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Dariusz Andrzej Sikorski

DlacZeGo NauKoWe oPIsy WIerZeń 
WcZesNośreDNIoWIecZNych luDóW 

„BarBarIcum” są TaK różNoroDNe?

Tytuł referatu świadomie nawiązuje nie tylko do tytułu krótkiego artykułu Leszka 
Moszyńskiego z 1998 r., ale również do podjętej przez niego próby systematyzacji pro-
blemu zróżnicowania stanowisk w badaniach nad przedchrześcijańskimi wierzeniami 
ludów europejskiego Barbaricum1.

Brak jednolitego poglądu badaczy w kwestiach związanych z religiami przed-
chrześcijańskimi nie powinien dziwić, gdyż w tej materii rzadko dochodzi do uzgod-
nienia poglądów w historiografii, a te nieliczne kwestie, co do których panuje (lub 
panowała) powszechna zgoda, okazują się być rozwiązywane najczęściej na podstawie 
błędnych przesłanek. W sprawie religii przedchrześcijańskich zadziwiająca jest za-
równo trwałość owych podziałów, który uwidacznia się już w poglądach historyków 
XIX w., oraz ich głębokość mierzona stopniem odmienności prezentowanych kon-
cepcji i ich dalszych wpływów na postrzeganie innych problemów historiograficznych 
związanych z przedchrześcijańską religijnością.

Obecnie w historiografii funkcjonują dwa sposoby ujmowania przedchrześcijań-
skiej religii ludów Barbaricum. Według pierwszego – dodajmy, że rzadziej praktykowa-
nego – religie pogańskie w Europie germańskiej i słowiańskiej w I tys. n.e. nie zawierały 
bogatej treści religijnej ani nie reprezentowały rozbudowanego kultu. Drugie ujęcie 
– całkowicie przeciwstawne i prezentowane przez większość badaczy – widzi w po-
gańskich religiach rozbudowane systemy z bogactwem form kultu koncentrującego się 
wokół świątyń rozumianych jako miejsca jego publicznego sprawowania. W polskiej 
historiografii – zakładając pewne uproszczenie – do pierwszego nurtu należy Henryk 
Łowmiański i jego synteza religii Słowian oraz Stanisław Urbańczyk i Leszek Moszyń-
ski2, do drugiego zaś Aleksander Brückner oraz Aleksander Gieysztor i jego Mitologia 
Słowian, jak i większość współczesnych badaczy zajmujących się tą problematyką3.
1 L. Moszyński, Dlaczego naukowe opisy prasłowiańskich wierzeń są tak różnorodne, Studia Mythologica 

Slavica, 1(1998), s. 35–44.
2 H. Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek (w. VI–XII), Warszawa 1979; S. Urbańczyk, Religia pogań-

skich Słowian, Kraków 1947; idem, Dawni Słowianie. Wiara i kult, Warszawa 1991; L. Moszyński, Die 
vorchristliche Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft, Köln–Weimar–Wien 1992.

3 A. Brückner, Mitologia słowiańska i polska, oprac. S. Urbańczyk, Warszawa 1985 (pierwodruki 1918 
i 1924); A. Gieysztor, Mitologia Słowian, wstęp K. Modzelewski, posłowie L.P. Słupecki, oprac. A. Pie-
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Nie należy zapomnieć o nurcie religioznawczym, dla którego reprezentatyw-
ną próbą na gruncie polskim jest książka Andrzeja Szyjewskiego Religia Słowian4, 
a w szerszym kontekście przede wszystkim niezwykle popularne książki Mircea Eliade-
go. Prezentowane w tej ostatniej grupie wizje religii przedchrześcijańskich są niezwy-
kle sugestywne, chociaż najczęściej pozbawione nawet minimalnego zakotwiczenia 
w źródłach bezpośrednio odwołujących się do sytuacji Europy barbarzyńskiej. Dzieł 
tych nie można w rozważaniach pomijać, gdyż w dużym stopniu kształtują obraz re-
ligii przedchrześcijańskich w jej ogólnych zarysach, a przez to również w szczegółach 
odnoszących się do konkretnych zjawisk w różnych częściach Barbaricum.

Silne spolaryzowanie ujęć problemu wynika z tego, że badacze przyjmują różne 
założenia metodyczne i metodologiczne, które niezależnie od stanu źródeł wpływają 
na kształtowanie wyobrażeń o religiach przedchrześcijańskich. Temu właśnie proble-
mowi poświęcony jest niniejszy tekst.

Na zróżnicowanie stanowisk badaczy w sprawie przedchrześcijańskich religii 
wpływają następujące czynniki: 

różne rozumienie przedmiotu badań; •	
ciągłość historyczna religii przedchrześcijańskiej;•	
zróżnicowanie religii w obrębie poszczególnych grup językowych;•	
uznawanie odmiennej podstawy źródłowej; •	
metoda interpretacji źródeł właściwa dla każdej dyscypliny;•	
prezentowanie przez konkretnych badaczy różnych specjalności badaw-•	
czych; a w ich ramach nierzadko różnych orientacji w ramach tej samej 
dyscypliny; a w końcu: świadome i nieuświadomione pierwotne założenia 
badawcze. 

Wskazane czynniki różnicujące spróbuję pokrótce scharakteryzować.

różne rozumienie przedmiotu badań

W zależności od uznania, osobistych przekonań czy świadomych decyzji co do tego, 
co powinniśmy rozumieć pod grupą pojęć „wierzenia” i „religia”, przedmiot badań bę-
dzie w pewnym zakresie różny. Oczywiście istnieje twardy rdzeń – co do treściowej 
jego zawartości nie ma dyskusji – który obejmuje takie podstawowe fakty kulturowe 
jak wiara w Boga/bogów i różne formy oddawania czci. Pozostałe treści bywają już od-
miennie rozumiane lub pewne sfery zachowań kulturowych są przez jednych uważane 
za przynależne do religii, przez innych zaś są z tego pojęcia wyłączane. Można więc 
mówić o „węższym” lub „szerszym” ujęciu przedmiotu badań. Do pierwszej grupy zali-
czyć można przede wszystkim prace Henryka Łowmiańskiego i Leszka Moszyńskiego, 

niądz, Warszawa 2007 (pierwodruk 1982); L.P. Słupecki, Slavonic Pagan Sanctuaries, tr. I. Szymań-
ska, Warszawa 1994; J. Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 2007.

4 A. Szyjewski, Religia Słowian, Kraków 2003.
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do drugiej Aleksandra Gieysztora, Leszka P. Słupeckiego i Andrzeja Szyjewskiego5. 
W praktyce badań nad religią przedchrześcijańskich Słowian otrzymujemy w efekcie 
w pierwszym przypadku religię ograniczoną do polidoksji, a więc prostych wyobrażeń 
koncentrujących się na siłach natury, a w drugim przybierającą kształt porównywany 
do wierzeń grecko-rzymskich z bardzo rozbudowanym panteonem Bogów oraz boga-
tym kultem publicznym, jak i prywatnym.

Warto przywołać opinię Jonathana Z. Smitha, że samo pojęcie religii jest po 
prostu kreacją powstałą na potrzeby badań i zawiera te treści, które są ze względów 
analitycznych badaczowi potrzebne6. Problem z definicją religii i jej wpływu na ujęcie 
problemu badawczego dostrzegł również H. Łowmiański, gdyż jego zdaniem musimy 
ustalić granicę między tym, co uznamy za religię, a pozostałymi zjawiskami z zakresu 
kultury duchowej, które – chociaż z nią związane – ze sfery religijnej wyłączymy. Nie 
rozstrzygając czy decyzje w tej kwestii podjęte przez Łowmiańskiego były trafne czy 
nie, zaletą jego podejścia jest sprecyzowanie tej sprawy. Większość badaczy najczęściej 
milcząco zakłada, że kwestie związane z definicją religii są już rozwiązane, a tym sa-
mym, nie ma większych problemów z rozgraniczeniem tego co przynależy do religii, 
a co do pozostałych sfer kultury duchowej. 

Zauważalna jest wyraźna tendencja do maksymalistycznego rozszerzania zjawisk 
włączanych do zachowań religijnych. Przykładem może być sprawa miejsca demonolo-
gii w kulturze duchowej. Słowiańska demonologia jest bardzo często zaliczana do religii. 
Nawiasem mówiąc, jej żywotności w czasach późniejszych (właściwie aż po dzień dzi-
siejszy) jest najpoważniejszą przesłanką umożliwiającą rozpatrywanie zjawiska zwane-
go przeżywaniem się pogaństwa aż po czasy współczesne. Jeśli natomiast demonologię 
wyłączymy z religii7, upada główna przesłanka, na której budowane są wizje o długim 
przeżywaniu się pogaństwa w społeczeństwach schrystianizowanych. Na podstawie 
nowożytnych danych etnograficznych i nie wcześniejszych niż późnośredniowieczne 
przekazy kaznodziejskie, próbuje się odtworzyć domniemany pierwotny, przedchrze-
ścijański świat demonologii słowiańskiej, który miałby być w części pozostałością po 
przedchrześcijańskich bogach8. Świat słowiańskiej demonologii znany już w tekstach 
późnośredniowiecznych i dobrze rozpoznany w materiałach etnograficznych z cza-

5 Na szerszym tle do węższego ujęcia zaliczyć można D.R. Wilson, Anglo-Saxon Paganism, London 
1992; do szerszego B. Branston, The Lost Gods of England, London 1957. Na gruncie niemieckim róż-
norodność stanowisk odzwierciedlają teksty zebrane w Germanische Religionsgeschichte. Quellen und 
Quellenprobleme, Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde, ed. H. Beck, 
Berlin 1992, Bd. V, a skandynawskim Old Norse Religion in Long-Term Perspectives: Origins, Changes, 
and Interactions, ed. A. Andrén, K. Jennbert, C. Raudvere, Lund 2006.

6 J.Z. Smith, Imagining Religion. From Babylon to Jonestown, Chicago 1982, s. IX.
7 Wprawdzie wyłączenie demonologii z zakresu pojęcia religia wydaje się na pozór nieuzasadnione, to 

za rozdzielnym traktowaniem obu zjawisk przemawia fakt, iż obecnie jeszcze różnego rodzaju wyobra-
żenia demonologiczne funkcjonują wespół z różnymi religiami nie będąc ich częścią, por. C. Colpe, 
Geister (Dämonen), [w:] Realenzyklopädie für Antike und Christentum, 1976, Bd. IX, 546–553.

8 Por. L.J. Pełka, Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987; J. Sienkiewicz, J. Wasila Demonologia 
pogranicza kultur w Polsce północno-wschodniej, Białystok 2010.
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sów późniejszych. Jego rozpowszechnienie na terenie niemal całej Słowiańszczyzny 
jest traktowane jako dowód archaiczności owych wyobrażeń, a więc daje to uzasad-
nienie do potraktowania go jako spetryfikowanej pozostałości z czasów pogańskich. 
Tyle wyobrażenia. Co na to językoznawcy. Werdykt jest miażdżący – większość termi-
nów słowiańskich odnoszących się do demonologii pochodzi z czasów historycznych, 
w przypadku zapożyczeń wielokroć jesteśmy w stanie ustalić czas ich pojawienia się na 
Słowiańszczyźnie, nie mogą więc pochodzić z czasów prasłowiańskich. Tym samym 
nie mogą odzwierciedlać wyobrażeń religijnych z czasów przedchrześcijańskich. Ba-
dania językoznawcze wykazały, że przedchrześcijańskie słownictwo dotyczące duchów 
było bardzo ubogie, co odzwierciedla niewątpliwie ubóstwo wyobrażeń w tym zakre-
sie. Świat słowiańskich demonów rozrastał się dopiero od czasu zajęcia przez Słowian 
Bałkanów, gdzie w zetknięciu z innymi ludami, szybko przejmowali oni obce wyobra-
żenia demonologiczne, czego świadectwem są pożyczki językowe pochodzące z tego 
okresu9.

Jeżeli również włączymy w sferę religii magię i wróżbiarstwo (obie sfery są dobrze 
poświadczone już dla okresu praindoeuropejskiego), to ta sfera kultury duchowej jest 
we wszystkich społeczeństwach niezwykle bogata10, tym samym uzyskujemy bardziej 
rozbudowany obraz tak rozumianej religii. 

Widzimy więc, że rozstrzygnięcia dotyczące już samego pojęcia religii, niezależ-
nie od pozostałych czynników, które wspomnę poniżej, muszą powodować zróżnico-
wanie obrazu pogańskich wierzeń.

Zróżnicowanie religii w obrębie poszczególnych grup językowych

Geograficzna rozległość terytoriów zamieszkanych przez Celtów, Słowian i Germa-
nów rodzi kolejny problem – do jakiego stopnia ustalenia podjęte na podstawie gru-
py źródeł z jednej części terytorium danej grupy językowej tworzącej daną wspólnotę 
kulturową są ważne dla pozostałych jej części? Do jakiego stopnia wierzenia z każdego 
z kręgów były w miarę jednorodne. Przekładając to na konkrety – w jakim stopniu reli-
gia pogańska Skandynawów, znana nam ze źródeł od IX w., a w większej masie z przeka-
zów XII–XIII-wiecznych, jest tożsama z wierzeniami Germanów kontynentalnych czy 
Anglosasów? Świadectwa źródłowe dla religii Germanów kontynentalnych są uboższe 
niż dla religii Słowian. Jak dalece religia Słowian połabskich tożsama jest z wierzeniami 
pozostałych Słowian, bo że się różni od przekazów np. z Rusi, to jest fakt znany?

9 L. Moszyński, Słowiańskie nazwy demonów w materiałach „Lexiconu” i interpretacji etymologicznej 
Franciszka Miklosicha, [w:] Miklošičev zbornik, Ljubljana 1992, s. 41–50.

10 L.P. Słupecki, Wróżbiarstwo pogańskich Słowian, [w:] Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowie-
czu, red. M. Dulnicz, Warszawa–Lublin 2003, s. 73–80; idem, Wyrocznie i wróżby pogańskich Skandy-
nawów. Studium do dziejów idei przeznaczenia u ludów indoeuropejskich, Warszawa 1998; B. Kürbis, 
Prognostica temporum. Z dziejów wróżb i wierzeń we wczesnym średniowieczu, [w:] Peronae, colligatio-
nes, facta, Toruń 1991, s. 203–210.
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Pojawia się zatem pewna wątpliwość co do naszych tendencji uniwersalizujących 
obraz religijny poszczególnych grup językowych (Słowianie, Germanie, Celtowie) na 
podstawie fragmentarycznej znajomość z niewielkiego tylko terytorium i w ograni-
czonym czasie. Czy religia Słowian połabskich znana nam z północnego Połabia i po-
świadczona od X do XII w. jest reprezentatywna nawet nie dla całej Słowiańszczyzny, 
ale choćby dla Słowian zachodnich i dla czasów wcześniejszych? Czy ruscy Waregowie 
byli przed chrztem wyznawcami rodzimej skandynawskiej religii czy prezentowali już 
wierzenia słowiańskie? Czy ich rodzime wierzenia wpłynęły na kształt religii wyzna-
wanej na Rusi? Co ze Słowianami południowymi, których wierzenia przedchrześcijań-
skie nie mają praktycznie żadnego poświadczenia źródłowego?

ciągłość historyczna religii przedchrześcijańskiej

Z problemem wyżej opisanym wiąże się kwestia chronologicznej ciągłości religii. 
W jakim stopniu źródła pochodzące z różnych okresów odpowiadają tej samej religii. 
W przypadku Germanów mamy tu rozpiętość od I w. p.n.e., kiedy znajdujemy pierw-
sze wzmianki pisane, aż po przełom I i II tys. n.e. Gdy zaś chodzi o źródła dotyczące 
Słowian to źródła pochodzą z okresu od wieku VI po wiek XII. Narzuca się pytanie: 
jak bardzo nieraz odległe w czasie świadectwa można uznać za materiał pozwalający 
odtworzyć pewną jednorodną całość. Odpowiedź pozytywna ufundowana jest na za-
łożeniu o archaiczności wierzeń, które traktowane są jako ten element kultury, który 
w najmniejszym stopniu ulega zmianom. Jest to jednak tylko założenie, przeciw któ-
remu przemawiają dane empiryczne z procesem chrystianizacji na czele, pokazującym, 
że są możliwe nawet szybko zachodzące przełomy. Innym świadectwem potwierdza-
jącym dynamikę w tej sferze wyobrażeń są zmiany obrządku pogrzebowego, a nawet 
współwystępowanie różnych jego form w krańcowych postaciach, np. obrządek ciało-
palny obok szkieletowego. Ta ostatnia uwaga jest istotna tylko wówczas, jeśli przyjmie-
my, że obrządek pogrzebowy wyraża treści religijne, a tak być nie musi.

Zdecydowana większość źródeł dotyczących religii ludów Barbaricum pochodzi 
z czasów, kiedy ludy te stykały się z religią chrześcijańską bądź pozostawały we wza-
jemnych z nią kontaktach. Nie bez powodu zatem niektórzy badacze przypuszczają, 
że religia Słowian połabskich mogła przybrać znany nam kształt właśnie pod wpływem 
wierzeń chrześcijańskich, a niektóre bóstwa zostały wymodelowane na wzór kultów 
chrześcijańskich (Swentowit, Triglof ). Wczesne średniowiecze to okres, w którym róż-
ne grupy Słowian wchodziły w ścisłe kontakty z wieloma ludami przejmując od nich 
pewne elementy kultury. Można założyć, że pozostawiło to ślady również w wyobra-
żeniach religijnych. Poświadczone w języku słowiańskim słowo kapь (posąg bóstwa), 
z którego wywodzi się kapište (miejsce przechowywanie posągu) zostało zapożyczone 
z terminologii protobułgarskiej. Mogło się to dokonać nie wcześniej niż w VI w. n.e., 
kiedy to Słowianie dopiero weszli w kontakty z Protobułgarami11. Jeśli do zapożycze-

11 L. Moszyński, Die vorchristliche Religion, s. 48 n. 
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nia doszło, a nie znamy rodzimego terminu na określenie posągu bóstwa, to prosty 
stąd wniosek, że wcześniej Słowianie posągów bóstw po prostu nie znali12. 

Ten sam problem ujawnia się, gdy badacze sięgają po źródła znacznie później-
sze, a nawet niezbyt odległe (tradycja folklorystyczna), które ich zdaniem zachowują 
elementy dawnych wierzeń. Nie dysponujemy niestety narzędziami badawczymi po-
zwalającymi rozwarstwić nagromadzoną przez stulecia tradycję. Stąd obraz uzyskany 
na podstawie późnych przekazów może nie odpowiadać żadnemu z etapów ewolucji 
wyobrażeń i praktyk religijnych, nie mówiąc już o problemie modyfikacji owej przed-
chrześcijańskiej tradycji w trakcie kilkusetletniego okresu jej „przechowywania” w spo-
łeczeństwie chrześcijańskim czy też importowania pewnych inspiracji w kulturze ludo-
wej z kultury wyższej13.

odmienna podstawa źródłowa

Leszek Moszyński za jedyną przyczynę obiektywną problemów badawczych nad reli-
gią przedchrześcijańską uznał brak wystarczającej liczby reprezentatywnych źródeł14. 
Odnośnie źródeł pisanych odnoszących się do religii przedchrześcijańskich ich stan 
jest rzeczywiście wysoce niezadowalający nawet na tle ogólnego ubóstwa przekazu 
źródłowego dla okresu wczesnego średniowiecza. Natomiast jeśli chodzi o źródła ar-
cheologiczne, to zakres rozpoznania tych, mogących się odnieść do zjawisk religijnych, 
nie jest ani lepszy ani gorszy od całości spuścizny źródłowej w archeologii, niezależnie 
od lepszego lub gorszego poświadczenia w materiale archeologicznym poszczegól-
nych okresów. Inaczej rzecz ujmując, nie ma takich czynników, które powodowałyby, 
że archeologicznie uchwytne ślady po kulturze religijnej byłyby w jakiś sposób gorzej 
uchwytne niż te same źródła wobec innych sfer kultury. Gdyby Moszyński miał ra-
cję, to niedostateczna ilość źródeł prowadziłaby jedynie do zubożenia obrazu religii 
przedchrześcijańskich w stosunku do rzeczywistości bez względu na opcje metodolo-
giczne wyznawane przez poszczególnych badaczy. Tu mamy natomiast do czynienia 
ze zjawiskiem bardziej skomplikowanym – pęknięciem w badaniach na dwa wyżej już 
zarysowane nurty.

Nie sądzę, aby nawet nagłe rozszerzenie dostępnych źródeł pisanych doprowa-
dziło do uzgodnienia większości problemów spornych. Jak uczy doświadczenie od-

12 Problem pochodzenia Światowida ze Zbrucza i wiązanego z nim ‘sanktuarium’; zob. W. Szymański, 
Posąg ze Zbrucza i jego otoczenie. Lata badań, lata wątpliwości, Przegląd Archeologiczny, 1996, 44, 
s. 75–112; idem, Aktualny stan wiedzy o posągu ze Zbrucza i rejonie jego odkrycia, [w:] Z archeologii 
Ukrainy i Jury Ojcowskiej, Ojców 2001, s. 265–292; idem, Wyżynne sanktuaria nad Zbruczem – fakty 
i interpretacje, Acta Archaeologica Carpathica, 1995–1996, 33s. 219–248.

13 Przykładem może być wykorzystywanie Katalogu magii brata Rudolfa, dziełka powstałego w Turyn-
gii w XIV w., jako świadectwa ludowych wyobrażeń słowiańskich tylko dlatego, że jedyny rękopis 
znajdował się w cysterskim klasztorze w Rudach; por. E. Karwot, Katalog magii Rudolfa. Źródło etno-
graficzne XIII wieku, Wrocław 1955; S. Rybandt, Katalog ksiąg zachowanych z średniowiecznej bibliote-
ki cystersów w Rudach, Warszawa 1979, s. 8. 

14 L. Moszyński, Dlaczego, s. 35 i n.
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krywane źródła często przyczyniają się do pewnych rozstrzygnięć, ale z drugiej strony 
wywołują nowe problemy i zarysowują nowe linie sporów, co widać na przykładzie 
ciągle mnożących się źródeł archeologicznych. Mimo lawinowej liczby odkryć związa-
nych z religiami przedchrześcijańskimi nie można zauważyć krystalizowania się choć-
by rdzenia naukowego konsensusu w tej sprawie.

Sądzę, że – oprócz braku źródeł – przyczyn zróżnicowania należy doszukiwać się 
także na poziomie heurystyki. Praktyka naukowa pokazuje, że jedni badacze opierają 
się na węższej podstawie źródłowej – eliminując nieraz świadomie nawet całe katego-
rie źródeł (np. Łowmiański odrzuca źródła etnograficzne) – inni włączają wszystkie 
możliwe przekazy, bez żadnej wcześniej dokonanej selekcji, a coraz częściej nawet bez 
wstępnej krytyki. Właśnie na tym etapie – heurystycznym – dokonują się wybory w za-
sadniczej części przesądzające o rezultatach podjętych badań. Jednocześnie owe wybo-
ry są ściśle związane z poglądami metodologicznymi w taki sposób, że te ostatnie coraz 
częściej warunkują te pierwsze. Przypatrzmy się temu na przykładzie stosunku badaczy 
do źródeł etnograficznych, czyli wszystkich przekazów należących do szeroko pojmo-
wanej kultury ludowej, którą znamy zasadniczo z materiału XIX i XX-wiecznego. Je-
śli badacz uzna, że ta grupa źródeł powinna być traktowana jak równoprawne źródła 
historyczne nawet dla odległych czasów, to w jego opinii nie ma powodu, żeby z nich 
rezygnować. Z drugiej strony badaczy, którzy uważają że niemal w całości te źródła po 
prostu nie poddają się krytyce źródłowej, bo nie mamy takich narzędzi, które pozwo-
liłyby na dokonanie podstawowych ustaleń (zwłaszcza w sprawach związanych z chro-
nologią i genezą fenomenów kultury ludowej), aby móc z danego źródła korzystać, to 
ci badacze czują się wręcz zobligowani do odrzucenia tej grupy źródeł (np. Łowmiań-
ski, S. Urbańczyk, L. Moszyński).

Zarysowana powyżej sytuacja jest pewną idealizacją, która w praktyce realizu-
je się w sposób bardziej zawiły. W rzeczywistości nie ma historyka, który by uważał, 
że źródła etnograficzne odnoszące się do czasów odległych, mogą być wykorzystywane 
w całości, czy nawet w większej ich masie. Najczęściej o zasadności posłużenia się daną 
informacją etnograficzną decyduje jej użyteczność, ewentualnie brak jednoznacznych 
innych wskazówek dyskredytujące dane źródło właśnie jako źródło.

W przypadku źródeł etnograficznych o ich użyteczności przesądza niekiedy, 
głęboko zakorzenione w świadomości wielu badaczy, przekonanie, że kultura ludowa 
pełni rolę zamrażarki dóbr kultury duchowej sprzed chrystianizacji. Tak jakby chry-
stianizacja spowodowała nagłe zahamowanie wewnętrznego rozwoju kultury ludowej 
– dominującej przecież – i od tego momentu kultura ludowa jak żywa skamienielina 
przekazuje nam dziś dawny zasób kultury duchowej. Więc nawet wówczas kiedy dane 
informacje nie poddają się krytyce historycznej, to już sam fakt że należą do kultury 
ludowej staje się wystarczającym argumentem za ich wykorzystaniem.

Z drugiej strony badacze ekstensywnie wykorzystujący wszelkie przekazy źródło-
we, niezależnie od ich faktycznej poznawczej wartości, eliminują te źródła, których wy-
mowa osłabia preferowaną wizję przedchrześcijańskich religii. Przykładem jest stosunek 
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do źródeł językowych. Wyniki analiz słownictwa starocerkiewnosłowiańskiego pokazu-
jące ubóstwo religijnych wyobrażeń przedchrześcijańskich Słowian są odrzucane, a same 
źródła – dodać trzeba, że pochodzące z VIII–IX w. – traktowane są jako niemiarodajne. 

W przypadku doboru podstawy źródłowej można zatem zaobserwować dwa 
zjawiska. Pierwsze polega na takiej konstrukcji podstawy źródłowej, która w opinii 
danego badacza poddaje się krytyce, co umożliwia dalsze postępowanie badawcze 
zgodne z metodyką pracy historyka. W kolejnym kroku, teksty poddane krytyce nie 
wytrzymują jej i okazują się nieprzydatne dla dalszych badań (np. panteon Długosza). 
W konsekwencji dochodzi najczęściej do eliminacji na tym etapie z wielu „barwnych” 
i bogatych treściowo tekstów. Drugie – często równoległe do pierwszego – polega na 
uwzględnianiu wszystkich tych źródeł, które w sensie pozytywnym mogą być wyko-
rzystane do odtworzenia religii przedchrześcijańskiej bez względu na rezultaty krytyki 
źródłowej, byle zawierały treści odnoszące się do kwestii religijnych, zakładając, że na-
wet jeśli nie potrafimy ocenić tych świadectw krytycznie, to ich masa musi mieć jakieś 
odniesienie do rzeczywistości. Inaczej mówiąc: jeśli jest dym, to musiał być ogień. Od-
rzuca się (a raczej ignoruje) te świadectwa i przesłanki, które mogą być wykorzysty-
wane jako argumenty negatywne, negujące takie czy inne wyobrażenia o religii przed-
chrześcijańskiej. To ostatnie zjawisko często zachodzi już na poziomie krytyki źródeł. 
Wbrew pozorom podział ten nie jest ściśle uzależniony od typu warsztatu badawczego 
prezentowanego przez poszczególnych badaczy oraz uznania pewnych kategorii źró-
deł za niepoddające się krytyce źródłoznawczej, a więc wyłączonej z rozważań, np. źró-
dła etnograficzne.

metoda interpretacji źródeł właściwa dla każdej dyscypliny

Na kwestie powyżej już wspomniane nakłada się czynnik dodatkowy, związany z róż-
nymi metodami interpretacji źródeł możliwymi na gruncie danej dyscypliny. W zależ-
ności od opcji metodologicznej każdego badacza te same źródła mogą być uznane za 
świadectwa zupełnie innych zachowań kulturowych. Najbardziej oczywistym przykła-
dem jest tu metafora okularów (wprowadzona przez Stanisława Urbańczyka) przez 
które historyk nie tylko, że czyta teksty źródłowe, ale zakłada posiadanie takowych 
również przez autora danego tekstu źródłowego. Jak dziś już wiemy, literalne odczyta-
nie źródła nie tylko może nas wprowadzić w błąd, ale najczęściej taki właśnie przynosi 
skutek. Powoduje to, że konstruowana wizja problemu odległa jest w istocie od mi-
nionej rzeczywistości, gdyż to już autor źródła, postrzegając dane zjawisko przesiewał 
je przez własną siatkę pojęciową. Uwzględnienie choćby tylko tego jednego czynnika 
może zadecydować o dojściu do krańcowo różnych wniosków15.

Powodem jeszcze większego zróżnicowania poglądów są źródła archeologiczne, 
których wymowa jest zazwyczaj bardzo dyskusyjna. Wynika to z podstawowego faktu, 

15 Por. S. Rosik, Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI–
XII wieku (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold), Wrocław 2000.
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iż nie znamy zasad czy nawet tylko pewnych regularności, które decydują o odwzoro-
waniu się kultury duchowej w materiale archeologicznym, a jeszcze mniej wiemy o re-
lacji odwrotnej, tzn. jak z materiału archeologicznego odczytać treści z zakresu kultury 
duchowej. 

Rozrost ilościowy źródeł archeologicznych i ich coraz większa rola w rekonstruk-
cjach religii przedchrześcijańskich przysłania podstawowy mankament tych źródeł 
właśnie w związku z religijnością, mianowicie źródła te są nieme, a treści religijne mają 
charakter mentalny, który stoi w niejednoznacznej relacji do pozostałości archeolo-
gicznych po zjawiskach religijnych. Same źródła archeologiczne w tej akurat sprawie są 
dosłownie milczące. Dopiero wsparcie się na analogiach znanych ze źródeł pisanych, 
a właściwie na opisach, w których starożytni i średniowieczni autorzy dali wyraz swo-
jej interpretacji pewnych zachowań interpretowanych przez nich jako religijne, bądź 
analogiach czerpanych ze źródeł etnograficznych, daje pole do wysuwania pewnych 
hipotez. W tym ostatnim przypadku zapożyczanie wzorców interpretacyjnych zacho-
dzi coraz częściej w postaci gotowych pakietów – różnych teorii antropologicznych, 
które mają nadać sens potencjalnym zjawiskom religijnym obserwowanym wyłącznie 
na poziomie kultury materialnej16.

W każdej z dyscyplin zaangażowanych w badania nad religią pogańską właśnie 
z powodu stosowania różnych technik interpretacyjnych wobec tych samych źródeł 
dochodzi do formułowania nieraz krańcowo odmiennych wniosków. 

specjalność naukowa badacza

W zależności od dyscypliny, którą dany badacz reprezentuje, pojawiają się skłonności 
do uwydatniania jednej grupy źródeł nad innymi, bądź ignorowania całych katego-
rii źródeł ze względu na trudności w opanowaniu warsztatu analizy ich wszystkich. 
Do pewnego stopnia jest to postępowanie zrozumiałe, gdyż nawet tzw. badacze in-
terdyscyplinarni wykazują tendencje do preferowania jednej dyscypliny, zwykle tej, 
w której zostali wykształceni, co nie znaczy, że merytorycznie uzasadnione17. Uczony 
uwydatniający jedną lub tylko niektóre kategorie źródeł nie dość, że zubaża uzyskany 
obraz problemu, to jeszcze nie wykorzystuje szansy na wzajemną kontrolę wstępnych 
rezultatów uzyskiwanych na podstawie tylko jednej kategorii źródeł. Na przykład wy-
łączenie językoznawstwa pozbawia możliwości kontroli interpretacji źródeł etnogra-
ficznych czy historycznych.

Żadna z kategorii źródeł (językowe, pisane, archeologiczne, etnograficzne) nie 
ma wystarczających możliwości, aby nawet przy względnej ich obfitości dać zadawa-

16 Por. D. Ellmers, Die archäologischen Quellen zur germanischen Religionsgeschichte, [w:] Germanische 
Religionsgeschichte. Quellen und Quellenprobleme, hrsg. H. Beck, D. Ellmers, K. Schier, Berlin–New 
York 1992, s. 95–117.

17 Szerzej o tym problemie D.A. Sikorski, O badaniach interdyscyplinarnych w badaniach nad wczesnym 
średniowieczem-uwagi krytyczne, [w:] Mundus homini – cywilizacja, kultura, natura, red. S. Rosik, 
P. Wiszewski, Wrocław 2006, s. 387–400.
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lający obraz religii przedchrześcijańskiej. Wykorzystanie więc wszystkich jest zatem 
warunkiem sine qua non podejmowania tej problematyki. Racjonalnie rzecz ujmując, 
badacz powinien panować warsztatowo nad wszystkimi źródłami w podobny sposób. 
W rzeczywistości jest to niemożliwe, gdyż każda dyscyplina wyrosła wokół poszcze-
gólnych grup źródeł wymaga opanowania nie tylko technik badawczych, ale ogromnej 
erudycji pozwalającej orientować się w dotychczasowych osiągnięciach badawczych. 
Wcielenie tych wymogów w osobie jednego badacza jest najczęściej niemożliwe, nato-
miast choćby dążenie do tego idealnego stanu, jak najbardziej pożądane. Sądzę jednak, 
że badania interdyscyplinarne nie tylko z nazwy, ale i z ducha, polegają na opanowaniu, 
poza swoim podstawowym warsztatem badawczym typowym dla reprezentowanej 
dyscypliny, znajomości warsztatu badawczego pozostałych dyscyplin w takim stopniu, 
który umożliwia kontrolę wniosków wyprowadzanych na ich podstawie. Można to 
ująć w skrócie – wiem jak, chociaż sam nie potrafię. Ta wiedza jest jednak wystarcza-
jąca do panowania nad argumentami wprowadzanymi do badanego problemu przez 
przedstawicieli różnych dyscyplin.

Z tym czynnikiem wiąże się też nierówny stopień krytycyzmu wobec źródeł, któ-
ry zazwyczaj słabnie wobec źródeł wymagających specjalistycznej wiedzy wykraczającej 
poza standardowy warsztat badawczy danego historyka. Dlatego tak często historycy 
krytykują wypowiedzi archeologów lub językoznawców (i nawzajem), którzy formu-
łują swoje wnioski na podstawie źródeł historycznych traktowanych bez należytego 
krytycyzmu, a często wręcz nawet bez ich znajomości. Mnóstwo polemik toczy się nie 
wokół istotnych zagadnień, ale nad kwestiami związanymi z korektą argumentacji zbu-
dowanej przez przedstawicieli innych dyscyplin na podstawie źródeł słabo przyswojo-
nych i ewidentnie błędnie zastosowanych i zinterpretowanych. Przykładem może być 
znane zdanie Thietmara o Ślęży, która w wersji rozpowszechnionej za tłumaczeniem 
M.Z. Jedlickiego miała być miejscem sprawowania pogańskich obrzędów, gdy w rze-
czywistości łaciński tekst mówi tylko o czci jaką Ślęża – jako góra – cieszyła się wśród 
okolicznych mieszkańców18. Przykład ten ilustruje kolejną przyczynę różnicowania 
się poglądów o religii Słowian, mianowicie formułowanie hipotez zbudowanych na 
z gruntu fałszywych przesłankach źródłowych. Z etykietą „ustalenia językoznawców” 
krąży w literaturze dotyczącej religii Słowian masa poglądów nie mających w rzeczy-
wistości zaczepienia źródłowego. I nie są to koncepcje – co najdziwniejsze – formuło-
wane wyłącznie przez badaczy spoza językoznawstwa. W każdej dyscyplinie pojawiają 
się stanowiska, które okazują się chybione i często przez samych twórców zostają po-
rzucone, a jeśli nawet nie, to wegetują na obrzeżach danej dyscypliny w pewnej izolacji. 
Jednak badacz spoza danej dyscypliny, przy braku koniecznej erudycji – a więc bez 
znajomości statusu danej hipotezy na gruncie nauki, na której została sformułowana 
18 Można przywołać batalie M. Derwicha nad tzw. przekazami łysogórskimi tak chętnie wykorzystywa-

nymi przez archeologów, mającymi potwierdzać pogańską przeszłość Łyśca, a które zostały już dawno 
negatywnie zweryfikowane przez historyków, por. M. Derwich, Wiarygodność przekazów pisemnych 
na temat kultu pogańskiego na Łyścu. Archeolog a źródła pisane, [w:] Plemiona i wczesne państwa, t. I, 
red. Z. Kurnatowska, Wrocław 1996, s. 97–104, tam dalsza literatura.
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– przejmuje ją naiwnie jako pogląd danej dzieciny na interesujący go problem. Tym 
sposobem hipotezy dawno ocenione i zarzucone na gruncie jednej nauki, niespodzie-
wanie ożywają w innej, wpływając bardzo często w istotny sposób na wyprowadzane 
w tej drugiej dyscyplinie wnioski. Na przykład hipoteza reprezentowana w archeologii 
jedynie przez jej twórcę, przejęta przez historyków, funkcjonuje jako głos archeologów 
czy w ogóle archeologii. 

świadome założenia badawcze

W obliczu ubóstwa źródeł i fragmentaryczności naszej wiedzy o religiach przedchrze-
ścijańskich, badacze chętnie odwołują się do gotowych koncepcji teoretycznych – czy 
to zapożyczonych z religioznawstwa, czy też z szeroko pojmowanej antropologii – któ-
re zostały wypracowane na podstawie źródeł z innego obszaru kulturowego i innego 
horyzontu czasowego, a – które uogólnione – są wykorzystywane jako ramy sterujące 
badaniami nad religią przedchrześcijańską w Europie.

W ostatnich dwóch dekadach, zwłaszcza polscy historycy, a przede wszystkim 
archeolodzy zajmujący się wierzeniami Słowian, intensywnie odwołują się do kilku 
konceptów teoretycznych, które są traktowane jako gotowe narzędzia interpretacyjne 
nadające pewną organizację i porządek znanemu materiałowi empirycznemu, a z dru-
giej strony pozwalają wypełnić luki w naszej wiedzy wynikające z braku źródeł w wielu 
kwestiach szczegółowych. Tymi konceptami są przede wszystkim teoria Georgesa Du-
mézila i wizja religii pierwotnych zawarta w wielu dziełach Mircea Eliadego. W ślad 
za szeroką recepcją dzieł obu naukowców – w przypadku G. Dumézila przejmowanej 
najczęściej z drugiej ręki19 – nie idzie w parze recepcja dyskusji jaką obie koncepcje 
wywołały, a w ślad za tym są one w polskiej nauce przyjmowane na ogół zupełnie bez-
krytycznie, niemal jak dzieła podręcznikowe, zbiornice gotowych analogii i przykła-
dów lub uniwersalne klucze do zrozumienia badanych zjawisk na każdym poziomie 
– od kwestii najdrobniejszych po całościowe wizje20. Zarówno czerpiący z Dumézi-
la A. Gieysztor, jak i odrzucający użyteczność tej koncepcji w badaniach nad religią 
przedchrześcijańskich Słowian H. Łowmiański opierają się wyłącznie na tej samej pra-
cy C.S. Littletona z 1973 r., za którym referują stan dyskusji21. Obie koncepcje – Elia-
dego i Dumézila – wykorzystywane są często równolegle lub zamiennie, nie zważając, 
że w wielu punktach się wykluczają. Stanem współczesnej krytyki nad obiema koncep-
cjami zająłem się w innym miejscu22. 

19 Tylko jedna z jego prac została niedawno wydana po polsku, G. Dumézil, Bogowie Germanów. Szkice 
o kształtowaniu się religii skandynawskiej, tł. A. Gronowska, red. J. Banaszkiewicz, Warszawa 2006.

20 Por. B. Skarżyńska, Mircea Eliade w Polsce. Recepcja religioznawczo-kulturowa, Warszawa 2009.
21 C.S. Littleton, The New Comparative Mythology. An Anthropological Assessment of the Theories of Geo-

rgres Dumézil, Berkeley 1966, wyd. 2, poprawione 1973.
22 D.A. Sikorski, O długim trwaniu pewnej idei – teoria trypartycja u ludów indoeuropejskich Georgesa 

Dumézila w świetle krytyki, Slavia  Antiqua, 53, 2012 [w druku]; idem, Od pogańskich sanktuariów 
do chrześcijańskich kościołów na Słowiańszczyźnie Zachodniej, [w:] Sacrum pogańskie-sacrum chrze-
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Nieświadome założenia badawcze

Chodzi tu o zestaw wyobrażeń na temat wczesnych religii jakie posiada każdy z ba-
daczy, w momencie podjęcia badań nad przedchrześcijańskimi wierzeniami, które 
w nieuświadomiony sposób istotnie sterują dalszymi badaniami, chociaż w analizie 
naukowej – jak i w krytyce – najczęściej nie są uwzględniane. Jak w każdej nauce, tak 
i tu badacze nie są wolni od różnego rodzaju przesądów naukowych, które ukształto-
wane zostały w dawnej historiografii i bez późniejszej weryfikacji funkcjonują jako po-
wszechnie akceptowane, niewymagające uzasadnienia pewniki. Przykładem może być 
krytyczna uwaga Leszka Bednarczuka wobec ustaleń Leszka Moszyńskiego o braku 
– zdaniem tego ostatniego – w słownictwie prasłowiańskim określeń na posąg bóstwa 
i świątynię, co doprowadziło L. Moszyńskiego do wniosku, że Słowianie nie znali posą-
gów ani świątyń. Leszek Bednarczuk skwitował to następująco: „jednakże zachowane 
w różnych miejscach Słowiańszczyzny posągi i ślady budowli kultowych musiały mieć 
swoje nazwy”.23 Przekonanie L. Bednarczuka o istnieniu zarówno posągów jak i świą-
tyń jest tak silne, że przymiarem oceniającym trafność ustaleń źródłowych są właśnie te 
jego wyobrażenia, a nie siła argumentacji danego badacza i faktyczny stan źródłowy24. 

Skoro diagnoza została postawiona (a właściwie zarysowana), to należy zapytać 
o kurację. Jak można przynajmniej częściowo zasypać ową przepaść między dwiema 
na początku zarysowanymi przeze mnie orientacjami w badaniach nad religiami po-
gańskimi strefy Barbaricum, zwłaszcza na przykładzie doświadczeń badań nad religią 
przedchrześcijańskich Słowian? Sądzę, że należy przede wszystkim zacząć od kwestii 
mogących budzić najmniejsze kontrowersje – od przygotowania przedpola do dal-
szych badań, które będzie wolne od różnego rodzaju uprzedzeń naukowych, wyobra-
żeń stereotypowych i bezdyskusyjnie błędnych poglądów z punktu widzenia różnych 
orientacji.

Jeżeli chce się wnieść coś istotnego do poznania religii przedchrześcijańskich na-
leży zawsze wyjść od krytycznego opracowania wykorzystywanych źródeł. Tylko w ten 

ścijańskie. Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, red. K. Bracha, 
C. Hadamik, Warszawa 2010, s. 405–427, tu s. 409 i n. Fundamentalna krytyka koncepcji G. Du-
mézila, por. B. Schlerath, Georges Dumézil und die Rekonstruktion der indogermanischen Kultur, Kra-
tylos, 1995, 40, s. 1–48; 1996, 41, s. 1–67, oraz W.W. Belier, Decayed Gods. Origin and Development 
of Georges Dumézil’s ‘idéologie tripartitie’, Leiden 1991. Odnośnie M. Eliadego: A. Douglas, Recent 
Defenders of Eliade: A Critical Evaluation, Religion, 24(194), s. 333–351; J. Smith, Acknowledgments: 
Morphology and History in Mircea Eliade’s „Patterns Comparatice Religion” (1949–1999), Part 1–2, 
History of Religion, 2000, 39, s. 315–351.

23 L. Bednarczuk, W co wierzyli Prasłowianie? (W świetle badań prof. Leszka Moszyńskiego nad przed-
chrześcijańską religią Słowian), Kieleckie Studia Filologiczne, t. X, 1996, s. 27.

24 Podobnie silnie zakorzeniło się przekonanie, że dowodem na istnienie posągów bóstw u Słowian 
jest tzw. Światowit ze Zbrucza-obiekt niewiadomego pochodzenia, por. W. Szafrański, Zbruczański 
„Światowid” trackim monumentem kultowym (klasyczny przykład funkcjonowania mitów naukowych), 
Balcanica Posnaniensia, 7(1995), s. 351–359; W. Szymański, Aktualny stan wiedzy o posągu ze Zbrucza 
i rejonie jego odkrycia, [w:] Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej, Ojców 2001, s. 265–292.
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sposób możemy budować w miarę trwały fundament dla dalszych koncepcji wyprowa-
dzanych z danych źródłowych. 

Przede wszystkim – co może wydawać się zaskakujące – brakuje historiograficz-
nej analizy dziejów badań nad religią pogańskich ludów Europy barbarzyńskiej, za-
równo w aspekcie ogólnym jak i szczegółowym, dotyczącym konkretnych religii. Tyl-
ko ona mogłaby wskazać kształtowanie się współczesnych poglądów na religie w ich 
historycznym rozwoju i z uwzględnieniem czynników pozanaukowych wpływających 
na proces badawczy. W opracowaniu krytycznej historii badań nad tym problemem 
widzę niezbędny punkt startu do dalszych badań, gdyż tylko analiza historiograficz-
na pozwoli wskazać te momenty, w których dochodziło do kierowania naszej uwagi 
na ślepy tor, a ponadto pozwoli na krytyczną refleksję nad całością dotychczasowych 
ustaleń.

Drugim – a właściwie równoległym polem – powinno być przygotowanie odpo-
wiedniego korpusu (repetytorium) źródeł pisanych (jako bilingua) z obszernym ko-
mentarzem źródłoznawczym i historycznym wraz z podaniem szczegółowej literatury. 
Wprawdzie dysponujemy podobnym zestawem tekstów, ale jest on obecnie niekom-
pletny i daje – nie zawsze w najlepszym wydaniu – wyłącznie same teksty. Podobnego 
wydawnictwa można by oczekiwać ze strony archeologów. Ze względu na charakter 
źródeł archeologicznych, powinno się ono ograniczyć do zestawienia stanowisk, z krót-
ką ich charakterystyką, z podaniem miejsca publikacji i literatury. W przypadku sta-
nowisk uznawanych za miejsca kultu pogańskiego dysponujemy monografią L.P. Słu-
peckiego, w której zebrane zostały dane z terenu Słowiańszczyzny zachodniej. Jednak 
z powodu braku koniecznego krytycyzmu wobec omawianych źródeł nie może być 
uznana za substytut korpusu źródeł archeologicznych dotyczących miejsc kultowych.

Co do ustanowienia ewentualnego konsensusu interpretacyjnego to – jak sądzę 
– nie powinniśmy mieć złudzeń, ani nawet takich dążeń, gdyż różnorodność jest pożą-
dana – ale różnorodność oparta na pewnej wspólnej płaszczyźnie, co do fundamentów 
samej metody historycznej. Wszelkie próby badań wykraczające poza ten standard po-
winny być jednoznacznie określone jako niespełniające tego podstawowego kryterium, 
które zgodnie z tradycją możemy nazwać naukowością, a więc wyłączone – bez wzglę-
du na status autorów i reprezentowanych przez nich dyscyplin – poza dyskurs nauko-
wy. Ujednolicenie poglądów, rozumiane nawet jako znaczące zbliżenie stanowisk, jest 
raczej trudne do realizacji. Nie można tego sobie wyobrazić jako dochodzenie do kom-
promisu przez zetknięcie się różniących się poglądów w przysłowiowej połowie drogi. 
Różnice w poglądach mają charakter fundamentalny, tzn. wynikają z przyjęcia od-
miennych założeń badawczych, a te ostatnie zasadniczo nie są negocjowalne. Prędzej 
należy spodziewać się radykalnych zmian poglądów poszczególnych badaczy niż pój-
ście drogą drobnych ustępstw, gdyż obie strony nie mają specjalnie z czego ustępować, 
o ile chcą zachować spójność własnych wizji.

Właściwe ustawienie badań nad religiami przedchrześcijańskimi ważne jest 
z jeszcze jednego powodu – już wyraźnej i coraz silniejszej tendencji, zwłaszcza u ar-
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cheologów (a także antropologów religii), do zaliczania do sfery zjawisk religijnych 
(zazwyczaj nazywanych kultowymi) wszystkich nietypowych obiektów archeologicz-
nych. Nietypowych w takim znaczeniu, że nie dających się zinterpretować jako ślady po 
zachowaniach związanych z życiem codziennym. Przedmioty niecodzienne, a nawet te 
częściej spotykane, ale występujące w nietypowym kontekście, obiekty nie pozwalające 
na identyfikację z dotychczas znanymi, wszystko to zaczyna być utożsamiane ze sferą 
sakralną i interpretowane w kategoriach religijnych tylko z powodu swojej odmienno-
ści na tle zjawisk bardziej typowych. Wyróżniający się w topografii danego stanowiska 
obiekt, który w normalnym układzie uznany by został za użytkowy, z powodu swojego 
„wyróżnienia” przestrzennego ma szansę zostać obiektem kultowym. Każda większa 
sterta kości o składzie gatunkowym odbiegającym od przeciętnego staje się miejscem 
ofiarnym, cenniejsze przedmioty znajdowane luzem tylko z tego powodu stają się przed-
miotami ofiarnymi etc., etc. Ponieważ nietypowość jest tym, co powinno przyciągać 
szczególnie uwagę archeologa, wrzucenie wszystkich tych obserwacji do jednego wora 
z etykietą „kultowe” powoduje, że uciekają z pola badawczego możliwe inne interpre-
tacje obserwowanych zjawisk w kategoriach kultury symbolicznej, ale nie związanej 
ze sferą religijną. Przecież mamy prawo się spodziewać, że wiele zachowań związanych 
nawet z życiem codziennym może przybierać rozbudowane formy w postaci rytuałów 
niezwiązanych ze sferą religii, które mogą po sobie pozostawić nietypowe ślady trud-
ne do zinterpretowania poprzez ich użyteczność. Nie wszystkie zgromadzenia danej 
wspólnoty muszą być związane ze sferą sakralną. Egzekwowanie prawa wymaga – jak 
wiemy z przykładów wczesnośredniowiecznych – rozbudowanych rytuałów, również 
sfera polityczna jest nimi przepełniona. Narzuca się pytanie, gdzie są archeologiczne 
ślady po tych formach aktywności społeczeństw barbarzyńskich? Gdzie są archeolo-
gicznie potwierdzone siedziby książąt słowiańskich, których istnienie we wczesnym 
średniowieczu jest dowodnie potwierdzone źródłami pisanymi, i to książąt na skalę 
regionalną, a nie tylko lokalną, których pozycja jak siła ekonomiczna predestynowały 
do wyróżnienia się także w zakresie reprezentowanego poziomu kultury materialnej. 
Zatem wolno pytać czy interpretacja specyficznych budynków np. z Gross Raden lub 
Wolina, powszechnie uznawanych za budynki kultowe, nie przysłania ich potencjalnie 
innej funkcji związanej z pełnieniem władzy (np. miejsce zgromadzeń – Gross Raden 
lub siedziba księcia – Wolin).

Największego niebezpieczeństwa w zawłaszczaniu przez interpretację sakralną 
nietypowych zjawisk obserwowanych w materiale archeologicznym (dotyczy to także 
religijnie interpretowanego materiału archeologicznego) widzę właśnie w wyrzucaniu 
poza horyzont zainteresowań badawczych innych niż religijne zachowań kulturowych. 
Jest to – zapewne wbrew intencjom – spłycanie obrazu kultury ludów Barbaricum 
i widzenie kultury w dość prostym podziale na sferę ubogiej kultury ze sfery profanum 
i bogatej kultury sacrum.
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Warum sIND DIe WIsseNschafTlIcheN BeschreIBuNGeN Der 
GlauBeNsVorsTelluNGeN Der frühmITTelalTerlIcheN 

VölKer Des „BarBarIcum” so uNTerschIeDlIch?

Zusammenfassung

Der Titel des Referates spielt bewusst nicht nur auf einen kurzen Artikel von Leszek Moszyński 
aus dem Jahre 1998, sondern ebenfalls an den von ihm unternommenen Versuch an, dass Prob-
lem der unterschiedlichen Standpunkte in den Forschungen zu den vorchristlichen Glaubens-
vorstellungen der Völker des europäischen ‚Barbaricum’ zu systematisieren.

In der Historiographie dominieren zwei Arten, die vorchristliche Religion der Völker des 
‚Barbaricum’ zu begreifen. Nach der ersten besaßen die heidnischen Religionen im germani-
schen und slawischen Europa im ersten Jahrtausend n. Chr. weder einen reichhaltigen religiösen 
Inhalt noch einen ausgebauten Kult. Der zweite Ansatz – vollständig entgegengesetzt – sieht in 
den heidnischen Religionen ausgebaute Systeme mit einem Reichtum an Kultformen, die sich 
bei Heiligtümern konzentrierten. In der polnischen Historiographie gehören – vereinfacht ge-
sagt – zur ersten Strömung H. Łowmiański und seine Synthese der Religion der Slawen (1978), 
zur zweiten dagegen A. Gieysztor (1982) und seine „Slawische Mythologie”

Die Unterschiede der Ansichten ergeben sich nicht nur aus den grundlegenden Unter-
schieden, wie an die religiöse Problematik herangegangen wird, sondern ebenfalls daraus, dass 
die Forscher verschiedene methodische und methodologische Ansätze haben. Diesem Problem 
ist das vorliegende Referat gewidmet. Die wichtigsten Gründe für die unterschiedlichen Stand-
punkte kann man folgendermaßen sehen:

Ein unterschiedliches Verständnis des Forschungsgegenstandes. In Abhängigkeit davon, 
wie verschiedene Forscher den Begriff „Glaubensvorstellungen” auffassen, nimmt dieser oft 
recht unterschiedliche Bedeutungen an. Ein „engeres” oder „weiteres” Verständnis des For-
schungsgegenstandes bewirkt, dass verschiedene Kategorien von Phänomenen für die einen zur 
religiösen Sphäre gehören, und für andere nicht, d.h. die Religion wird auf den Kult von Na-
turerscheinungen beschränkt oder sie nimmt eine Gestalt an, die mit den griechisch-römischen 
Glaubensvorstellungen mit einem zahlreichen Pantheon verglichen wird.

Unterschiedliche Quellenbasis. Einige Forscher stützen sich auf eine engere Quellenbasis, 
andere auf eine weitere. Die Auswahl der Quellen hängt von der Art der wissenschaftlichen Ar-
beitsweise ab und davon, ob gewisse Quellenkategorien aus den Überlegungen ausgeschlossen 
werden, da sie nicht einer Kritik unterzogen werden können, z.B. ethnographische Quellen.

Die wissenschaftliche Fachrichtung des Forschers. In Abhängigkeit von der Fachrichtung, 
die der betreffende Forscher vertritt, gibt es die Neigung, gewisse Quellengruppen anderen vor-
zuziehen oder ganze Quellenkategorien zu ignorieren, da es schwierig ist, für alle Quellenarten 
das methodische Werkzeug zu beherrschen. Damit verbunden ist der unterschiedliche Grad 
von Kritik gegenüber den Quellen, der in der Regel gegenüber Quellen schwächer ist, die ein 
Fachwissen erfordern, dass über die Standardkompetenzen des betreffenden Historikers hin-
ausgeht.

Bewusste Forschungsprämissen. Angesichts fehlender Quellen benutzen die Forscher 
gerne fertige Theorien, die aus anderen Bereichen entlehnt oder solchen, die aufgrund anderer 
Quellen in einem anderen Gebiet und einer anderen Zeit erarbeitet wurden, und die in der Re-
gel dazu dienen, die Forschungen über die vorchristliche Religion in Europa zu lenken, z.B. die 
Kulturanthropologie.
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Unbewusste Forschungsprämissen. Es geht hier um die verschiedenen Vorstellungen 
über frühe Religionen, die jeder Forscher besitzt, wenn er Forschungen über vorchristliche 
Glaubensvorstellungen beginnt und die auf unbewusste Weise die weiteren Forschungen leiten, 
obwohl sie in der wissenschaftlichen Analyse und in der Kritik meistens nicht berücksichtigt 
werden. Wie in jeder Wissenschaft sind auch hier die Forscher von verschiedenen Arten von 
Vorurteilen nicht frei, die von der früheren Historiographie ausgebildet wurden und ohne spä-
tere Überprüfung weiterhin akzeptiert werden.

Why Do scholarly DescrIPTIoNs of early meDIeVal 
NaTIoNs „BarBarIcum” DIffer so much?

summary

The title of the report not only refers to the title of short article of Leszek Moszczyński from 
1998, but also to the attempt of systematization of the problem of diversity of positions in re-
searches upon Pre-Christian believes of European nations – European “Barbaricum”.

There are two ways of presenting Pre-Christian religion of “Barbaricum” people in histo-
riography. According to the first method pagan religions in German and Slavonic Europe in the 
first millennium of A.D. didn’t contain much religious contents and didn’t represent extended 
cult. The second one is totally opposite, it sees developed systems with richness of cult concen-
trated around temples in pagan religions. In polish historiography if we make it more simple 
the first one is represented by H. Łowmiański and his synthesis of Slavonic Religion (1978) and 
the second one is represented by A. Gieysztor (1982) and his “Mythology of Slav people”. 

The difference in points of view is not only connected with different approaching to the 
religious problems, but also with the methodological and methodical issues made by research-
ers. This report is dedicated to that problem. The main reasons for differentiation of positions 
can be put in following way:

Various understanding of the subject of research. Depending on the point of view of the 
researchers the word “believes” has often quite different meanings, narrower of wider look on 
the subject of researches leads to the opinion that some categories of phenomena recognized 
as religious ones are taken into account and others aren’t like religion limited only to the cult 
of nature phenomena or religion similar in shape to Greek – Roman believes connected with 
pantheon.

“Differ source base”. Some researches base their researches on narrower, other on wider 
base. The choice of used sources is made conditional on the type of research workshop and 
undertaking some categories of sources as the ones, which can’t be criticized. So there are no 
considerations like in ethnographic sources.

Scholarly specialty of the researcher. Depending on the discipline represented by re-
searcher, there are tendencies to prefer one group of sources upon the others or tendencies to 
ignore whole categories of sources caused by difficulties in learning the workshop of analysis of 
them all. The level of criticism differs within the sources, it is less critical to the sources that are 
beyond the standard skills and knowledge of historian, who is working on it.
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Conscious research assumptions. If there is a lack of sources, the researchers often use 
theories taken from other disciplines or based on other sources and created in different area, 
in different time. Those ones are generalized and used as leading researches at Pre-Christian 
religion in Europe, good example is Cultural anthropology.

Unconscious research assumptions. This one talks about set of ideas, owned by every 
researcher in the moment of starting researches at Pre – Christian believes. Those ones in un-
conscious way steer further researches, though they aren’t usually used in scholarly analysis or 
critic. Like elsewhere the researchers aren’t free from scholarly superstitions, created in old his-
toriography and which work as accepted and certain without further verification. 




