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DARIUSZ ANDRZEJ SIKORSKI 
Poznan 

" Swiq,tynie poganskich Siowian 
czyli 0 tym, jak je stworzono 

Wyobraznia i intuicja, przymioty sbtdinll:d niezb~dne archeologom, nie powinny 
stanowic podstawowego narz~dzia poznawczego przy zgl~bianiu materii tak trud
nej i skomplikowanej, jak r6me, zwlaszcza materialne, aspekty religii poganskich 
Slowian1• 

W badaniach nad religill: wczesnosredniowiecznych Slowian widoczne Sll: dwa 
zasadnicze nurty. Pierwszy, kt6ry moma by okreslic jako optymistyczny, reprezen
towany jest przez tych badaczy, kt6rzy zakladajll: istnienie rozbudowanego zestawu 
wierzen religijnych Slowian i bogactwo form oddawanego kultu2. Drugi okreslany 
jest niekiedy przez zwolennik6w tej pierwszej postawy jako hiperkrytyczny, co 
juisamo w sobie nosi pewien ladunek emocjonalny (reprezentant6w opcji opty
mistycznej ich oponenci nie nazywajll: ,,naiwnymi") pewnie dlatego, ze w efek
cie pozbawia optymist6w zludzen co do naszych mozliwosci poznawczych w tym 
wycinku dziej6w Slowian3. Ten zas moma podzielic na dwie grupy. Jedni ba
dacze uznaj~ ze ub6stwo ir6del dotyczll:cych spraw religii poganskich Slowian 

I W. Szymanski, "yiynne sanktuaria nad Zbruczem - fakty i interpretacje, Acta Archaeo1ogica 
Carpathica, 33(1995-1996), s. 242. 

2 A. Gieysztor, Mitologia Siowian, Warszawa 1982, wyd. 2 rozszerzone, Warszawa 2007; 
W. Szafranski, Prahistoria religii na ziemiach polskich, Wroclaw 1987; L.P. Slupecki, Slavonic 
Pagan Sanctuaries, tr. I. Szymanska, Warszawa 1994. 

3 A. Bruckner, Mitologia slowianska i polska, wst~p S. Urbanczyk, Warszawa 1985 (obejmuje 
przedruk prac z pierwszej cwierci XX w.); E. Wienecke, Untersuchungen zur Religion Westslawen, 
Leipzig 1940 (stanowisko najbardziej krytyczne, tu por. waZnlt rec. G. Labudy z ksillZki E. Wie
necke, "Slavia Occidentalis", 18(1947), s. 459-470); H. Lowmianski, Religia Siowian ijej upa
dek, Warszawa 1979; S. Urbanczyk, Religia poganskich Siowian, Krakow 1947, wyd. uzupelnione 
w: idem, Dawni Siowianie. Wiara i kult, Warszawa 1992; L. Moszyilski, Die vorchristliche Religion 
der Slawen im Lichte der slawischen Sprachwissenschaji, Koln-Weimar-Wien 1992. 
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odzwierciedla ubog~ trese samych wierzen i zwi~anych z nimi kultow, drudzy 
uznaj~ pO pro stu, ze skromny material irodlowy nie pozwala na wysuwanie zbyt 
uogolniaj~cych wnioskow4, ktore z tego powodu s~ dose lakoniczne. Obecnie li
nia podzialu mi~dzy obiema postawamijest dose jasno zarysowana przez stosunek 
badaczy do efektywnosci (ogolnie poj~tych) metod strukturalistycznych w religio
znawstwie. Nie bez przyczyny za glowne dzielo reprezentuj~ce to ostatnie podej
scie na gruncie polskim uWaZana jest "Mitologia Slowian" Aleksandra Gieysztora, 
gl~boko zakorzeniona w teorii Georges'a Dumezila i wizji Mircei Eliadego oraz 
danych etnograficznych. W opinii zwolennikow Dumezila, czy tez innych metod 
religioznawstwa porownawczego, sk<we, a przy tym cz~sto trudne do interpretacji 
wiadomosci zrodlowe odnosz~ce si~ do re1igii pogaflskich Slowian mozna uzupel
nie si~gaj~c do rezerwuaru, jakim s~ religie innych ludow indoeuropejskich, ktore 
cz~sto znamy znacznie lepiej. Sztukuj~c braki irodlowe, moma- zdaniem optymi
stow - zrekonstruowae obraz religii Slowian w dose znacznym zakresie, niemoz
liwym na gruncie innych metod badawczych. W istocie rzeczy spor ten dotyczy 
tego, czy rzeczywiscie optymisci "dzi~ki metodom strukturalizmu odkryli na nowo 
bogactwo religii i mitologii Slowian, w ktorych odnalezli - sladem G. Dumezila 
- podstawowe przekonania re1igijne wlasciwe wszystkim Indoeuropejczykom"s, 
czy tez owo bogactwo religii i mitologii po prostu w swoich gabinetach stworzyli. 

Mylilby si~ ten, kto uwazalby, iz roznice w postawach badawczych odnosz~ 
si~ jedynie do calkowicie zracjonalizowanych argumentow. Sledz~c dyskusje nad 
poszczegolnymi w~tkami badawczymi, mozna zauwazye, iz jej tlo jest silnie na
cechowane emocjonalnie, najcz~sciej, jak s~dz~, w sposob zupelnie nieuswiado
miony przez uczestnikow dyskusji. S~dz~, ze najlatwiej mozna zjawisko to uka
zae i zanalizowae na w~zszym wycinku badawczym, a takimjest kwestia istnienia 
lub nie swi~tyfl u poganskich Slowian. 

Wydaje si~, ze pOZywk~ dla emocjonalnego traktowania problemu slowian
skich swi~tyfl s~ nast~puj~ce motywacje, ktore w roznym stopniu i zestawie od
dzialywaly na poszczegolnych badaczy: 

Ch~c wykazania, ie Siowianie w zakresie bogactwa kultu nie odstawali 
od innych lUdow6• 

"Dopasowanie" form kultu do reprezentowanej przez poszczegolnych ba
daczy ogolnej koncepcji religii. Tu przykladem moze bye bardzo splycona kry
tyka roli swi~tyn w religii Slowian, ktora wpasowuje ub6stwo form kultu do wizji 
prostych wierzen, jakie mie1i Slowianie wyznawae. Stosowal j~ mi~dzy innymi 

4 Por. S. Urbanczyk, 0 rekonstrukcj~ religii poganskich Slowian, [w: 1 idem, Dawni Slowianie ... , 
s. l33, "swilttynie Slowianom nie byly znane. Stan ten potwierdzajlt milczltco irodla historyczne. 
Z calego terenu Rusi, Balkanow, Moraw, Czech i Polski nie mamy ani jednej wiarygodnej wzmianki 
o istnieniu swilttyll ( ... ) Rowniez niewiele przemawia za istnieniem pOSltgow. Nie ma wspolnego 
Slowianom wyrazu". 

5 Tak to ujlt1 L.P. Slupecki, Problem poganskich swiqtyn, "Slavia Antiqua"" 35(1994), s. 47. 
6 Skrajnym przykladem: B.A. Rybakow, Jazyczestwo driewniej Rusi, Moskwa 1987; I.P. Rusa

nowa, B.A. Timoszczuk, Jazyczeskije swiatliszcza driewnich Slawian, Moskwa 1993. 
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H. Lowmianski. W tych momentach, w kt6rych postulowane przez archeolog6w 
otwarte miejsca kultowe daly si~ interpretowae w mysl forsowanej przez niego 
koncepcji, przyjmowal ich istnienie. Tak na przyklad obiekt z Trzebiatowa mial 
bye,jego zdaniem, miejscem kultu 0 zasi~gu rodowym7. Podobne znaczenie majll 
rozwaZania A. Gieysztora, dla kt6rego bogactwo form kultu potwierdzalo bogac
two tresci samej religii. Nawet na terenach Slowianszczyzny poludniowej, dla 
kt6rej nie rna potwierdzonego funkcjonowania jakichkolwiek miejsc kultowych, 
przyjmuje on za oczywiste, ze preferowanll formll musialy bye w takim razie 
swi~te gaje, po kt6rych nie zachowaly si~ archeologicznie uchwytne slady. 

Ch~c odkrycia domniemanego bogactwa religii Siowian, kt6re widoczne 
jest dopiero po zastosowaniu bardziej wyrafinowanych narz~dzi badaw
czych. Znamienne jest zdanie A. Gieysztora, kt6ry w opozycji do opinii Stanisla
wa Urbanczyka ("historia badan nad religill Slowian jest historill rozczarowan") 
stwierdzil, iz "chcialby temu zdaniu zaprzeczye, pokazujllc r6zne mozliwosci dal
szych dociekan"s. Kontynuacjll tej tradycji jest synteza L.P. Slupeckiego, kt6ry 
stara si~ wprowadzie do dyskusji obszemy zestaw ir6del archeologicznych. 

Gdyby ograniczyc podstaw~ ir6dlowll tylko do ir6del pisanych, to znaleili
bysmy potwierdzenie na istnienie swilltyn poganskich9 jedynie dla okresu od kon
ca X do XII W., a przy tym dla bardzo ograniczonego obszaru Slowianszczyzny 
PolabskiejlO. W pewnej mierze ta sytuacja moze bye wynikiem stanu zachowania 
samych ir6del pisanych, kt6re dla wczesniejszych dziej6w Slowian sllrelatywnie 
ubogie, a przy tym zadna cz~se Slowianszczyzny, poza Polabianami, nie znalazla 
si~ w sferze zainteresowan dziejopis6w na miar~ Adama z Bremy (XI w.) i Hel
molda z Bosau (XII w.) - naszych g16wnych informator6w w tym zakresie. Nic 
dziwnego, ze za pomocll ir6del archeologicznych pr6buje si~ nie tylko potwier
dzie obraz swilltyn poganskich znany z zachowanych opis6w, ale ewentualnie wy
kazae istnienie obiekt6w kultowych w innych cz~sciach Slowianszczyzny, 0 kt6-
rych nie zachowaly si~ zadne relacje w ir6dlach pisanych. Dopelnienie obrazu 
form kultu poganskiego u Slowian dae moze obecnie jedynie archeologia. 

Niestety archeolodzy nie odkopujll wraz z zabytkami etykiet okreslajllcych prze
znaczenie wydobytych zabytk6w i eksplorowanych obiekt6w. Na nieszcz~scie je
dyny obiekt, kt6rego istnienie jest dobrze, a nawet bardzo dobrze poswiadczone 
w ir6dlach pisanych - swilltynia w Arkonie - ulegl zniszczeniu zanim rozwin~a 
si~ archeologia jako nauka, a wyniki pierwszych badan prowadzonych na miejscu 

7 H. Lowmianski, op. cit., s. 228-232. 
8 A. Gieysztor, op. cit., s. 11. 
9 Tenninu 'swi!ltynia' b~d~ uZywal w toku dalszych rozwazan w znaczeniu ka:i:dego wyodr~b

nionego miejsca swi .. tego, w kt6rym mialyby si .. odbywac obrz .. dy kultowe. Swiadomie pomijam 
klasyfikacj .. stosowan!lprzez L.P. Slupeckiego (swi!ltynia sensu stricto, hale kultowe l!lcz!lce pelnie
nie funkcji kultowych ze swieckimi oraz otwarte miejsca kultu). 

10 Ci!lgle podstawowym dzielem jest monografia autorstwa T. Palm, Wendische Kultstiitten, 
Lund 1937. 
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w okresie mi~dzywojennym budzll dzis uzasadnione Wlltpliwosci. Pozostale szesc 
swilltyll opisanych w irOdlach (W Szczecinie, Wolinie, RadogOSZCZY, Garz, Gutz
kow oraz w Wolgast), mimo prob identyfikacji z konkretnymi obiektami, nie zosta-
10 archeologicznie potwierdzone. Nie mozemy wi~c bezposrednio uzyskac pewno
sci co do archeologicznie uchwytnych pozostalosci slowianskiej swilltyni, by na tej 
podstawie moc wypracowac kryteria identyfikacji takich konstrukcji w innych 
miejscach. Jako naturalne jawi si~ wi~c pytanie 0 kryteria, ktore pozwalajll sposroo 
wielu wyromionych obiektow na badanych stanowiskach zidentyfikowac obiekt 
o charakterze swilltynnym 11. Glowny problem badawczy rna wi~c w dUZym stop
niu charakter sporn 0 samll metod~ badan. Pod tym wzgl~dem zawodzll dotychcza
sowe uj~cia, w ktorych ta zasadnicza kwestia jest marginalizowana i ograniczana 
jedynie do zasygnalizowania samego problemu. W cz~sci publikacji kwestia metod 
identyfikacji swilltyll jawi si~ raczej jako rzecz oczywista i rozwillZana, a w cz~
sci kwestia ta jest albo bezrefieksyjnie, albo swiadomie przemilczana. Sytuacji tej 
sprzyja uWaZany przez wielu za niekwestionowany fakt, iz dysponujemy kilkoma 
obiektami 0 uznanej reputacji jako swilltynie, co dla wielu b~daczy jest juZ wystar
czajllcym dowodem nie tylko ich istnienia, ale zarazem glownym punktem odnie
sienia pozwalajllcym identyfikowac jako swilltynie obiekty nowo odkrywane. 

W polskich badaniach nad tym zagadnieniem szczegolnll popularnoscill 
od cwiercwiecza cieszy si~ opublikowana w 1970 r. koncepcja uZytecznych kry
teriow Carstena Colpego, spopularyzowana w Polsce przez Tadeusza Milkiewicza 
i Andrzeja Prinke w 1981 r.I2 Praktycznie niezauwaZona zostala polemika Alek
sandra Posem-Zieliilskiego dotyczllca zarowno koncepcji Colpego, jak i sarno
dzielnego wkladu dwoch poznanskich archeologowI3 . PoniewaZ jest to kwestia 
o szczegolnym znaczeniu, musimy si~ nad nill zatrzymac. Wedrug C. Colpego 
mozemy wyroznic trzy kryteria pozwalajllce ustalic, czy dane miejsce mialo prze
znaczenie kultowe 14. 

II Przez ten tennin rozurniec b~d~ wszystkie miejsca, ktorych przeznaczeniem bylo sprawowa
nie kultu. 

12 C. Colpe, Theoretische Moglichkeiten zur Identifizierung von Heiligtiimern und Interpre
tation von Opfern in Ur- und Priihistorischen Epochen, [w:] Vorgeschichtliche Heiligtiimern und 
Opferpliitze in Mittel- und Nordeuropa, hrsg. von M. Miiller-Wille, Gottingen 1970, s. 18-39; 
T. Makiewicz, A. Prinke, Teoretyczne motliwosci identyfikacji miejsc sakralnych, ,,PrzeglaJiArcheo
logiczny", 28(1980) [druk: 1981], s. 57-83. Kryteria Colpego przyj~li rowniei: badacze zajmujllcy 
si~ religill Gennanow, por. J. Bemmann, G. Hahne, l·itereisenzeitliche Heiligtiimer im nordlichen 
Europa nach den archiiologischen Quellen, [w:] Germanische Religionsgeschichte. Quellen und 
Quellenprobleme, hrsg. von H. Beck, D. Ellmers, K. Schier, Berlin-New York 1992, s. 31 n. 

13 A. Posern-Zielmski, Inspiracja fenomenologiczna w archeologicznych studiach nad religiami 
spoleczenstw pradziejowych. Refleksje etnoreligioznawcze, "Przegiltd Archeologiczny", 30(1982), 
s. 187-200. Tekst ten jest prawie nieobecny w podstawowych pracach poruszajllcych problem swill
tyll slowianskich, nawet wowczas, gdy autorzy wprost odworujll si~ do koncepcji C. Colpego, por. 
monograficzne uj~cie L.P. Srupeckiego, Slavonic Pagan Sanctuaries. 

14 C. Colpe, op. cit., s. 31 nn. 
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1. Kategoria cil\glosci miejsca "swi~tego", niezaleznie od panuj'lcej w danym 
momencie religii. Cil\glose ta moze si~ przejawiae w wyborze podobnych miejsc, 
cil\glosci struktur swi'ltyni etc. Jednak sam Colpe zaznacza, ze to kryterium zasad
niczo nie nadaje si~ dla obiekt6w archeologicznych. 

2. Kategoria odkrycia. Umiejscowienie swi'ltyll nie jest zaplanowane, ale od
krywane przez wyznawc6w w ten spos6b, ze swi~tose si~ przejawia np. niezwy
klosci'lmiejsca (dominuj'lce wyniesienie, bagno etc.). 

3. Kategoria symboliki niezwyklego miejsca. Przejawia si~ gl6wnie w cechach 
topograficznych (g6ra jako symbol zblizenia do nieba, drzewo, kt6rego pien sym
bolizuje os Swiata). Ta kategoria r6mi si~ od pozostalych tym, ze zdeterminowa
na jest warunkami naturalnymi, kt6re mog'l bye jeszcze dzisiaj czytelne, a nie wy
borami uzaleznionymi historycznie. 

A. Posern-Zielinski, podejmuj'lc krytyk~ propozycji Colpego, zwr6cil uwag~, 
ze ta koncepcja otwarcie nawi'lzuje do fenomenologicznej koncepcji historii reli
gii, co wydaje si~ Posern-Zielinskiemu akurat nieadekwatne dla religii prehisto
rycznych. Podejscie fenomenologiczne zaklada "d'li:enie do 'zrozumienia' faktu 
religijnego poprzez 'wczucie si~' w jego sakralny sens i wewn~trzne przei:ycie 
umozliwiaj'lce uchwycenie w analizowanym zjawisku przede wszystkim tego, 
co w nim najog6lniejsze i najbardziej istotne", czego nie moma oczekiwae, opie
raj'lc si~ wy1'lcznie na zr6dlach archeologicznych. Slusznie Posern-Zielinski za
uwaza, ze nie moma "wczuwae si~" w sakralny sens, jesli jest on nam absolutnie 
nieznany15. OdnOSZ'lC siC( do kolejnych kategorii Colpego, zauwai:yl, ze pierwsza 
z nich zasadniezo niczym nie r6zni si~ od dobrze znanego i szeroko stosowanego 
przez archeolog6w wnioskowania poprzez analogie. Poniewai: kategoria ta moze 
bye smialo zastosowana tatie dla innych sfer dzialalnosci ludzkiej, trudno uznae 
j'l za wartosciowy wyr6mik sakralnego charakteru konkretnego miejsca. Zaska
kuj'lce, ze wlasnie w tej kategorii Colpego niekt6rzy archeolodzy dopatruj'l si~ 
remedium na zawodne w tym zakresie (na co slusznie zwracaj'l uwag~) wniosko
wanie oparte wlasnie na analogiach. Nie zdaj'l sobie zapewne sprawy, ze ucieka
j'lC si~ do koncepcji Colpego, wprowadzaj'l krytykowany spos6b wnioskowania 
tylnymi drzwiami16. 

Kategoria odkrycia, kt6ra w opinii Prinkego i Makiewicza "usuwa wszystkie 
powody, kt6re moglyby wykluczye identyfikacj~ okreslonego miejsca jako swi~
tego", rna t~ slabose, ze wedle niej miejsce takie mozna identyfikowae w praktyce 
wsz~dzie, a wi~c i jej uZytecznose badawcza jest niewielka. Ponadto kryterium 
to w interpretacji nadanej mu przez Prinkego i Makiewicza mozna uznae za uspra
wiedliwienie dla juz panuj'lcej praktyki identyfikacji miejsc swi~tych poprzez 

15 A. Posem-Zieliflski, op. cit., s. 191 n. 
16 Por. celnll w tym punkcie krytyk~ wysnuwania wniosk6w per analogiam: T.J. Horbacz, 

Z. Lechowicz, Archeologia a poznawanie religii, ,,z otchlani wiek6w", 47:3(1981), s. 177-185, 
s. 184, kt6rzy r6wniez uwazajll. ze jest to spychanie w sfer~ dzialan kultowych obiekt6w niepodda
jllcych si~ innej interpretacji. 
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zwracanie uwagi na fakty nietypowe i zaskakuj~ce. Jednak obie te cechy s~ od
bierane przez badaczy jako takie dzis, a nie wiemy, jak byly odbierane przez ludzi 
z przeszlosci, ktorych odczucia odnosnie do tych spraw s~ nam zupelnie nieznane. 
Podobnie kategoria symboliki niezwyklosci miejsca oznacza w opinii obu wspo
mnianych badaczy zwracanie uwagi na uklady nietypowe. Jak srusznie zauwaZyl 
Posem-Zieliitski, w praktyce sprowadza si~ to do koncentrowania si~ na usy
tuowaniu obiektu w terenie, jego ogolnym ksztalcie, cechach konstrukcyjnych 
i omamentyce, a wi~c do repertuaru od dawna wykorzystywanego w archeologii 
na sposob intuicyjny. Posem-Zieliitski kwesti~ t~ konkluduje: "coz nam z takiego 
testu, w toku ktorego elastycznosc zastosowanych kryteriow i ich interpretacja 
jest tak duza, ze w gruncie rzeczy falsyfikacja lub konfirmacja hipotezy zalezec 
moze jedynie od wolnej woli badacza,,17. Powyzsza krytyka koncepcji samego 
Colpego i wersji zaprezentowanej przez poznaitskich archeologow jednoznacz
nie i w calosci podwaza uZytecznosc zaproponowanej procedury. Zastosowanie 
jej do uznawanego w nauce za swi~tyni~ budynku z GroB Raden doprowadzilo 
Marka Dulinicza i Ludomira Loznego do stwierdzenia, ze obiekt ten nie odpo
wiada zadnemu z kryteriow Colpegol8 . Zreszt~swoje w~tpliwosci co do trafnosci 
nadanej temu obiektowi interpretacji kultowej obaj badacze opieraj~ na innych 
obserwacjach. 

Poszukiwanie kryteriow pozwalaj~cych identyfikowac miejsca kultowe troch~ 
przypomina szukanie kamienia filozoficznego. Nadzieje poklada si~ w jednym 
czy drugim wspolczesnie dominuj~cym kierunku: raz b~dzie to fenomenologicz
na koncepcja religii, innym razem na przyklad semiotyka 19, ale trudno oczekiwac, 
zeby jakakolwiek orientacja w humanistyce dab gotowe wzorce, ktore - jak sza
blony przylozone do zrOdel archeologicznych - dadz~ w tym wzgl~dzie bardziej 
przekonuj~ce wyniki. Wniosekjest nast~puj~cy: wspolczesna archeologia nie wy
pracowala metod pozwalaj~cych identyfikowac swi~tynie na podstawie zr6del ar
cheologicznych. W szystkie dotychczasowe uj~cia odworuj~ si~ ostatecznie w os~
dach do intuicji badawczej bez mozliwosci jej weryfikacji. 

Sk~d si~ wzi~lo w takim razie przekonanie, iz Slowianie jako calosc (takZe 
poza Polabiem) budowali we wczesnym sredniowieczu swi~tynie dla swoich 
bogow? S~dz~, ze oddzialywaj~ tu nast~puj~ce przeslanki (ich zestaw romi si~ 
u poszczegolnych zwolennikow koncepcji uniwersalnego zasi~gu budownictwa 
swi~tynnego u Slowian): 

Slowianie, jak inne ludy praindoeuropejskie, wyznawali dose podobnat 
religi~, w ramach ktorej sprawowany kult wymagal budowy specjalnych 

17 A. Posem-Zieliftski, op. cit., s. 195. 
18 M. Dulinicz, L. Lozny, rec. E. Schuldt, Tempelort, ,,Archeologia Polski", 32(1987), s. 432 n. 
19 T.J. Horbacz, Z. Lechowicz, op. cit., s. 185, w "analizie semiotycznej" upatrywali najwi,<ksze 

mozliwosci poznawcze, ale jak dot'ld (a uplyn,<lo 25 lat) efekt6w nie widac. 
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obiekt6w-swi1ltyn. Zalozenie oparte na teorii wsp6lnego dziedzictwa kulturowe
go wsp6lnoty Indoeuropejczyk6w, przejt(tego przez ludy wywodzltce sit( z niej, 
rozci'lga sit( tahe na sfert( religijnlt. Bardzo odlegle zar6wno terytorialnie, jak 
i chronologicznie analogie indoeuropejskie zebrane w calosc tworzll, zdaniem 
wielu badaczy, wsp6lny kosciec pojt(ciowo-wyobrazeniowy, kt6ry realizowal sit( 
w praktyce spolecznej konkretnych spoleczenstw w podobny spos6b20. Przyjmu
jltC ten punkt widzenia, sluszny moze wydawac sit( op6r przeciw ubogiej wizji 
zar6wno samej religii, jak i form kultu jej towarzyszltcym, jaki reprezentujlt "hi
perkrytycy" w badaniach nad swilttyniami slowianskimi. Odwolanie sit( do teorii 
Dumezila, jako reprezentanta najbardziej rozwinit(tej i w miart( sp6jnej koncepcji, 
pozwala "optymistom" stwierdzic, ze wlasnie dzit(ki osil:jgl1it(ciom tego kierunku 
metody strukturalistyczne i por6wnawcze kazlt wlttpic w prawdziwosc tezy 0 bra
ku swilttyll u Slowian21 . 

Religia Slowian opierala kult mi~dzy innymi na oddawaniu czci bogu (bo
gom) uosobionemu (-ym) w postaci pos1lgu b6stwa. Musialo wit(c istniec po
mieszczenie lub przestrzen, gdzie pOS'lg byl przechowywany i gdzie oddawano 
mu czesc. 

Wiarygodne zr6dla pisane z XI i XII w. wspominaj1l 0 istnieniu takich 
obiekt6w, ana podstawie ich opis6w mozemy wyobrazic sobie ideologiczne zna
czenie poszczeg6lnych czt(sci swilttyll, a to pozwala nam identyfikowac obiekty 
odslonit(te przez archeolog6w. Jednak ci z "hiperkrytyk6w", kt6rzy uznajlt istnie
nie swilttyn na Polabiu w XI i XII stuleciu, uwazajll, ze bylo to p6zne zapoZycze
nie alba z krt(gu nordyckiego, alba wzorowanie sit( na ideach chrzescijanskich, 
przynajmniej w zakresie nasladownictwa swilttynnej formy kultu. "Optymisci" 
w slad za przyjt(tymi zalozeniami teoretycznymi starajlt sit( wykazac, iz swilttynie 
u Slowian funkcjonowaly nieprzerwanie od momentu wyraznego wyodrt(bnienia 
sit( kultury slowianskiej czytelnej archeologicznie az po chrystianizacjt(. Ich zda
niem mozna zaobserwowac funkcjonowanie swilttyll od wczesnego sredniowie
cza do XII w. 

Archeologicznie uchwytne s1l przeciei slady takich miejsc kultu. Skoro 
wit(c uznaje sit( istnienie kilku swilttyn odkrytych metodami archeologicznymi, 
to problem ich istnienia bltdi nie jest juz wlasciwie rozwiltzany, a znalezienie 
wit(kszej ich liczby jest tylko kwestilt czasu i intensyfikacji badan. 

20 L. Moszyllski, Dlaczego naukowe opisy praslowimiskich wierzen sq tak r6:inorodne, "Studia 
Mythoiogica Siavica", 1(1998), s. 35--44, tu s. 38, stwieniza nawet, ze "najcz'tsciej Sll to jedynie 
podswiadome sugestie, ze wierzenia Praslowian musialy bye podobne do wierzen innych Indo
europejczykow" . 

21 L.P. Slupecki, Die slawische Tempel und die Frage des sakralen Raumes bei den Westslawen 
in vorchristlichen Zeiten, Tor 25, s. 247. Por. omowienie krytyki teorii Dumezila we wspolczesnej 
nauce, D.A. Sikorski, 0 (przy)dlugim trwaniu pewnej idei - teoria trzechfunkcji Dumezila w swietle 
krytyki, [w:) Tempusfugit, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wroclaw [w druku). 
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Ostatnim podsumowaniem badan nad slowianskimi swi'l.tyniami jest pisana 
z pozycji "optymisty" poznawczego monografia Leszka P. Slupeckiego z 1994 r.22 
Slupecki jest przekonany 0 istnieniu swi'l.tyll u Slowian, bo, po pierwsze, dyspo
nujemy - jego zdaniem - rodzimymi nazwami slowiaitskimi, kt6re jednoznacznie 
okreslaj'l. budynek sluz'l.cy do cel6w kultowych23, a po drugie, skoro swi'l.tynie 
wyst~powaly zar6wno u German6w, jak i plemion baltyjskich, swiadczy to raczej 
o czerpaniu ze wsp6lnej praindoeuropejskiej tradycji, niz mialoby bye rezultatem 
wzajemnych zapoZyczeit. 

Argument etymologiczny Slupeckiego jest jednak oparty na bl~dnych prze
slankach. Ot6z nie mamy sladu istnienia w j~zyku praslowiaitskim specjalnego 
terminu na okreslenie budynku 0 przeznaczeniu kultowym (oczywiscie brak ten 
sam w sobie nie przes'l.dza kwestii istnienia swi'l.tyll). Zachodnioslowiaitska kqci
na, chociaZ przez pisarzy laciitskich cz~sto zast~powana laciitskim terminemfa
num lub temp/urn, nie byla wyrazem okreslaj'l.cym wy1'l.cznie swi'l.tyni~, ale m6g1 
to bye jakikolwiek dom lub szalas, w kt6rym przechowywane byly wizerunki 
bog6w i inne przedmioty 0 charakterze religijnym. Praslowiaitskie *k'l.tja i *k'l.ti
na przynalez'l. do og61noslowiaitskiego slownictwa i oznaczaj'l. wszelkie budynki 
o r6znym przeznaczeniu: dom mieszkalny u Slowian poludniowych, obora dla 
zwierz'l.t domowych u Slowian wschodnich i budynek dla pos<tg6w b6stw Slo
wian polabskich24. RozwaZane przez Slupeckiego boinica25 i 'swiqtynia s'l.neose
mantyzmami, kt6re nabraly swojego znaczenia dopiero po chrystianizacji26. Za
uwazmy tez, ze hipoteza 0 og6lnogermanskim zasi~gu budownictwa swi'l.tynnego 
u German6w potwierdzonajest tylko dla ich p6lnocnego odlamu27. Rozszerzanie 
tego zasi~gu na pozostale regiony swiata germaitskiego jest tylko supozycj'l.. Od
wolanie si~ do swi'l.tyll baltyjskich oparte jest na p6inosredniowiecznych, sk'l.-

22 L.P. Slupecki, Slavonic Pagan Sanctuaries. Jedyne znane mi krytyczne om6wienie zalozen 
metodologicznych: A. Ciesielska, Miejsca kultu slowiallskiego i ich pozycja w obr<:bie osadnictwa, 
[w:] Historia blitsza i dalsza. Polityka-spoleczenstwo-wojskowosc, red. S. Kowal, G. Kucharski, 
M. Walczak, Poznan-Kalisz 2001, s. 95-105. Por. ostatnio L.P. Slupecki, Sanktuaria w swiecie natury 
u Slowian i Germanow. Swi<:te gaje i ich bogowie, [w:] Czlowiek, sacrum, srodowisko. Miejsca kultu 
we wczesnym sredniowieczu [Spotkania Bytomskie, 4], red. S. Mozdzioch, Wroclaw 2000, s. 39~7. 

23 L.P. Slupecki, Problem ... , s. 48. 
24 L. Moszyilski, Die vorchristliche Religion ... , s. 117 nn. Przykladem zdroworozslldkowej, 

ale bh"dnej etymologii kqciny jest wywodzenie jej od kllta, w kt6rym schodzll site dwie sciany, por. 
uwagi E. Kowalczyk, Sacrum. Z dziejow mitow toponomastycznych warcheologii, [w:] Czlowiek, 
sacrum, srodowisko. Miejsca kultu we wczesnym sredniowieczu [Spotkania Bytomskie, 4], red. 
S. Mozdzioch, Wroclaw 2000, s. 28. 

25 Wedlug J. Reczka, Slavisches *boibnica und iranisches *bagina, [w:] Slawistyczne studia 
j<:zykoznawcze, Wroclaw 1987, s. 289-292, w jtezyku praslowianskim istnialo slowo *bozhnica 
- oznaczajllce swilltynite, kt6re zapoZyczone bylo ze staroiranskiego. Temu pogilldowi przeciwsta
wil site Leszek Moszyilski, kt6ry zauwaZa, ze termin *bozhnica na okreSlenie swilltyni pogailskiej 
nie wysttepuje w staroslowianskich tekstach. 

26 L. Moszyilski, Die vorchristliche Religion ... , s. 114-119. 
27 C. Sundqvist, Tempel, [w:] Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 30, Berlin

New York 2005, s. 328 nn. 



Swilltynie pogafJ.skich Siowian 385 

pych zreszt~przekazach 0 niszczeniu pogailskich miejsc kultu po chrzcie Jagielly. 
Nalezaloby dopiero dokonae ich krytycznego rozbioru, aby moma na tej podsta
wie cos budowae. 

Odrzucenie przez Slupeckiego zalozenia, ze slowiailskie swi~tynie mogly 
bye zapoZyczone u schylku poganstwa od Germanow skandynawskich28, oparte 
jest na przyj~ciu przez tego badacza zbyt precyzyjnej - jak si~ wydaje - chrono
logii dla kluczowych obiektow slowiailskich, nie mowi~c juZ 0 samej ich iden
tyfikacji jako swi~tyiI.. Slupecki, jak wielu innych badaczy29, uznaje, ze skoro 
najstarsze - jego zdaniem - swi~tynie slowiaflskie moma datowae na VIII w., 
a najstarsze skandynawskie s~ niewiele starsze, to nie moma mowie 0 zapoZycze
niu. Koronnymi dowodami dla niego s~ przyklady swi~tyni w Feldbergu i GroB 
Raden (obie Slupecki datuje na VIII w.). Do nich dol~czye mozna opublikowane 
dopiero w 1998 r. wyniki wykopalisk w Ralswiek, ktorych autor pocz~tki miej sca 
kuItowego datuje na schylek VIII w.30 

Przyjrzyjmy si~ jednak blizej argumentacji, na podstawie ktorej zbudowano 
panuj~ce przekonanie 0 wlasciwym zidentyfikowaniu kilku swi~tyiI. polabskich. 
Wprawdzie z racji zniszczenia miejsca, gdzie znajdowala si~ swi~tynia w Arko
nie, niemozliwe jest jej datowanie wychodz~ce poza czas znanych przekazow 
pisanych, ale przyjmuje si~, ze juz w IX stuleciu sprawowano tam kuIt, czego 
swiadectwem maj~ bye szcz~tki zwierz~t uznawane za ofiame, a datowane wla
snie na ten okres. Jak slusznie zauwai:yl Joachim Herrmann, nie znaczy to, ze 
juZ wowczas kult przybral form~ kultu swi~tynnego, 0 ile w ogole s~ to pozosta
losci po czynnosciach kultowych31 . 

Grod w Feldbergu datowany byl na podstawie ceramiki nawet na VII w. 
W swietle poiniejszych badan grod ten nie powstal wczesniej niz na przelomie 
VIII i IX w., a najprawdopodobniej w pierwszej polowie IX32. Datowanie samego 
obiektu uznawanego za swi~tyni~ raczej nie moze bye wczesniejsze, ale tez nie rna 
zadnych pozytywnych cech pozwalaj~cych go datowae dokladniej. Co do identy-

28 Pierwsi badacze zajmujllcy si~ slowianskimi sanktuariami wysun~li hipotez~, iz powstaly 
one wskutek zap0Zyczenia idei od lud6w skandynawskich: T. Palm, op. cit., E. Wienecke, op. cit., 
s. 255 n. 

29 J. Herrmann, Ein Versuch zu Arkona. Tempel und Tempelrekonstruktionen nach schriftlicher 
Uberlieferung und nach Ausgrabungsbefimden in nordwestslawischem Gebiet, "Ausgrabungen und 
Funde", 38(1993), s. 139. 

30 J. Herrmann, Ralswiek auf Rugen. Die slawisch-wikingischen Siedlungen und deren Hinter
land, Tl. II - Kultplatz, Boot 4, Hoi Propstei, Muhlenberg, Schlossberg und Rugard, Liibstdorf 
1998, s. 10--88. L.P. Slupecki, Pagan ... , s. 103 n., wskazuje na mozliwosc wplyw6w skandynaw
skich na kult sprawowany w Ralswiek, tym bardziej ze w obrzlldku pogrzebowym w okolicach takie 
wplywy Sll ewidentne. 

31 Por. 1. Herrmann, op. cit., s. 137. 
32 J. Herrmann, Feldberg, Rethra und das Problem der wilzischen Hohenburgen, "Slavia Anti

qua", 16(1969), s. 33-69; idem, Ein Versuch zu Arkona ... , s. 137, datuje (powolujllc si~ na wyzej 
cytowanllprac~) na VIII w.; W. Losinski, Feldberg, SSSl, t. VIII, cz. 1, Wroclaw 1991, s. 126 n.; oraz 
M. Dulinicz, Ksztaltowanie si~ Slowianszczyzny P6lnocno-Zachodniej, Warszawa 2001, s. 277. 
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fikacji budynku jako swilltyni, to oparto si~ na jego wyromiajllcym si~ polozeniu 
na uboczu grodu, na wysoko polozonym cyplu (27 m nad poziom jeziora), lek
ko wcinajllcym si~ w jezioro, co wskazywalo na podobne polozenie jak swilltyni 
w Arkonie, oraz jego konstrukcji odbiegajllcej od innych zabudowan33. Ta ostat
nia obserwacja opiera si~ na dose Wlltpliwych danych zrodlowych, gdyz konstruk
cje drewniane zachowaly si~ w postaci smug bez szczegolow konstrukcyjnych. 
Nie znaleziono nic w otoczeniu domniemanej swilltyni, co mogloby swiadczye 
o jej kultowym przeznaczeniu. 

Podobnie rzecz rna si~ z obiektem uwazanym za swilltyni~ w Gro8 Raden. 
Osada polozona jest na cyplu jeziora Binnensee, a towarzyszy jej pierwotnie po
lozony na wysepce (srednica 100 m) maly grodek refugialny polllczony z osadll 
grobill. W obr~bie osady otwartej zidentyfikowano resztki drewnianego budynku 
zalozonego na planie prostokllta 0 wymiarach 7 na 11 m. Budynek wzniesiono 
w konstrukcji palisadowej z podwojnymi scianami (tylko wewn~trzna pelni
la funkcje konstrukcyjne). Drewniane dranice 0 ponaddwumetrowej drugosci, 
ktore stanowily zewn~trzne lico scian, zakonczone byly wci~ciami, tworzllcymi 
zwienczenia w postaci "glowni", co zdaniem wi~kszosci badaczy mialo srui;ye 
schematycznemu oddaniu postaci ludzkiej. Na zadnej z nich nie znaleziono sla
dow dalszej obrobki "rzezbiarskiej". Budynek mial bye pokryty czterospado
wym dachem z gontow, co jest ostatnio kwestionowane. Wewnlltrz nie znale
ziono sladow cil\.glego zamieszkiwania, ale tez jakichkolwiek sladow mogllcych 
swiadczye 0 praktykach religijnych. Identyfikacja budynku jako swilltyni wy
nika z jej odr~bnosci od pozostalych obiektow mieszkalnych odkrytych na tym 
stanowisku zarowno pod wzgl~dem wielkosci samej budowli (pozostale obiekty 
mieszkalne majll wymiary okolo 5 na 5 m), jak i wlasciwosci konstrukcyjnych 
opartych na technice palisadowej (inne budynki wzniesione Sll technikllplecion
kowlliub zr~bowv oraz polozenia w obr~bie samej osady, w wyraznej separacji 
od pozostalej zabudowy34. Kilka zabytkow ruchomych z dose nawet odleglego 
otoczenia budynku zostalo zinterpretowanychjako slady po kultowym wyposaze
niu. Na tej podstawie jej odkrywca uznal, ze "nie moze bye zadnych Wlltpliwosci 
co do kultowego przeznaczenia obiektu". Sugestywna rekonstrukcja rysunkowa, 
licznie reprodukowana i powielana, moze rzeczywiscie przekonywae 0 szcze
golnym przeznaczeniu obiektu. lednak podstawy zrodlowe dla owej rekonstruk
cji Sll bardzo wlltpliwe. Ewald Schuldt datowal funkcjonowanie pierwszej fazy 
osady i obiektu kultowego na polow~ IX w. Mniej wi~cej na przelomie IX/X w. 
mialo dojse do zniszczenia osady, a w X w. do jej odbudowy. Zachowaly si~ 
slady po probie odbudowy rzekomej swilltyni, ktora zostala jednak zaniechana. 
Cz~se dranic z budynku zostala wtomie ui;yta do wzmocnienia konstrukcji przy 

33 Sam badacz obiektu, J. Herrmann, Die Slawen in Deutschland, Berlin 1985, s. 168, 312, 
stwierdzil, ze "Den Mittelpunkt dieser Kultstatte bildete ein Gebaude, wohl ein Tempel". 

34 E. Schuldt, Groft Raden. Ein slawischer Tempelort des 9,/10. Jahrhunderts in Mecklenburg, 
Berlin 1985, s. 45. 
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bramie wznoszonego na pobliskiej wysepce obwarowanego grodu. Zdaniem 
E. Schuldta miejsce kultowe zostalo przeniesione na ufortyfikowanet wysepk~, 
aby uchronie je od zniszczenia. Pogletd swoj autor badait opiera na ogolnym 
przekonaniu, iz w wiekach XI i XII miejsca swi~te byly obwarowane. 0 kul
towym przeznaczeniu tego "grodu" - obecnie w calosci zrekonstruowanego 
- swiadczye rna rowniez brak sladow uZytkowania majdanu. Tylko w jednym 
miejscu znaleziono dwa duze kamienie polne, ktore uznano za podstaw~ dla 
pogaitskiego idola. 

Przypadek budowli z GroB Raden ilustruje inily wazki problem. Otoz interpre
tacja obiektow jako roi:nego rodzaju swiettyit jest dokonywana w przewazajetcej 
liczbie przypadkow przez bezposrednich odkrywcow i upowszechniana w licz
nych publikacjach na dlugo przedtem, zanim ukaze si~ drukiem kompletne opra
cowanie stanowiska, z ktorym obiekt kultowy jest zwi'tZany. Co gorsza, wi~k
szose tzw. miejsc kultowych znana jest w najlepszym przypadku ze wst~pnych, 
syntetycznych publikacji, a tym samym z trudem poddaje si~ naukowej weryfi
kacji. Grod w Feldbergu nie doczekal si~ do dzisiaj opublikowania materialow. 
Publikacja odkrye z GroB Raden ukazala si~ w 1985 r., a wi~c 20 lat po odkryciu 
budowli kultowej i dlugo po utrwaleniu si~ przekonania 0 swiettynnym charakte
rze budowli. Tymczasen wlasnie w partii ksill.i:ki odnoszetcej si~ do obiektu kul
towego spotkala si~ ona z krytycznym osetdem recenzentow. Jednak po trwajetcej 
20 lat propagandzie obiektu jako swiettyni, po jej zrekonstruowaniu w skali 1: 1 
w utworzonym rezerwacie archeologicznym, racjonalnym argumentom charakte
rystycznym dla dyskusji naukowej trudno si~ przebie. 

Slusznie spostrzegli dwaj recenzenci, Marek Dulinicz i Ludomir Loiny, 
ze "glownym argumentem przemawiajetcym na korzyse takiej interpretacji jest, jak 
to zwykle bywa, sarna niezwyklose zalozenia". ZauwaZajet tez, ze interpretacja nie
ktorych zabytkow jako wyposaZenia kultowego jest wettpliwa35. Zdaniem innej ba
daczki wczesnosredniowiecznej Slowianszczyzny, Heleny Zoll-Adamikowej, kul
towa interpretacja budowli z GroB Raden w swietle dost~pnych materialow moze 
bye traktowana wyletcznie jako hipoteza, a nie jako najbardziej prawdopodobna 
interpretacja, poniewaZ nie rna zadnych dowodow na jej poparcie36. Zdaniem Han
sa Dietricha Kahla towarzySZetce obiektowi zabytki oraz ich uklad swiadczet raczej 
o swieckim przeznaczeniu budynku. Sugeruje on, ze pojawienie si~ zdobionych 
dranic, ktore Set wyjettkiem na Slowiaitszczyinie, sklonilo w pierwszej interpretacji 
jego odkrywcy E. Schuldta do uznania go za osrodek kultu, co utrwalilo si~ w na
uce bez prob znalezienia innych rozwi'tZait problemu. Jedynie w ograniczonym 
zakresie zgodzilby si~ Kahl uznae jej kultowy charakter. Jego zdaniem budynek ten 
z pewnosciet nie byl swiettyniet na miar~ tych znanych z przekazow pismiennych, 
ale najwyzej ketcinll, co w jego terminologii oznacza pomieszczenie przeznaczone 

35 M. Dulinicz, J. Lozny, rec. z E. Schuldt, Gross Raden, ,,Archeologia Polski", 32(1987), 
s.426-435. 

36 H. Zoll-Adamikowa, ree. z E. Schuldt, Gross Raden, "Gennania", 67:1(1989), s. 259-266. 
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do kultu lokalneg037. Dodajmy, ze dzi~ki metodzie dendroehronologieznej udalo 
si~ uscislic ezas wybudowania obiektu, co nasUij)ilo dopiero po 983 r., a wi~e zostal 
on odmlodzony 0 dobre 100 lat w porownaniu do poprzednieh ustalen38. 

W przypadku Ralswiek w~tpliwosci budzi przede wszystkimjego identyfikaeja 
jako miejsea kultowego. Domniemane miejsee kultowe usytuowane jest na daw
nej plaZy na poludniowo-wschodnim skraju osady. Z okresu najwczesniejszego 
(VIII w.) jedyn~ pozostalosci~jest owal uksztahowany z luzno polozonych ka
mieni (nietworz~cych bruku) 0 dluZszej sredniey - okolo 3 m. W jego obr~bie 
zachowal si~ slad po wbitym palu i resztki jego samego. W pobliru znajdowaly 
si~ tez niezbyt liczne fragmenty ceramiki. W najblizszym otoczeniu, w odleglo
sci do 10-15 mod pala, znaleziono liezne fragmenty ludzkich kosci39. One tez 
stanowi~ podstawow~ przeslank~ interpretacji znaleziska jako obiektu kultowe
go, w ktorym dokonywano ofiar z ludzi. Kosci ludzkie bezsprzecznie przynalez~ 
do warstwy Al (2. pol. VIII w.), A (IX w.), ale znajdowane s~ takZe w mlod
szej warstwie B (X w.)40. Przy czym nie da si~ ustalic, czy kosei zarejestrowane 
w warstwach A i B nie zostaly cz~seiowo przemieszczone z warstwy AI. Kosci 
ludzkie nosz~ slady obgryzania ieh przez rozne zwierz~ta (psy, lisy, swinie) oraz 
innych manipulaeji. 

Zdaniem J. Herrmanna ludzkie kosei znalezione w Ralswiek na ograniezonym 
obszarze w pol~ezeniu z innymi wskazowkami (niewymienionymi w publikacji 
obiektu), maj~eymi swiadezyc 0 niecodziennym (,,nieht-profane") uZytkowaniu 
obiektu, wskazuj~ na swi~tynny charakter miejsea, ktore nie rna zadnej analogii 
w czasach prehistoryeznych41 . Jednak eytowane przez Herrmanna, ale niepubli
kowane wyniki analizy osteologicznej B. Danner wskazujlb zdaniem ich autorki, 
iz kosci s~ sladem mordu w wyniku napadu rabunkowego, zemsty czy karnej 
ekspedyeji. Jednoczesnie autorka jednoznacznie odrzuea mozliwosc interpreta
cji szcz~tkow jako pozostalosci zabiegow kultowyeh42. Oczywiscie roznica zdaiJ. 
moze wynikac z zupelnie innych wyobraZen (bo nie wiedzy!) 0 tym, co powinno 

37 H.-D. Kahl, War Groft Raden wirklich ein slawischer Tempelort? "Mecklenburgische Jahrbii
cher", 115(2000), s. 5-17. Inne recenzje tej ksi~zki, nie licz~c om6wien nic niewnosz~cych do dys
kusji, s~ mi nieznane. 

38 Nowe datowanie znane bylo jeszcze przed publikacj~ stanowiska w 1985 r., ale przypuszczal
nie nie zostalo uwzgll<dnione z tego powodu, iz w istotny spos6b kl6cilo si~ z wizj~ rozwoju osad
nictwa i traktowanego jako calosc miejsca kultowego przyj~~ przez jego autora, por. J. Herrmann, 
Archiiologie, Dendrochronologie und militiirisch-politische Ereignisgeschichte. Zu den Forschun
gen in Groft Raden und anderen slawischen Burganlagen, "Ausgrabungen und Funde", 28(1983), 
S. 253-263 oraz uzupenienia J. Herrmann, K-U. HeuBner, Dendrochronologie, Archiiologie und 
Friihgeschichte vom 6. bis 12. Jh. In den Gebieten zwischen Saale, Elbe und Oder, ,,Ausgrabungen 
und Funde", 36(1991), S. 255-290; W. Losinski, SSSI, t. VIII, cZ. I, Wroclaw 1991, S. 17~179; 

M. Dulinicz, op. cit., S. 279. 
39 Opis najstarszej warstwy AI, J. Herrmann, Ralswiek ... , S. 14-19. 
40 Datowanie warstw podajl< za: J. Herrmann, Ralswiek ... , S. 12. 
41 J. Herrmann, Ralswiek ... , S. 26 n. 
42 Cyt. za 1. Herrmann, Ralswiek ... , S. 27. 
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si~ dziae z ludzkim cialem w procesie skladania zen ofiary. Zdaniem Herrmanna 
brak zachowania calego szkieletu przeczy tezie 0 mordzie jako przyczynie obec
nosci szczlttkow ludzkich w interesujltcym miejscu. Zwlaszcza ze po najezdzie 
na Ralswiek, ktory mial miejsce po 850 r., osada zostala szybko odbudowana 
(w domysle - nie pozostawiono by niepogrzebanych cial na miejscu pozniej uZyt
kowanym). Herrmann nie dopuszcza mozliwosci, iz rozproszenie i skonsumo
wanie zwlok przez zwierz~ta, a tilie naturalny rozklad, ktorego tempo zaleme 
jest od pory roku, moglo nastlij)ie w krotkim czasie po napadzie, tak ze po przy
stlij)ieniu do odbudowy slady po cialach byly dla mieszkancow przyleglej osady 
jui: nieczyteine43 . Z kolei brak przedmiot6w osobistego ui:ytku moze bye spo
wodowany rabunkiem zwlok przez najezdZcow, a lume pozostalosci mogly zo
stae zebrane z miejsca mordu przez nast~pne pokolenie. Zresztlt mozna napisae 
rome akceptowalne scenariusze wydarzen, ktore mogly pozostawic taki sam slad 
uchwycony archeologicznie, a nie mialy nic wspolnego z praktykami kultowymi. 
Dodajmy jeszcze, ze kosci ludzkie znalezione w warstwie mlodszej (C, XII w.) 
sit interpretowane przez tego samego badacza wlasnie jako slady napadu. 

Zakladajltc, iz szczlttki ludzkie Sit pozostalosciami ofiar z ludzi, argumenty 
wprowadzone przez Herrmanna obracajlt si~ przeciw forsowanej przez niego hi
potezie. Przede wszystkim brak sladow ewiartowania cial domniemanych ofiar, 
a przeciez trudno sobie wyobrazie, aby winny sposob moglo dojse do rozpro
szenia szczlttkow. Chyba ze zaloi:ymy pozostawianie na miejscu ofiarnym zwlok, 
ktorymi pozniej si~ nie interesowano, i zwierz~ta mialy do nich wolny dost~p. 
Waznym argumentem Herrmanna sit analogie majltce wskazywae na podobne 
praktyki kultowe. W przypadku znanej wzmianki Thietmara 0 zlozeniu w ofierze 
dowodcy zalogi grodu, ktory poddal si~ Boleslawowi Chrobremu, moze chodzie 
o kar~ smierci, a nie zabieg kultowy. Moze forma tej kary, niezwykla wobec do
swiadczen Thietmara w podobnych przypadkach, sklonila go do nadania jej sa
kralnego (przez swojlt niezwyklose) znaczenia44? 

Druglt przeslanklt majltclt wskazywae na przeznaczenie obiektu Sit liczne 
resztki szkieletow zwierz~cych. Stan zachowania niektorych kosci rna sugero
wac ich kultowe wykorzystanie. Slady uderzania w cz~se czolowlt na niektorych 
czaszkach zwierz~cych majlt bye swiadectwem zabijania ich na miejscu (w do
mysle: rytualnego zabijania), w przypadku zas szesciu czaszek ich podstawa byla 

43 H.-D. Kahl, Der ostseeslawische Kultstrand bei Ralswiek auf Rugen (8.-10. Jh.), "Studia 
Mythologica Slavica", 3(2000), s. 227 n., podziela wlltpliwosci Herrmanna 0 napadzie, przywolujllc 
analogic<, jakll Sll archeologiczne slady po napadzie Babenberg6w na zamek Gars-Thunau w Dolnej 
Austrii, gdzie szkielety ofiar pozostaly w calosci. Przywolanie tej analogii zaklada, ze losy ludzkich 
szczlltk6w po napadzie ukladajll sic< zawsze wedle podobnego wzorca, bez wzglc<du na warunki 
lokalne. 

44 Por. H. Beck, Germanische Menschenopfer in der literarischen Uberlieferung, [w:] Vorge
schichtliche Heiligtumern und Opferpliitze in Mittel- und Nordeuropa, hrsg. von M. Muller-Wille, 
Gottingen 1970, s. 240-258, gdzie zwraca uwagc<, iZ nie kaZde uSmiercenie ludzi mialo sakralny 
charakter i bylo wynikiem zwyczaj6w prawnych. 
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bardzo zniszczona, co rna bye z kolei swiadectwem dlugotrwalego wywieszenia 
ich na palu. Herrmann w zapale nie zauwaza, iz gdziekolwiek by owe zwierz~ta 
zabijano, slad po uderzeniu obuchem w czaszk~ pozostawalby taki sam, a zabija
nie na miejscu konsumpcji, tilie 0 niesakralnym charakterze, jest rownie praw
dopodobne. Z kolei uszkodzenia podstawy czaszek mog~ powstawae w wyniku 
oddzialywania wielu innych przyczyn - wiszenie na palu nie jest jedynym moz
liwym wyjasnieniem. 

Zabudowa domniemanego miejsca kultowego w wiekach X i XI (budynek ple
cionkowy i mlodszy zr~bowy) nie rna zadnych cech, ktore wskazuj~najego kul
towe przeznaczenie. Uznanie wspomnianych budynkow za swi~tynie wi~e si~ 
tylko z faktem, iz znajduj~ si~ one obok terenu, na ktorym odkryto ludzkie kosci. 
Zadnych innych pozytywnych cech zdradzaj~cych ich przeznaczenie nie moma 
wskazae. 

Z zabytkow ruchomych swiadectwem sakralnego charakteru miejsca maj~ bye 
drewniane przedmioty, jeden okolo 0,3 m dlugosci, z wyprofilowan~ "glowkll", 
oraz podobny dlugosci 0,5 m, identyfikowane jako idole porownywalne do dranic 
znanych z GroG Raden. Oprocz tej analogii nietypowy ksztah zdaje si~ nie na
wi~ae do zadnej znanej nam czynnosci Zycia codziennego, ale nacisk trzeba 
raczej poloZye na nasz~ nieznajomose ich przeznaczenia uZytkowego. 

Osobnym problemem jest datowanie poszczegolnych warstw. Wiele przesla
nek wskazuje na to, ze cale stanowisko naleZy odmlodzie 0 pol wieku45 . Wow
czas, nawet gdyby przyj~e istnienie tu osrodka kultu, jego pocz~tek przypadalby 
raczej na wiek IX. 

Swi~tynia na Wolinie46. Chodzi tu wlasciwie 0 dwa obiekty: pierwszy datowa
ny na IXIX w. i drugi, wi~kszy, ktorego budowa datowana jest dendrochronolo
gicznie na lata 965-966. W okresie wczesniejszym (VIINIII w.) na tym miejscu 
byl pusty plac otoczony jamami, ktory Filipowiak uznal za miejsce kultowe pod 
golym niebem. Jego zdaniem "przypomina to miejsce kultu typu perytiskiego, 
aczkolwiek brak zamkni~tej przestrzeni rowem i sladu posrodku po slupie nie daje 
calkowitej pewnosci,,47. Autor odkrycia nie moze wskazae pozytywnej przeslanki 
maj~cej swiadczye 0 kultowym przeznaczeniu placu. S~dz~ wi~c, ze 0 jego swi~
tynnym charakterze przes~dzilo niewyartykulowane przekonanie 0 kontynuacji 
funkcji "miejsca swi~tego" przez drugi obiekt. 

Cechy, ktore maj~ swiadczye 0 kultowym przeznaczeniu starszego budynku, 
datowanego na okres od VIIIIIX do pocz~tku X w., s~ nast~puj~ce: przeznaczenie 
znacznej, jak na ciasn~ zabudow~ Wolina, przestrzeni na sam obiekt 0 wymia-

45 Sprawc;; referuje M. Dulinicz, op. cit., s. 284. ZauwaZalne sllpewne rozbieznosci w dendroda
tach opublikowanych przez J. Herrmann, K.-U. HeuBner, op. cit., s. 268 n., a przyjc;;tll w czc;;sciowej 
monografii stanowiska 1. Herrmann, Ralswiek ... 

46 W. Filipowiak, Wolj,iska kqcina, ,,z otchlani wiek6w", 45(1979), s. 109-121; idem, Slowian
skie wierzenia poganskie u u}Scia Odry, [w:] Wierzenia przedchrzescijanskie na ziemiach polskich, 
red. M. Kwapmski, H. Paner, Gdaitsk 1993, s. 19-46. 

47 W. Filipowiak, Slowianskie wierzenia ... , s. 23. 
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rach okolo 5 m na 7-10 m i jego wolne od zabudowy najblizsze otoczenie; cen
trame polozenie obiektu w miescie, przy glownym cil:lgu komunikacyjnym; po
dzial wn~trza na dwie nierowne cz~sci, z ktorych w centrum mniejszej (5 x 4 m) 
znajdujll. si~ d~bowe dranice, ktore Filipowiak interpretuje jako fundament pod 
pOSI:lg kultowy. W stropie warstwy uZytkowej znaleziono niewielki idol falliczny; 
glownym jednak argumentemjest nietypowosc budynku, takZe pod wzgl~dem kon
strukcyjnym (szkielet wypelniony deskami lub plecionkv, na tie wolinskiej zabu
dowy48. Po 966 r. na terenie wczesniejszego budynku, wlll.czywszy w to takZe naj
blizsze sll.siedztwo, postawiono nowy budynek mniej okazaly (okolo 5 m na 5 m), 
ktory archeologicznie zostal uchwycony tylko w niewielkim naromikowym 
fragmencie, ale wraz z przynaleznll. duzll. cz~scill. dziedzinca. Pod wzgl~dem kon
strukcyjnym byl on tym razem typowy dla budownictwa wolinskiego. Na terenie 
otaczajll.cym budynek znaleziono zagrod~, interpretowanll. na podstawie zacho
wanego konskiego lajna jako stajnia (a wedlug swiadectw pisanych kon odgry
wal znacznll. rol~ w kultach zachodnioslowianskich), zgaszone luczywa wcisni~te 
w szpary ogrodzenia majll. swiadczyc 0 nocnych obrz~dach. Dodatkowym argu
mentem Sll. pobliskie znaleziska kilku figurek fallicznych i antropomorficznych, 
fragment kobierca i derki (to odpowiada naszej wiedzy 0 wyposazeniu swill.tyni 
w Arkonie)49. 

Jak widac z powyzszego, 0 interpretacji jako obiektu kultowego ponownie 
swiadczy jego niezwyklosc na tie pozostalej zabudowy. Ponadto budynek byl 
uZytkowany co najmniej do konca XI w. Ostatecznie przekonanie 0 kultowej roli 
budynku opiera si~ przede wszystkim na 1) rzekomej kontynuacji miejsca oraz 
2) wyst~powaniu miniatur idoli znalezionych w okolicy, interpretowanych jako 
obiekty kultu. 

Przykladem dominacji wnioskowania przez analogi~ w okreslaniu funkcji 
kultowej jest tzw. swill.tynia z Parchimia. Jest to obiekt niemal kwadratowy 
(12,5 x 11,5 m) ijak cala osada datowany jest na XIIIXIII w. Jej polozenie w ra
mach osady, droga prowadzll.ca z glownego traktu bezposrednio do niej Sll. niemal 
lustrzanym odbiciem sytuacji z GroB Raden. Konstrukcja jest tez nieco zblizona, 
gdyz dranicowa, ale z pojedynczym rz~dem. Z pewnoscill. obiekt nie byl zadaszo
ny. Te zgodnosci zmuszaj'l., w opinii autora odkrycia, do identyfikacji obiektu jako 
miejsca kultoweg050. Drugim elementem wnioskowania jest konstatacja, ze skoro 
wiemy z pewnosci'l., ze u Slowian bylo wiele swill.tyn 0 roznej konstrukcji, to 

48 Ibidem, s. 25. 
49 Warto zwr6cic uwag,<, ze podobne do wolinskich figurek znaleziono w Skandynawii w wy

posazeniu grobowym z X w., por. W. Duczko, Obecnosc skandynawska na Pomorzu i slowianska 
w Skandynawii we wczesnym sredniowieczu, [w:] Salsa Cholbergiensis - Kolobrzeg w sredniowie
czu, red. L. Leciejewicz, M. R,<bkowski, Kolobrzeg 2000, s. 23--44, tu s. 38 n. 

50 H. Keiling, Ein jungslawisches Bauwerk aus Spaltbohlen von Parchim, "Ausgrabungen und 
Funde", 29:3(1984), s. 135-144, tu s. 141: ,,Auf Grund dervieWiltigen Ubereinstimmungen [z GroB 
Raden - DS] rniissen wir annehmen, daB es sich bei dern GrundriB des Plankenbaus in Parchirn urn 
ein Heiligtum handelt". 
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nie rna powodu, by obiekt z Parchimia za takl'l nie uznac. PoniewaZ - w dalszym 
toku rozumowania - w swil'ltyniach stal pos~ b6stwa!b6stw, to i dla Parchimia da 
si~ wskazac dwie domniemane resztki takich przedmiot6w (dranic), ktore ulegly 
zniszczeniu w momencie likwidacji swil'ltyni, ale dla ktorych moma zaloZye (!) 
istnienie takich samych antropomorficznych zakonczen, jakie potwierdzone Sl'l dla 
GroB Raden. Podobienstwa si~gajl'l dalej, bo w obr~bie swil'ltyni w Parchimiu zna
leziono grot wloczni, natomiast w GroB Raden dwa, wprawdzie w pewnej od niej 
odleglosci. Przekazy pismienne potwierdzajl'l pewnl'l rol~ lanc w kulcie na Pola
biu. Na obu stanowiskach znaleziono konskie czaszki, ale, jak przyznaje Keiling, 
mogl'lone pochodzic w Parchimiu z ofiar zakladzinowych. Niemniej licznie znaj
dowane kosci koni potwierdzajl'l spore znaczenie tego zwierz~cia dla funkcjono
wania obiektu w Parchimiu. Identyfikacja parchimskiego obiektu jako swil'ltyni 
oparta jest w calosci na analogii z GroB Raden. Przypuszczenie, ze oba obiekty, 
w GroB Raden i Parchimiu, rzeczywiscie Sl'l swil'ltyniami, prowadzi w konsekwen
cji do uznania, iz na Polabiu wyksztalcila si~ specyficzna tradycja architektonicz
na dla tego rodzaju budownictwa, ktora miala przetrwae niemal trzy stulecia51 . 

Istotnl'l w zamysle L.P. Slupeckiego przeslank<t, ktora zarazem rna pokazae 
wczesnl'l metryk~ swil'ltytl oraz ich wyst~powanie poza Polabszczyzn<t, jest budy
nek datowany na przelom VII i VIII stulecia w refugialnym grodzie w Tornow 
na Dolnych LuZy"cach52. W polskoj~zycznej publikacji J. Herrmann oglosil po
gll'ld, ze pelnil on funkcj~ miejsca zebran i wsp6lnych posilk6w. Slupecki rozsze
rza t~ interpretacj~ w ciekawy sposob, mianowicie sctdzi, iz "trudno przypuszczac, 
by przy ucztach calej wspolnoty obylo si~ bez oddania czci bogom, mozna wi~c 
sprobowac uznae t~ budowl~ za niewielkl'l hal~ kultow<l"53. Przypadek hali z Tor
now jest dla naszego zagadnienia szczegolnie ciekawy. Mniej istotna jest mozli
wose dokladniejszego datowania najwczesniejszej fazy grodu, kt6ra wedle den
drochronologii pokazuje, ze nie m6g1 powstac wczesniej niz w 2. pol. VIII w.54 

Wl'ltpliwosci musi budzie przeznaczenie obiektu podejrzewanego 0 pelnienie 
funkcji kultowych. W publikacjach niemieckoj~zycznych J. Herrmann nie wspo
mina 0 jego przeznaczeniu na wspolne biesiady55, ana szkicach obiekt okreslony 
jest jako "Mahlhaus,,56. Autor nie wymienia jednak przy tym zadnej przeslanki, 
kt6ra mialaby swiadczyc 0 przeznaczeniu budynku na potrzeby biesiad. Juz nie-

51 H. Keiling, Ein jungslawischer Siedlungsplatz mit Flussiibergang und Kultbau bei Par
chim im Bezirk Schwerin, [w:] Society and Trade in the Baltic during the Viking Age, Visby 1985, 
s. 149-164. 

52 J. Herrmann, Grady i osady z Tornow na Dolnych Lutycach, "Z otchlani wiek6w", 37(1971), 
s.248-250. 

53 L.P. Slupecki, Problem ... , s. 59. 
54 Por. om6wienie u M. Dulnicz, op. cit., s. 269. 
55 J. Herrmann, Die Ergebnisse der Ausgrabungen im slawischen Burgwall von Tornow, Kr. Ca

lau, ,,Ausgrabungen und Funde", 8(1963), s. 152. 
56 Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stiimme westlich von Oder 

und NeifJe vom 6. bis 12. Jahrhundert, hrsg. von J. Herrmann, Berlin 1985, s. 206. 
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wielkie w sumie rozmiary (w przyziemiu 2,2 m na 5 m) raczej nie sklaniaj~ do ta
kiej interpretacji. Poza tym w budynku znaleziono duz~ ilose zboza i plew oraz 
kompletne urz~dzenie do r~cznego przemialu. Jesli wi~c w polskim tlumaczeniu 
faktycznie mowa jest 0 przeznaczeniu do wsp6lnych posilk6w, to musi bye to bl~d 
tlumaczki (H. Konopka), kt6ra z braku slownikowego hasla Mahlhaus zdala si~ 
na intuicj~ i wywiodla jego znaczenie od niem. Mahl - posilek. Tymczasem 
wszystko wskazuje, ze wywodzi si~ on od czasownika mahlen - zemlee. Przyklad 
ten doskonale ilustruje zr6dlo pewnej cz~sci "kultowych" interpretacji, miano
wicie brak weryfikacji ir6dlowej, nawet jesli jest ona oparta tylko na materiale 
publikowanym. "Hala kultowa" z Tornow nigdy by nie ujrzala swiatla dzienne
go, gdyby autor pomyslu zastanowil si~ nad przeslankami, na podstawie kt6rych 
Hemnann mialby okreslie funkcj~ obiektu, kt6ra dalej posluZyla za punkt wyjscia 
jego wlasnej propozycji. 

Powyzsze przyklady pokazujCl, ze nawet na materiale archeologicznym geogra
ficznie najblizszym zr6dlowo potwierdzonym swi~tyniom (z XI-XII w.) nie moz
na uzyskae poswiadczenia nie tylko wczesniejszego funkcjonowania obiekt6w 
kultowych u Polabian, ale takZe ich istnienia, a dotychczasowe interpretacje 
oparte s~ na intuicji i wyobraini poszczeg61nych badaczy. Nawet dla badaczy 
zakladaj~cych ich kultowe przeznaczenie datowanie najwczesniejszych obiekt6w 
na IX w. nie wyklucza wi~c hipotezy 0 ewentualnych zap0Zyczeniach ideowych 
ze Skandynawii. Bye moze w og61e mamy do czynienia ze specyficzn~ regio
nalnCl, zachodniobaltyck~ stref~ kulturow~ przecinajc:tc~ podzialy etniczne, kt6rej 
echem jest wyst~powanie np. idoli typu wolinskiego takZe w Skandynawii. Abs
trahuj~c od problemu przeznaczenia kultowego owych idoli, nie mamy pewnosci 
co do miejsca ich pochodzenia - Polabie czy Skandynawia. 

Przez analogi~ do rzekomych swi~tyll polabskich pojawiaj~ si~ reinterpretacje 
dawno znanych obiektow, kt6rych dot~d nie wi~zano ze sprawowaniem kultu. 
Takim przyklademjest postulowana przez Slawomira Mozdziocha swi~tynia wro
clawska57. Material archeologiczny pozyskano w trakcie badan w latach 1958-
1961, a wyniki opublikowano w 1964 r. WaZny to fakt, gdyz w tym czasie swi~ty
nia w GroB Raden nie byla jeszcze odkryta. Odkrywczyni obiektu wroclawskiego 
uznala, iz pelnil on specjalne funkcje ze wzgl~du na jego wielkose i znaleziska 
fragment6w jedwabnych tkanin58. Weryfikacja dokumentacji i poddanie anali
zie dendrochronologicznej zachowanych fragment6w drewnianych pozwolily 
na podstawie jednej dranicy dokladnie datowae jej sci~cie na rok 1032/33, czyli 
na okres tzw. reakcji poganskiej w Polsce. Zbieznose w czasie tych dw6ch fak
t6w zainspirowala Slawomira Moidziocha do zinterpretowania jego funkcji jako 

57 S. Mozdzioch, Archeologiczne slady kultu poganskiego na Slqsku wczesnosredniowiecznym, 
[w:] Czlowiek, sacrum, srodowisko. Miejsca kultu we wczesnym sredniowieczu, red. S. Mozdzioch, 
Wroclaw 2000, s. 155-191, tu s. 176 nn. 

58 E. Ostrowska, Dalsze wyniki badan na terenie wroclawskiego grodu w 1961 r., "Slavia Anti
qua", 16(1964), s. 226. 

,II 
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kultowej. Jego zdaniem nast~pujllce fakty majll hipotez~ t~ potwierdzac: 1) jedna 
z dranic miala podobne zakonczenie do znanych z GroG Raden; 2) budynek wro
clawski byl tylko w jednym narozniku licowany dranicami, podobnie jak w GroG 
Raden, tyle ze od wewnlltrz ("konstrukcje tego typu nie znajdowaly na wi~kszll 
skal~ zastosowania w owczesnych budynkach 0 charakterze swieckim"); 3) wy
st~powanie grubej podsypki zarowno w obiekcie wroclawskim, jak i w GroG Ra
den ("zabieg taki cz~sto wykonywano na stanowiskach kultowych tego okresu"S9 
i tu przyklad obiektu z Gostynia, ktoremu kultowe funkcje dopiero co w tym sa
mym artykule zostaly przypisane); 4) kosci zwierz~ce z otoczenia budynku nale
zaly do mlodych zwierzllt, "co w swietle wiedzy dotychczasowej na temat wieku 
zwierzllt UZywanych w pradziejach w celach rytualnych potwierdza hipotez~ 0 sa
kralnym charakterze odkrytego miejsca"; 5) wewnlltrz zachowaly si~ resztki nitek 
zlotoglowiu, tkanin jedwabnych i fragmenty skory, ktore odstajll od wyposazenia 
innych budynkow, potwierdzajllc jego specjalne przeznaczenie. 

Latwo mozemy zauwaZyc, ze wszystkie uwzgl~dnione przez Moidziocha 
cechy nabierajll kultowego charakteru dopiero przez odniesienie ich do innych 
obiektow uznanych za kultowe, g16wnie do GroG Raden. W tym cz~sc (pkt 3-5) 
odwoluje si~ do pseudoanalogii, gdyz podobienstwa odnoszll si~ do pojedynczych 
przypadkow, a nie do faktycznej regulamosci. Przedyskutowac moi:na argumen
ty z pkt 1-2, poniewaz odnoszll si~ do weryfikowa1nych cech konstrukcyjnych. 
Traktowanie dranic w typie GroG Raden jako przedmiotow 0 przeznaczeniu ku1-
towym oparte jest na pierwszej interpretacji budowli z GroG Raden jako swillty
ni. Wspomniane takZe przez Moidziocha przyklady starsze 0 1000 lat pokazujl\., 
ze nacinanie dranic jest zjawiskiem bardziej skomplikowanym. Nie potrafimy roz
strzygnllc, czy nacinanie mialo charakter wy1llcznie zdobniczy, czy konstrukcyj
ny, ulatwiajllcy zwillzanie koncow dranic60. Konstrukcja budynku wroclawskiego 
jest faktycznie nietypowa przez wylozenie cz~sci scian dranicami od wewnlltrz, 
co swiadczy z pewnoscill 0 wi~kszej starannosci przy jego budowie, i mozna si~ 
zgodzic, ze jest to odzwierciedlenie jego specjalnego przeznaczenia, ale fakt ten 
nie okresla konkretnej funkcji budynku. Zwlaszcza ze takie elementy (dranice) 
spotyka si~ w budynkach, ktore nie Sll uznawane za kultowe (chociaz faktycznie 
nacinane dranice wyst~pujll sporadycznie )61. 

Podobny charakter ma hipoteza - przez samego jej tworc~ uznana za niezwe
ryfikowanll - 0 kultowym charakterze obiektu uznawanego dotlld za grodzisko 
w Kowalowej G6rze kolo Gostynia62 . 0 ile wlltp1iwosci Moidziocha co do prze
znaczenia (grod czy cmentarzysko) Sll uzasadnione, to przeslanki majllce wska-

59 S. Mozdzioch, op. cit., s. 181. 
60 Por. ostatnio T. Capelle, Zur Bedeutung slawischer menschenformiger Holzfiguren, "Folia 

Praehistorica Posnaniensia", 9(1999), s. 219-229. 
61 Por. przyldady u E. Schuldt, Der Holzbau bei den nordwestslawischen Stammen yom 8. bis 

12. Jahrhundert, Berlin 1988. 
62 S. Mozdzioch, op. cit., s. 158-175. 
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zywac, ze bylo to miejsce kultowe, S'l oparte jedynie na analogiach wschodnio
slowianskich, ktorych kultowy charakter jest rowniez w nauce kwestionowany 
(0 czym nizej). Aby wzmocnic swoje argumenty, badacz odworuje si~ do innych 
faktow, maj'lcych potwierdzic przypuszczenie 0 zwi'lzku miejsca z kultem po
ganskim. Otoz w odleglosci kilometra zlokalizowana jest kapliczka sw. Anny, 
a zdaniem S. Mozdziocha "kaplice tego rodzaju cz~sto powstawaly w miejscach 
lub pobliZu dawnych miej sc kultu poganskiego,,63. Dalej: "pobieme badania 
nad rozmieszczeniem nazw miejscowych zawieraj'lcych rdzen 'gost' wykazaly, 
ze w wielu wypadkach wi'lZ'l si~ one z wyst~powaniem cennych znalezisk z okre
su wczesnosredniowiecznego, a zlokalizowane S'l cz~sto w pobliZu zachowanych 
pierwotnych lasow,,64 - to sarno da si~ z pewnosci'l powiedziec 0 wielu innych 
rdzeniach spotykanych w toponomastyce. Autor zauwaza rowniez, ze w Gostyniu 
wielkopolskim "znajduje si~ dzis znane miejsce pielgrzymkowe, nie zachowala 
si~ tu jednak tradycja dawnego miejsca kultu,,65. W koncu, l'lcz'lc chyba tylko 
intuicyjnie i na sruch nazw~ Gostyfi ze staroslowianskim gvOZdb (w staro-cer
kiewno-slowianskim oznacza gwozdZ) - id'lc tu bezrefleksyjnie za wywodami 
Kazimierza Moszyllskieg066, wyjasniaj'lcego ow termin zupelnie bez poparcia 
w etymologii jako cz~sc lasu przeznaczon'l do celow kultowych - jednoznacznie 
wskazuje, ze kultowy charakter miejsca zachowany zostal rowniez w nazwie67. 
Stosuj'lc tak'l ekwilibrystyk~ dowodami, smialo mozna wyruszyc na lowy nast~p
nych miejsc kultowych. 

Szczegolnie ciekawym przypadkiem S'l w tym kontekscie tzw. gorskie miejsca 
kultu68. Podstawow'l przeslank/b na ktorej budowano koncepcje ich swi'ltynnego 
przeznaczenia, jest sarno polozenie oraz zachowane na niektorych wierzcholkach 
w Polsce (Lysiec, Sl~za, Gora Dobrzeszowska) konstrukcje kamienne w postaci 
zazwyczaj rozleglych walow karniennych. Podstawow'l slabosci'l zwolennikow 
kultowej roli tych miejsc we wczesnym sredniowieczu jest kwestia datowania 
wspomnianych obiektow oraz wskazanie ich przeznaczenia. Sytuacja stratygra
ficzna, z racji plytkich warstw, jest bardzo niejasna. Podstawowy material datu
j'lcy, cerarnika, jest przemieszany. Nie potrafimy wi~c w rzeczywistosci ustalic, 
kiedy te konstrukcje powstaly (Lysiec, Sl~za). 

Sl~za (wlasciwie Masyw Sl~i:y skladaj'lcy si~ z trzech glownych wierzchol
kow). Przeprowadzone w ostatnich latach weryfikacyjne badania na kilku stano
wiskach w obr~bie Masywu Sl~i:y nie potwierdzaj'l sugestii 0 istnieniu tu grodu, 

63 Ibidem, s. 172. 
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
66 K. Moszyllski, Kultura ludowa Slowian, t. II, cz. 1, Warszawa 1967, s. 49. 
67 Por. F. Stawski, Slownik etymologiczny j~zyka polskiego, t. 1, Warszawa 1955. 
68 Ogromna literatura zebrana ostatnio przez S. Rosika, Interpretacja chrzeScijanska religii po

ganskich Slowian w swietle kronik niemieckich XI-XII wieku (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold), 
Wroclaw 2000, s. 137 nn. 
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osady lub osrodka kultowego. Odkryto natomiast niewielki grod na zboczach 
datowany na IX w. oraz cmentarzysko kurhanowe z VIII i IX w. Obiektow do
tll.d wskazywanych jako zwiltZane z dornniemanyrn kultem nie mozna datowae 
na wczesne sredniowiecze - Sll. albo duZo wczesniejsze (kultura luZycka), albo 
poiniejsze. Dotychczasowe rozpoznanie archeologiczne nie potwierdza istnie
nia osrodka kultoweg069. Autor ostatnich badan, Grzegorz Domanski, mimo 
- jak sam dobitnie stwierdza - braku dowodow na istnienie osrodka kultowego, 
nie poprzestaje na snuciu hipotez, pozwalajll.cych uzgodnie brak swiadectw ar
cheologicznych z przekonaniem opartyrn jedynie na swiadectwie Thietrnara, iz 
takll. funkcj~ Sl~za pelnila7o• Wi~kszose badaczy zawierza calkowicie interpre
tacji odnosnego miejsca wg Kroniki Thietmara w tlurnaczeniu M.Z. Jedlickiego: 
"Owa gora wielkiej doznawala czci u wszystkich mieszkancow z powodu swego 
ogromu oraz przeznaczenia, jako ze odprawiano na niej przekl~te poganskie ob
rz~dy"71. Jednak M.Z. Jedlicki nietrafnie oddal qualitas jako przeznaczenie, suge
rujll.C tyrn samyrn, ze byla przeznaczona do odprawiania poganskich obrz~dow72. 
Slusznie Stanislaw Rosik zadaje pytanie: wlasciwie 0 czyrn w tyrn przekazie in
forrnuje Thietmar? Czy chodzilo mu 0 czesc oddawanll. gorze, czy tez jest mowa 
o jej czcijako miejsca kultoweg073? Wll.tpliwosci mozna poszerzye, stawiajll.c py
tanie 0 dane dost~pne Thietrnarowi, ktore posluZyly mu do skonstruowania jego 
opinii 0 Sl~i:y. W to, ze cieszyla si~ slawll. wsrod mieszkancow Slll.ska, wll.tpie 
nie moma, gdyz dominuje jako jedyna gora nad rozlegill okolicll.. Na jakiej jednak 
podstawie Thietrnar mowi 0 jakichS obrz~dach poganskich: na podstawie kon
kretnej wiedzy, czy tez wiedzll.c, iz co jakis czas okoliczni mieszkancy zbierajll. 
si~ na Sl~i:y (niekoniecznie w celach kultowych)? Czy sam wywnioskowal, jaki 
mogl bye cel tych spotkan? Pami~tajmy, ze Thietmar, jak kaMe zrodlo narracyjne, 
nie przekazuje po pro stu faktow jako danych obserwacyjnych, ale interpretacj~ 
autora na podstawie dost~pnych mu faktow czy cudzych interpretacji, ktore nam 
nie Sll. bezposrednio dane. 

Przyjmowany najcz~sciej status Sl~i:y jako osrodka kultowego nie opiera si~ 
na pozytywnyrn wykazaniu konkretnych argumentow, ale na odwroceniu sposobu 
wnioskowania - jesli nie mozna wskazae dowodow sprzeciwiajll.cych si~ hipo-

69 G. Domanski, Sl(fiallski zespol osadniczy i kultowy we wczesnym sredniowieczu, [w:] Czlo
wiek, sacrum, srodowisko. Miejsca kultu we wczesnym sredniowieczu [Spotkania Bytomskie, 4], 
red. S. Mozdzioch, Wroclaw 2000, s. 99-109. 

70 G. Domanski, Rola gory Sl(fiy w iyciu plemiennego i wczesnopiastowskiego Slqska, [w:] Slqsk 
okolo roku 1000, red. M. Mlynarska-Kaletynowa, E. Malachowicz, Wroclaw 2000, s. 101-113. 

71 Thietmar, Kronika, VII, c. 59, MGH SSRG IX, ed. R. Holtzmann, Berlin 1935, s. 472: "et 
hic ob qualitatem suam et quantitatem, cum execranda gentilitas ibi veneraretur, ab incolis omnibus 
nimis honorabatur". 

72 Por. uwagi G. Labudy 0 wplywie dumaczenia Jedlickiego na interpretacje sugeruj/:lce sic< jego 
propozycjami bez odniesienia do tekstu zr6dla, rec. Kronika Thietmara, "Studia Zr6dloznawcze", 
41(2003), s. 139-142. 

73 S. Rosik, op. cit., s. 144 n. 
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tezie, to j'l przyjmijmy, nawet przy braku dowod6w. Celnie oddaje ten spos6b 
argumentacji L.P. Slupecki: "Skoro wi~c stwierdzamy ( ... ), ze nic nie zmusza nas 
przy obecnym stanie badait do cofania pocz'ltk6w osrodka kultowego na SI~Zy 
przed okres wczesniejszego sredniowiecza, spr6bujemy uznae waly na szczytach 
masywu ( ... ) za nalez'lce do sanktuarium zaswiadczonego przez Thietmara i wy
konane przez Slowian,,74. 

Lysiec. Rozlegle, ponadkilometrowej dlugosci waly kamienne, cz~sciowo 
zniszczone, otaczaj'l cz~se wierzcholkow'l. Nie rna zadnej podstawy, aby kon
strukcje te datowae na wczesne sredniowiecze, chociaz nie da si~ tego wykluczye. 
Nie znaleziono slad6w ognisk ani innych pozostalosci osadnictwa. Sk1U'Y material 
ceramiczny datowany jest od IX do XII w., a przy tym struktura walu powoduje, 
ze nawet nowoZytne zabytki znajdowane S'l na ponadmetrowej gl~bokosci75. Ba
dacz wal6w Jerzy G'lssowski, datuj'lc funkcjonowanie swi'ltyni na IXIX i XII w., 
oparl si~ na dose ryzykownym zalozeniu, ze ceramika wyst~puj'lca w najwi~k
szej ilosci z dane go przedzialu czasowego datuje czas powstania wal6w. Drugim 
wazkim argumentem byly dla niego przekazy pismienne, pocZ'lwszy od XV w., 
w kt6rych miala zachowae si~ tradycja 0 kultach pogaitskich na Lyscu76. Nie bez 
znaczenia w argumentacji S'l nowoZytne swiadectwa etnograficzne 0 r6znego ro
dzaju obrz~dach ludowych 77. 

Dekad~ temu Marek Derwich w blyskotliwym wywodzie pokazal,jak nieumie
j~tne obchodzenie si~ przez archeolog6w ze ir6dlem pisanym prowadzi do pi
ramidalnych nieporozumieit, poczynaj'lc od spraw najbardziej jaskrawych, jak 
podpieranie si~ informacj'l rzekomo zr6dlowCl, kt6rej w rzeczywistosci nie rna, 
po ewidentny brak umiej~tnosci przeprowadzenia krytyki ir6dla 78. W rezultacie 
wykazuje, ze przekazy 0 kulcie pogaitskim na Lyscu s'lP6ine (nowoZytne), a mo
ment ich powstania jest uchwytny w zr6dlach. Nie maj'l one nic wsp6lnego z ja
k'ls rzekomo Zyw'llokaln'l tradycj'l. 

Gora Dobrzeszowska. Waly kamienne 0 najwi~kszym obwodzie ponad 300 m 
na szczycie g6ry datowane S'l przez odkrywczyni~ obiektu na podstawie ceramiki 
na przelom VIII/IX w. ("dose p6zny horyzont ceramiki praskiej"), bez zadnych 
szczeg616w (zreszt'l stanowisko poza jednym artykulem populamonaukowym 

74 L.P. Slupecki, Slf<ia, Radunia, Wietyca. Miejsca kultu pogaJ1skiego Slowian w sredniowieczu, 
KH, 99: 2 (1993), s. 12. 

75 J. Gllssowski, Osrodek kullowy na Lyse) Gorze, [w:] E. i J. GIlSSOWSCY, Lysa Gora we wczes
nym sredniowieczu, Wroclaw 1970, s. 24-43. 

76 L.P. Slupecki, 'Powiesc rzeczy isle} '}ako irodlo do dzie}ow poganstwa na Lyscu, [w:] Kullura 
sredniowieczna i slaropolska, Warszawa 1991, s. 377-386. 

77 1. Gllssowski, Osrodek kultu na Lyse} Gorze, [w:] Religia poganskich Slowian, Kielce 1968, 
s. 56 nn. 

78 Por. rzekome informacje 0 poganstwie na Lyscu w Kronice Wielkopolskiej i u Dlugosza, zob. 
M. Derwich, Wiarygodnosc przekazow pisemnych na lemal kultu poganskiego na Lyscu. Archeolog 
a irodla pisane, [w:] Slowianszczyzna w Europie sredniowieczne}, red. Z. Kurnatowska, t. 1, Wro
claw 1996, s. 97-104, tu s. 99 nn. 
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i ogolnikowym sprawozdaniern nie doczekalo si~ publikacji). Nic nie wiadorno 
o liczbie cerarniki i rniejscach jej znalezienia, co nie pozwala nawet na pobiez
n~ weryfikacj~ ustalen. Podawana w publikacjach data oparta na analizie 14C 
w postaci 795±30 budzi w~tpliwosci, gdyz w koncowce lat siederndziesi~tych 
XX w. nie potrafiono z tak~ dokladnosci~ kalibrowae wynikow badan laboratoryj
nych dla tego okresu. Wygl~da wi~c, ze jest to "surowa" data radiow~glowa bez 
kalibracje9, ktora po kalibracji na dat~ kalendarzow~ daje wynik przypadaj~cy 
na pierwsz~ polow~ XIII w., co byloby w zgodzie z XII-wiecznym datowaniem 
walow na Lyscu80. Bye rnoze badaczka, datuj~c cerarnik~, sugerowala si~ wlasnie 
dat~ radiow~glow~. Przypuszczenia te rnog~ bye wsparte tym, ze probka pobrana 
byla ze stropu warstwy spalenizny. Brak bardziej dokladnych danych, na pod
stawie ktorych ustalono chronologi~, nie pozwala na rozpatrywanie tego obiektu 
jako wczesnoslowianskiej swi~tyni. 

W tyrn sarnym regionie swi~tokrzyskirn znajduje si~ Gora Grodowa w Tum
linie. Poza sladarni osadnictwa na stokach gory, ktorego datowanie na VIII-X w. 
na podstawie cerarniki - w swietle niepewnych wypowiedzi autorow badan - wy
rnaga weryfikacji, znaleziono waly karnienne usypane wokol jednej z kulminacji 
Gory Grodowej. Sarnych walow datowae si~ nie udalo. Nie znaleziono tez zad
nych innych zabytkow rnog~cych swiadczye 0 funkcji warn81 . Przypisywana im 
funkcja kultowa opiera si~ jedynie na analogiach, jakirni s~ inne uznane rniejsca 
kultowe na SI~Zy i Lyscu82. Podobnie rzecz si~ rna z kr~giern karniennym na nie
wielkiej gorze w Wapienicy. Oprocz walow karniennych nie znaleziono zadne
go zabytku archeologicznego. Tym sarnym nie rna podstaw do wypowiadania si~ 
o czasie powstania obiektu, ale - zdaniern autora badan - odwolanie si~ do analo
gii sanktuariow gorskich, ustna tradycja 0 zamku na gorze "pornirno braku wyraz
nych chronologicznych kryteriow zdaje si~ nalezee do wczesnosredniowiecznych 
pozostalosci,,83. 

Przyklad Rowokolu kolo Koszalina pokazuje, ze juz nawet nie trzeba wspie
rae si~ jakimkolwiek konkretnym rnaterialern archeologicznym, gdyz wystarczy 
utarta opinia. Badania przeprowadzone przez Tadeusza Malinowskiego nie do
starczyly jakiegokolwiek rnateriarn archeologicznego, ktory rnoglby wesprzee 
sugerowane w literaturze, takZe po publikacji wynikow badan, istnienie pogail.-

79 Przypuszczenia te mialem okazjc< potwierdzic dzic<ki uprzejmosci E. Gl\.ssowskiej, kt6ra udo
stc<pnila mi dokumentacjt< zwiqzan'lz badaniami 14C dla tego obiektu. 

80 E. Gl\.ssowska, Sanktuarium pogm1skie w Dobrzeszowie, "Z otchlani wiek6w", 45(1979), 
s. 122-127; eadem, SSSI, t. VIII, cz. 1, Wroclaw 1991. 

81 Wedlug informacji ustnej Czeslawa Hadamika ostatnio pozyskana pr6bka 14C pozwalalaby 
datowac waly na wiek XII-XIII, por. niedostt<pnl\. dla mnie pract< C. Hadamik, Pierwsze wieki Kielc: 
kasztelania kielecka od przelomu XI i XII do polowy XIV stulecia, Kielce 2007. 

82 J. KuczyiJ.ski, Z.W. Pyzik, Osrodek kultu pogm1skiego na G6rze Grodowej w Tumlinie, pow. 
Kielce, [w:] Religia pogm1skich Slowian, Kielce 1968, s. 61--67. 

83 J. Szydlowski, Domniemany krqg kamienny w Wapienicy, pow. Bielsk, "Acta Archaeologica 
Carpathica", 10(1968), s. 137. 
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skiej swi1ltyni, sladow po ogniskach czy tez wczesnosredniowiecznej kaplicy, 
ktora mialaby rzekomo powstac na miejscu dawnej swi1ltyni poganskiej. Z tego 
powodu, iz wykopaliska nie obj~ly calego obszaru, istnienia takich konstrukcji 
wykluczyc nie mozna, ale pozostaj1l one w sferze domyslow. Slady przebywania 
czlowieka na Rowokole (ulamki ceramiki) S1l bardzo skromne84. Nadal jednak 
chronologia obwalowan szczytu gory jest niewyjasniona. Pomimo negatywnych 
wynikow badan Rowokol nadal funkcjonuje w literaturze jako jedno ze slowian
skich miejsc kultowych. 

Koncepcja slowianskich swi1ltyn gorskich oparta jest wyl1lcznie na niewytlu
maczalnej, w swietle naszej wiedzy 0 spoleczenstwie wczesnosredniowiecznej 
Polski, funkcji walow kamiennych i niejasnym przekazie Thietmara odnosz1lcym 
si~ do SI~Zy, na ktorej akurat nie mozemy wskazac zadnego obiektu z tego cza
suo Reszta to wynik pracy malo skr~powanej wyobraini i dorainie dobieranych 
argumentow. Nawet ich obalenie (vide "Powiesc rzeczy Istej" dotycz1lcej Lysca) 
nie powoduje wycofania si~ z forsowanej interpretacji85. 

Przyjrzyjmy si~ z kolei cechom dystynktywnym, ktore pozwalaj1l zdaniem ba
daczy dany obiekt nazwac kultowym w przypadkach mniej spektakulamych, jak 
np. w Trzebiatowie. Mamy tam do czynienia z dwoma owalnymi obiektami po
lozonymi okolo 65 m od siebie, 0 wi~kszej srednicy 8-13 m, otoczonymi rowem 
0,5-1,0 m gl~bokosci. Nie moma pol1lczyc tej formy z zadnym typem budow
nictwa, ani z jak1lkolwiek znan1l dzialalnosci1l gospodarcz1l. Poza tym brak sla
dow intensywniejszego osadnictwa w okolicy86. Najblizsz1l analogi1ljest obiekt 
z Nowogrodu, interpretowany przez jego odkrywc~ W. W. Siedowa jako swi1ltynia 
Peruna. Do niego tez w swej argumentacji odwolywal si~ odkrywca obiektow 
z Trzebiatowa, Wladyslaw Filipowiak. Obecnosc SZCZ1ltkow zwierz~cych wzmac
niajego zdaniem przypuszczenia 0 kultowym charakterze obiektow z Trzebiatowa. 
Datowanie mozliwe jest tylko na podstawie dwoch fragmentow ceramiki i zalo
zenia, ze ceramika znaleziona poza nimi na tym samym stanowisku jest zwi1lzana 
obiektami. Ta zas datowana jest na IX-X w. Wazk1l rol~ w wywodzie autora od
grywa argument onomastyczny. Jednak nazw~ Trzebiatow da si~ wprawdzie ety
mologicznie wywiesc od staroslowianskiego "trzeba" - ofiary kultowej, ale moze 
pochodzic rowniez od trzebieZy lasow. 

84 T. Malinowski, Fragmenty dziej6w Rowokolu, [w:] ir6dla archeologiczne i antropologiczne, 
red. T. Malinowski, Slupsk 1986, s. 174 nn. 

85 Wiosn!l 2007 r. Jerzy G!lssowski przyznal, podczas odbywaj!lcej si~ na Lyscu sesji pt. "Sa
crum poganskie-sacrum chrzescijanskie", ze faktycznie irodla pisane nie mog!l bye wykorzystane 
jako potwierdzenie hipotezy 0 funkcjonowaniu na Lyscu sanktuarium poganskiego. 

86 W. Filipowiak, Slowianskie miejsca kultowe z Trzebiatowa,pow. Gryfice, "Materialy Zachod
niopomorskie", 3(1957), s. 80. 
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Nieposledni~rol~ w identyfikacji ro:mego rodzaju konstrukcji kamiennychjako 
miejsc kultu odgrywaj~ analogie wschodnioslowianskie i tam rzekomo odkryte 
"swjatliszcza". Nie mozna zapominac, ze z pewnosci~ badacze rosyjscy podda
wali si~ zapotrzebowaniu na dowartosciowanie slowianskich przodkow 0 slabo 
potwierdzon~ rodzim~ sfer~ kultury, lepsz~ pod wieloma wzgl~dami od chrzesci
janstwa jako wytworu obceg087. Wi~ksza cz~sc rzekomych miejsc kultu znana 
jest z mniej lub bardziej rozbudowanych sprawozdan badaczy, a nie z pelnej pu
blikacji stanowisk88. Na podstawie tak skCWych danych nie mozne nie podawac 
w w~tpliwosc zasadnosci traktowania odkrytych obiektow jako miejsc zwi~za
nych z poganskim kultem. Tym bardziej ze w tych przypadkach, ktore s~ lepiej 
znane z innych publikacji, mozna pokusic si~ 0 dokladniejsz~ weryfikacj~, ktora 
nie pozwala na potwierdzenie hipotez 0 coraz to cz~sciej "odkrywanych" miej
scach kultowych Slowian wschodnich89. W materiale ruchomym nie mozna dopa
trzyc si~ zadnego dowodu pelnienia funkcji kultowej. Jedynie sugerowane rekon
strukcje rysunkowe mog~przemowic do wyobraini czytelnika. Badacze rosyjscy 
nie rozni~ si~ od innych archeologow, dla ktorych nietypowosc jest podstawowym 
wyro:mikiem sakralnego przeznaczenia obiektu. Do tego dochodz~ dzis juZ nie
weryfikowalne dane etnograficzne, nieraz zebrane przez samych archeologow90. 

Drugim problemem jest kwestia datowania stanowisk, zwlaszcza tych odkrywa
nych przed polwieczem, ze wzgl~du na nieprecyzyjnie podawane przez autorow 
opracowan zalozenia oraz ogolny stan badan nad ceramik~ wschodnioslowiansk~ 
w tym czasie91 . Dzisiaj nalezaloby si~ pokusic 0 weryfikacj~ tych ustalen i doku
mentacji polowej. 

Informacje 0 odkrywanych nowych obiektach 0 charakterze kultowym podda
ne krytycznemu os~dowi nie broni~ si~ w zasadniczych tezach. Przyklad rzeko
mych miejsc kultu odkrytych nad Zbruczem (gora Bohut i Diwinogrod)92 skupia 

87 Podsumowaniem badan z czas6w sowieckichjest "rocznicowa" ksil\Zka B.A. Rybakowa, Ja
zyczestwo driewniej Rusi, Moskwa 1987. 

88 Jedyne informacje Zr6dlowe 0 szeroko znanym stanowisku w Perynie pochodzll z kr6tkiego 
sprawozdania, por. W.W. Sedow, Driewnierusskoje sviatliszcze v Pieryni, "Kratkije Soobszczenija 
InstitutaMaterial'noj Kul'tury", 50(1953), s. 92-103. 

89 Por. om6wienie W. Szymanskiego, rec. 1. P. Rusanova ... , "Archeologia Polski", 42: 1-2(1997), 
s. 292 n. 

90 Jako zainteresowani potwierdzeniem preferowanej hipotezy mogli tak formulowac pytania 
i interpretowac otrzymane odpowiedzi, ze zgadzaly si~ z uprzednio przyj~tymi zalozeniami. War
tosc takiego materialu jest wi~c wlltpliwa. 

91 Por. v.v. Sedov, Pagan Sanctuaries and Idols of the Eastern Slavs, "Slavica Gandensia", 
7-8(1981), S. 69-85. 

92 W. Szymanski, ~iynne sanktuaria nad Zbruczem - fakty i interpretacje, "Acta Archaeologi
ca Carpathica", 33(1995-1996), S. 219-248; W. Szymanski, rec. 1.P. Rusanowa, B.A. Tlmoszczuk, 
Jazyczeskije swiatliszcza driewnich Slawian, Moskwa 1993, ,,Archieologija Polski", 42: 1-2(1997), 
S. 286-301; Dalszy ci!lg dyskusji w archeologii rosyjskiej: B.P. Darkiewicz, rec. 1.P. Rusanowa, 
B.A. Tlmoszczuk, Jazyczeskije swiatliszcza, "Rossijskaja Archieologija" 4( 1996), S. 200-206; 
B.A. Timoszczuk, Otdiel 'nyj kompleks kul 'towych sooruienij swiatliszcza Zwienigorod, "Rossijska-
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w sobie wi~kszose z podstawowych kwestii kaz~cych podae w w~tpliwose nie ty1-
ko zasadnose ku1towych interpretacji akurat tych stanowisk, ale i wczesniejszych 
odkrye, w ktorych wady te pojawiaj~ si~ w tym samym stopniu i zakresie. 

W wyniku wznowionych ostatnio badan archeo1ogicznych na Gorze Lecha 
w Gnieinie udalo si~ odkrye na najwyzszej ku1minacji "fragment nasypu z kamie
ni, przypominaj~cego kurhan 0 srednicy 10-12 m". Pod nim znajduje si~ warstew
ka spa1enizny na ca1cu. Mi~dzy kamieniami zna1eziono kilka fragmentow ceramiki 
datowanej na okres od 2 pol. IX do polowy X w. Obiekt ten za1ega pod re1ikta
mi fundamentu budowli, datowanej wst~pnie na okolo XlXI w., a wi~c starszej 
od kosciola sw. Jerzego93 . Interesuj~co przedstawiaj~ si~ przeslanki, na podstawie 
ktorych autor odkrycia opad swoj~ interpretacj~ obiektu jako miejsca kultowego. 
Dla niego oczywiste jest, ze bior~c pod uwag~ lokalizacj~ na szczycie wzgorza, 
wypi~trzonego nad jeziorem, obiekt ten "mozna uznae za obiekt 0 przeznaczeniu 
kultowym, skora - jak mowi podanie - kosci61 sw. Jerzego 'przez Mieczyslawa I 
z poganskiej swi~tyni przerobiony'" i tu odsylacze do dwoch pozycji z XIX w.94 

Ponadto dodatkowym argumentem jest przyj~ta we wczesniejszych opracowa
niach interpretacja kultowa innych sladow pa1enisk zlokalizowanych na nizszych 
wyniesieniach Wzgorza Lecha. Wprowadzone do obiegu naukowego w 1999 r. 
"miejsce kultowe" z Gniezna w ci~ nast~pnych za1edwie pam 1at mocno si~ 
zadomowilo w 1iteraturze jako fakt usta10ny archeo1ogicznie. Tym samym "dys
ponujemy" ko1ejnym argumentem wzmacniaj~cym przekonanie, ze najwcze
sniejsze swi~tynie chrzescijanskie w Polsce poprzedzone byly miejscami ku1tu 
poganskiego. Zreszt~ nie wiadomo, bo tez mysli badaczy kr~z~ sciezkami cz~sto 
i im nie do konca wiadomymi, czy aby wlasnie to przekonanie nie ukierunkowalo 
wst~pnych interpretacji pojawiaj~cych si~ w momencie odsloni~cia plaszcza ka
miennego, a ktore okazalo si~, z wie1u powodow, najbardziej atrakcyjne. 

Oddzialywanie stereotypow odgrywa niebagateln~ ro1~ w interpretacji materialu 
Zrodlowego dotycz~cego pogaitskich swi~tyit. Z trudnosci~ poddaj~ si~ one kryty
ce, gdyz pog1~dy poszczegolnych badaczy odwoluj~ si~ cz~sto do bardzo utrwa1o
nych stereotypow w swiadomosci szerszego grona naukowcow. Przykladem moze 
bye wypowiedi Stanislawa Jasnosza dotycz~ca jednego ze stanowisk w Wielko
polsce: "KaMe skupisko 1udnosci posiadalo osobne z natury bezpieczne i trudno 
dost~pne miejsca, dodatkowo zabezpieczone walem 1ub gl~bokim rawem i umoc
nione ponadto drewnianym ostrokolem, gdzie stala swi~tynia, cz~sto z pos~iem 

ja Archieologija", 1 (1996), s. 133-143; I.P. Rusanowa, B.A. Timoszczuk, Jeszczo raz 0 slawianskom 
jazyczeskom centrie na riekie Zbrucz, "Rossijskaja Archieologija", 2(1998), s. 234-243. Ostatnio 
W. Szymanski, Aktualny stan wiedzy 0 posqgu ze Zbrucza i rejonie jego odkrycia, [w:] Z archeologii 
Ukrainy i Jury Ojcowskiej, OJ cow 2001, s. 265-292. 

93 T. Sawicki, Gniezno w X wieku - na szlaku ku ml;!czenstwu, [w:] Tropami swil;!tego Wojciecha, 
red. Z. Kurnatowska, Poznan 1999, s. 116 n., oraz idem, Badania przy kosciele sw. Jerzego w Gniei
nie, [w:] Gniezno w swietle ostatnich badan archeologicznych, Gniezno 2001, s. 163-186. 

94 Ibidem, s. 117. 
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b6stwa. Brak swilttyni zast~powac mogly duZe drzewa, wsr6d kt6rych najwi~ksze, 
wzgl~dnie stojltcy pod nim srup, stanowil personifikacj~ b6stwa,,95. Na tej podsta
wie nie tylko ten badacz "zidentyfikowal" miejsce kultu, ale moma by wszystkie 
inne obiekty nawet nieco odbiegajltce od obiekt6w typowych uznawac za miejsca 
kultowe. Poddajltc si~ temu stereotypowi, L.P. Srupecki w swojej monografii bez 
wahania zakwalifikowalje do miejsc kultu 0 charakterze otwartym. 

Gdyby przyjltc punkt widzenia Slawomira Moidziocha, kt6ry kaplic~ sw. Anny 
kolo Gostynia lltczy (na zasadzie kontynuacji miejsca swi~tego) z identyfikowa
nym przez niego miejscem kultu poganskiego na Kowalowej G6rze w Gostyniu, 
to smialo moma by narnnoZyc miejsc kultowych, identyfikujltc je po prostu z wia
domosciami 0 lokalizacji r6znego rodzaju kapliczek, najlepiej 0 jak najstarszej 
genezie. Swojlt droglt S. Moidzioch, badacz skrupulatny, informacji tej nie pod
pad przypisem. Mozna dornniemywac, ze odni6s1 si~ do wiedzy uwazanej przez 
niego za tak oczywistll, ze niewartlt wsparcia96. Poglltd to zresztlt nieodosobniony, 
ale czy kt6rykolwiek z badaczy go reprezentujltcych pokusil si~ 0 wykazanie jego 
wartosci na materiale ir6dlowym?97 Ten spos6b rozumowania przypomina cz~ste 
podpieranie si~ przez archeolog6w danymi etnograficznymi, kt6re w istocie od
grywajlt rol~ wprowadzonej tylnymi drzwiami pozomej, bo nieudokumentowa
nej, "wiedzy pozair6dlowej,,98. 

Przy okazji warto zwr6cic uwag~ na jedyny przypadek, gdy ten stereotyp 
a rebours zastosowano do wykazania istnienia miejsca kultu pogaitskiego w Star
gardzie Wagryjskim w oparciu 0 wiedz~ 0 uprzednim funkcjonowaniu tam ko
sciola chrzescijanskiego. Na miejscu siedziby pierwszego biskupa stargardzkiego, 
opuszczonej po powstaniu Slowian z koitca X w., zarejestrowano kamiennlt kon
strukcj~ 2 m na 2 mil m wysokosci z dziurltPosrodku, kt6rltinterpretuje si~jako 
slad po figurze kultowej. Calosc uznaje si~ za pogaitski oltarz pod golym niebem, 
kt6ry mial powstac na miejscu, gdzie w poprzedniej budowli powinien znajdowac 
si~ oltarz chrzescijaitski. Pogaitski charakter obiektu rna wzmacniac kilkanascie 
czltstkowych poch6wk6w koitskich kosci i ekskrement6w, w tym kilka czaszek 
skupionych na obszarze okolo 100 m2 w odleglosci 5-15 m od "oltarza". Wi~ksza 
cz~sc znalezisk znajduje si~ na terenie zabudowanym, gdzie tez w odleglosci oko-
10 10m znaleziono kilkunastocentymetrowego idola99. Poniewaz kultowy cha-

95 S. Jasnosz, Wczesnosredniowieczne rniejsce kultowe w polnocno-zachodniej Wielkopolsce, 
"Fontes Archaeologici Posnanienses", 20(1969), s. 227. 

96 S. Mozdzioch, op. cit., s. 172. 
97 Krytyk~ koncepcji nast~pstwa pogaiJ.skich miejsc kultu przez obiekty chrzescijanskie prze

prowadzam w innym miejscu, por. D.A. Sikorski, Od pogafzskich sanktuariow do chrzescijafzskich 
kosciolow na Slowiafzszczyinie Zachodniej [w druku, w materialach z sesji na Lyscu w 2007 r., 
pt. "Sacrum poganskie - sacrum chrzescijanskie"]. 

98 Por. A. Posem-Zielinski, J. Ostoja-Zagorski, Etnologiczna interpretacja i analogie etnogra
jiczne w postf3Jowaniu badawczyrn archeologii i prahistorii, "Slavia Antiqua", 24(1977), s. 53. 

991. Gabriel, Christenturn und Heidenturn, [w:] StarigardiOldenburg. Ein slawischer Herrscher
sitz desjrUhen Mittelalters in Ostholstein, hrsg. von M. Muller-Wille, Neumiinster 1991, s. 287 n. 
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rakter ofiary z konia u ludow indoeuropejskich jest potwierdzony, przeznaczenie 
owego miejsca wydaje si~ badaczom oczywiste. Nie naleZy jednak zapominae, 
ze zainteresowani piel~gnacj'l miejsca swi~tego mogli bye osamotnieni, bo bez 
kaplana, wyznawcy chrzescijanstwa - a w kaZdym razie takiej wersji, ktora w wy
niku izolacji ulegla barbaryzacji - tym bardziej ze wok61 kosciola biskupiego 
utworzyla si~ chrzescijanska nekropola, ktora skladala si~, S'ldz'lC po wyposaze
niu, z grob6w lokalnej elity. Konskie szcz'ltki mogly bye zas resztkami po wroz
bach, w ktorych kon faktycznie odgrywal centraln'lrol~lOO. 

Przykladem zupelnie bezwiednego odwolania si~ do jakiejs rzekomo po
wszechnie znanej wiedzy, jakoby pierwsze koscioly chrzescijanskie budowano 
na miejscu dawnych miejsc poganskiego kultu, jest wypowiedZ E. Malachowicza, 
ktory twierdzi odnosnie do domniemanego wrodawskiego kosciola Slawnikowi
cow z X w., ze "pewny jest natomiast fakt budowy kosciola na dawnym miejscu 
kultu"lOl. Tym sposobem poganska swi'ltynia we Wrodawiu uzyskuje starsz'l 
metryk~, niz przypuszczalby S. Mozdzioch. Swoj'l drog'l to gl~boko zakorzenio
ne przekonanie wywodzi si~ ze slawnego, a moze najslawniejszego, falszerstwa 
sredniowiecza, jakim jest powstaly w polowie IX w. zbior prawa koscielnego 
zwany dekretalami Pseudo-Izydora. Tam narodzila si~ tradycja wi'lz'lca miejsca 
kultu pogan z nowo zakladanymi kosciolami, ktora przej~ta zostala w XIX stule
ciu takZe przez tych historykow, ktorzy dali si~ uwiese wyobrazeniom falszerza 
o strukturze pierwotnego Kosciola102. 

Zmierzaj'lc do uogolnienia, mozna stwierdzie, ze podstawow'l wad'l wi~k
szosci uj~e zagadnienia swi'ltytl slowianskich jest brak krytycyzmu wobec pu
blikowanych interpretacji obiektow identyfikowanych jako kultowe. Najcz~sciej 
zawierza si~ interpretacji nadanej przez odkrywc~, co najwyzej nieco j'l mody
fikuj'lc. Jedynie przypadki bardziej jaskrawe, np. Plock, ujawniaj'l swoj'l sla
bose, ale na gruncie szerszej krytyki calego stanowiska. Charakterystyczne dla 
archeologow jest poniechanie krytyki zrodloznawczej i traktowanie publikacji 
obwieszczaj'lcych istnienie konkretnych swi'ltytllub miejsc kultowych jako zu
pelnie wystarczaj'lcych i niewymagaj'lcych weryfikacji. Krytycy pogl'ldow Low
mianskiego, reprezentuj'lc doswiadczenia archeologow, zarzucaj'l mu, iz zbyt po
spiesznie odrzucil istnienie swi'ltytl na ziemiach polskich. Przedstawiane przez 
nich obiekty traktowane sit tak, jakby ich swi'ltynne przeznaczenie bylo oczy-

100 L.P. Srupecki, ~rocznie i wratby pogQ11skich Skandynawaw, Warszawa 1998, s. 143-154; 
idem, Wratbiarstwo pogQ11skich Siowian, [w:] Siowianie i ich sqsiedzi we wczesnym sredniowieczu, 
red. M. Dulnicz, Warszawa-Lublin 2003, s. 73-80. 

101 E. Malachowicz, Architektura wczesnosredniowiecznych budowli katedry wroclawskiej, [w:] 
Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie zjazdu gnieinienskiego, red. A. Buko, Z. Swie
chowski, Warszawa 2000, s. 363. 

102 D.A. Sikorski, Gdy Jalszerstwo staje si~ rzeczywistosciq. Przypadek kolekcji pseudoizy
dorianskiej [w druku, w materialach XXVIIII Sesji Mediewistycznej PTPN Poznan, pt. "Prawda 
i falsz"]. 
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wiste sarno przez si~. Przy czym krytyka irodel zostala zast'lPiona odwolaniem 
si~ do wybranych koncepcji religioznawczych, ktore mialy znaleze potwierdzenie 
w materiale z ziem polskichl03 . 

Chyba nawet taki najogolniejszy przeghtd pokazuje jedno: badacze zajmujltcy 
si~ problematyklt swilttyIi slowianskich identyfikujlt odsloni~te obiekty archeo
logiczne jako swilttynie nie tylko na podstawie danych irodlowych, ale przede 
wszystkim na podstawie przyj~tych, choe najcz~sciej niejasno wylozonych, zalo
zen wst~pnych co do istoty samej religii Slowian, a takZe spolecznej roli religii etc. 
To wlasnie te wst~pne zalozenia, a nie dane irodlowe, sit elementami dominujlt
cymi w procesie wnioskowania. Wlasciwie za punkt wyjscia argumentacji majlt
cej doprowadzie do uznania jakiegos obiektu za miejsce kultowe wystarczy jego 
nietypowose. Reszta jest rezultatem wci~i~cia dose szeroko zakreslonej wiedzy 
pozairodlowej, cz~sto w postaci rzekomych truizmow, co w calosci nie poddaje si~ 
latwo weryfikacjilO4. Tit droglt przypadki interpretowane jako miejsca kultu stajlt 
si~ dla pozruej odkrywanych obiektow analogiami, potwierdzajltcymi stawianlt hi
potez~. Ktoz by wlttpil w istnienie swilttyni w GroB Raden, skoro znamy swilttynie 
w Feldbergu, Parchimiu etc. Ktoz by wlttpil w trafnose interpretacji obiektu na cy
plu w Feldbergujako swilttyni, skoro znamy takie obiekty z GroB Raden ... i tu kolo 
si~ domyka. Ten mechanizm dobrze widoczny jest w przypadku tzw. swilttyIi gor
skich, uwai:anych nawet przez niektorych za najbardziej obiecujltcy kierunek po
szukiwan badawczych 105. Powodem okreslenia danego obiektu jako kultowego 
jest tez brak mozliwosci jego interpretacji wedlug znanych dotltd wzorcow. Zatem 
to, co jest niezrozumiale dla badaczy, jednoznacznie kojarzy si~ z rownie niezrozu
mialymi, malo znanymi, a tym samym pozwalajltcymi na snucie analogii z rownie 
skomplikowanymi strukturami, ktore jui: uchodzlt za miejsca kultu. W ten sposob 
moma liczye na ciltgly wzrost liczby tego rodzaju stanowisk, gdyz nie zawsze je
stesmy w stanie okreslie ich faktycznego przeznaczenia i funkcjilO6. 

Przywolajmy tu przyklad J. Herrmanna, ktory zaklada, ze swilttynia zamkni~ta 
z archeologicznego punktu widzenia powinna pozostawie wi~cej sladow po ob
rz~dach niz po otwartym miejscu kultowym. Jego zdaniem dotychczasowe zna
leziska archeologiczne odnoszone do swilttyil zamkni~tych sit niejednoznaczne. 

103 T.J. Horbacz, Z. Lechowicz, op. cit., s. 181. 
104 Na przyldadzie ksillZki H. Lowmiailskiego zwr6cil uwagl< na ten fakt S. Piekarczyk, Religia 

- magia - chrystianizacja. (Na marginesie ksiqiki Henryka lowmianskiego uwagi metodologiczne), 
KH, 88(1981), s. 1039. 

105 Por. T.J. Horbacz, Z. Lechowicz, op. cit., s. 181. 
106 Por. opis stanowiska w Moloczkach, kt6re ze wzgll<du na nietypowy charakter nie poddaje 

sil< kt6rejs ze standardowych interpretacji, dlatego chyba jedynym rozwillzaniern odkrywcy tego 
stanowiska bylo uznanie, iz rna do czynienia z rniejscern kultu. Slady niepewnosci co do trafnosci 
atrybucji widoczne Sll w pisowni - raz w cudzyslowie, a raz bez, por. D. Krasnodl<bski, Podlasie 
na przelomie I i II millennium w swietle l-rynik6w najnowszych bad an archeologicznych, [w:] Osad
nictwo i architektura ziem polskich w dobie zjazdu gnieinienskiego, red. A. Buko, Z. Swiechowski, 
Warszawa 2000, s. 185 nn. 
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Wprawdzie nie kwestionuje on kultowej funkcji budowli z GraB Raden, ale za nie
pokoj'tce uznaje brakjakichkolwiek sladow po maj'tcym si~ w niej odbywae kul
cie. Podobne zastrzezenia zglasza wobec innych miejsc, ktorych kultowego cha
rakteru nie kwestionuje, ale zauwaza, ze na podstawie danych archeologicznych 
nic nie mozna powiedziee 0 radzaju odbywanych w nich praktyk religijnych107. 

Wlasciwie narzuca si~ pytanie, dlaczego, mimo wielu zastrzezen przez niego pod
noszonych, J. Herrmann w ogole uznaje funkcje kultowe tych obiektow. Z nie
wielu wypowiedzi 0 charakterze metodycznym znamienne jest jego stwierdzenie, 
ze "Die hauptsachlichen Indizien fUr die Deutung von Bauwerken als Kultbauten 
ergeben sichjeweils aus der Gesamtanlage,,108. "Gesamtanlage" zas moze bye tak 
pojemn't kategorilt, jak tylko zechce odwoluj'tcy si~ do niej badacz. 

Trudny do oszacowania razziew mi~dzy minion't rzeczywistosci't kulturowo
-spoleczn't wczesnosredniowiecznych Slowian a jej zrodlowo poswiadczonymi 
resztkami, na podstawie ktorych j't rekonstruujemy, tworzy zamglon't przestrzen 
dla dose dowolnych interpretacji. W tych wypadkach, gdy pozyskiwane meto
dami archeologicznymi zrodla nie znajduj't swoich odpowiednikow w uksztal
towanym przez historiograficzn't tradycj~ obrazie, przede wszystkim staramy 
si~ je wtloczye do istniej'tcego schematu. Musimy sobie jednak zdawae spraw~ 
z tego, ze najprawdopodobniej tylko niewielki fragment zachowan kulturowych 
wczesnych Slowian jest nam znany i wiemy, jakie slady w materiale archeolo
gicznym pozostawily. Cala reszta to obszar naszej ogromnej niewiedzy, z czym 
trudno si~ pogodzie i ktory zbyt cz~sto ignorujemy, staraj'tc si~ na sil~ t~ barier~ 
przelamae. 

Dominuj'tca w badaniach archeologicznych praktyka interpretowania niezwy
klych obiektow w kategoriach ich domniemanych funkcji kultowych calkowicie 
usuwa z horyzontu badawczego inne mozliwe wyjasnienia, zaw~zaj'tc w sumie 
pole do dalszych poszukiwan. Takimi niezobowi'tzuj'tcymi propozycjami mog't 
byekonkurencyjne mozliwosci interpretacyjne niektorych obiektow traktowa
nych jako swi'ttynie, np. uznanie ich za: 

- siedziby wieszczow lub miejsc dokonywania wrozb 0 ponadlokalnej slawie 
(przyjmuj~c, ze wrozby nie s~ cz~sci~ religii); 

- reprezentacyjne siedziby lokalnych przywodcow, analogicznie jak kilka "na
st~puj'tcych po sobie siedzib ksi<tZ~cych" w Stargardzie Wagryjskim109, czy w ja
kikolwiek inny sposob zwi~zane ze sprawowaniem wladzy; 

107 J. Herrmann, Ralswiek ... , s. 51 n. 
108 Ibidem, s. 53. 
109 1. Gabriel, Strnkturwandel in StarigardiOldenburg wiihrend des zweiten Hiilfle des 10. Jahr

hunderts au/Grund archiiologischer Befimde: slawische Fiirstenherrschaft, ottonischer BischoJssitz, 
heidnische Gegenbewegung, ,,zeitschrift fUr Archaologie", 18( 1984), s. 63-80; idem, "Imitatio impe
rii" am slawischen Fiirstenho/ zu StarigardiOidenburg (Holstein). Zur Bedeutung karolingischer Ko
nigsp/alzen for den AuJstieg einer "civitas magna Slavorum ", ,,Archaologisches Korrespondenzblatt", 
16(1986), s. 357-367; idem, Baubefunde, [w:] StarigardiOidenburg. Ein slawischer Herrschersitz des 
friihen Mittelalters in Ostholstein, hrsg. von M. Muller-Wille, Neumiinster 1991, s. 149-179. 
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- miejsce przeznaczone do wspolnego uZytkowania z okazji roznych swi~t 10-
kalnych 0 niesakralnym charakterze, rodowych czy piel~gnowanych przez lokal
n~ spolecznosc; 

- miejsce przechowywania symbolicznego lub faktycznego skarbu "plemien
nego", etc. 

Post~puj~c jednlb lub wszystkimi, z opisanych drog poszukiwan swi~tyit Slo
wian, zakres obiektow, nawet tych juz znanych, ktorym mozna nadac interpreta
cj~ kultow~ moze si~ rozszerzac w przyspieszaj~cym tempie, a co wi~cej, nowe 
"obiekty kultowe" b~d~ produkowac nowe cechy maj~ce swiadczyc 0 kultowym 
przeznaczeniu, a te posluz~ za identyfikatory nast~pnych odkryc. Po przekrocze
niu uznanej przez wi~kszosc badaczy granicy zdrowego rozs~dku sil~ rzeczy doj
dzie do weryfikacji tak uzyskanego obrazu religijnego kultu poganskich Slowian, 
ale diagnozuj~c zjawisko odpowiednio wczesnie, mozna je wyprzedzic, a przede 
wszystkim zapobiec wprowadzaniu "miejsc kultowych" do szerszego spoleczne
go obiegu, gdyz takie rewelacje wazne dla wspokzesnych lokalnych spolecznosci 
Sib mimo poiniejszej negatywnej weryfikacji naukowej, nie do wykorzenienia. 

Problem poganskich swi~tyn u Slowian wymaga uj~cia monograficznego, 
w ktorym dokonano by podsumowania dotychczasowego stanu badan pod wzgl~
dem metodologicznym oraz w ktorym przeprowadzono by kompleksow~ kryty
k~ przede wszystkim archeologicznej podstawy irodlowej. Zadne z dotychcza
sowych uj~c syntetycznych pod tym wzgl~dem nie zadowala. Nawet najnowszy 
monografista L.P. Slupecki, ktory opad si~ na najobszemiejszym materiale ar
cheologicznym, dokonal niestety tylko zestawienia stanowisk, ktore w literaturze 
uchodz~ za resztki budownictwa swi~tynnego, bez podstawowej krytyki irodlo
wej. W swietle obecnego stanu badan poganskie swi~tynie Slowian zacz~ly swoj 
byt raczej w wyobraini wspokzesnych badaczy niz w odleglej przeszlosci. 

Wywody te chcialbym zakonczyc fragmentem zapoZyczonym od Wojciecha 
Szymaitskiego, ktorego z pewnosci~ do grona hiperkrytykow zaliczyc nie moz
na, a ktory trafnie oddaje istot~ problemu: "Doceniaj~c rol~ entuzjazmu, a nawet 
owej odrobiny szalenstwa dla realizacji wielu istotnych czy wr~cz rewelacyjnych 
odkryc dokonanych w dziejach archeologii swiatowej, chcialoby si~ badaczom 
omawianej dziedziny zalecic wi~ksz~ dawk~ rozwagi i chlodnego rozumowania. 
Z gory powzi~te zalozenia i dopasowanie do niego wszystkich nowo pozyska
nych faktow, niech~c do zastanowienia si~ nad rozwi~zaniami altematywnymi 
- to wszystko prowadzi do powstania z pozoru tylko zwartych i logicznych kon
strukcji myslowych,,110. 

110 W. Szymanski, rec. I.P. Rusanova ... , "Archeologia Polski", 42: 1-2(1997), s. 301. 


