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Problematyka badania religijności pogańskich Słowian, posiada już bardzo 

rozbudowaną literaturę. Wciąż jednak największym problemem jawi się 

ubogość bezpośrednich źródeł odnoszących się do tej sfery życia człowieka. Już 

Vatroslav Jagić, chorwacki współtwórca slawistyki „był gotów oddać całe piśmien-

nictwo naukowe w sprawie mitologii słowiańskiej w zamian za kilka nowych 

i pewnych tekstów na tenże temat”1. Dlatego też, pomimo faktu iż nieliczne 

nowe źródła dotyczące religii Słowian ukazują światło dzienne2 nie powinniśmy 

1 V. Jagić, Zur slavischen Mythologie, „Archiv für slavische Philologie” 1920, t. 37, 

s. 492, [za:] A. Gieysztor, Mitologia Słowian, wstęp K. Modzelewski, posł. L.P. Słupecki, 

oprac. A. Pieniądz, Warszawa 2006, s. 44 – 45.
2 Przykładem takiego źródła jest Gesta Regum Anglorum napisana przez Williama 

z Malmesbury w XII wieku. Źródło to dopiero niedawno zostało odkryte i zinterpreto-

wane przez badaczy zajmujących się religią Słowian. L.P. Słupecki, R. Zaroff, William of 

Malmesbury on Pagan Slavic Oracles: New Sources for Slavic Paganism and its two Inter-

pretations, „Studia Mythologica Slavica” t. II, 1999, s. 9 – 20; L.P. Słupecki, William z Mal-

mesbury o wyroczniach słowiańskich, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” 2004 

CLXX, s. 251 – 258. Kolejnym przykładem nowo „odkrytego” źródła może być Quomodo 

zabulus in scemate region seipsum ydalatris ostendebat, wchodzącego w skład Herberti 

turrium sardiniae archiepiscopi De miraculis libri tres por. M. Łuczyński, Zapomniane 

źródło do dziejów pogaństwa Zachodnich Słowian, „Almanach Historyczny” 2009, t. XI, 

s. 139 – 148.
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raczej naszych naukowych nadziei budować na tak kruchych i życzeniowych 

podstawach.

Wydaje się zatem, że musimy skupić się na analizie źródeł już dostępnych 

i próbie rozpatrywania ich w szerszym komparatystycznym kontekście, który 

w moim przekonaniu pozwala na właściwe zrozumienie wymowy tychże źródeł. 

Warto również zwracać uwagę na szczegóły, które bardzo często były pomijane 

z uwagi na ich jakoby drugoplanowy charakter.

Przykładem takiego źródła, doskonale znanego badaczom religii pogańskich 

Słowian jest Gesta Danourm spisana przez Saxo Gramatyka. W tej kronice Danii, 

opisane są wydarzenia od początków VII do końca XII wieku, w której pojawiają 

się liczne wzmianki dotyczą kultury Słowian. Dla naszych rozważań najważniejszy 

jest fragment dotyczący kultu pogańskiego w Arkonie na Rugii. Ustęp ten stanowi 

najdłuższe znane źródło pisane opisujące religię pogańskich Połabian. Co ważne 

wydarzenia i opisy przedstawione w kronice stanowią zapis wydarzeń odbywają-

cych się za życia kronikarza, który korzystał z relacji naocznych świadków.

Oczywiście z racji charakteru niniejszego tekstu nie czasu i miejsce na pre-

zentowanie całego opisu świątyni arkońskiej i odbywających się tam obrzędów 

co zostało już w literaturze przedmiotu zrobione3. Skupimy się tylko na jednym 

fragmencie pomijanym w większości analiz religioznawczych dotyczących 

kompetencji Świętowita. Zapis ten dotyczy nocnych konnych wypraw w jakie 

miało wyruszać bóstwo na swoim wierzchowcu4. Zacytujmy więc ten fragment 

w tłumaczeniu Gerarda Labudy:

Bóstwo to miało także inne świątynie w wielu miejscach, którymi opie-

kowali się kapłani prawie równej zażywający czci, ale mniejszej władzy. 

Oprócz tego posiadało ono osobnego konia białej maści, wyrywanie 

3 A. Gieysztor, Mitologia Słowian…, s. 118 – 123.
4 Praeterea peculiarem albi coloris equum titulo possidebat, cuius iubae aut caudae 

pilos convellere nefarium ducebatur. Hunc soli sacerdoti pascendi insidendique ius erat, ne 

divini animalis usus, quo frequentior, hoc vilior haberetur. In hoc equo opinione Rugiae 

Suantovitus (id simulacro vocabulum erat) adversum sacrorum suorum hostes bella gerere 

credebatur. Cuius rei praecipuum argumentum exstabat, quod is nocturno tempore stabulo 

insistens adeo plerumque mane sudore ac luto respersus videbatur, tamquam ab exercita-

tione veniendo magnorum itinerum spatial percurrisset Saxonis Grammatici XIV, 39.
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włosów z jego grzywy lub ogona uważano za czyn bezbożny. Jedynie 

kapłanowi było wolno zadawać mu obrok i dosiadać go, aby przez czę-

ste używanie koń nie stał się pospolity. Na tym koniu, jak wierzono 

powszechnie na Rugii, Świętowit – tak było na imię bóstwu – prowa-

dził bój przeciw wrogom swej świętości. A jako widoczny na to dowód 

przytaczano to, że ów koń, chociaż w nocnej porze znajdował się w stajni, 

rano zwykle był pokryty potem i błotem, jak gdyby z nocnych wracając 

ćwiczeń, przebiegał wielkie przestrzenie5.

Już z pobieżnej analizy tej krótkiej wzmianki jesteśmy w stanie wyciągnąć 

bardzo interesujące wnioski. Po pierwsze Świętowit posiadał wierzchowca białej 

maści, który był nie tyle symbolem bóstwa, co jego atrybutem i pomocnikiem 

w nocnych wyprawach, który był dosiadany przez samego boga. Taka sytuacja 

z kolei daje nam podstawy do twierdzenia, że pogańscy Połabianie nie byli 

wyznawcami prymitywnej idolatrii6, i poza czcią jaką doznawał arkoński posąg, 

Rugianie wierzyli również w niematerialną, transcendentną postać boga, który 

to miał stawać do walki z wrogami własnej czci dosiadając białego konia. Na 

podobny trop interpretacyjny mogą prowadzić nas również informacje dotyczące 

koni należących do szczecińskiego Trzygława, czy Swarożyca w Radogoszczy. 

Gdzie konkretne bóstwa, a nie konie były obiektem czci. Analogiczną inter-

pretację możemy przeprowadzić na podstawie informacji zawartych w Kronice 

Inflanckiej opisującej między innymi losy cystersa Teodoryka, który uczestniczył 

w chrystianizacji Liwów. W Kronice czytamy:

Brata Teodoryka Liwowie z Torejdy zamierzali złożyć w ofierze swoim 

bogom, ponieważ jego plony były obfite, a na ich plonach zboża zniszczały 

wskutek deszczów i powodzi. Zebrano więc lud, aby przez wyrocznię 

5 G. Labuda, Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów 

źródłowych, Poznań 1999, s. 180.
6 Por. J. Banaszkiewicz, Zabić Boga! Saxo Gramatyk o niszczeniu przez Duńczyków 

w 1168 roku rugijskich świątyń Arkony i Gardźca. Povest’ Vremennych Let i historia zagłady 

Peruna za panowania Włodzimierza Wielkiego, [w:] Dawne elity. Słowo i gest, red. J. Axer, 

J. Olko, Warszawa 2005, s. 63 – 84; S. Rosik, Conversio Gentis Pomeranorum. Studium 

świadectwa o wydarzeniu (XII wiek), Wrocław 2010, s. 580 – 586.
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zbadać wolę bogów co do zamierzonej ofiary. Kładą włócznię, stąpa koń 

i za zrządzeniem stawia najpierw [tę] nogę, która przeznacza do życia. 

Modli się brat ustami, błogosławi ręką. Kapłan wyroczni uznaje, że to bóg 

chrześcijan usiadł na końskim grzbiecie i tak prowadzi nogę konia, aby 

ją pierwszą postawił. Dlatego należy przetrzeć grzbiet konia, aby ten bóg 

spadł. Gdy to uczyniono, a koń [znów] jak poprzednio postawił najpierw 

nogę życia, brat Teodory został zachowany przy życiu7. 

Jak czytamy w tym fragmencie zgodnie z wierzeniami pogańskimi to bóstwo 

bezpośrednio dosiadało konia, który miał następnie przekazać zgromadzonym 

wróżbę. Kapłan przecierając grzbiet konia miał na celu, unicestwienie chrze-

ścijańskiego sacrum i zapewnienie miejsca właściwemu w rozumieniu całej 

wspólnoty bóstwu.

Kolejną przesłanką informującą nas o wiele bardziej rozbudowanym spo-

sobie postrzegania rzeczywistości mitycznej, niż prosta idolatria, może skłonić 

nas kolejny passus zanotowany przez Saxo Gramatyka w którym czytamy, że 

Świętowit miał posiadać oprócz świątyni arkońskiej pełniącej pierwszoplanową 

rolę, również miejsca kultu o mniejszej randze8: „bóstwo to miało także inne 

świątynie w wielu miejscach, którymi opiekowali się kapłani prawie równej 

zażywający czci, ale mniejszej władzy”9. W takiej sytuacji więc Świętowit nie 

mógł być tożsamy z arkońskim posągiem, który był jednak obdarzony ogromną 

czcią, ponieważ posiadał zapewne wiele wizerunków znajdujących się we wspo-

mnianych pomniejszych świątyniach. Warto również pamiętać o miniaturowych 

idolach, które według niektórych badaczy miałyby być przedstawieniami „pod-

ręcznymi” przedstawieniami Świętowita właśnie10.

 7 Heinrici Chronicon Livoniae, I, 10 wyd. A. Bauer, Darmstadt 1959, s. 6 (tłum. za 

K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa…, s. 389).
 8 „Alia quoque fana compluribus in locis hoc numen habebat, quae per supparis 

dignitatis ac minoris potantiae flamines regebantur”, Saxonis Grammatici XIV, 39.
 9 G. Labuda, Słowiańszczyzna starożytna…, s. 180.
10 Za taką interpretacją opowiada się przede wszystkim Władysław Filipowiak. Por. 

W. Filipowiak, Słowiańskie wierzenia pogańskie u ujścia Odry, [w:] Wierzenia przedchrze-

ścijańskie na ziemiach polskich, red. M. Kwapiński, H. Paner, Gdańsk, s. 19 – 46; W. Filipo-

wiak, Taschen-Svantevit, [w:] Otto der Grosse. Magdebrurg und Europa, Bd. II. Katalog, 
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Wróćmy jednak do kwestii związanych z wojennymi wyprawami, które opi-

sane są w interesującym nas fragmencie, który jest jednym z nielicznych – jeśli 

nie jedynym – słowiańskim mitem sensu stricte gdzie obserwujemy wydarzenia, 

których uczestnikiem jest istota mityczna najwyższego rzędu w postaci bóstwa. 

O walecznym charakterze Świętowita mogą świadczyć również inne informacje 

zawarte w kronice, z której dowiadujemy się, że „bóstwo to miało wyznaczonych 

do służby 300 koni i tyluż jeźdźców na nich służbę odbywających”11.

Osobną kwestię podnoszoną w literaturze przedmiotu już wielokrotnie są 

praktyki wróżebne związane z wyprawami wojennymi do których również wyko-

rzystywany był wierzchowiec należący do Świętowita12. Musimy jednak pamię-

tać, że również w tym przypadku „to nie koń wskazywał kopytem przyszłość, 

lecz niewidzialny boski jeździec, który kierował krokami swojego konia”13. To 

bowiem koń poprzez wróżby wypowiada się w imieniu bóstwa co wydaje się być 

zjawiskiem powszechnym u ogółu ludów indoeuropejskich14. Na taki trop mogą 

prowadzić nas również informacje o niezwykle bogato zdobionych pozłacanych 

hrsg. M. Puhle, Mainz 2001, s. 100 – 101. Problematyka znaczenia i funkcji miniaturowych 

idoli wielotwarzowych daleko wykracza poza ramy tego tekstu por. P. Szczepanik, Wcze-

snośredniowieczne figurki wielotwarzowe z terenów basenu Morza Bałtyckiego – dowód 

kontaktów międzykulturowych czy uniwersalny fenomen?, „Archaeologia Historica Polona” 

t. 21 (w druku); K. Kajkowski, P. Szczepanik, The multi-faced so-called miniature idols from 

the Baltic Sea area, „Studia Mythologica Slavica” 2013, vol. 16, s. 55 – 86. Odmienną inter-

pretację tych przedmiotów w kontekście ich związku z kulturą skandynawską zapropo-

nował ostatnio B. Stanisławski, Jómswikingowie z Wolina-Jómsborga – studium archeolo-

giczne przenikania kultury skandynawskiej na ziemie polski, Wrocław 2013, s. 204 – 207 

(tam starsza literatura).
11 G. Labuda, Słowiańszczyzna starożytna…, s. 180.
12 L.P. Słupecki, Wyrocznie pogańskich Słowian, „Magazyn Historyczny Mówią Wieku” 

z. 12, 1991, s. 31 – 34; L.P. Słupecki, Wróżbiarstwo pogańskich Słowian, [w:] Słowianie i ich 

sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, red. M. Dulinicz, Warszawa–Lublin 2003, s. 78; por. 

A. Łukaszyk, Wierzchowce Bogów. Motyw konia w wierzeniach Słowian i Skandynawów, 

Szczecin 2012, s. 30 – 55 (tam starsza literatura).
13 K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004, s. 390.
14 A. Szyjewski, Religia Słowian, Kraków 2003, s. 144.
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i posrebrzanych siodłach należących do Trzygłowa15, które to swoim bogactwem 

miały zapewne unaoczniać boski charakter.

Wróćmy jednak do Świętowita, który odpowiedzialny jest za sfery życia zwią-

zane z urodzajem, obfitością, płodnością. Dla naszych rozważań najważniejsze 

wciąż pozostają militarne kompetencje bóstwa. Świętowit jawi się więc jako 

postać związana zarówno ze sferą urodzaju/płodności, przepowiedni jak i wojny. 

Można go w końcu rozpatrywać jako doskonały przykład solarnego herosa, 

odpowiedzialnego za płodność, wojnę i zwycięstwo16.

Wojenne kompetencje Świętowita są zaś szczególnie widoczne we wspo-

mniany wyżej passusie opisującym bóstwo które dosiadając białosza staje do 

walki z przeciwnikami swej czci. I to właśnie próba określenia tożsamości owego 

przeciwnika/przeciwników może okazać się bardzo istotna w zrozumieniu 

charakteru tej postaci. Wykorzystanie materiałów porównawczych pozwoli nam 

z kolei na możliwość identyfikacji tego adwersarza.

Analizując źródła indoeuropejskie dotyczące bóstw związanych z wszelakimi 

formami aktywności militarnej zauważymy wiele cech wspólnych opisujących 

charakter tychże postaci, związanych ze sferą solarną bądź uraniczną. Wzor-

cowym indoeuropejskim przykładem takiej postaci wydaje się być wedyjski 

Indra, którego można nazwać herosem par exelence. Na uwagę zwracają jego 

towarzysze, którymi są młodzi wojownicy zrzeszeni w bractwie – Marutowie, 

którzy są z kolei mitologicznym odpowiednikiem indoirańskich bractw młodych 

wojowników marya. Marutowie towarzyszyli Indrze w walce z Wrytrą i innymi 

demonami, co ważne bardzo często przedstawiani są właśnie jako wojownicy 

konni17.

Kluczem dla naszych rozważań jest zaś główny mit Indry, będący jednocze-

śnie jednym z najważniejszych mitów Rygwedy, opisujący jego zwycięski poje-

dynek kosmogoniczny stoczony z Wrytrą, olbrzymim smokiem, który uwięził 

15 Preterea et equum, qui dei Trigloi dicebatur, cives alere consueverunt. Nam et sella 

euis auro argento, prout deum deceret, ornata […] ab ydoloram pontifice servabatur, Vita 

Priefligensis, II, 11. Por. A. Gieysztor, Mitologia Słowian…, s. 151; K. Modzelewski, Barba-

rzyńska Europa…, s. 387.
16 Ibidem, s. 118.
17 A.M. Kempiński, Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich, Warszawa 2001, 

s. 278.
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wody w „wydrążeniu góry”18. Bóg/heros pokrzepiony somą powala węża przy 

pomocy wadźry (vajra), „pioruna” ukutego przez Twasztara (Tvastr), rozłupuje 

mu głowę i uwalnia wody, które płyną ku morzu jak ryczące krowy. Musimy 

również pamiętać, że Indra jest zarówno demiurgiem jak i bogiem płodności 

i urodzaju, personifikacją bujności życia, kosmicznej i biologicznej energii. Nie 

ustaje on w spożywaniu somy, jest archetypem sił rozrodczych, który uwalnia 

huragany, zsyła deszcze, rządzi wszelkimi rodzajami wilgoci19.

Musimy również pamiętać, że jednym ze sposobów wróżenia w kącinie 

arkońskiej było odczytywanie przyszłych losów z poziomu miodu/wina20 znajdu-

jącego się w bogato zdobionym rogu, będącym symbolem bóstwa21, co wydaje się 

po raz kolejny łączyć postać Świętowita z Indrą. Również w szczecińskiej kącinie 

Trzygława znajdowały się „rogi wielkie dzikich wołów, w złoto i drogie kamienie 

oprawione, do picia urządzone…”22.

Napoje alkoholowe wydają się więc być zazwyczaj właśnie domeną bóstw 

zwierzchnich, którzy to będąc suwerenami posiadali władzę nad atmosferą 

i burzami. Alkohol zaś pobudza energię i posiada cudowną moc, której pragną 

sami bogowie23. Doskonałym przykładem takiego bóstwa będącego suwerenem 

18 Por. Hymn 32. Do Inrdy, [w:] Hymny Rigwedy, przeł. wstęp i koment. F. Michalski, 

Wrocław 1971, s. 27 – 30.
19 M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych. T. I Od epoki kamiennej do misteriów 

eleuzyńskich, przeł. S. Tokarski, Warszawa 1988, s. 144 – 145.
20 Na temat identyfikacji trunku znajdującego się w rogu Świętowita por. K. Kajkow-

ski, Rola napojów alkoholowych w obrzędowości Słowian Nadbałtyckich, [w:] Barbarzyńcy 

u bram. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Wolin 5 – 7 

sierpnia 2011, red. M. Franz, Z. Pilarczyk, Toruń 2012, s. 268 – 269.
21 Róg wypełniony miodem (hydromellum), który służył przepowiedniom był rów-

nież symbolem bogini Fortuny znanej z kroniki Williama z Malmesbury. Por. przyp. 1; 

L.P. Słupecki, Wiliam z Malmesbury o wyroczniach słowiańskich, [w:] Ad fontem. O natu-

rze źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2004, s. 252. 
22 Herbord II, 32, tłum. za G. Labuda, Słowiańszczyzna starożytna…, s. 174. Na temat 

symbolicznego znaczenia rogu por. m.in. J. Woźny, Ikonografia kamiennych pomników 

pogańskich wierzeń, [w:] Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło histo-

ryczne, red. B. Gediga, W. Piotrowski, Biskupin–Wrocław 2008, s. 335 – 337.
23 A. Gieysztor, Mitologia Słowian…, s. 126.
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i zwierzchnikiem reszty bogów jest Odyn, będący właścicielem najlepszych 

miodów będących źródłem „mądrości i poezji”24.

Ten archetypiczny wizerunek boga pogromcy smoka, lubującego się 

w różnego rodzaju napojach alkoholowych znajduje zaś swój odpowiednik 

w większości kultur indoeuropejskich i nie tylko25. Konflikt pomiędzy herosem 

kulturowym, a smokiem znany jest również z europejskich kultur ludowych gdzie 

pogromcą smoka jest przedstawiany zazwyczaj konno św. Jerzy lub św. Eliasz26. 

Warto wspomnieć również o bohaterach poematów heroicznych z terenów Sło-

wiańszczyzny Wschodniej i Południowej. Najbardziej znanym z bohaterów jest 

z pewnością Ilja Muromiec, który po wypiciu magicznego napoju (alkoholu?) 

zyskuje niezwykłą siłę, która przynależy również jego rumakowi27. Kolejnym 

herosem jest Diuk Stefanowicz, któremu życie podczas walki ze smokiem trzy 

razy ratuje jego koń28. Z terenów Słowenii znamy z kolei bohatera o imieniu 

Kresnik – syna gromowładnego Peruna, który staje do zwycięskiej walki z wążo-

kształtną postacią chtoniczną w typie Welesa29.

Ci bohaterowie symbolicznie przejęli kompetencje przynależące pierwotnie 

do Peruna, którego przeciwnikiem jest Weles/Wołos30. Ten ostatni zaś w tradycji 

ludowej zastąpiony zostaje najczęściej przez diabła/smoka, który choć aktywnie 

uczestniczy w akcie kreacji zostaje strącony w podziemia, gdzie zostaje przy-

kuty łańcuchami do słupa – podstawy axis mundi – i przez cały rok próbuje 

ów łańcuch rozkuć, jego praca jest jednak niweczona w momencie uderzenia 

24 G. Dumézil, Bogowie Germanów…, s. 55.
25 M. Eliade, Historia wierzeń…, s. 145.
26 B.A. Uspieński, Kult św. Mikołaja na Rusi, przekł. E. Janus, M.R. Mayenowa, 

Z. Kozłowska, Lublin 1985, s. 57 – 67.
27 Ilja Muromiec, 10; 40, [w:] Byliny, wybrał, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył 

Marian Jakubiec, Warszawa 1955.
28 Diuk Stepanowicz, 169, [w:] Byliny, wybrał, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył 

Marian Jakubiec, Warszawa 1955.
29 M. Kropej, The Horse as a Cosmological Creature in the Slovene Mythopoetic Heri-

tage, „Studia Mythologica Slavica” 1998, t. I, s. 161 – 162.
30 V.V. Ivanov, V.N. Toporov, Issledovanija v oblasti slavjanskich drevnostej. Leksičeskie 

i frazeologićeskie voprosy rekonstrukcii tekstov, Moskva 1974, s. 45 – 46.



183Wojenne wyprawy Świętowita

pierwszego wiosennego grzmotu, który skuwa łańcuch na nowo, zapewniając 

światu spokój i obecny kształt31.

Pogromca wężokszatłtnego smoka, zapewnia tym samym funkcjonowanie 

świata uwalniając życiodajne wody. Ów związek pomiędzy końmi, lub bóstwami 

dosiadającymi koni, a sferą akwatyczną wydaje się być bardzo powszechny 

w materiałach indoeuropejskich. Oprócz wyżej wymienionych, warto zwrócić 

uwagę również na inne postacie mityczne związane z jednej strony z końmi, 

z drugiej zaś z wodą, a są wśród nich Posejdon, skandynawski Nennir, czy cel-

tyckie Waterkelpje32.

Nas jednak najbardziej interesować będzie związek konia z uranicznym 

herosem, który uwalnia uwięzione przez smoka wody. Jego zadanie odwołuje 

się wprost do mitu kosmogonicznego i musi być stale ponawiane, aby zapewnić 

trwanie obecnej formie świata. Być może to właśnie w ten sposób powinniśmy 

rozpatrywać wojenne wyprawy Świętowita, którego głównym przeciwnikiem 

był prawdopodobnie smok w wężokształtnej postaci, który zatrzymał w swym 

posiadaniu wody, będące podstawą urodzaju i dobrobytu. Celem nocnych, kon-

nych wypraw Świętowita było zatem w wymiarze ludzkim zapewnienie urodzaju 

i dużych plonów swoim wyznawcom, w wymiarze kosmicznym zaś zapewnienie 

istnienia światu. Według Eliadego wydaje się być prawdopodobne, że „w epoce 

starożytnej walka między Indrą a Wrytrą stanowiła mityczno-rytualny scena-

riusz świąt Nowego Roku, który zapewniał odnowę świata”33.

Być może również wyprawy wojenne trzystu konnych zbrojnych walczących 

pod sztandarami Świętowita należałoby rozpatrywać jako ziemską realizację 

mitu gdzie młodzi wojownicy pod dowództwem bóstwa walczą aby zapewnić 

trwanie rzeczywistości. Grupa tych wojowników wydaje się zaś z kolei być echem 

młodzieńczych bractw wojowników, wspomnianych wyżej stowarzyszeń w typie 

Marutów34. Możemy zatem wyobrazić sobie scenariusz mityczny, gdzie Świętowit 

na swym białym wierzchowcu, na czele armii trzystu zbrojnych staje do walki 

31 J. i R. Tomiccy, Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, Warszawa 1975, 

s. 34.
32 M. Kropej, The Horse as a Cosmological…, s. 153.
33 M. Eliade, Traktat o historii…, s. 146.
34 Por. Hymn 88. Do Marutów, [w:] Hymny Rigwedy, przeł. wstęp i koment. F. Michal-

ski, Wrocław 1971, s. 30 – 31.
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z siłami chaosu, którym przewodzi wężokształtny smok. Tak rozpatrywane 

kompetencje bóstwa łączyły by go zaś zarówno z drugą, jak i pierwszą i trzecią 

funkcją dumézilowskiej triady35. Choć wydaje się jego najważniejsze cechy 

pozwalają nam widzieć w tym bóstwie suwerena z pierwszej funkcji36. W sło-

wiańskim kontekście porównawczym najbliższą analogią jest zapewne Perun, 

którego Świętowit według Aleksandra Gieysztora miałby być jedną z hipostaz37. 

Zwierzchni charakter ma również wspominany już wyżej Odyn, który poza rolą 

suwerena i związku z alkoholem, odgrywa również ogromną rolę w wojennej 

sferze aktywności, ponieważ jest w stanie decydować o losach bitew38. Jak wiemy 

Odyn dosiadał też mitycznego ośmionogiego Sleipnira, najlepszego i najszyb-

szego z boskich koni, który potrafił latać, a także dostać się do krainy zmarłych39. 

Warto zwrócić uwagę, że mit o wędrówkach Odyna, przechodzi w kulturze ludo-

wej do demonologii, gdzie bóstwo najwyższego rzędu, zastąpione zostaje przez 

bliżej nieokreśloną postać demoniczną40. Z podobną sytuacją mamy być może 

do czynienia na gruncie kultury ludowej Słowian, gdzie powszechnie znany jest 

motyw zajeżdżania konia nocną jazdą przez demony41.

35 Por. m.in. J. Banaszkiewicz, O Dumézilu i jego badaniach – bardzo krótko, [w:] 

G. Dumézil, Bogowie Germanów. Szkice o kształtowaniu się religii skandynawskiej, przekł. 

A. Gronowska, red. J. Banaszkiewicz, Warszawa 2006, s. VII – XXVIII; A. Gieysztor, Mito-

logia Słowian…, s. 44 – 62; K. Kocjan, Georges’a Dumézila teoria trzech funkcji, [w:] D. 

Eribon, Na tropie Indoeuropejczyków. Z Georges’em Dumézilem rozmawia Dider Eribon, 

przeł. K. Kocjan, Warszawa 1996, s. VII – XV.
36 Krytyczna analiza pierwszej funkcji z dumézilowskiej triady została przeprowa-

dzona przez Woutera Beliera, The First Function: A Critical Analysis, [w:] Indo-European 

Religion after Dumézil. Journal of Indo-European Studiem. Monograph Series, nr 16, red. 

Edgar C. Polomé, Washington 1996, s. 37 – 71. W krajowej literaturze przedmiotu przegląd 

stanowisk krytycznych do teorii Dumézila przedstawił ostatnio D.A. Sikorski O długim 

trwaniu pewnej teorii – idea trypartycji u ludów indoeuropejskich Georgesa Dumézila 

w świetle krytyki, „Slavia Antiqua” t. LIII, s. 105 – 130.
37 A. Gieysztor, Mitologia Słowian…, s. 114 – 130. Problem ten daleko wykracza jednak 

poza ramy tego tekstu i będzie podjęty przez Autora w innym miejscu.
38 L.P. Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce Wikingów, Kraków 2003, s. 125.
39 Ibidem, s. 104.
40 L.P. Słupecki, Wojownicy i wilkołaki, Warszawa 1994, s. 105 – 106.
41 A. Gieysztor, Mitologia Słowian…, s. 129 – 130.
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Spróbujmy teraz przejść do drugiej części tekstu zaznaczonego w tytule, 

a mianowicie do materialnego przedstawienia tego mitu. W moim przekonaniu 

bowiem próba identyfikacji materialnych wytworów kultury, jest najbardziej 

obiecującą drogę do poznania religii pogańskich Słowian42. Oczywiście wszystkie 

takie interpretacje skazane są z założenia na większą lub mniejszą hipotetyczność 

i konstruktywistyczny charakter jednak to nie umniejsza w moim przekonaniu 

ogromnej roli jaką odgrywają.

Przykładem takiego przedmiotu jest znane w polskiej literaturze dzięki Mar-

kowi Duliniczowi naczynie ceramiczne pokryte rozbudowanym przedstawieniem 

narracyjnym odkryte w meklemburskiej miejscowości Wessentin, Kr. Lübz43. 

Naczynie to zarówno z racji swojej formy jak i technologii wykonania łączone jest 

z ceramiką typu Sukow i datowane jest dość szeroko na okres wczesnosłowiański 

VII – IX wiek. Niestety kontekst odkrycia naczynia jest słabo rozpoznany i wiążę 

się z obiektem, który określany jest mało precyzyjnie jako jama osadnicza.

Naczynie to jak zobaczymy pokryte jest bardzo ciekawym przedstawieniem, 

co jak wiemy jest sytuacją specyficzną ponieważ jak wiemy jedną z cech cha-

rakterystycznych ceramiki wczesnosłowiańskiej w ogóle jest brak zdobień44. 

Występowanie przedstawień narracyjnych powinniśmy zatem rozpatrywać 

w kategoriach wyjątkowości, zupełnie inaczej niż w okresach wcześniejszych 

gdzie pokrywanie naczyń przedstawieniami narracyjnymi o charakterze 

42 Por. m. in. P. Szczepanik, Przedmiot jako zapis porządku kosmologicznego Słowian 

Zachodnich. Analiza wybranych okuć pochewek noży, [w:] Życie codzienne przez pryzmat 

rzeczy. Kultura materialna średniowiecza w Polsce, red. P. Kucypera, S. Wadyl, Toruń 2010, 

s. 27 – 41; P. Szczepanik, Maski w kulturze pogańskich Słowian Zachodnich. Atrybut rytu-

alno-obrzędowy, czy fetysz religijny?, [w:] Barbarzyńcy u bram. Mare Integrnas. Studia nad 

dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Monografia oparta na materiałach z VI Międzyna-

rodowej Sesji Naukowej Dziejów Morza Bałtyckiego, Wolin 5 – 7 sierpnia 2011, red. 

M. Franz, Z. Pilarczyk, Toruń 2012, s. 104 – 121.
43 M. Dulinicz, Sztuka i mit. Przedstawienia narracyjne na wczesnosłowiańskich 

naczyniach, [w:] Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne, 

red. B. Gediga, W. Piotrowski, Biskupin-Wrocław 2008, s. 309 – 320.
44 M. Dulinicz, Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium 

archeologiczne, Warszawa 2001, s. 82.
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mitologicznym było zjawiskiem spotykanym bardzo często45. Naczynia, które 

moglibyśmy uznać za swoistą analogię odkryto w mazowieckim Wyszogrodzie 

i maklemburskim Rerik. W pierwszym przypadku na naczyniu przedstawiono 

bezgłowego jeźdźca dosiadającego konia/jelenia(?), nad postacią ukazano zaś 

trzy zygzakowate linie interpretowane jako przedstawienia błyskawic. Całość 

rytu ma zaś według badaczy ukazywać działającego Peruna46. W Rerik odkryto 

natomiast naczynie ozdobione przedstawieniem zwierzęcia, konia(?) z mocno 

wydłużoną szyją i silnie uwypukloną piersią. Nad zwierzęciem przedstawiono 

poziomą linię, od której schodzi pionowy zygzak – błyskawica(?)47.

Kolejną grupą zabytków archeologicznych, które moglibyśmy łączyć z intere-

sującym nas mitem są miniaturowe koniki wykonane ze stopów miedzi z zazna-

czonymi siodłami. Przykłady takich zabytków znamy z wczesnośredniowiecz-

nego Wolina, gdzie odkryto pozłacanego brązowego konika48, Brandenburga nad 

Havelą49 i być może Poznania50. Interpretacja wszystkich miniaturowych koni-

ków daleko wykracza poza zakres problemowy niniejszego tekstu51 jednak warto 

45 Por. H. van den Boom, Ceramika jako nośnik znaczenia: rozważania nad zdobnic-

twem ceramiki, [w:] Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej 

epoki żelaza w Europie Środkowej, red. B. Gediga, D. Piotrowska, Warszawa–Wrocław–

–Biskupin 2000, s. 183 – 198.
46 W. Szymański, W.A. Moszczyński, Ryt Perunowy (?) z Wyszogrodu, „Z otchłani 

wieków” r. 53, 1988, s. 144 – 145. Taka interpretacja może budzić jednak uzasadnione 

wątpliwości, jednak nie jest tematem niniejszego tekstu i zostanie przeprowadzona 

w innym miejscu.
47 F. Wietrzichowski, Zur Verbreitung und Entwicklung der Sukower Gruppe in Mec-

klenburg, „Bodendenkmalpflege in Mecklenburg” Jb. 1989, 1990, s. 59; M. Dulinicz, Sztuka 

i mit…, s. 315.
48 W. Filipowiak, Słowiańskie wierzenia pogańskie u ujścia Odry, [w:] Wierzenia 

przedchrześcijańskie na ziemiach polskich, red. M. Kwapiński, H. Paner, Gdańsk, s. 34.
49 J. Hermann, Wikinger und Slawen, Berlin 1982, s. 30.
50 O. Antkowska-Gorączniak, Zabawki i instrumenty muzyczne z najnowszych badań 

na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (stanowisko 9 i 10), [w:] Poznań we wczesnym średnio-

wieczu, t. 5, red. H. Koćka-Krenz, Poznań 2005, s. 206.
51 Por. K. Kajkowski, P. Szczepanik, Drobna plastyka figuralna wczesnośredniowiecz-

nych Pomorzan. Fenomen utylitarny czy symboliczny?, „Materiały Zachodniopomorskie. 

Nowa Seria”, t. 9 (w druku).
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zastanowić się czy w przypadku koników z zaznaczonymi siodłami nie mamy do 

czynienia z wizerunkami boskich koni, siodłach w kunsztownie zdobione siodła.

Skupmy się jednak na wyobrażeniu którym zostało pokryte naczynie z Wessen-

tin. Przedstawienie wykonane zapewne prostym rylcem w mokrej glinie i wciąż 

jest czytelne. Głównym elementem składowym jest jeździec na koniu. Rozpoznanie 

konia nie nastręcza trudności, został uchwycony niejako w galopie. Jeździec który 

go dosiada jest tylko naszkicowany lecz czytelny, ukazany jest z profilu o czym 

świadczyć może zaznaczone jedno oko, w ręku zaś trzyma wodze połączone ze 

schematycznie ukazanym ogłowiem. Za koniem wyryto rząd pionowych linii, 

nad nim podwójną linie falistą, przed nim zaś podwójną linię mocno skręcająca. 

Elementy pionowe interpretowane w literaturze przedmiotu są jako forma ogro-

dzenia lub linia drzew52, lub jako włócznie53. Według mnie elementy te możemy 

interpretować właśnie jako włócznie trzymane przez wojowników znajdujących 

się za koniem, linie poziome u góry przedstawiania zaś jako niebo.

Niezmiernie ciekawe możliwości interpretacyjne mogą być związane z krętą 

podwójna linia znajdujące się tuż przed jeźdźcem. Według Wietrzychowskiego54 

i Dulinicza55 element ten powinien być interpretowany jako rzeka lub droga/

ścieżka, choć drugi z wymienionych badaczy odrzuca jednocześnie możliwość 

interpretacji ryciny jako mapy56. W moim przekonaniu element ten zaś ukazuje 

w sposób schematyczny wężokształtnego smoka, postać która uwięziła/zamknęła 

wody. Największego wroga uranicznego bóstwa dosiadającego konia, który 

zostaje przez niego pokonany w cyklicznym pojedynku zapewniającym istnienie 

świata57.

Jeśli zgodzimy się na taką interpretację tego wyobrażenia to wysoce praw-

dopodobne, że mamy do czynienia z zobrazowaniem mitu opowiadającego 

o nocnych wyprawach Świętowita, który na swym koniu walczy z wrogami. 

W takiej sytuacji zaś przedstawienie narracyjne ukazane na naczyniu ceramicz-

nym z VII – IX wieku, może odpowiadać zapisom kroniki z wieku XII i ukazuje 

52 A. Łukaszyk, Wierzchowce Bogów…, s. 141.
53 M. Dulinicz, Sztuka i mit…, s. 314.
54 F. Wietrzichowski, Zur Verbreitung und…, s. 59.
55 M. Dulinicz, Sztuka i mit…, s. 314.
56 Ibidem.
57 A. Gieysztor, Mitologia Słowian…, s. 114.
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niezwykle trwały charakter przedchrześcijańskich wierzeń Słowian Północno-

-Zachodnich wpisujących się jednocześnie w schematy charakterystyczne dla 

całej wspólnoty indoeuropejskiej. Przykład ten jest również niezmiernie ważny 

z powodu roli jaką może odgrywać archeologia w poznaniu religii pogańskich, 

gdzie analiza nawet tak powszechnego materiału archeologicznego jakim cera-

mika naczyniowa może przynieść tak ciekawe rezultaty.

Ryc. 1 Naczynie z przedstawieniem narracyjnym, Wessentin, Kr. Lübz, 

Meklemburgia, Niemcy (wg M. Dulinicz, Sztuka i mit…, s. 313, ryc. 3:1)


