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Dariusz Andrzej Sikorski 
(poznan) 

Od poganskich sanktuariow do chrzescij anskich 
kosciolow na Siowianszczyinie Zachodniej 

Pogilld 0 celowej kontynuacji pogailskich miejsc sakralnych poprzez wznoszenie 
na nich wskutek chrystianizacji chrzescijailskich swilltyil jest szeroko rozpow
szechniony w literaturze historycznej. Podstawowe przeslanki, na ktorych jest on 
zbudowany, opierajll sif;; na Przyjf;;tych przez glosZllCych ten pogllld badaczy kilku 
wstf;;pnych zalozeniach, ktore w istocie rzeczy majll charakter aprioryczny, a ich 
potwierdzenie irodlowe jest wlltpliwe alba w rzeczywistosci nie rna go wcale. 
Zespol tych zalozen moma podzielic na trzy glowne grupy odworujllce sif;; do: 
(1) przykladow historycznych, (2) teorii religioznawczych oraz (3) konkretnych 
przypadkow, uchwytnych dzif;;ki badaniom archeologicznym. Niniejszy tekst po
swif;;cony jest analizie ostatniej grupy, nie moma jednak uniknllc, chocby skroto
wego, omowienia dwoch pierwszych. 

(1) Podstawowym zalozeniem jest przyjf;;cie tezy, ze kontynuacja pogailskich 
miejsc sakralnych byla we wczesnym sredniowieczu usankcjonowana zwyczajo
wo, a nawet popierana przez Kosciol i wladzf;; swieckl\.. Praktyka ta miala narodzic 
sif;; w Kosciele katolickim w czasach chrystianizacji poganskiego Barbaricum. 
W sposob reprezentatywny, jak rowniez symptomatyczny, pogllld ten zostal ostat
nio wyraZony przez Wojciecha Chudziaka: ,,zasada lokowania najwczesniejszych 
swilltyil na obszarach niedawno schrystianizowanych, szczegolnie w miejscach 
wczesniejszego kultu pogailskiego jest powszechnie znana. Byla ona zresztl\.przez 
stulecia regulowana odpowiednimi zarzlldzeniami pailstwowymi i koscielnymi, 
m.in. listem Grzegorza Wielkiego do biskupa prowadzllcego akcjf;; misyjnll wsrOd 
Anglosasow, w ktorym nakazywal budoWf;; kosciolow w miejscach pogailskiego 
kultu"l. 

1 W. Chudziak, Wczesnosredniowieczna przestrzen sakralna in Culmine na Pomorzu Nadwislan
skim, Mons Sancti Laurentii, red. W. Chudziak, t. 1, Tonu'12003, s. 74. Podobnie ostatnio twierdzil 
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W literaturze przyjmuje si~ cz~sto, ze pewne rozwiltZania prawne, ktOre wpro
wadzono na podstawie doswiadczen misji chrystianizacyjnej u Anglosasow na 
przelomie VI i VII wieku, a ktore nast~nie poprzez 0 wiek pOZniejsz~ szeroko za
krojon~ dzialalnose misjonarsk~Anglosasow rozpowszechnily si~ na kontynencie, 
staly si~ norm~powszechnie akceptowan~ w Kosciele powszechnym czy to z tytu
ID prawa, czy powstalego w6wczas zwyczaju. Jednym z nowych elementow,kt6re 
w6wczas mialy zostae wypracowane, byl nakaz lub zalecenie zast~powania po
ganskich miejsc sakralnych kosciolami chrzescijanskimi. W ir6dlach pisanych nie 
znajdujemy jednak zadnej tego rodzaju dyspozycji prawnej. W swoim, wielokroe 
przywolywanym przez zwolennik6w teorii kontynuacji miejsc sakralnych, liscie 
Grzegorz Wielki nie nakazywal, a jedynie dopuszczal tak~ mozliwose2

• Zreszt~ 
w tej sprawie rozbiemosci owczesnych autorytetow koscielnych byly znaczne. 
Ten sam Grzegorz Wielki w innym liscie do kr6la Aethelberta wprost nakazywal 
zniszczenie poganskich Swi~tytl3. Nast~ca Grzegorza, papiez Bonifacy, polecil 
krolowi Eadbaldowi okazanie pogardy wobec swi~tytl poganskich, a inny krol 
anglosaski Edwin - przyjmuj~c now~ wiar~ wskutek nauczania Paulina, innego 
misjonarza wyslanego przez Grzegorza Wielkiego - nakazal za jego wskazaniem 
zniszczye wszystkie swi~tynie poganskie4

• Naszym podstawowym irodlem infor
macji 0 wskazowkach papieskich jest tzw. Libellus responsionum, czyli ta cz~se 
korespondencji Augustyna, biskupa Canterbury, z Grzegorzem Wielkim, kto~ 
przekazal Beda Czcigodny. Jest to w istocie zbior odpowiedzi na pytania nurtuj~e 
rzymskich misjonarzy w obcym dla nich srodowisku kulturowym. Dawniej dose 
cz~sto Libellus uWaZany byl za falszerstwo z VII lub pocz~tkow VIII wieku -

A. Kuczkowski; zob.: A. Kuczkowski, Slowiaflskie ,,$willte" gory na terenie ziem polskich we wczes
nym sredniowieczu. Proba zarysowania problematyki, "SlaviaAntiqua" 2007, t. 48, s. 116 DD. 

2 Jak przekonujll slowa "uidelicet quia fana idolorum destrui in eadem gente minime debeant, sed 
ipsa quae in eis sunt idola destruantur, aqua benedicta fiat, in eisdern fanis aspergatur, altaria con
struantur, reliquiae ponantur"; zob.: Beda Venerabilis, Bede's Ecclesiastical History of the English 
People, ed. B. Colgrave, R. A. B. Mynors, Oxford 1991, I. 30, s. 106. 
3 ,,( ••• ) ~ balwochwalstwo, wywracaj Swilltynie poganskie, obyczaje podwladnych buduj wielkll 
czystoscill Zycia, napominaniem, postrachem, uprzejmoscil\, poprawianiern i dawaniem dobrego 
przykladu ( ... )"; zob.: Epist IL Gregorii Magni registrum epistularum, XI, 37, Monumenta Germa
niae Historica (polskie wydanie: Sw. Grzegorz Wielki, Listy, tl. J. Czuj, t. 4, Warszawa 1955, s. 96); 
por.: B. Judic, Le corbeau et la sauterelle. L 'application des instructions de Gregoire Ie Grand pour 
la transformation des temples pafens en eglises. Etudes de cas, [w:] Impies et pafens entre Antiquite 
et Moyen Age, ed. L. Mary, M. Sot, Paris 2002, s. 109 DD. 

4 Beda Venerabilis, op. cit., s. 106--107, 112, 168, 172, 186. Proba identyfikacji miejsca dzialania Pau
lina z odkryciami archeologicznymi w Yeavering, gdzie mialy ZOSUlC zrealizowane wskazania Grze
gorza odnosnie kontynuacji pogatlskich miejsc sakralnych, oparta jest na wlltpliwych przeslankach. 
Badacz tego stanowiska, B. Hope-Taylor, usilowal identyfikowac jeden z budynkow jako swilltyni~ 
poganskll zamienionll w kosci61 przez Paulina; zob.: B. Hope-Taylor, Yeavering, An Anglo-British 
Centre of Early Northumbria, London 1977; por.: B. Judic, op. cit., s. 116 nn. Kompetentne omowie
nie krytyki zob. na <<http://en.wikipedia.org/wikilYeavering>>. 
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obecnie w historiografii uwypukla si~ argumenty maj~ce swiadczye 0 autentycz
nosci tekstu, kwestia ta nie zostala jednak przes~dzona5. Jak na realia wczesnego 
sredniowiecza Libellus zachowal si~ w bardzo duzej ilosci kopii (ok. 200, w tyro 
wi~kszose przekazana w pomiejszym okresie, niezalernie od dziela Bedy). Tak 
duza popularnose owej korespondencji moze sugerowae, ze faktycznie mogla ona 
oddzialywae na owczesnych misjonarzy i ksztaltowae ich wyobraZenia 0 sposobie 
organizacji nie tylko misji, ale i pierwocin Kosciola. Jednak w kodeksach tekst 
ten powi4Zany byl zazwyczaj z penitencjalami, a wi~c traktowany, podobnie jak 
te ostatnie, jako pomoc duszpasterska6• Uwypuklanie przez historykow znaczenia 
tego czy owego rozstrzygni~cia z Hstow Grzegorza I wynika z bl~dnego, a nieste
ty czC(sto spotykanego w historiografii, postrzegania kaZdej sentencji z wczesno
sredniowiecznych listow papieskich jako samodzielnej normy prawa koscielnego. 
Trzeba wyraZnie podkreslie, ze przed koilcem XII wieku teksty papieskich do
kumentow i listow nie mialy sankcji obowi~j~cego prawa. Dopiero w pelnym 
sredniowieczu kolekcje papieskich dokument6w tworzyly zbiory prawne zwane 
dekretalami. Wprawdzie wczesniej rowniez w roznego rodzaju kolekcjach prawa 
kanonicznego znajdowaly siC( Hczne zbiory listow papieskich, ale dopiero poprzez 
wl~czenie do owych kolekcji nabieraly one prawnego znaczenia. Teksty z Libellus 
responsionum we wczesnym sredniowieczu nie byly recypowane w prawie ka
nonicznym, nie stanowily zatem akceptowanej normy. PoniewaZ tekst Grzegorza 
dotycz~cy zastwowania swi~tyit kosciolami nigdy nie wszedl do zadnej kolekcji 
prawa kanonicznego, nie mogI bye ani przez wspolczesnych, ani przez nastC(pne 
pokolenia uWaZany za tak~ normC(. Nigdzie tez nie znajdujemy bezposredniego 
powolywania si~ na owe teksty w aspekcie misyjnym7. Te dwa fakty swiadczib 
ze wczesnosredniowieczni czytelnicy listu Grzegorza Wielkiego nie traktowali 
wspomnianego fragmentu jako zobowi~zuj'lCego postanowienia czy pouczenia. 
W rzeczywistosci nie rna zadnej regulacji prawnej mowi~cej 0 koniecznosci zastc(
powania na terenach swiezo chrystianizowanych swi~tyit pogailskich kosciolami 
chrzescijailskimi. 

, P. Meyvaert, Bede's Text of the "libel/us responsionum", [w:] England Before the Conquest, 
ed. P. Clemoes, K. Hughes, Cambridge 1971, s. 15-33. Szerzej 0 tym,jak i 0 kwestii autentycmosci 
samego tekstu, zob.: D. A. Sikorski, Model misji za czasow Sw. Brunona, [w:] Swi~ty Brunon. Patron 
lokalny czy symboljednosci Europy i powszechnosci Kosciola, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2009, s. 55 
nn. 
6 B. Friesen, Answers and Echoes: The Libel/us responsionum and the Hagiography of North-West
ern European Mission, ,,Early Medieval Europe" 2006, t. 14/2, s. 154. 
7 R. Markus, Gregory the Great and the Papal Missionary Strategy, "Studies in Church History" 
1970, t. 6, s. 29-38; idem, Gregory the Great's Pagans, [w:] Belief and Culture in the Middle Ages: 
Studies presented to Henry Mayr-Harting, ed. R. Gameson, H. Leyser, Oxford 2001, s. 23-34; 
V. Peri, La chiesa di Roma e Ie missioni "ad gentes" (sec. VIII-IX), [w:] II Primato del Vescovo di 
Roma nel primo millennio, ed. M. Maccarrone, Vaticano 1991, s. 567-642. 
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Jesli zas chodzi 0 rzekome rozporz~dzenia wladz panstwowych, regu1uj~ce 
spraw~ wznoszenia swi~tyD. chrzescijanskich w miejscu dotychczasowych pogan
skich, to faktycznie mamy do czynienia zjednym takimprzypadkiem w kodeksie 
Teodozjusza - zarz~dzono w nim zniszczenie swi~tyD. poganskich i zasUij>ienie 
ich znakami chrzescijatiskimi. Chodzilo tu 0 regulacj~ prawn~ statusu swi~tyD po
gatiskich, kt6re w wi~kszosci znajdowaly si~ we wladaniu patistwa lub magistra
t6w miejskich i jako takie mogly bye przekazywane gminom chrzescijanskim8. We 
wczesnym sredniowieczu kodyfikacja rzymska nie byla jednak znana, dlatego tez 
nie moma s~dzie, ze odwolywano si~ akurat do tego ir6dla w kwestii nast~pstwa 
miejsc pogatiskiego kultu. 

Wplywu na wytworzenie si~, tym razem w umyslach badaczy, wyobraZenia 
o faktycznym istnieniu kontynuacji miejsc swi~tych upatrywalbym w pewnym 
fragmencie kolekcji prawa kanonicznego tzw. Ps-Izydora, w kt6rym przedstawio
na zostala nast~uj~ca sytuacja: w okresie poganskim w imperium rzymskim ist
niala hierarchia swi~tyD. pogatiskich z archijlamines na czele jednostek terytorial
nych, zasUij>iona p6Zniej przez metropolie chrzescijanskie, wznoszone wlasnie na 
miejscu tych "arcyswi~tyD." poganskich. Nie waZne, ze tekst ten jest falszerstwem 
sprokurowanym w polowie IX wieku, waZne, ze oddzialywal na ludzi sredniowie
cza, jak i na malo krytycznych czytelnik6w wsp6lczesnych, nie zawsze dostrze
gaj~cych, ze ta cz~se sk~din~ wspanialej kolekcji prawa kanonicznego jest fal
szerstwem, w najmniejszym stopniu nieodzwierciedlaj~cym stanu faktycznego ani 
z czas6w antycznych, jak sugerowal falszerz, ani z wczesnego sredniowiecza9• 

Brak istnienia nonn prawnych nakazuj~cych lub zalecaj~cych budowanie kos
ciol6w w miejscach kultu poganskiego nie oznacza, ze do takich sytuacji nie do
chodzilo. Wr~cz przeciwnie, tego rodzaju fakty znajduj~ potwierdzenie ir6dlo
we - nie moma jednak traktowae ich jako realizacji jakiejs panujllCej reguly. 
Z nielicznych przyklad6w z terenu Slowianszczyzny Zachodniej mam tu przede 
wszystkim na mysli wzmianki z pocz~tku XI wieku u Thietmara (VI, 37), 0 za
lozeniu kosciola na miejscu gaju kultowego, oraz z polowy XII wieku u mnicha 
z Priifening (L II, c. 13, 16),0 wzniesieniu kosciola pod wezwaniem sw. Wojciecha 
na miejscu swi~tyni Triglawa w Szczecinie, a takZe w Wolinie. Za kaZdymjednak 
razem mamy do czynienia z przypadkami indywidualnymi. Autorzy obu ir6del nie 
czyni~najmniejszej nawet aluzji, ze opisane przez nich fakty s~realizacj~jakiejs 
nonny prawnej czy zwyczajowej - to raczej niezwyklose i nietypowose zjawiska 
sklonila ich do zwr6cenia uwagi na nie. 

8 B. Judie, op. cit., s. llI. 
9 D. A. Sikorski, 0 rzekomej instytucji biskupstwa bezposrednio zaleinego od Stolicy Apostolskiej. 
(przyczynek do problemu statusu prawn ego biskup6w polskich przed rokiem 1000), "Czasopismo 
Prawno-Historyczne" 2003, t. 55, s. 157-185. 
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(2) Kolejna grupa argumentow maj~cych wspierae tez~ 0 zaldadaniu kosciolow 
w miejscach dawniejszych kultow wywodzi si~ z teorii wypracowanych przez re
ligioznawcow, zwlaszcza z kierunku fenomenologicznego. Czerpi~c pemymi gar
sciami z dorobku teoretykow religioznawstwa - w polskiej historiografii szcze
golnie z popularnego i cenionego Mircea Eliadego - zupemie ignoruje si~ nie 
tylko krytyk~ tego uj~cia, ale i swois~ natur~ koncepcji religioznawczej rumun
skiego badaczalO

• Dzicla Eliadego traktowane s~ jak reference books, a znajdo
wanym w nich pogl~dom nadaje si~ status obowi~j~cej wykladni. Zawierzaj~c 
Eliademu i jego wizji religii, nie bierze si~ pod uwag~, ze jest to uj~cie ahistorycz
ne, tzn. takie, ktore wprawdzie zostalo wyprowadzone z historycznych przeslanek 
irodlowych, ale niezgodnie z meto~ badail. historycznych. Kategorie wypracowa
ne przez Eliadego, chocia:i w swietle jego koncepcji maj~ bye niezmienne, w rze
czywistosci s~ tylko projekcj~ jego wizji religii, a nie ustalonymi faktami. Nie 
znaczy to, ze nie s~ to prace inspiruj~ce, nawet bardzo. lednak odwolywanie si~ 
w bezposrednich analizach i interpretacjach do pogl~dow Eliadego ma taki sam 
sens, jaki mialoby powolywanie si~ przez wspokzesnego fizyka w jego analizach 
konkretnych doswiadczen z pomiarem czasu na np. jak~s filozoficzn~ koncepcj~ 
czasu jako kategorii analitycznej. Religia jako zjawisko ogolnoludzkie w uj~ciu 
Eliadego i to, co moma powiedziee 0 konkretnej religii, odworuj~c si~ do irodel, 
to dwa rome dyskursy, ktorych nie moma stosowae wymiennie czy tez mieszac. 

Szczegolne zainteresowanie rodzimych badaczy wzbudzila wypracowana 
przez Carstena Colpego, a upowszechniona w polskiej archeologii przez Tadeusza 
Makiewicza i Andrzeja Prinke, fenomenologiczna koncepcja identyfikacji miejsc 
swi~tychl1. I tu mamy do czynienia z podobn~ sytuacj~ - wi~kszose badaczy po
mija (lub jest im ono nieznane) stanowisko krytyczne, w tym konkretnym przypad
ku wyra:ione przez Aleksandra Posern-Zielmskiego12• Co wi~cej, lekcewaZy si~ 

10 Por.: Changing religious worlds: the meaning and end of Mircea Eliade, ed. B. Rennie, New York 
2001, D. Alien, Eliade and History, "The Journal of Religion" 1988,1. 68, s. 545-565; idem, Recent 
Defenders ofEliade: A Critical Evaluation, "Religion" 1994, t. 24, s. 333-351; R. F. Brown, Eliade 
on Archaic Religion: Some Old and New Criticisms, "Studies in Religion" 1981,1. 10, s. 429-449; 
G. ill Dudley, Mircea Eliade as the "Anti-Historian" of Religion, ,,Journal of the American Acad
emy of Religion" 1976, t. 44, s. 345-359; idem, Religion on Trial: Mircea Eliade and his Critics, 
Philadelphia 1977. 
11 C. Colpe, Theoretische Moglichkeiten zur Identifizierung von Heiligfflmern und Interpretation von 
Opfern in Ur- und Priihistorischen Epochen, [w:] Vorgeschichtliche Heiligtiimern und Opferpllitze 
in Mittel- und Nordeuropa, brsg. M. MUller-Wille, Gottingen 1970, s. 18-39; T. Makiewicz, A. Prin
ke, Teoretyczne mo:iliwosci identyfikacji miejsc sakralnych, ,,Przegllid Archeologiczny" 1980, t. 28, 
s. 57-83; T. Makiewicz, Teoretyczne problemy badan religioznawczych w archeologii, ,,Przegll'l,d 
Archeologiczny" 1987, t. 34, s. 233-249. 
12 A. Posern-Zielinski, Inspiracja fenomenologiczna w archeologicznych studiach nad religiami 
spoleczenstw pradziejowych. Refleksje etnoreligioznawcze, ,,Przegll'l,d Archeologiczny" 1982, t. 30, 
s.187-200. 
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nawet zastrzezenia samego Colpego, ktory UWaZM, ze pierwsze z wyroZnionych 
przez niego kryteriow - kryterium ci~losci miejsca - nie nadaje si~ do identyfi
kacji obiektow archeologicznych. Warto przypomniec, ze zastosowanie kryteriow 
Colpego do obiektu z GroB Raden, uznanego za najlepiej udokumentowallil arche
ologicznie swilttyni~ pogaitsq, doprowadzilo Marka Dulinicza i Ludomira Lome
go do stwierdzenia, ze obiekt ten nie odpowiada zadnemu z nich13

• PowaZniejsze 
jednak wlttpliwosci co do trafnosci nadanej temu obiektowi interpretacji kultowej 
wynikajlt z innych powodow niz niespelnienie kryteriow Colpego - z klasycznej 
analizy materialu Zrod1owegoI4• 

(3) Ostatnia grupa argumentow opiera si~ na wnioskach wyprowadzonych z in
terpretacji tych obiektow archeologicznych uznanych za miejsca kultu, w ktorych 
zaobserwowano dlugi czas ich uZytkowania, aZ po czasy chrzescijanskie. Szcze
golnlt uwag~ wzbudzajlt te miejsca, w ktorych znajdowane sit materialy potwier
dzajltce istnienie tam kultu chrzescijanskiego w najwczesniejszej fazie chrystia
nizacji, kiedy to budowano pierwsze koscioly, majltce bezposrednio zast~owac 
poganskie osrodki kultu. Obiekty te - poprzez przyj~cie zasady kontynuacji - Sit 
naturalnym przedmiotem poszukiwait archeologow bltdZ przedmiotem interpre
tacji majltcych na celu potwierdzenie nie tylko faktu funkcjonowania wczesniej 
w danym miejscu kultu pogaitskiego, ale i trafnosci wczesniej przej~tego zaloze
nia badawczego. Kazda identyfikacja takiej sytuacji wzmacnia argumentacj~ zwo
lennikow teorii kontynuacji. 

przekonanie 0 kontynuacji miejsc swi~tychjest tak mocno ugruntowane w po
glltdach badaczy, ze dla jej potwierdzenia przyjmuje si~ cz~sto tak wltde przeslanki 
Zrod1owe, ktore w innych sytuacjach badawczych, niedotyczltcych akurat proble
matyki miejsc kultowych, nie zostalyby uznane za wystarczajltce. Abstrahuj~ juZ 
od problemu samej identyfikacji zdecydowanej wi~kszosci tych obiektow jako 
miejsc pogaitskiego kultu - jest to zagadnienie znacznie szersze, wykraczajlt
ce poza samlt kwesti~ kontynuacji miejsc sakralnychlS. przekonanie 0 trwMosci 
pogaitskich miejsc sakralnych ma miec - w swietle przyjmowanych zalozen
charakter uniwersalny, si~gajltCy swoimi poczlttkami daleko w glltb prehistorii, 
ze wzgl~du jednak na stan zachowania Zrodel archeologicznych ma bye w prak
tyce uchwytne dopiero blizej czasom historycznym. Przyj~cie chrzescijaitstwa, 
wedle tej koncepcji, byloby kolejnym etapem w dziejach religijnosci danego ludu, 
a wznoszone koscioly mialyby - przynajmniej w cz~sci przypadkow - kontynu
owac miejsca odwiecznych kultow. 

13 M. Dulinicz, L. LoZllY, (rec.) E. Schuldt, Groj3 Raden. Ein slawischer Tempelort des 9.-10. Jahr
hundert in Mecklenburg, Berlin 1985, ,,Archeologia Polski" 1987, t. 32, s. 432. 
14 Om6wienie stanu dyskusji zob.: D. A. Sikorski, SWiqtynie pogaflsldch Slowian - czyli 0 tymjakje 
stworzono, [w:] Cor hominis. Wiellde namit:tnosci w dziejach, ir6dlach i studiach nad przeszlosciq, 
red. P. Wiszewski, S. Rosik, Wroclaw 2007, s. 377-406. 
" Szerzej 0 krytyce dotychczasowych uj~c zob.: ibidem, s. 378 nn. 
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Na ziemiach polskich kontynuacja miejsca sakralnego z okresu chrystianizacji, 
ktora rna bye uchwytna archeologicznie, przyjmowana jest dla Kaldusu, Plocka, 
w pewnym sensie dla Gniezna oraz ostatnio dla Poznania i Ostrowa Lednickiego. 
Na Polabiu rna bye obserwowana w Stargardzie WagryjskimlOldenburgu, ana te
renach Czech i Moraw - m.in. w Pradze i Pohansku. PoniewaZ s~ to jedyne da
j~ce si~ zwerytikowae przypadki (w odroZnieniu od dziesi~tkow obiektow chrzes
cijailskich z wczesnego sredniowiecza, ktore jakoby mialy powstae w miejscach, 
gdzie wczesniej sprawowano kult pogailski), warto przedyskutowae ich faktyczn~ 
wartose dla poruszanego problemu. 

W wyniku wznowionych ostatnio badail archeologicznych na Gorze Lecha 
w Gnieinie na najwyzszej kulminacji odsloni~to fragment nasypu z kamieni, przy
pominaj~cy kurhan, 0 srednicy 10-12 m. Pod nim znajduje si~ warstewka spaleniz
ny, zalegaj~a bezposrednio na cal cu. Mi~dzy kamieniami znaleziono kilkadziesi~t 
fragmentow ceramiki datowanej na okres od schylku VIII do polowy X wieku16. 
Obiekt ten zalega pod reliktami fundamentu przedromailskiej budowli (bye moze 
gnieinienskiego palatium), datowanej wst~nie na przelom X i XI wieku - jest 
zatem starszy od kosciola sw. Jerzego. Kontynuacja rna jednak dotyczye zalozonej 
w s~iedztwie kate dry. Dla naszego problemu szczegolnie interesuj~ce s~przeslan
ki, na ktorych autor odkrycia, Tomasz Sawicki, opiera swoj~ interpretacj~ obiektu 
jako miejsca kultowego17. Dla badacza tego oczywiste jest, ze ow kopiec kamienny, 
z powodu lokalizacji na szczycie wypi~trzonego nad jeziorem wzgorza, ,,moma 
uznae za obiekt 0 przeznaczeniu kultowym, skoro - jak mowi podanie - kosci61 
sw. Jerzego «przez Mieczyslawa I z pogailskiej swi~tyni przerobiony»"18; odsyla 
przy tym do dwoch pozycji z XIX wieku. Dodatkowym argumentem jest dla niego, 
przej~ta za wczesniejszymi opracowaniami, interpretacja kultowa innych sladow 
palenisk, zlokalizowanych na podgrodziu, na nizszym wyniesieniu Wzgorza Le
cha19. Zdaniem odkrywcy ,,nasyp kamienny nie mogl pelnie Zadnej roli konstruk
cyjnej w scislym tego slowa rozumieniu (np. architektonicznej). Przypuszczalnie 
nie jest tez destruktem zadnej konkretnej budowli. W takiej sytuacji opisany uldad 
kamieni moma uznac za obiekt 0 charakterze kultowym z czasow plemiennych"20. 

Oczywiscie, na podstawie samego braku momosci okreslenia przeznaczenia 
kamiennego nasypu nie moZna wnioskowae 0 jego funkcji kultowej. Pojedyncze 
naczynia z kosemi zwierz~cymi, interpretowane jako ofiary kultowe, maj~ upraw-

16 T. Sawicki, Badania przy kosciele Sw. Jerzego w Gnieinie, [w:] Gniezno w swietle ostatnich badan 
archeologicznych, GnieZllo 2001, s. 177 nn. 
17 Idem, Gniezno w X wieleu - na szlaku leu mt:czenstwu, [w:] Tropami Swit:tego Wojciecha, 
red. Z. Kurnatowska, Poznan 1999, s. 113 nn.; idem, Badania ... , s. 163-186. 
18 Idem, Gniezno ... , s. 117. 
19 G. Mikolajczyk, Poczqtki Gniezna. Studia nad irodlami archeologicznymi, Warszawa-PoZllan 
1972, s. 70 nn.; T. Sawicki, Gniezno ... , s. 117. 
20 T. Sawicki, Badania ... , s. 180. 



412 Dariusz Andrzej Sikorski 

dopodobnie hipotez~ kultowej funkcji obiektu. Nasyp kamienny jako miejsce kul
tu mial bye otoczony rowem 0 szerokosci 12 m i gl~bokosci 1,5-2 m, datowanym 
(na jakiej podstawie?) na polow~ X wieku. Powil:lZanie owego rowu z domnie
manym miejscem kultowym opiera si~ przede wszystkim na zalozeniu (znowu 
apriorycznym!), ze miejsce kultu jako przestrzen sakralna musialo bye fizycznie 
odseparowane - nie widae jednak archeologicznych przeslanek wil:lZ~cych nasyp 
z rowem. Zreszt~ nawet gdyby tak bylo, odseparowanie kamiennego nasypu mo
glo wynikae z romych motywow. 

Kwestia chronologii kamiennej konstrukcji jest wama - na polow~ X wieku 
T. Sawicki datuje przebudow~ osrodka kultowego poprzez otoczenie go walem 
i usytuowanie tu siedziby ksil:lZ~cej. Wedlug ustalen badacza w pi~tej dekadzie 
X wieku (ostatnia dendrodata wskazuje rok 940) moglo dojse do przebudowy 
wzgorza, a wraz z ni~ - do istotnych zmian miejsca kultu. Powstae mial tu maly 
owalny grodek, jako najmniejszy, drugi z kolei, element trojczlonowego poiniej 
zesporu grodowego. Nasyp kamienny mial wowczas ulec zasypaniu piaskiem, ana 
jego miejscu mialo zostae wybudowane palatium, prawdopodobnie z przylegl~ 
don kaplic~ ktorej kontynuacj~ sakraln~ bylby obecny kosci61 sw. Jerzeg02l

• Jesli 
rzeczywiscie zasypanie kopca mialo miejsce okolo polowy X wieku, to czy mialo 
to cos wspolnego z przyj~ciem chrzescijanstwa, 0 He "okolo" nie ma obejmowae 
rowniez symbolicznego roku 966? Nie mozna przeciez wykluczye, ze przebudowa 
nie miala nic wspolnego z przyj~ciem chrzescijanstwa. 

Argumentacj~ T. Sawickiego wzmacnia obserwacja Zofii Kurnatowskiej -
badaczka zauwaZyla, ze lokalizacja grodu gnieinienskiego na wzgorzu, w odroz
nieniu od wi~kszosci grodow wielkopolskich lokowanych na terenie nizinnym, 
wymuszala zwi~kszenie nakladow na jego budow~, a zatem musial istniee inny 
powod wzniesienia na Wzgorzu Lecha grodziska. Kwestia romicy nakladow pra
cy przy wznoszeniu nizinnych lub wyniesionych grodow jest trudna do weryfika
cji, tym bardziej ze trzeba tu jeszcze uwzgl~dnie ostateczny efekt, tzn. mozliwosci 
obronne roZnie polozonych grodow. W swoich rozwaZaniach poznaitska badaczka 
idzie jednak znacznie dalej - sugeruje, ze w ogole grody pelnily funkcje sakral
ne, co wymagalo ich przestrzennego odseparowania, wlasnie za pomoc~ obwa
Iowan. W swietle tej koncepcji moma zatem dopatrywae si~ innej, niz obronna, 
motywacji usytuowania grodu na Wzgorzu Lecha - swi~tosci miejsca22

• Niestety, 
jedynym zaczepieniem Zrod1owym dla tej ciekawej hipotezy jest omowione wyzej 
domniemane miejsce kultu w Gnieinie. Dla reszty, wcale niemalej liczby, grodow 
jest to czysta spekulacja. 

21 Idem, Gniezno ... , s. 119 nn. 
22 Z. Kurnatowska, Elementy sacrum w topograjii tworzonej przez pierwszych PiastOw domeny i jej 
g16wnych osrodkOw, [w:] Czlowiek, sacrum, srodowisko. Miejsca kultu we wczesnym sredniowieczu, 
red. S. Mozdzioch (Spotkania Bytomskie, t. IV), Wroclaw 2000, s. 128-132. 
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Jak zauwaZyl T. Sawicki, trudno znaleic analogi~ dla obiektu gniem.ienskie
go posr6d innych obiekt6w, kt6rym przypisuje si~ funkcje kultowe. Pr6ba jego 
porownania z grodem praskim opiera si~ na jednej wspolnej cesze, mianowicie 
w Pradze rowniez mamy do czynienia z rowem rozdzielaj~cym cypel grodowy 
- w interpretacji Ivana Borkovskiego oddzielal on przestrzen przeznaczon~ dla 
sprawowania kultu poganskiego. Dla czeskiego badacza ow row byl jedynym 
materialnym sladem po domniemanym miejscu kultowym na praskim grodzie. 
Drug~ przeslank~ frodlow~ zaczerpnaJ on z Kosmasa, ktory wspominal 0 bliZej 
niezlokalizowanym (dokladnie - "in media urbe emineciorem locum") miejscu 
zwanym iiii. Dokladna lektura relacji kronikarskiej ewidentnie jednak wskazuje, 
ze opisywane miejsce nie mialo w swiadomosci Kosmasa charakteru kultowego. 
Dopiero oparcie si~ przez wspolczesnych badaczy na jednej z etyroologii, zakla
daj~cej, ze slowo iiii wywodzi si~ od zaru - domyslnie bylo to miejsce palenia 
ognia, a skoro tak, to zapewne w celach kultowych - stalo si~ jedynym argu
mentem pOzytywnym23. S~d byla juz prosta droga do szukania lokalizacji dla iiii 
pod kt6ryms z najwczesniejszych kosciolow praskich24 - zakladano, ze pierw
szy kosci61 na praskim grodzie powinien powstac, wedlug zasady kontynuacji, na 
miejscu dawnego kultu. Wspolczesne badania archeologiczne nie wnosz~jednak 
zadnego materiaru, ktory moglby byc interpretowany jako pozostalosc po miejscu 
poganskiego kultu25. Wprawdzie T. Sawicki, cytuj~c wywody Dusana Tfestika, 
sugeruje, ze iiti moze wywodzic si~ od sieia (siedziec), a tyro samym oznaczac 
miejsce intronizacji ksi~~t, ale chyba bl~dnie interpretuje wnioski cytowanych 
badaczy czeskich, ktorzy wcale nie l~cz~iiii z miejscem kultu i zarazem pofniej
szym miejscem intronizacjj26 - s~ to dwie odr~bne hipotezy. Z obu propozycji 
interpretacji gniefnienskiego kopca - miejsce kultowe lub zwi~ane z symbolik~ 
wladzy - jako takie zaczepienie frodlowe rna koncepcja D. Tfestika, odwoluj~ca 
si~ do funkcji zwi~anych z ideologi~ wladzy - stos kamienny zamiast jednego 
kamienia intronizacyjnego, na co wskazuj~ analogie slowianskie dotycz~ce tzw. 
kamiennych tronow. Analogii dla gniefnienskiego nasypu kamiennego jako miej
sca kultu nie posiadamy; co wi~cej, zadne jego cechy nie wskazuj~ na peffiienie 
funkcji kultowej. Moze wi~c gnieZnietiski stos kamienny jest odpowiednikiem slo
wiatiskich kamieni intronizacyjnych. 

23 I. BorkovskY, 0 pocatcieh PraisTreho fradu a 0 nejstarsim kostele v Praze, Praha 1949, s. 38 nn. 
Om6wienie zob.: D. Tfe§tfk, Pocatky Pfemysloveu. Vstup CeeM do Deijn (530-935), Praha 1997, 
s. 341 nn. 
24 I. BorkovskY, Poloha kopee ZiZi na Praiskem hrade, "Casopis Spolecnosti platel staroZitnosti" 
1954,t.62,s.15-21. 
2$ 1. Frolfk, Die Prager Burg im 10. und 1J. Jahrhundert. [w:] Boleslav IL Der tseheehisehe Staat um 
das Jahr 1000, ed. P. Sommer (Colloquia Medievalia Pragensia, t. 2), Praha 2001, s. 153-187. 
26 T. Sawicki, Badania ... , s. 183. 
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,,Miejsce kultowe" z Gniezna, wprowadzone do obiegu naukowego w 1999 roku, 
bardzo szybko si~ tu zadomowilo, zarowno w literaturze naukowej, jak i w publi
kacjach populamonaukowych, jako fakt ustalony archeologicznie. Co wi~cej, na tej 
wlaSnie podstawie Gniezno uroslo do rangi centralnego miejsca kultu pogaitskiego 
w X wieku w Wielkopolsce, dzi~ki czemu zwolennicy teorii kontynuacji "dysponu
j~' kolejnyrn argumentem wzmacniaj~cyrn przekonanie, ze najwczesniejsze swi~ty
nie chrzescijanskie w Polsce wznoszono na terenie swi~tych miejsc pogaitskich. 

Stanowisko w Kaldusie jest dla rozwaZanego przeze mnie problemu casusem 
kluczowym, i jednoczesnie bardzo dobrze ilustruj~cyrn procedur~ interpretacyjlli\, 
na ktorej oparte zostaly wnioski dotycz~ce kontynuacji sacrum poganskiego przez 
sacrum chrzescijanskie. Obszemy aparat erudycyjny, zazwyczaj jasno wylozone 
przeslanki wnioskowania i rozbudowane, wielopi~trowe interpretacje daj~ moz
liwosc pemego przesledzenia i skontrolowania drogi, jak~ po~aly mysli autora 
koncepcjF7. Dlatego obiektowi w Kaldusie, a wlaSciwie interpretacji nadanej mu 
przez jego odkrywc~, Wojciecha Chudziaka, naleZy poswi~cic szczegoln~ uwag~. 

Wybudowanie w XI wieku w Kaldusie jednego z pierwszych na ziemiach polskich 
kosciolow kamiennych jest faktem dobrze potwierdzonyrn28. Istnienie tego obiektu 
pobudzilo jednak odkrywc~ zabytku do poszukiwania domniemanego wczesniejsze
go miejsca kultowego, ktore - przyjmuj~c kryterium nast~stwa miejsc swi~tych 
- kalduska swi~tynia miala z du:iyrn prawdopodobienstwem zastwic29. 

Przesledimy kryteria, ktore sklonily W. Chudziaka do uznania, iZ w Kaldusie 
znajdowalo si~ miejsce kultu pogaitskiego. 

Podstaw~ teoretyczn~ dla przyj~tych rozwaZan s~ propozycje identyfikacji 
miejsc kultu wypracowane przez C. Colpego30

, w wersji uprzyst~nionej i rozbu
dowanej zaprezentowane przez T. Makiewicza i A. Prinke3l • Procedura identyfi
kacji opiera si~ na trzech kryteriach: (1) kryterium odkrycia, czyli szczegolnych 
cech lokalizacji w terenie, (2) kryterium powtorzenia, czyli kontynuacji miejsc 
sakralnych, oraz (3) kryterium srodka, czyli syrnboliki nadzwyczajnosci. 

W. Chudziak trafhie zauwaZyl, ze zadna przeslanka zrodlowa nie pozwala na trak
towanie Kaldusu jako miejsca kultu poganskiego. Dlatego tez zmuszony byl uciec 
si~ do wiedzy pozairodlowej, kt6~ jest d1a niego fenomenologiczna wizja religii. 
Odnosz~c si~ do pierwszego kryterium Colpego, pozytywnie rozstrzygnl:ll kwesti~, 

27 W. Chudziak, op. cit.; idem, Problem projekcji mitu msmologicznego na organizacj( przestrzeni 
sakralnej in Culmine na Pomorzu Nadwislansldm, "SlaviaAntiqua" 2006, t. 47, s. 67-97. 
28 Nie rna podstaw, aby odkryty obiekt nazywae bazyliklt - brak slad6w wewn¢znego podziaru na 
nawy. Obecnosc trzech malych bocznych absyd nie przeslldza 0 fonnie. W. Chudziak pierwsZll faz~ 
budowy datuj~ nawet na trzecill dek~ XI W.; przeslanki tak wczesnego datowania budzlljednak wllt
pliwosci - na takllprecyzj~ nie pozwalajl\. zar6wno ceramika, jak i pozostale wyr6Znione zabytki. 
29 W. Chudziak, Wczesnosredniowieczna ... , s. 29 nn. 
30 C. Colpe, op. cit., s. 18-39. 
31 T. Makiewicz, A. Prinke, op. cit., s. 57-83. 
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czy Gora sw. Wawrzynca spehriala warunki, kt6re powinna spehrie symboliczna Gora 
Kosmiczna: "interpretacja zmierzaj~ca do uznania sakralnego znaczenia Gory sw. 
Wawrzynca znajduje dobre odniesienie w literaturze przedmiotu dotyc~cej slowian
skiej kosmogonii"32. Mamy wi~c, jego zdaniem, do czynienia z regiona1n~ kulminacj~ 
o dostatecznej ilosci woo - atrybutami niezb~ymi dla Gory Kosmicznej. Faktem 
jednak jest, ze kosmogonia slowianska z pierwszego tysi~clecia naszej ery jest nam 
nieznana oraz ze przywolana na poparcie hipotezy literatura zupehrie si~ do tego nie 
odnosi. Wprawdzie w innych pracach moina spotkaC powolywanie si~ na koncepcj~ 
Gory Kosmicznej - maj~ one jednak rownie spekulatywny charakter, jak w roz
patrywanym przypadku. Jedynym uwiarygodnieniem funkcjonowania tego motywu 
w mitologii rna bye przywolanie innych sladow slowianskich miejsc kultu, umiej
scowionych wlaSnie na lokalnych gorach33. Tym samym W. Chudziak stosuje drugie 
kryterium: kryterium powtorzenia. TOnulSki badacz zdaje si~ jednak nie zauwaZaC, ze 
kultowa interpretacja owych gorskich stanowisk bierze si~ z tych samych przeslanek, 
na podstawie ktorych on sam stara si~ wykazae kultowy charakter Gory sw. Waw
rzyilca. W skutek tego ich wartose jako analogii jest w sumie znikoma. Jedynym wy
j~tkiem jest Sl~za - wedlug Thietmara cieszyla si~ ona czci~ ale autor ten nie wie
dzial nic 0 sprawowaniu tam poganskiego kultu. Stanislaw Rosik, ostatni z badaczy 
podejmuj~cych ten problem, w konkluzji zatrzyma1 si~, mimo dysponowania zapis~ 
i:r6dlow~ w pol drogi przed uznaniem Sl~Zy za Gor~ Kosmiczn~ chociaZ przychy-
1il si~ do tej hipotezy34. Istnienie tzw. gorskich sanktuariow jest ci~le co najwyi:ej 
hipote~ - i:rodlowo, jak doutd, ich funkcjonowania nie potwierdzono. Rowniez 
Leszek P. Slupecki, autor monografii prezentuj~ej przed laty bardzo optymistyczny 
obraz kultu swi~tynnego - w tym takZe "gorskiego" - u Slowian, ostatnio przyj
muje postaw~ zdecydowanie bardziej sceptyc~. Jego zdaniem wcil:\?: nie wiemy, 
czy swi~tynie poganskich Slowian przed 983 rokiem powstawaly w jakiejkolwiek 
cz~sci Slowianszczyzny poza Polabiem i Pomorzem Zachodnim35. W istocie rzeczy 
to, co rna uchodzie w swietle deklaracji W. Chudziaka za analiz~ fenomenologic~ 
w warstwie argumentacyjnej wsparte jest wyl~cznie analogiami. Na sprowadzenie 
kryterium powrorzenia do dobrze znanego wnioskowania przez analogie, ze wszyst
kimi jego uwarunkowaniami, zwracal juz uwag~ A. Posem-ZieliIlski36. 

32 W. Chudziak, Wczesnosredniowieczna ... , s. 41 nn. 
33 Idem. Problem .... s. 73. 
J4 S. Rosik, W cieniu "slqslciego Olimpu" .... Uwagi nad motliwosciq kosmicznej waloryzacji gory 
Slf[ty w badaniach nad historiq religii, [w:] Origines mundi, gentium et civitatum, red. S. Rosik, 
P. Wiszewski, Wrodaw 2001, s. 72. 
3S L. P. Slupecki, Slavonic Pagan Sanctuaries, Warszawa 1994; idem, Poslowie. [w:] A. Gieysztor, 
Mitologia Slowian. Warszawa 2006, s. 344; idem. Miejsca /cultu pogaflslciego w Polsce na tie bad an 
nad wierzeniami Slowian, [w:] Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem w Polsce-
15 lat poiniej, red. W. Chudziak, S. Moidzioch. TOn:ul2006, s. 76. 
36 A. Posem-Zielitlski. op. cit., s. 193. 
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Jako materialne swiadectwo sprawowania kultu poganskiego przywolany zostal 
polozony bezposrednio u podnoZa Gory obiekt nr 4/98. Bylo to pierwotnie niewiel
kie (ok. 6 x 13 m) wilgotne zagl~bienie, ,,ktore z uwagi na lokalizacj~ [u podnoza 
gory - D. S.] oraz specyficzny charakter wypelniska -ll:lczye naleZy potencjalnie 
ze sferl:lsacrum"37. Punktem wyjsciajest zalozenie, uprawdopodobnione analizami 
przyrodniczymi, ze w obnizeniu okresowo pojawialy si~ wysi~ki wody, prawdopo
dobnie wzmagane przez dwa sztuczne wkopy, w ktorych woda mogla utrzymywae 
si~ dluZej. Powstanie wkopow W. Chudziak datuje z dose duZl:l precyzj~ na pod
stawie malo charakterystycznych ulamkow ceramicznych, na polow~ lub trzecil:l 
ewiere X wieku. Uzyskane daty 14C dajl:lPO kalibracji zakres 800-970 i 880-1030, 
nie pozwalajl:l zatem na uScislenie datowania ustalonego na podstawie ceramiki38. 
Nie rna powodu, aby datowanie to zaciesnie do jakiegos konkretnego okresu, wy
znaczonego zresztl:l przez niewielkl:l Hose ceramiki. Dla W. Chudziaka oczywiste 
jest, ze mamy tu do czynienia z symbolikl:l akwatyczn~ nie zauwaZa on jednak, ze 
- przynajmniej w przywolywanych analogiach - chodzi 0 Zrodla, a wi~c wody 
wyplywajl:lce, a nie 0 zagl~bienie z utrzymujl:lCl:l si~ okresowo wodl:l gruntOWl:l. 

Konkurencyjnl:l hipoteZl:ljest potraktowanie obu wkopow jako basenow chrzciel
nych. Analogil:l rna bye opis chrztu z okresu misji Ottona bamberskiego na Pomorzu 
Zachodnim, w ktorym mowa jest 0 urzl:ldzeniu ad hoc dwoch wziemnych basenow 
chrzcielnych, po jednym dla kaZdej plci. Na poparcie tej hipotezy W. Chudziak przy
woluje prac~ Teresy Rodzinskiej-ChontZy, ktora omawia przypadki, gdy funkcjo
nowalo wi~cej niz jedno baptysterium w jednej miejscowosci, ale nie dwa baseny 
chrzcielne w jednym baptysterium - jest to zasadnicza roZnica39. Nie moma wyklu
czye okazjonalnego wykorzystywania obu zagl~bie:r1 w celach baptyzmalnych - nie 
rna jednak zadnego pozytywnego faktu, ktory moglby t~ hipotez~ uprawdopodob
nie. Nawet przyj~ta przez odkrywc~ chronologia miesci si~ ledwo na granicy roku 
966 - wyznaczonej najwczesniejszym moZliwym funkcjonowaniem w Kaldusie 
basenow chrzcielnych. Trudne jest to tez do uzgodnienia z takim samym datowa
niem (polowa lub trzecia Cwiere X w.) nast~nego poziomu uZytkowania obiektu, 
zwillcZanego z zasypaniem obu wkopow i wylozeniem jednego z nich p6lmetrowl:l 

37 W. Chudziak, Wczesnosredniowieczna ... , s. 49. 
38 Por. rozwazania 0 chronologii w: ibidem, s. 19 nn. Nie wiadomo, na jakiej podstawie cbronolo
gia ceramiki fazy ill jest doprecyzowana do 2. polowy X w., skoro sam material: ceramiczny jest 
nietypowy. Po drugie, daty 14C daj/t ponad stuletnie przedzial:y, tym samym wcale nie precyzujl\. 
chronologii (0 problemach datowania radiow~glowego w: D. A. Sikorski, 0 nadziejach zwiqzanych 
z datowaniem metodq uC zabytkow architektury sredniowiecznej w Polsce, [w:] Architektura roman
ska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje, red. T. Janiak, Gniezno 2009, s. 677-703). Datowanie 
poszczegolnych faz w Kaldusie budzi istotne zastrzezenia - przeslanki do poslugiwania si~ aZ tak. 
precyzyjnymi przedzial:ami Sl\. zupelcie niewystarczajl\.Ce (szerzej 0 tym w przygotowywanej przeze 
mnie ksiltZce 0 pocz/ttkach Kosciola w Polsce). 
39 T. Rodzitlska-ChorltZY, Baptysterium, [w:] U progu chrzescijanstwa w Polsce. Ostrow Lednicki, 
Krakow 1993, s. 118. 
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warstwll kamieni, kt6re sll interpretowane jako poganski oharz ofiamy. Co sldoni-
10 W. Chudziaka do takiej interpretacji? Przede wszystkim wyst~owanie wczesniej 
w tym samym miejscu sadzawek uznanych za kultowe, po drugie - przekonanie, 
ze same kamienie jako material konstrukcyjny byly u:iywane w celach rytualnych40

• 

Wzmocnic ~ interpretacj~ majll analogie z grodziska kultowego w Bohodzie kolo 
Zbrucza, stos kamienny z Gniezna, grupa kamieni z Plocka oraz konstrukcja kamien
na z Kijowa - wszystkim obiektom przypisuje si~ funkcje kultowe, a wamym ich 
elementem konstrukcyjnym Sll UZyte kamienie. Wprawdzie W. Chudziakowi znane Sll 
zastrzezenia Wojciecha Szymaitskieg041, dotyczl\.Ce badan, a zwlaszcza interpretacji 
kultowych nadanych obiektom w Bohodzie przez Irin~ P. Rusanow~ ale je ignoruje. 
Znajllc obiekcje wobec obiektu plockiego, sldonny jest uznac przesuni~cie w czasie 
z proponowanej przez Wlodzimierza Sza:fratlskiego polowy X wieku na przelom X 
i XI, ewentualnie na 1. polow~ XI wieku, zachowujl\,C jednak jego interpretacj~ kulto
w~ co rowniez stoi w sprzecznosci z nowszymi ustaleniami (por. niZej). Rowniez do
mniemane kijowskie miejsce ofiame z kamiennym oharzem nie moze ostac si~ w na
uce - ze wzgl~u na stan dokumentacji i metodyk~ prowadzonych badait42. Jednak 
nie tylko Wlltpliwosci wok61 przywolanych analogii oslabiajll argumentacj~ W. Chu
dziaka - takl\, samll funkcj~ pelni wlltlosc samego wnioskowania, odwolujl\,Cego si~ 
przede wszystkim do kamienia jako materialu rytualnego. Til drogllza kultowe uznac 
moZna kaMe skupienie kamieni czy najmniejsze bruki. Kolejnllprzeslanklljest znale
zienie ludzkiej czaszki, interpretowanej jako pozostalosc po domniemanej ofierze. Tu 
W. Chudziak przywoluje (potraktowane literaInie) dose problematyczne swiadectwa 
Zrodlowe dotyczllce ofiar z ludzi u Slowian43. Wykonana jednak nieco poZniej analiza 

40 W. Chudziak, Wczesnosredniowieczna ... , s. 58 nn. 
41 W. Szymanski, JJYiynne sanktuaria nad Zbruczem - fakty i interpretacje, ,,Acta Archaeologia 
Carpathica" 1995-1996, t. 33, s. 219-248. 
42 Por. krytyczne omowienie: E. Miihle, Die Anfiinge Kievs (his ca. 980) in archaologischer Sicht. 
Ein Forschungsbericht, ,,Jahrbiicher fUr Geschichte Osteuropas" 1987, t. 35, s. 80-101. 
43 W. Chudziak, Wczesnosredniowieczna ... , s. 60-62, 98. Nie rna tu miejsca na gruntowniejszlt anali
~ materialu frodlowego dotyczltCego ofiar z ludzi u Slowian, naleZy jednak wskazac na ki1ka aspek
tow z nim zwil\Zanych. Wiadomosci 0 ofiarach pochodzlt od 1udzi, kt6rzy na zachowania czlonkow 
obcej sobie kultury poganskiej patrzyli przez pryzmat wlasnych wyobraZeD.. Fakt zabijania niemow-
1ltt mogi bye spowodowany romymi czynnikami pozareligijnymi (np. eliminacjlt malo wartosciowej 
plci), kt6re dopiero zewn~trzny obserwator m6g1 odebrac jako religijne. Rowniez wykonanie wy
roku smierci w sposob odbiegajltcy od zwyczajow znanych obserwatorowi moglo bye postrzegane 
przez niego jako czynnose rytualna; por. rozwaZania na przykladzie germa.tlskim: H. Beck, Germa
nische Menschenopfer in der Iiterarischen Uberlieferung, [w:] Vorgeschichtliche Heiligtiimern und 
Opferpldtze in Mittel- und Nordeuropa, ed. M. Miiller-Wille, Gottingen 1970, s. 240-258. Poza 
tyro swiadectwa ruskie dotyczltce zachowan Rurykowiczow wi~cej chyba mowilt 0 tradycjach skan
dynawskich niz slowianskich. Najlepiej udokumentowane stanowisko z resztkami domniemanych 
ofiar z ludzi w Ra1swiek w swietle krytyki budzic musi powame zastrzezenia co do trafnosci takiej 
interpretacji; por.: J. Hermann, Ralswiek auf Rugen. Die slawisch-wikingischen Siedlungen und de-
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.14C pozwolila datowae kosci czaszki na kilkanaScie wiekow wczesniej44, co podwaZa 
znaczenie innych resztek ludzkich kosci znalezionych w najbliZszym otoczeniu jako 
sladow domniemanych ofiar. Rowniez Hczne kosci zwierz~ce i pozostalosci innych 
resztek Zywnosci maj~ bye, zdaniem W. Chudziaka, swiadectwem sldadania ofiar na 
kamiennym oltarzu. Do tej samej grupy znalezisk autor zalicza kolekcj~ zuchw i cza
szek dzikow i niedZwiedzi (w sumie 50 osobnikow), znalezio~ w ziemiance odleglej 
o ok. 50 m od domniemanego miejsca kultowego. TakZe obecnose kilku tysi~cy na
sion czamego bzu, ktOry wedlug irodeJ etnograficznych mial bye uWaZany za roslin~ 
o wlaSciwosciach apotropaicznych i kultowych, rna potwierdzae szczegoln~ rol~ tego 
miejsca. POwyZsze fakty moma by UZIlae za dodatkowe przeslanki wskazuj~ce na 
kultowy charakter miejsca, pod warunkiem jednak, ze istnialyby jakies inne slady 
irodlowe. Obecnose nawet znacznej ilosci resztek poZywienia na terenie zamieszka
lym nie stanowi chyba powodu do doszukiwania si~ wyszukanych uzasadnieil dla ich 
obecnosci. ZauwaZmY, ze w przyldadzie omawianym w dalszej CZlllsci tekstu, wlaSnie 
brak sladow uZytkowania gospodarczego jest glownym argumentem maj~cym prze
mawiae za interpretacj~ kultow~ stanowiska. Widocznie niektorzy badacze s~ w po
siadaniu miarki, ktOra wskazuje wlaSciwy poziom resztek, jaki moze znajdowae silll 
na stanowisku osadniczym niepelni~cym funkcji kultowych. 

Zdaniem W. Chudziaka niewielki fragment rowu, uchwycony w polowie cypla, 
na ktorym znajduje si~ grodzisko, mialby bye koniecznym elementem delimitacji 
przes1IZeni sakralnej od reszty grodu. Jako analogilll autor przywoluje gorlll Rowo
k61, ktora rna bye "toponomastycznym swiadectwem istnienia takich miejsc [ogro
dzonych rowem - D. S.]"4S. Analogiajest podwojnie chybiona. Badania weryfi
kacyjne na Rowokole nie potwierdzily istnienia sladow wskazuj~cych na kultowe 
UZytkowanie gory - funkcje kultowe s~ ci~le domniemane, a nie wykazane46

• Po 
drugie, etymologia, do ktorej odwoluje si~ tOrw:lski badacz, jest naiwna i opiera si~ 
o wspolczesn~ spolszczon~ nazw~, ktora nie rna nic wspolnego z potwierdzonym 
irodlowo nazewnictwem sredniowiecznym w postaciach: Rejkul, Revekol. Formy 
te wskazuj~ na nieslowianskie pochodzenie nazwy. Pierwszy czlon ref- moze po
chodzie z germanskiego rif(skala, lawica, mielizna). Chociai: sarna etymologia nie 
jest jasna, z pewnosci~ nie rna nic wspolnego z domniemanym rowem okolnym47. 

ren Hinterland, Tl. II - Kultplatz, Boot 4, Hof, Propstei, Miihlenberg, Schlossberg und Rugard, 
Lubstdorf 1998, s. 26 nn. 
44 W. Chudziak, Problem ... , s. 80. 
45 Idem, Wczesnosredniowieczna ... , s. 118. 
46 T. Malinowski, Fragmenty dziejow Rowokolu, [w:] trOdla archeologiczne i antropologiczne, red. 
T. Malinowski, Slupsk 1986, s. 174 nn; idem, Charakter pobytu czlowieka w pradziejach i w sred
niowieczu na szczycie gory RowokOl, [w:] Przez pradzieje i wczesne sredniowiecze, red. J. Libera, 
A. Zakoscielna, Lublin 2004, s. 289-299. 
47 F. Grucza, RowokO/, [w:] Siownik staroiytnosci slowianskich, red. G. Labuda, Z. Stieber, t. IV, 
cz. 2, Wroclaw 1972, s. 560. 
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Bezposrednio na stropie obiektu nr 4/98 znajduje si~ kamienna konstrukcja, 
ktor~ W. Chudziak nazywa fundamentem - tzw. aneks z absyd~ (ok. 3 x 6 m). 
Obiekt ten zwi~any jest z przyleglym kosciolem, musial zatem powstae w tym 
samym czasie co swil\.tynia. Mi~szose warstwy karnieni - uznanej za fundament 
(a raczej p~ fundamentowv - wynosi od 0,2 do 0,6 m. Lokalizacja w bezpos
rednim s~siedztwie, a wr~cz przyleganie do bazyliki, sklania toruitskiego bada
cza do przypisania temu aneksowi funkcji zwil\.Zanej z kultem chrzescijanskim. 
W. Chudziak rozwaza dwa przeznaczenia: baptyzmalne lub jako aneks grobowy. 
Nic jednak nie przemawia za ktor*olwiek z tych dwoch hipotez. Nie wydaje si~, 
aby konieczna byla interpretacja konstrukcji kamiennej jako fundamentu, czy to 
pod budynek murowany, czy drewniany. W odromieniu od fundarnentow bazyliki, 
tutaj kamienie nie s~ l~czone ani zapraw~ ani glin~ Nie rna sladow jakiejkol
wiek konstrukcji, ktora mialaby bye wzniesiona na domniemanym fundamencie. 
Moze naleZy poszukae innych motywow pokrycia zasypanej sadzawki warstwami 
kamieni. Morna tez w konstrukcji kamiennej dopatrywaC si~ bruku, ktory mial
by stabilizowae powierzchni~ uZytkow~ na miejscu wysi~kow wody gruntowej. 
Zreszt~ temu sarnemu celowi mogla sluZye wczesniejsza konstrukcja karnienna, 
interpretowana jako poganski oltarz ofiarny. Intensywne uZytkowanie terenow 
o niskim poziomie wody gruntowej powoduje, ze woda podcilu~ana jest wyzej niz 
naturalne lustro wody na danym obszarze. W kaZdym razie nie marny zadnych po
zytywnych danych frodlowych, ktore wskazywalyby na przeznaczenie obu kon
strukcji kamiennych. 

Sarno polozenie bazyliki - na skraju dawnego miejsca kultowego - zdaniem 
W. Chudziaka, mialo nawi~ae do wczesniejszej funkcji tego miejsca48; mia-
10 bye symboliczn~ chrystianizacjl;l dawnych kultow, wzmocnion~ bezposrednim 
pokrywaniem si~ wspomnianego juz aneksu zachodniego z miej scem ofiarnym. 
Morna tylko zauwaZye, ze pogailskie miejsce kultu byloby lepiej "schrystiani
zowane", gdyby prezbiterium umieszczone zostalo bezposrednio nad miejscem 
ofiarnym, a przynajmniej jak najbliZej niego. Tego rodzaju dywagacje maj~jed
nak t~ slabose, ze bardziej mowil;l 0 naszych wspolczesnych wyobraZeniach niz 
o minionej i slabo narn znanej rzeczywistosci, nie mogl;l zatem bye powamymi 
argumentarni. 

Chrystianizacja nie przerwala, zdaniem W. Chudziaka, ci~losci kultow po
ganskich - ich slady badacz ten dostrzega jeszcze w przedziale czasowym od 
2. polowy XI do 1. polowy XII wieku. Przede wszystkim za dowod domniemanej 
ofiary ludzkiej z tego okresu uznaje pochOwek noworodka z konca XI wieku oraz 
tzw. warstw~ z kosemi, datowan~ na przelom XI i XII wieku. PochOwek noworod
ka badacz uWaZa za niezwykly, poniewaZ - a jest to jedyna przeslanka - zostal 
on umiejscowiony u sarnego podnoza gory, a wi~c "w najblizszym s~siedztwie 

48 W. Chudziak, Wczesnosredniowieczna ... , s. 89-90,121. 
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kosmologicznej axis mundi"49. Warstwa ,,z kosemi" - 4000 kosci, w tym kilka 
ludzkich, oraz kilka zabytk6w ruchomych, kt6re interpretowane Slt jako domnie
mane ofiary - ze wzgl~du na jej polozenie w miejscu zasypanych sadzawek, rna 
bye swiadectwem prze2':ywajltcego si~ kultu poganskiego. 

Przypadek Kaldusa wyrainie pokazuje, ze bardzo skromne przeslanki arche
ologiczne mogltPosruzye jako wypelniacz konieczny do zmaterializowania bardzo 
rozbudowanych zalozen teoretycznych. Od strony ir6dlowej mamy do czynienia 
jedynie z okresowo wypelnianymi wodlt gruntowlt zagl~bieniami, z konstruk
cjlt lumo lliozonych kamieni (interpretowanych jako oltarz - miejsce ofiame), 
resztkami zb6z i kosci zwierz~cych (postrzeganych jako resztki owych ofiar) 
oraz z czaszkl\. ludzklt (rowniez uznanlt za pozostalose ofiar z ludzi). Wszystkie 
te elementy zostaly wlltczone do szerszej koncepcji teoretycznej, uwypuklajltcej 
sakralnlt rol~ lokalnych wyniesien, uznanych za axis mundi i interpretowanych 
wedle zalozen wypracowanych przez M. Eliadego. Decydujltce dla calej kon
cepcji rozstrzygni~cie dotyczy ideologicznej funkcji G6ry sw. Wawrzyilca oraz 
przeznaczenia polozonych u jej stop najstarszych obiektow - owych zagl~bien, 
a zwlaszcza pojawiajltcej si~ w nich wody, co rna swiadczye 0 domniemanych 
kultach akwatycznych. Reszta wywod6w nawiltZllje do tej interpretacji i jest - co 
trzeba szczegolnie podkreslie - jej bezposrednilt konsekwencjlt. Przyj~cie zaloze
nia, ze sadzawki byly miejscem kultowym, jest podstawowlt przeslanklt kultowej 
interpretacji kolejnych nawarstwien, w mysl zasady, ze poganskie miejsce kultu 
musialo bye kontynuowane. Dla nast~pnych obiektow uznanych za kultowe, chro
nologicznie mlodszych, si~gajltcych aZ do XII wieku, ta pierwsza interpretacja 
jest g16wnym, a cz~sto jedynym punktem odniesienia dla kolejnych interpretacji 
kultowych. Uldada si~ to w schemat, wedle kt6rego okreslenie kultowego cha
rakteru warstw starszych, w tym konkretnym przypadku najstarszej, determinuje 
podobnlt interpretacj~ w stosunku do zjawisk obserwowanych w warstwach mlod
szych. Latwo zatem zauwaZye, ze podwaZenie kultowej interpretacji dla najstar
szego obiektu powoduje, ze reszta koncepcji pod wzgl~dem logicznym calkowicie 
si~ rozsypuje, wlasnie z braku kluczowego punktu odniesienia. Gdybysmy po
zbyli si~ zalozenia 0 kultowym charakterze obiektow w Kaldusie, to mielibysmy 
do czynienia z dui:ym osrodkiem grodowym, w ktorym okolo polowy XI wieku 
zacz~to wznosie kosciol 0 dose sporych rozmiarach - nie ukonczono go jednak 
z nieznanych nam powodow. Wyb6r miejsca nie bylby uzalemiony od rzekomego 
miejsca kultu poganskiego, ale od innych czynnikow, sposr6d kt6rych najbardziej 
prawdopodobnym wydaje si~ wielkose i znaczenie Kaldusu jako glownego osrod
ka wladzy na tym terenie illub aspiracje lokalnej wladzy dltZltcej do imitowania 
zachowan Piastow, czy tez fakt, ze byl to efekt dzialalnosci samych Piastow. 

49 Ibidem, s. 98. 
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Ostatnio Michal Kara, dokonujl:lc analizy dokumentacji wykopalisk w pobli
zu kaplicy NMP na poznanskim Ostrowie Tumskim (tzw. palatium), doszedl do 
wniosku, ze i w tym przypadku mamy do czynienia z kontynuacjl:l miejsca kul
towego przez poZniejszy zesp61 palacowo-kaplicowy. Wnioski swoje poznanski 
archeolog oparl na nas~pujl:lcej argumentacji50

• W poprzedzajl:lcej czas wzniesie
nia palatium warstwie osadniczej znajduje si~ kilka dUZych, bye moze pierwot
nie zadaszonych jam, zagl~bionych maksymalnie na pol metra w calec, przypo
minajl:lcych typowe ziemianki mieszkalne. Obiekty te, zdaniem Kary, nie mogly 
jednak pelnie funkcji mieszkalnych - brak jest sladow typowych dla obiektow 
mieszkalnych w wypelniskach jam, nie rna tez dowodow na istnienie obiektOw to
warzyszl:lcych, np. budynkow czy palenisk gospodarczych. Jamy zawieraly przede 
wszystkim grube warstwy spalenizny i pokryte byly podobnl:l warstwl:l 0 charakte
rze pogorzeliskowym, w ktorej pojawialy si~ skupiska kamieni, mogl:lce przypomi
nae bruki. Z jam, jak i z warstwy niwelacyjnej, pochodzl:l znaczne ilosci plewkow 
prosa, ziaren pszenicy i Zyta (tworzl:lce gniazdowe skupiska), liczne fragmenty 
kosci zwierz~cych oraz fragmenty ceramiki datowanej na 1. polow~ X wieku. Nad 
caloscil:l zalega przysypany piaskiem ruszt niwelacyjny i plastry kamiennego bru
ku. Dopiero ten poziom zostaje przeci~ty przez wkop pod fundamenty palatium. 
Ten skrocony opis wyczerpuje material irodlowy, na ktorym M. Kara opiera swojl:l 
koncepcj~. Nie widae tu zadnych pozytywnych cech, ktore wskazywalyby na kul
towe przeznaczenie tego miejsca. 

Z toku zaprezentowanego przez autora rozumowania nie wynika jednoznacz
nie, na jakiej podstawie dochodzi on do wniosku, ze ta najstarsza faza kulturowa 
jest pozostaloscil:l nieobwarowanego sanktuarium, polozonego na gorze sakralnej. 
Zdani jestesmy na przypuszczenia i rekonstrukcje drog wnioskowania na podsta
wie samego tekstu. Moma si~ domyslae, bo nie rna sladu innych przeslanek, ze 
na interpretacj~ ,,kultowl:l" naprowadzily M. Kar~ pozostalosci prosa - zazna
czyl on, ze ziama zb6z, zwlaszcza prosa, byly "wykorzystywane przez Slowian 
w obrz~dach magiczno-kultowych"sl. Warto zauwaZye, ze cytowana w przypisie 
literatura nie odnosi si~ do kultowych funkcji prosa, a badacz uznaje ow fakt za 
bezspomy i (0 ile nie zabrzmi to nazbyt uszczypliwie) pewnie dominujl:lcy nad 
zastosowaniem spoZywczym tego zboza, ktorego obecnose na terenie osady, a na
wet w jej pobliZu, nie powinna bye zaskoczeniem. Nast~nym chyba czynnikiem 
sklaniajl:lcym M. Kar~ do interpretacji kultowej jest odwolanie si~ do polozenia 
domniemanego miejsca kultu na "lokalnej axis mundis". Musialby to bye element 
rzeczywiscie "lokalny", gdyz w pierwotnej topografii Ostrowa Tumskiego, ogra
niczajl:lc si~ tylko do terenu obj~tego obwalowaniami, jest kilka miejsc znacznie 

so M. Kara, Tron ksiqir:cy ad sanctam Mariam w Poznaniu w Swietle ponownych dociekan analitycz
nych, "SlaviaAntiqua" 2006, t. 47, s. 146 nn. 
51 Ibidem, s. 132. 
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wyzszych, przy czym ,,znacznie" to kwestia zaledwie 2-3 m, bo z takim rz~dem 
wielkosci mamy do czynieniaS2. Kolejnym elementem majl\.cym przemawiae za 
funkcjl\. kultowl\.jest brak sladow uZytkowania gospodarczego tego terenu. Takie 
wnioskowanie stawia chyba falszywl\. alternatyw~: albo teren uZytkowany gospo
darczo, albo w celach kultowych - jesli nie jedno, to drugie. Analiza stratygrafii 
nawarstwien doprowadzila M. Kar~ do wydzielenia drugiej fazy istnienia domnie
manego miejsca kultowego - juz w postaci obwarowanego sanktuarium wylozo
nego plastrami bruku. T~ faz~ poznanski badacz datuje na okres tUZ przed latami 
950-960, bye moze na czwartl:l-pil\.tl\. dekad~ X wieku. W opinii M. Kary ten maly 
grodek wykazuje podobienstwa z gorodiscami-svjatiliscami z IX i X wieku z te
renow Rusi. 

W swietle tak dokonanej interpretacji nasuwa si~ samorzutnie skojarzenie, ii: 
ulokowanie w miejscu dawnego kultu poganskiego palatium Mieszka I z przyle
gajl\.cl\. don domniemanl\. kaplicl\. bylo zamierzone. Fakt ten wydaje si~ jeszcze 
bardziej znaczl\.cy, jezeli weZmie si~ pod uwag~, ze tzw. kaplica Dl\.browki byla 
chyba pierwszym obiektem sakralnym na Ostrowie Tumskim, ewentualnie wspol
czesnym domniemanemu baptysterium, majl\.cemu znajdowae si~ na terenie poz
niejszej katedry. Nasuwa si~ tez - w opinii zwolennikow tej koncepcji - jasna 
analogia do sytuacji z Gniezna, gdzie miejsce kultu mialo zostac zasUl,pione siedzi
bl\. wladcy, prawdopodobnie z przylegll\. don kaplicl\. palacowl\.. 

Wedlug nieopublikowanych, zasygnalizowanych juz badan M. Kary podobna 
sytuacja miala miee miejsce na Ostrowie Lednickim. Funkcjonujl\.cy tam wczes
niej rzekomy maly grodek kultowy mial zostac zasUl,piony w szostej dekadzie X 
wieku nowym, znacznie wi~kszym zalozeniem obronnym. Zdaniem poznailskiego 
badacza zbudowany wowczas drewniany kosciol 0 kamiennych fundamentach byl 
pierwszym budynkiem chrzescijanskim, wzniesionym m.in. dla przybywajl\.cej do 
Polski DobrawyS3. Bye moze i tu zasadniczym argumentem jest brak sladow gos
podarczego uZytkowania terenu pod palatium lednickim, z dyskusjl\. trzeba jednak 
poczekac do zapowiedzianej pelnej publikacji. 

Losy plockiego uroczyska byly - jak na wl\.tpliwej wartosci podstaw~ iro
dloWlb ktora stala si~ punktem wyjscia dla jego wykreowania - zadziwiajl\.co 
dlugie. Przerwane zostaly w zasadzie nie poprzez krytyk~ samej koncepcji, ale 
na skutek zakwestionowania podstaw metodycznych badan archeologicznych, 
w oparciu 0 ktore obiekt interpretowany jako miejsce kultu zostal wyodr~bniony. 
Kwesti~ t~ dobrze zdiagnozowal jeden z weryfikatorow "dziela" W. Szafrailskie
go, Andrzej Golembnik. Oddajmy mu glos: "Interpretacja znalezisk ( ... ) wynikala 
nie tyle z refleksji nad zarejestrowanymi w trakcie badaiJ. faktami, co z przyj~tych 
uprzednio nast~ujl\.cych zalozen: Plock, b~dl:lcy stolicl\. Mazowsza, musi miec 

52 Ibidem, s. 112. 
53 Ibidem, s. 122, przyp. 89. 
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genez~ si~gaj~l\:. czasow plemiennych; wydzielone miejsce publicznego celebro
wania kultu poganskiego bylo w IX-X wieku cechl\:. charakterystycznl\:. osrodkow 
centralnych ksztaltujl\:.cych si~ organizacji plemiennych i wczesnopailstwowych; 
ergo - w Plocku musial funkcjonowac osrodek kultu"54. 

JakaZ to przyczyna sprawila, ze obowil\.ZUjl\:.ca przez lata interpretacja W. Sza
franskiego, do ktorej przychylil si~ rowniez Leszek P. Slupecki w swojej monogra
fii poswi~conej pogailskim miejscom kultu Slowian, ulegla radykalnej zmianie? 
Otoz wystarczyla jedynie korekta datowania rzekomych naczytl ofiarnych - usta
lono, ze pochodzily one z XI-XII wieku, a nie z X - aby jedna z podstawowych 
przeslanek - chronologiczna - upadla. Teraz juz ten sam obiekt, tylko inaczej 
datowany - co wyklucza kultowl\:. interpretacj~ ze wzgl~du na istnienie w Plocku 
od konca XI wieku biskupstwa - nie niepokoi archeologow swoim ci~le przeciez 
niezrozumialym przeznaczeniem5S. Moma przyjl\:.C, ze obiekt ten powstal w wyni
ku jakichs blizej nam nieznanych indywidualnych zabiegow magicznych w XII 
wieku. Jest to nie tylko dla tego okresu, ale i dla nast~nych stuleci calkowicie 
prawdopodobne. Rodzi si~ jednak pytanie, czy ta sarna interpretacja ,,magiczna" 
nie bylaby rownie dobra nawet wtedy, gdyby ow obiekt pochodzil z X wieku? 

Na pozostalych terenach Slowianszczyzny Zachodniej mamy do czynienia 
z kilkoma probami uchwycenia kontynuacji pogailskich miejsc swi~tych. 

W wyniku ki1kudziesi~cioletnich badail w Pohansku (na 14 ha) odkryto m.in. 
dwor momowladczy wraz z kosciolem i przyleglym cmentarzem. W bezpos
rednim sl\:.siedztwie tych zabudowan, interpretowanych jako siedziba mozno
wladcza, znajdujl\:. si~ slady po ogrodzeniu obejmujl\:.cym teren 0 wymiarach ok. 
17 m x 21 m. Wewnl\:.trz tej zagrody znaleziono pozostalosci po palach i jamach 
oraz prawdopodobnie po jakims budynku (na tym miejscu wybudowano poz
niej kosciol). DlUZsza os zagrody, a takze os kosciola zorientowane Sl\:. na miej
sce wschodu slonca w dniu przesilenia letniego. Obiekt datowany jest na polo
w~ IX wieku lub okres niewiele pozniejszy56. Ani zaden z zabytkow, ani uklad 
przestrzenny nie wskazujl\:. bezposrednio na funkcje zagrody. Wybitny badacz 
dziejow morawskich, Vac1av Richter, zakladal, ze cz~sc kosciolow wielkomo
rawskich powstala na miejscu wczesniejszych swil\:.tytl pogailskich. Twierdzenie 
to nie zostalo jednak poparte materialem zrodlowym. Vaclav Richter jako pozo
stalosci po loka1nym miejscu kultu otoczonym wysokim plotem (zastlU'ionym 
nast~nie chrzescijailskl\:. swil\:.tyniV zinterpretowal widoczne w Pohansku slady 
zabudowy pod pierwszym kosciolem. Jako ana10gie przywolal z ko1ei przykla-

54 A. Golembnik, Rozwoj przestrzenny wczesnosredniowiecznego Plocka - grad, osada, miasto, 
[w:] Wczesnosredniowieczny Plock, red. A. Golembnik, Warszawa 2002, s. 10 nn. 
5S M Duiinicz, Czy Plock byl stolicq Mazowsza na przelomie X i XI wieku, [w:] Centrum i zaplecze 
we wczesnosredniowiecznej Europie, red. S. Mozdzioch, t. 3, Wroclaw 1999, s. 159-164. 
S6 B. Dostal, Bfeclav-Pohansko. Velkomoravskj velmozskj Dvorec, Bmo 1975, s. 103. 
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dy uldadow przestrzennych swilttyIl celtycko-rzymskich z Noricum. Nietypowa 
orientacja kosciola wzgl~dem stron swiata mialaby wynikae z ch~ci wpasowa
nia go w przedchrzescijanski uldad przestrzenny zagrody kultowejS7. Hipoteza 
V. Richtera, mimo jej slabosci zrodlowej - np. wczesniejszy budynek mogl 
bye przeciez starszym kosciolem drewnianym - do dzis cieszy si~ popular
noscilt. Argumentacja opierajltca si~ na nast~pstwie miejsc swi~tych pozomie 
wzmocniona zostala pojawieniem si~ drugiego obiektu uznawanego za kultowy, 
a datowanego na czas po upadku Wielkich Moraw, czyli na okres oslabienia 
chrzescijanstwa. W swietle tej rekonstrukcji mielibysmy wowczas do czynienia 
z nietypowym nast~pstwem - poganski obiekt kultowy zaSUijlilby chrzescijan
skie miejsce swi~te - lub bylby to dowod pami~ci po miejscu lokalnej przes
trzeni sakralnej z czasow przedchrzescijanskich. 

Drugi obiekt w Pohansku polozony jest w odleglosci ok. 10 m od absydy kos
ciola, niemal na jego osi. Sklada si~ z koncentrycznych sladow po osmiu slupach 
i jednym umieszczonym centralnie. Datowany jest na 1. polow~ X wieku, a wi~c 
na okres po upadku Wielkich Moraw i cz~sciowej destrukcji kosciolas8• Interpre
tacja obiektu wynika z obserwacji, iZ posiada on bezposrednie i scisle analogie 
do znalezisk znanych z innych terenow Slowianszczyzny, uWaZanych za obiekty 
o przeznaczeniu kultowym (np. Trzebiatow, Perynia kolo Nowogrodu)S9. 

Wraz z post~pem eksploracji calego grodziska, w tym cz~sci slowianskiego 
cmentarzyska cialopalnego, wyromiono jeszcze inny obiekt uznany za kulto
wy. W ten sposob Pohansko wyroslo na silny, nawet ponadregionalny osrodek 
solamego kultu poganskiego, ktorego podstawlt bylo zarejestrowanie osi obiek
tow kultowych, jak i pochowkow, wedlug wyromionych pozycji slonca na ho
ryzoncie z uwypukleniem przesilenia letnieg060• W tym przypadku mielibysmy 
do czynienia z nast~stwem sacrum poganskiego przez chrzescijanskie, a potem 
na odwrot. 

Na cmentarzysku polozonym w odleglosci ok. 250 m od szostego kosciola 
w Mikulcicach, na tzw. Klastefisku, uchwycone zostaly slady po drewnianym 
obiekcie 0 wymiarach 11 x 20-25 m, datowanym na polow~ IX wieku. Prawdo
podobnie byla to jakaS forma palisady wkopanej we wczesniej przygotowany row. 

57 V. Richter, Die Anfiinge der grossmiihrischen Architektur, [w:] Magna Moravia. Sbornik k 1100. 
vfroci pfichodu byzantski mise na Moravu, ed. J. Macfuek, Praha 1965, s. 202 nn. 
58 B. Dostal, K rekonstrukci velkomoravskiho kostela na Pohansku, "Sbornik praci filozoficke fakul
ty bmenske univerzity" 1992, E 37, s. 73-88. 
59 Idem, Slovenski kultovni misto na Pohansku u Bfeclavi?, "Vlastivednyvestnik moravskY" 1968. 
t. 20, s. 3-25; idem, Bfeclav-Pohansko ... , s. 104 nn. 
60 L. Koneroy, Poznamka Ice kultovneritualnimu vftnamudvorce na Pohansku, [w:] Siovane 6.-10. 
stoleti, ed. B. Dostal, I. Vignatiova, Bmo 1980; I. Machacek, A. Pleterski, Altslawische Kultstrukturen 
in Pohansko bei Bfeclav, .,studia Mythologica Slavica" 2000, t. 3, s. 9-23; R. Rajchl, Astronomiski 
prvky v orientaci pohfebiste Bfeclav-Pohansko, [w:] Konference Pohansko 1999, ed. Z. MefinskY, 
Bmo 2001, s. 127-131. 
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Pewne podobienstwo fonnalne, jak i konstrukcyjne, do obiektu z Gross Raden 
sklonilo badaczy czeskich do przypisania jej funkcji kultowych61. Z opublikowa
nych materialow nie wynika, czy trzy groby koni, odkryte w obr~bie obiektu, 
zostaly zalozone w czasie jego funkcjonowania czy moze dopiero poiniej. Zadne 
inne znalezisko nie wskazuje na kultowl:\: funkcj~ obiektu. Analizowane analogie 
fonnalne do obiektu z Khistenska doprowadzily Zdenka Klanic~ do wniosku, ze 
bye moze tego rodzaju obiekty mialy podwojny charakter religijno--swiecki, taki, 
jaki - jego zdaniem - miala owczesna wladza ksi!\.Z~ca62. 

Z terenu Czech i Moraw znamy jeszcze kilka domniemanych miejsc kulto
wych, ktore takl:\: atrybucj~ zawdzi~czajl:\: lub zawdzi~czaly przede wszystkim 
brakowi mozliwosci przypisania im konkretnej funkcji ze wzgl~du na nietypowy 
uklad. Chodzi tu 0 obiekt pod wielkomorawskim kosciolem w Modra, skladajl:\:cy 
si~ z czterech jam i kilku dolkow poslupowych tworzl:\:cych uklad poligonalny, 
nast~nie nieregularny, niewielki (ok. 4 x 4 m) obiekt poligonalny poprzedzajl:\:cy 
kosci61 sw. Blai:eja (Blasius a) w Olomuncu63, obiekt w miejscowosci Sady kolo 
Uherske Hradiste64

, obiekty pod wielkomorawskimi kosciolami na Spitalkach 
w Stare Mesto oraz w Nitrze6S

• 

Poza wzmiankami w irOdlach pisanych 0 nast~pstwie swil:\:tytl poganskich 
przez koscioly w fazie chrystianizacji, specyficznym przykladem jest Starigardl 
Oldenburg. Prowadzone tu badania na grodzisku (nr 3) odslonily kilka faz jego 
uZytkowania. Najstarsze (z pierwszej tercji IX w.) pozostalosci wyrorniajl:\:cego 
si~ od innych budynku 0 konstrukcji palowej interpretuje si~jako parokrotnie od
budowywanl:\:po pozarach siedzib~ ksil:\:z~cl:\:. W X wieku wewnl:\:trz tego budynku 
pojawily si~ pocbOwki, ktore Ingo Gabriel uznaje za poganskie odbicie chrzesci
janskich pochOwkow fundatorow swil:\:tytl. W trzeciej ewierci X wieku miejsce 
to pozostawalo niezabudowane, dalej jednak wykorzystywano je jako miejsce 
pochOwkow - prawdopodobnie jako ksil:\:z~cl:\: nekropol~. Tu tez w momencie 
chrystianizacji, ktora rna bye poswiadczona zabytkami ruchomymi 0 wyrainej 
proweniencji chrzescijanskiej, zbudowano koscioly. Po powstaniu slowianskim 
w 983 roku miala nast~ie rewaloryzacja sakralna miejsca, ale w duchu pogan
skim, czego swiadectwem majl:\: bye z kolei zabytki 0 ideologicznej wymowie 
poganskiej, np. male idole czy miejsce interpretowane jako posadowienie du
zego pos~ bOstwa w budowli 0 wymiarach 5 x 16 m. Do ponownej chrystia-

61 Z. Klanica, Mikulcice - Klasterisleo, ,,Pamatky Archeologick6" 1985, t. 76, s. 484 nn. 
62 Idem, SlovansJcY tempi, palac a Ieostel, [w:] Rodna zeme. Sbornik k 100. vjroci Muzejni a vlastivedne 
spoleenosti v Brne a k 60. narozeninam Ph Dr. Vladimira Nekudy, Bmo 1988, s. 156-167. 
63 V. Richter, op. cit, s. 121-360, tabl. VII-VllI. 
64 L. Galuska, The Sacral Area in Uherske HradiSte - Sady and its Significance to the Beginning of 
the Moravian Slavs in the 9th Century, [w:] Central Europe in 8th-10th Centuries. Mitteleuropa in 
8.-10. Jahrhundert, ed. D. Caplovii'!, J. Doru, Bratislava 1997, s. 142-147. 
6' Z. Klanica, Mikulcice ... , s. 486. 
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nizacji doszlo dopiero w 2. polowie XI wieku, na co wskazuj~ zarowno zabytki 
ruchome, jak i same pochowki66. 

Wnioski na tym etapie rozpoznania problemu s~ nastCd'uj~ce: 
1. Interpretacja materialu Zrodlowego musi zostac pozbawiona w jej warstwie ar

gumentacyjnej przeslanek odwoluj~cych si~ do rzekomych przepisow Koscio
la katolickiego czy rzekomej praktyki - owa praktyka nie zostala wykazana, 
a prawo koscielne w tej sprawie milczy. Koncepcja kontynuacji przez chrzes
cijanskie obiekty sakralne poganskich miejsc swi~tych jest wytworem dawnej 
historiografii (choc nieslychanie Zywotnym), a nie faktem historycznym, ma
j~cym poparcie Zrodlowe. Mamy wi~c do czynienia z przypadkiem nalez~cym 
do sfery mitologii historiograficznej. 

2. Problem kontynuacji czy tez dyskontynuacji miejsc swi~tych na wczesnym 
etapie chrystianizacji zalemy jest od ustalenia stanu faktycznego, tzn. istnie
nia na tych miejscach lub w ich pobliru obiektow poganskich 0 przeznaczeniu 
kultowym. Jak do~d nie udalo si~ przekonuj~co wykazac, aby obiekt chrzesci
janski byl poprzedzony zalozeniem przeznaczonym do sprawowania obrz~dow 
poganskich. Zasadniczym jednak problemem badawczym jest wypracowanie 
takich metod interpretacji, ktore umozliwi~ identyfikacj~ miejsc kultowych. 
Jak do tej pory zasadniczym kryterium - s~dz~c po praktyce badawczej -
pozwalaj~cym uznac konkretne obiekty za zwi~ane z kultem poganskim jest 
niemomosc ich interpretacyjnego wpasowania w dotychczasowy stan wiedzy 
o kulturze materialnej i duchowej Slowian. Innymi slowy, to, co nie wpisuje si~ 
w znane schematy interpretacyjne, jest z zalozenia kultowe. 

3. Kluczowa dla rozstrzygni~cia problemu istnienia swi~tyt1 u poganskich Slo
wianjest nasza wiedza, a raczej niewiedza 0 religii przedchrzescijanskich Slo
wian. Dwa przeciwstawne uj~cia - Henryka Lowmianskiego i Aleksandra 
Gieysztora - zakreslaj~ z grubsza obszar dla mozliwych interpretacji. 

66 I. Gabriel, Strukturwandel in StarigardlOldenburg wahrend des zweiten Halfte des 10. Jahrhunderts 
auf Grund archliologischer Befonde: slawische FurstenherrschaJt, ottonischer Bischojssitz, heidni
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From pagan sanctuaries to Christian churches among Western Slavs 

Summary 

This paper discusses the hypothesis of the intentional continuation of pagan sacral sites 
by the building of Christian temples during the process of Christianization. The premises 
which form the base for such hypotheses are founded on a couple of a priori assumptions 
that in reality have very dubious or indeed no support in the primary source material. The 
totality of all those assumptions can be divided into three main groups referring to: (l) his
torical examples, (2) theories of religious studies and (3) specific examples derived from 
actual archeological data. The following paper is devoted to the analysis of only the last 
group. 

As a result of the analysis the following conclusions have been formulated: 
The problem of continuation or discontinuation of sacred sites in the early phase of 

Christianization depends only on establishing the factual state of affairs, i.e. the existence 
of pagan worship facilities at or near those sites. Thus far it proved impossible to demon

strate that among Western Slavs 
1. any Christian establishment was preceded by a facility intended for pagan worship. 
2. Due to the silence of the written sources, this problem can be solved by archeological 

research only. Archeologists' working out the proper methods could enable a scholarly 
progress in this matter, but at the same time it does not mean that it could lead to any 
conclusive answers. 

3. Any examination of the sources needs to be stripped off of any premises referring to 
alleged Catholic laws or purported customs and practice. Such practice has never been 
convincingly demonstrated and the matter was not discussed by the Canon law. 
The idea of the continuation of the pagan sacred sites with Christian sacral facilities is 

a pure figment of historiography and not a historical fact. As such it does not belong to the 
study of history, it belongs to historical mythology. 


