna. A zatem wartości: 
deszczu, ciepła i światła słonecznego, światła księżyca i gwiazd 
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widzianych w nocy, niekiedy ognistości, padającego śniegu, wia-
tru. 

 
W świecie środkowym jest najwięcej wartości dotyczących 

ludzi i tego, co z nimi najbardziej związane. Tutaj też występuje 
najwyraźniejsza hierarchizacja wartości.  

Szczebel najniższy stanowią wartości witalne: wigoru, płcio-
we, popędowe, instynktowe, rytmów życia.     

Na szczebel wyższy składają się wartości społeczne: rodzin-
ne, rodowe, powinowactwa, wspólnoty terytorialno-sąsiedzkiej, 
plemienia, konfederacji plemion, bycie kumą/kumem, brater-
stwo, gościnność czy zalecane naśladowanie znaczącej osoby (oj-
ca, matki, dziadka, babki, kapłana, zielarki, mistrza rzemieślni-
czego, przywódcy). 

Szczebel wyższy to wartości gospodarcze: pokarmu, wody 
i napojów, hodowli zwierząt, uprawy roślin, zbieractwa, drobnej 
wytwórczości, rzemieślnictwa, wytopu metali, handlu. 

Na kolejnym szczeblu mieszczą się wartości obyczajowo-
moralno-prawno-polityczne: traktowanie mężczyzn, kobiet 
i dzieci, opiekuńczość wobec starych i chorych, duży zespół war-
tości określanych jako prawo zwyczajowe, następnie wartości: 
walki, obrony, wiecu, negocjacji, organizowania się. 

Szczebel wyższy jest wyznaczany przez wartości poznawcze, 
wychowawcze i lecznictwa: orientacji w przyrodzie, w czasie 
i przestrzeni, szczerości, prawdy, przekazywania umiejętności 
i wiedzy, opanowywania technik leczenia. 

Kolejny stanowią wartości ludyczne: tańca, śpiewu, grania 
na instrumentach, humoru, ucztowania, flirtu, gawędy.  

Na szczeblu wyższym sytuują się wartości estetyczne: ładno-
ści, proporcji, urokliwości, zachwytu, prostoty stylu. 

Szczebel jeszcze wyższy to wartości sensu: zaduma, wartości 
rytualności, mityczności, magiczności, odmiennych stanów 
świadomości i psychiki, odnoszenia się do bogów i demonów, 
wieszczenia, czarostwa, losu, gry, bycia „w kole”, wierności isto-
cie tradycji, filozofii życia. 
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Ze światem dolnym należy wiązać wartości: cienia 
i mroczności, tajemniczego wymiaru cykliczności, stałości, regre-
su, równości, śmierci z jej niezbędnością, niszy dla zmarłych, 
azylu dla dusz, bazy dla odradzania się. 

W świecie górnym spotykamy wartości: światłości i światła, 
jasności, klarowności, porządku, podtrzymywania równowagi 
świata środkowego, patrzenia na życie z dystansem.    

Ponieważ światy dolny i górny są najmniej ogarniane po-
znawczo i zdroworozsądkowo, dlatego są najbardziej nasycane, 
by nie rzec opatulane, wartościami sensu, a szczególnie metafi-
zycznymi (bądź duchowymi), a więc obrazami bogów, bogiń, pół-
bogów i świętości.     

Po tej drabinie wartości (jeśli ktoś chciałby sobie nieco 
uszczegółowić porównanie do drabiny, to musiałby ją sobie wy-
obrazić jako mającą na dole bardziej rozstawione boczne drągi 
niż u góry – taką, jakiej używa się np. w sadach przy zrywaniu 
owoców) wchodzi się w górę i schodzi się w dół, w tę i we wtę, raz 
za razem. Dla większości ludzi takie wchodzenie i schodzenie to 
niezauważalna codzienność życia, dla pewnej liczby ludzi – 
oczekiwane wyzwanie, a dla jeszcze innej części – mozół. Staro-
słowiańska hierarchia była pomocna w tym, by tych trzecich 
było jak najmniej. Na końcu życia schodzi się jednokierunkowo 
w dół. A w przypadku realizowania wartości sensu w aspekcie 
metafizycznym (dotyczącym wyobrażeń tego, co miałoby nastą-
pić po śmierci) schodzi się: w dół, aż ku światu dolnemu, 
i według niektórych wyobrażeń dawnych Słowian, także w górę, 
aż ku światu górnemu.  

Wartości świata dolnego i górnego, tj. wartości szeroko ro-
zumianej boskości, świętości i demoniczności, łączą się, przepły-
wają miejscami wzajem w siebie, otaczając – zwykle ochronnie – 
świat środkowy.  

Trzeba zauważyć, że wartości wszystkich trzech światów 
ciągle wpływają na siebie, chociaż istnieją bariery pomiędzy ty-
mi światami (bez nich nastąpiłby chaos w świecie środkowym). 

 
Niniejsza rekonstrukcja hierarchii wartości jest połączeniem 
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wiedzy o realnym życiu dawnych Słowian i o ich światopoglą-
dzie. Z racji połączenia tych dwóch kryteriów nie jest w pełni 
zwarta i przejrzysta; na przykład według realnego życia szczebel 
wartości gospodarczych jest niżej niż społecznych (czyli jest 
ważniejszy), ale według światopoglądu dawnych Słowian warto-
ści społeczne są ważniejsze.  

Trzeba też uwzględnić zasadę aksjologii mówiącą, że szczeble 
zazębiają się, inaczej się wyrażając, są wartości należące po czę-
ści do jednego szczebla, po części do innego. Na przykład wartość 
układności należy do szczebla społecznego i zarazem estetyczne-
go, wartość przystosowania do szczebla witalnego i zarazem spo-
łecznego, bardzo często wartości sensu łączą się z wartościami 
witalnymi, z pozostałymi zresztą też. Jednak chcąc ukazać hie-
rarchię wartości, która przecież ma znaczenie w orientowaniu 
się, podejmowaniu decyzji i w samopoczuciu, trzeba upraszczać 
ich przedstawienie (taka jest cena za ogólny przegląd).   

 
 
 
 

4. Miscellanea o symboliczności 
Dodajmy kilka uwag o tym, co dawni Słowianie uznawali za 

mające charakter symboliczny.  
Symbole najogólniej dzieli się na ujęte w wytworach człowie-

ka i na powiązane przez niego z fragmentami przyrody. Te 
pierwsze występują jako 1) w największym stopniu same 
w sobie, bez wyraźnego zespolenia z przedmiotami użytkowymi, 
i jako 2) wyraźnie zespolone z przedmiotami użytkowymi 
i z wartościami estetycznymi. 

Spośród wytworów dawnych Słowian trzeba wymienić na 
pierwszym miejscu wizerunki (posagi, rysunki, malunki) bogów 
i bogiń; symbolizowały one niemałą liczbę aspektów ich życia 
umysłowego, psychicznego i kulturowego. Następnie – kąciny, 
z obecnymi w nich symbolami, w tym utkanymi lub namalowa-
nymi na wiszących płachtach. Rodzajem reprezentanta świątyni 
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były tzw. stanice (według Saxo Gramatyka: stanitia) – świątyn-
ne chorągwie, którym przypisywali dużą moc, stanice były często 
„wielobarwne” (jak podają Saxo Gramatyk i Tomasz Kantzow), 
a więc mające co najmniej trzy kolory. Następnie trzeba wymie-
nić kij/laskę – jak u wszystkich ludów indoeuropejskich, 
kij/laska w ręku kapłana czy przewodniczącego zgromadzenia 
przypominała o szacunku wobec niego (mały kij, tj. różdżka, na-
zywał się w języku staropolskim „posoch”, a większa „kostur”). 
We wczesnym średniowieczu (a więc w czasie, kiedy tradycja 
prasłowiańska była jeszcze mocna) laska zwana „lagą” była 
oznaką sołtysa lub wójta. A od XVI wieku w Polsce stała się 
oznaką funkcji „marszałków wielkich koronnych, nadwornych, 
sejmowych, sejmikowych i trybunalskich. […] W XVI – XVIII w. 
był to kij długości ok. 170 cm z okuciami, nieraz pięknej roboty 
złotniczej”6. Istnieje zatem ciągłość od kija w ręku Prasłowianina 
do dzisiejszej laski marszałkowskiej. Cenili też rozwieszone dłu-
gie kolorowe wstążki na gałęziach drzew, na posągach bogów, na 
kamieniach, które symbolizowały moce boskie, sądzi się, że 
głównie moce ziemi. Amulety były symbolami częściowo samymi 
w sobie, ale też w niemałym stopniu były związane 
z wartościami użytkowymi. Jeszcze bardziej użytkowe były sym-
bole i znaki wkomponowane w motywy ozdobne – na ubiorach, 
na sprzętach, na broni, na wypiekach itd. (Wiele z nich omówili-
śmy wyżej). 

Rysem charakterystycznym takich ludów, jak prasłowiań-
skie było uznawanie za mocniejsze pod względem symbolicznym 
wybranych i tylko lekko zmodyfikowanych fragmentów przyro-
dy; lekko zmodyfikowanych przez dodanie któregoś z symboli 
jako wytworów człowieka.  

Symbolami świętości były wszystkie źródła i wszystkie rzeki; 
te drugie na którymś z ich odcinków. Zarówno świętość, jak 
i boskość były symbolizowane przez rzadko występujące na pła-
skim terenie wzgórza. Oczywiście rolę symboliczną – między 
innymi łącząc wyobrażenia Góry Kosmicznej i Drzewa Świata – 
miały góry o kształcie majestatycznym lub przypominającym 
kształt bogów, bogiń, cenionych zwierząt (konia, niedźwiedzia 
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itd.) i ogień. Były to również wybrane drzewa, niektóre zwierzę-
ta i ich części, oraz kamienie.   

Można zapytać: czy to mało? A można zapytać: czy trzeba 
więcej? Jeśli idzie o więcej, to ważniejsza jest nie ilość symboli, 
lecz to, by z tą ich ilością, która jest w zanadrzu, jednostka 
i wspólnota mieli znaczące i harmonizujące ich istnienie przeży-
cia. 

Wymieńmy jeszcze główne święte góry bądź wzgórza: Ślęża, 
Wzgórze Kijowskie, Žip (w Czechach), Łysa Góra, Krywań, Wo-
łoszyn (dwie ostatnie w Tatrach słowacko-polskich; na górze 
Wołoszyn/Wołosaty prawdopodobnie odprawiano rytuały na 
cześć Wołosa), Durmitor (w Czarnogórze), Triglaw (w Słowenii, 
najwyższy szczyt Alp Julijskich), góra Bohom bądź Bogit (na 
Ukrainie, na której prawdopodobnie stał posąg Świętowita-
Światowida), Góra Słowińców (niedaleko Słupska, koło Smołdzi-
na, sześć kilometrów od morza), Góra Chełmowa, Wzgórze Wa-
welskie, Góra Dobrzeszowska pod Kielcami, Wzgórze Tumskie 
w Płocku, Wzgórze Trygława w Szczecinie, Wzgórze Białe (zwa-
ne Bielboh) i Czarne (Czerneboh) w Budziszynie, góra Radhošt’ 
i Łysa Góra w Beskidzie Śląsko-Morawskim, Jawornik 
w Sudetach, Kowalowa Góra w Gostyniu (powiat Kamień Po-
morski), wzgórze Gródek Leśny (gmina Przysuchy), Góra (nazwa 
wzniesienia na wyspie Rugia), wzniesienie przy wsi Radahoszcz 
na Białorusi7, góra Palenica (w Beskidzie Śląskim). I wiele in-
nych.  
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Przypisy do aneksu 
 

1 W literaturze polskiej dotyka tego zagadnienia A. Gołębiowska-
Suchorska zajmująca się przędzeniem i tkaniną dawnych Sło-
wian. Opierając się na pracach rosyjskich badaczy baśni (głów-
nie A. Bajburina, S. Szyndina, W. Proppa) stwierdza: „Wyobra-
żenia o sferach niebieskiej i podziemnej, wykreowanych 
w bajkach magicznych na wzór tkaniny, fantazja ludowa prze-
niosła także na sferę pośrednią, czyli ziemię. W przeciwieństwie 
jednak do nieba i podziemia nie uległa ona zminiaturyzowaniu. 
Można założyć, że taki sposób przedstawiania ziemi – części 
środkowej Kosmosu wynikał z wierzeń, według których światy 
podziemny i nadziemny zwijały się w kierunku centrum, znajdu-
jącego się właśnie w strefie pośredniej” (A. Gołębiowska-
Suchorska, „Dziewczę przędzie…”, s. 95). Krytycznie zauważmy, 
że autorka przesadnie akcentuje rolę „Demiurga” 
w światopoglądzie dawnych Słowian.  
2 Jeśli porównalibyśmy ze sobą hieryzm i panteizm, to wydaje się, że hie-
ryzm wymaga bardziej cierpliwego i pieczołowitego myślenia metafi-
zycznego niż panteizm. Łatwiej jest gotowe pojęcie boskości zastosować 
wobec wszystkich rzeczy (panteizm), jak na przykład uczynił Tales w VI 
wieku p.n.e. czy Spinoza w XVII wieku, niż uważnie obserwować przy-
rodę, życie, świat i przemyśliwać, co uznać za świętość, a co nie, lub czy 
w pewnych chwilach i okolicznościach wszystko uznać za święte, czy nie.   
3 Najbardziej konsekwentnie postawił to pytanie G. Dumézil. Naszym 
zdaniem Dumézil nie dość uwzględnił związek religii typu indoeuropej-
skiego z szamanizmem, a wpływ szamanizmu, szczególnie na religię Pra-
słowian był niepośledni (nie będziemy tutaj jednak wchodzić w dyskusję 
z jego ustaleniami). 
4 W podaniu spisanym w XVI wieku o Panu Twardowskim zachowała się 
aluzja do funkcji spełnianej przez ducha pomocniczego – wynoszenie do 
górnego świata (lub do dolnego).   
5 Nam, snującym refleksje filozoficzne i teologiczne na kanwie pozostało-
ści kultury starosłowiańskiej, trudno się powstrzymać od frapującego 
pytania: Skąd – w ujęciu dawnych Słowian, a szerzej tych ludów indoeu-
ropejskich, które kontynuują politeizm praindoeuropejski – biorą się bo-
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gowie? Czy wyłaniają się z bezkresu, z nieskończoności? Tego, czy dawni 
Słowianie stawiali sobie takie pytania, nie wiemy. Ale wiemy, że myśli-
ciel i teolog kultury indoeuropejskiej, Hezjod, twierdził: bogowie wyła-
niają się z bezkresu, z nieskończoności, którą nazwał „Otchłanią”, po 
grecku „Chaosem” (zob. Hezjod, Teogonia, 123 i nast.). 
6 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1976, s. 261. Wia-
domość o takim używaniu kija we wczesnym średniowieczu pozwala 
wykluczyć przejęcie pomysłu z tradycji grecko-rzymskiej, w której uży-
wany był tzw. kaduceusz (laska „zakończona zwieńczeniem w kształcie 
otwartej ósemki, w okresie hellenistycznym ze zwróconymi ku sobie gło-
wami żmij oraz parą skrzydeł” – tamże, s. 197).   
7 Opis tego wzniesienia przez podróżnika i pisarza, który tam był 
w 2016 roku: „W Radahoszczy wznosi się góra. Tak naprawdę 
uskok terenu: z jednej strony skarpa, na którą nie da się wejść, 
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przechodzące w pola, Na samym szczycie krąg starych, wysu-
szonych dębów  otacza polanę, pośrodku której rośnie dzika ja-
błoń. […] Kiedyś mieszkali tu kapłani. […] Może przez ich obec-
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