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Paweł Szczepanik

Choroba jako kara za wystąpienie przeciw bogom. Przykłady z przedchrześcijańskiej Słowiańszczyzny

Paweł Szczepanik
Instytut Archeologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Choroba jako kara za wystąpienie przeciw bogom. 
Przykłady z przedchrześcijańskiej Słowiańszczyzny

Postrzeganie choroby jako wyniku działalności postaci o charakterze transcen-
dentnym – boskim, demonicznym, mitycznym itd., o wszelkich możliwych 
waloryzacjach i funkcjach, związanych z niemal każdym aspektem ludzkie-
go życia, jest zjawiskiem powszechnie występującym w praktycznie każdej 
kulturze o charakterze tradycyjnym, niezależnie od chronologii [Brzeziński 
1988: 134]. Podobne przeświadczenie miało być również charakterystyczne 
dla kultury ludowej Słowian, a przekazy takie zostały zebrane już w jednym 
z najstarszych opracowań słowiańskiej medycyny ludowej. Według Henryka 
Biegeleisena najważniejsze przyczyny chorób, które podają włościanie, to nic 
innego jak: „dopust boży, nasłanie złego ducha, przekleństwa, czary, uroki”  
[Biegeleisen 1929: 1]. 

Porównywalne informacje odnoszące się do pochodzenia wszelakich do-
legliwości podaje również Kazimierz Moszyński, podkreślając jednak, że po-
wszechność takich przeświadczeń u Germanów, Finów i Bułgarów, u Słowian 
miałaby dotyczyć jedynie części chorób [Moszyński 1934: 186–195]. To właśnie 
działanie demonów, niejednokrotnie pochodzących jeszcze z czasów przed-
chrześcijańskich, obok działania szeroko rozumianej grupy czarowników mia-
łaby być przyczyną większości chorób, dopiero kolejnym źródłem chorób mia-
łaby być zaś wola boska [Marczewska 2012: 85]. 

Analogiczne przekonania wydają się również powszechne w okresie śre-
dniowiecza, i to nie tylko wśród ludu, ale także wśród uczonych teologów. Do-
prowadziły one wręcz do stworzenia tak zwanej jatroteologii – teorii, według 
której choroba i uzdrowienie zależne są tylko od woli Boskiej, a człowiek może 
uzyskać uzdrowienie tylko dzięki pokucie i wstawiennictwu świętych [Kracik 
2012: 106]. Jak widać, przyczyny powstawanie chorób, w ujęciu pozamedycz-
nym, są niezwykle złożone i, co ciekawe, mogą być wywołane zarówno przez 
postacie waloryzowane negatywnie, jak i związane z wolą boską. 

Problem, jakim chciałbym zająć się w tym niewielkim szkicu, to możliwość 
określenia przyczyn chorób w kontekście kultury wczesnośredniowiecznych 
Słowian i związane z nim zasadnicze pytanie: czy choroby w tym kontekście 
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kulturowym były uznawane za swoistą karę boską czy też nie? Oczywiście 
w literaturze przedmiotu niejednokrotnie podaje się informacje na temat de-
monologicznego podłoża występujących chorób, jednak podstawy źródłowe dla 
takich rozważań wykorzystują przed wszystkim komparatystyczny materiał 
etnograficzny, a nie teksty źródłowe pochodzące bezpośrednio z okresu wcze-
snego średniowiecza. Takie podejście jest oczywiście wynikiem bardzo nikłej 
bazy źródłowej dla czasów przed przyjęciem chrześcijaństwa.

Tymczasem już w jednym z najstarszych źródeł dotyczących religijności 
Słowian, spisanym przez Prokopa z Cezarei, a zatytułowanym Wojny Gockie, 
czytamy: 

Uważają bowiem, że jeden tylko bóg, twórca błyskawicy, jest 
panem całego świata i składają mu w ofierze woły i wszystkie inne 
zwierzęta ofiarne. O przeznaczeniu nic nie wiedzą ani nie przyznają 
mu żadnej roli w życiu ludzkim, lecz kiedy śmierć im zajrzy 
w oczy, czy to w chorobie, czy na wojnie, ślubują wówczas, że jeśli 
jej unikną, złożą bogu natychmiast ofiarę w zamian za ocalone 
życie, a uniknąwszy, składają ją, jak przyobiecali, i są przekonani, 
że kupili sobie ocalenie za tę właśnie ofiarę [podkr. P.S.]  
[Labuda 1999: 170]. 

Fragment ten, spisany przez bizantyjskiego historyka w VI wieku, przy 
okazji opisu wojen prowadzonych przez jego patrona [Szyjewski 2003: 44], 
przynosi niezwykle cenną wzmiankę dotyczącą chorób i leczenia ówczesnych 
Słowian. Pomimo że jest to passus powszechnie znany i przytaczany w litera-
turze przedmiotu [Brückner 1985: 46; Gieysztor 2006: 109; Kowalik 2004: 147], 
rozpatruje się go przede wszystkim jako potwierdzenie nadrzędnego charakte-
ru bóstwa uranicznego, a także braku wierzeń dotyczących przeznaczenia [por. 
Szczepanik 2011: 24]. Dla tematu podejmowanego w tym szkicu najistotniejsze 
jest natomiast, że ofiara złożona bogu – twórcy błyskawicy, ma uchronić od 
śmierci, która może spotkać człowieka na wojnie lub, co szczególnie istotne – 
w tym miejscu może być wynikiem bliżej nieokreślonej, ale groźnej i śmier-
telnej choroby.

Wojna i choroba występują również w kolejnym dobrze znanym źródle, od-
noszącym się do przedchrześcijańskiej religii Słowian, a mianowicie w pocho-
dzącej z XII wieku kronice Rusi pod tytułem Powieść minionych lat. Interesujące 
nas dane znajdziemy w opisach zawierania pokojów po wojnach z Grekami. 
W pierwszym z nich, pod rokiem 907, czytamy:
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Tak więc car Leon z Aleksandrem zawarli pokój z Olegiem, przystali 
na dań i złożyli między sobą przysięgę: sami całowali krzyż, a Olega 
i jego mężów wezwali do przysięgi wedle zakonu ruskiego, ci klęli 
się na oręż swój i na Peruna, boga swojego, i na Wołosa, boga bydła, 
i utwierdzili pokój [PML 1968: 233]. 

W kolejnej ugodzie z roku 945 tekst przysięgi został już nieco zmodyfikowany: 

Wielki kniaź nasz, Igor, i kniaziowie i bojarzy jego, i wszyscy 
ludzie ruscy posłali nas do Romana, Konstantyna i Stefana, 
do wielkich carów greckich, by zawrzeć przyjaźń z samymi 
carami, ze wszystkim bojarstwem i ze wszystkimi ludźmi 
greckimi na wszystkie lata, pokąd świeci słońce i wszystek 
świat stoi. A ktokolwiek ze strony ruskiej zechce zerwać taką 
przyjaźń, to niech ci, co przyjęli chrzest, przyjmą zemstę od Boga 
wszechmogącego, osądzeni na potępienie wieczne; ci zaś, którzy nie 
są ochrzczeni, niech nie mają pomocy ani od Boga, ani od Peruna, 
niech ich własne tarcze nie chronią i niech zginą od mieczów 
swoich, od strzał i innego oręża swojego, i niech będą niewolnikami 
na wieki w życiu przyszłym [PML 1968: 245].

W ugodzie z roku 971, spisanej pomiędzy kniaziem ruskim, Światosławem, 
i Sweneldem a Janem, carem greckim, znajdziemy zaś informacje bezpośrednio 
nas interesujące, mówiące o bardzo specyficznej chorobie: 

Jako więc przysięgałem carom greckim, a ze mną bojarzy i Ruś 
wszystka, zachowamy tę sprawiedliwą umowę. Jeśli zaś tego, cośmy 
powiedzieli, nie zachowamy, niech ja i ci, co są ze mną i pode mną, 
mamy klątwę od boga, w którego wierzymy – Peruna i Wołosa, 
boga bydła, i niech będziemy żółci jako złoto, i swoim orężem niech 
posiekani będziemy [PML 1968: 263].

Warto zaznaczyć, że przedstawione teksty przysiąg nie są 

świadectwem pochodzącym z zewnątrz, na przykład od 
rzymskiego historyka lub chrześcijańskiego kronikarza piszącego 
o barbarzyńskich ludach, ani świadectwem ex post, takim jak 
sporządzona na polecenie chrześcijańskiego władcy kodyfikacja  
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(a zarazem modyfikacja) tradycji prawnej epoki.  
Przytoczone roty przysiąg są dosłownym, przepuszczonym jedynie 
przez filtr przekładu, zapisem tekstów, które w X w. recytowała 
pogańska Ruś [Modzelewski 2005: 111]. 

Według Karola Modzelewskiego jest to dla „historyka okazja wyjątkowa: 
niepiśmienna kultura barbarzyńców przemówiła własnym głosem i pozosta-
wiła nam świadectwo o sobie samej. Powinniśmy wczytać się uważnie w każ-
de słowo tego źródła” [Modzelewski 2005: 111]. Spróbujmy więc przeprowadzić 
owo „wczytanie się w każde słowo”.

Starsza wersja przysięgi, w której pojawia się jedynie Perun i Bóg chrze-
ścijan, informuje nas o karze w postaci śmierci od własnego oręża, która ma 
dosięgnąć krzywoprzysięzców. O ile taka kara, mająca dosiąc wojowników ła-
miących przysięgę, nie budzi większych wątpliwości, o tyle druga klątwa, po-
legająca na „wyzłoceniu”, która pojawia się w najmłodszym i najbardziej roz-
budowanym zapisie tekstu przysięgi – w wersji oryginalnej zapisana jako: „da 
budiem zoloty jako zoloto” – wymaga przynajmniej kilku słów komentarza 
[Gieysztor 2006: 139].

Roman Jakobson widzi w pojawiającym się w tym kontekście „złocie” znak 
choroby związanej z zżółknięciem [Jakobson 1985: 37–38] – ros. zolotucha, któ-
ra to jest terminem określającym skrofuły, czyli zołzy [Gieysztor 2006: 139]. 
Według Borysa Uspieńskiego związek złota z chorobą może mieć charakter 
wtórny, okazujący ogólny związek Welesa z chorobami i leczeniem [Uspieński 
1985: 98, przyp. 55]. Jedna z nazw chorób związanych z tym bóstwem to volo-
sen’; określa ona właśnie zolotuchę – skrofulozę. Co ciekawe, nazwa ziela, które 
leczy chorobę volos i usowi, to z kolei również zolotucha, zaś leczenie skrofulozy 
i żółtaczki, a także ospy i innych chorób odbywa się w medycynie ludowej przy 
użyciu złota [Uspieński 1985: 106].

Te przeciwstawne kompetencje Wołosa, związanego z jednej strony z cho-
robą / śmiercią, z drugiej zaś z leczeniem / narodzinami, widoczne są w bar-
dzo licznym etnograficznym materiale wschodniosłowiańskim [por. Uspień-
ski 1985: 102–110]. Natomiast złoto będące zmaterializowaną esencją bogactwa 
pochodzącego ze świata pozagrobowego, który jest, jak wiemy, domeną Welesa 
/ Wołosa, ma powszechne wykorzystanie w medycynie ludowej, gdzie na po-
rządku dziennym jest mycie, i / lub picie, wody, w której znajdowało się zło-
to, w celach leczniczych [Uspieński 1985: 99], zaś rytualne „mycie się ze złota 
lub srebra (dla bogactwa i zdrowia) mogło się odbywać w Wielki Czwartek, to 
jest w dzień wyraźnie związany z kultem Wołosa” [Uspieński 1985: 100]. Na-
leży w tym miejscu zwrócić uwagę na funkcjonujące do dziś przekonanie, do-
tyczące leczenia jęczmienia poprzez pocieranie złotą obrączką [Stomma 2002: 
192]. Kazimierz Moszyński zanotował natomiast niezwykle interesujący tekst 
zamawiania choroby zwanej zołotnikiem: 
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Zołotniku – zołotniczku, siądźże sobie na krzesełeczku, gdzie cię 
matka urodziła… Jakiż ty jesteś? Czyś ty [sc. powstał] z mowy, czy 
ze spojrzenia, czy ze śmiechu, czy ze spotkania, czyś ty kostny, 
czy żylny, czy z wiatru – dość już tobie chodzić, kości łamać, krew 
rozpalać, w żywocie zalegać, w boki kłuć, pod serce się obracać. 
Siądź że sobie, uspokój się, roztocz się jak ziarenko maku! Jaż ciebie 
o to proszę, ja cię błagam, ja cię przekonywam, ja cię namawiam 
i do nóżek twoich padam. Siądźżeż ty na złotem krześle, na 
swojem miejscu, gdzie cię matka porodziła, gdzie ci Bóg kazał 
przebywać [podkr. P.S.] [Moszyński 1934: 239]. 

Nie przystępując do analizy wszystkich elementów składowych tego bar-
dzo ciekawego tekstu, warto zwrócić uwagę na fakt, że pojawiające się tutaj 
„złote krzesło”, będące „swojem miejscem” – naturalnym miejscem przeby-
wania Zołotnika – wydaje się niczym innym jak echem złotego tronu Wele-
sa, na którym ma on, według słowiańskiej kosmologii, zasiadać w korzeniach 
Drzewa Kosmicznego, jako suweren świata pozagrobowego [Szyjewski 2003: 
53]. Warto również zaznaczyć, że w tekście tego zamawiania choroba zostaje 
spersonalizowana – zyskuje cechy osobowe tak dalece metaforyczne, jak po-
siadanie matki (!).

Nie wchodząc, z racji właściwego tematu prowadzonych rozważań, w po-
głębioną analizę powiązań pomiędzy złotem, chorobami, leczeniem a światem 
pozagrobowym, którego opiekunem był Weles – Wołos, a które zostały dosko-
nale udokumentowane przez Borysa Uspieńskiego [Uśpieński 1985: 90–124], 
należy zaznaczyć, że w przytoczonych tekstach latopisu znajdujemy nad wyraz 
klarowną informację, iż karą za niewywiązanie się z przysięgi i / lub krzywo-
przysięstwo są konkretne rodzaje chorób: skrofulozy i zołzy – gruźlica wę-
złów chłonnych i żółtaczka, które mogą być chorobami wyjątkowo bolesnymi,  
a w okresie wczesnego średniowiecza bywały śmiertelne [Gieysztor 2006: 139]. 

Warto również zwrócić uwagę na wężowo-smoczy charakter Welesa i ob-
jawy wyżej wymienionych chorób, widoczne w postaci bardzo mocno roz-
budowanych zmian skórnych, wywołanych przez gruźlicę skóry – skrofuły1, 
która mogła być utożsamiana właśnie z łuskami pokrywającymi ciało mi-
tycznych gadów. Możemy zatem zakładać, że choroba nałożona przez bóstwo  

1  Przy okazji rozważań nad skrofułami należy zaznaczyć, że dolegliwość ta, z racji 
żółknięcia skóry, była w średniowiecznej Europie Zachodniej (Francja, Anglia) nazywana 
chorobą królewską [Pysiak 2000: 508–509] – the King’s Evil, którą, co ciekawe, mogło uleczyć 
dotknięcie królewskich dłoni [por. Barlow 1980; Bloch 1998].
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o chtonicznej, wężokształtnej postaci [por. Toporow 1977: 139; Tomiccy 1975: 34; 
Lyle 2009: 149] objawiała się właśnie poprzez fizyczne „upodobnienie” chorego 
do sprawcy choroby. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że patologiczne zmiany 
w ciele chorego były również jedną z głównych podstaw do posądzenia danego 
człowieka o wampiryzm [Stanaszek 2016: 101].

Jak widać, kara za krzywoprzysięstwo była niezwykle sroga, przejdźmy jed-
nak do drugiego tekstu ukazującego chorobę jako karę za naruszenie innych 
norm i praw boskich, który odnosi się do rzeczywistości kulturowej XII-wiecz-
nego Połabia, a konkretnie Gardźca i głównej książęcej świątyni rugijskiej 
[Banaszkiewicz 1996: 80]. W grodzie tym miały znajdować się trzy świątynie, 
w których przechowywane były posągi bóstw: odpowiednio Rugiewita, Pore-
wita i Porenuta, obdarzone ogromną mocą sprawczą, którą potwierdza między 
innymi interesujący nas w tym miejscu passus, znajdujący się w Gesta Danorum 
Saxa Gramatyka: 

Nic dziwnego, że siłą tamtych bóstw byli przestraszeni, bo 
pamiętali kary od nich zadawane z powodu hańby. Kiedykolwiek 
mężczyzna z kobietą w ich ogrodzie obcując cieleśnie, za 
przykładem psów zwykli się łączyć, nie mogli się z tej pozycji od 
siebie oderwać, wtedy oboje, na drągu z obu stron wywieszeni, 
niezwykłym tym splotem śmieszny na widok ludowi przedstawiali. 
Dzięki ohydzie tego cudu wśród prostaków kult ku posągom 
wzmocnił się i godne jest tamtych mężów zachowanie, którzy 
demonów byli sztuczkami omamieni  
[Saxo XIV: 39, 43; za: Janik 2010: 196]. 

Tekst ten, będący dziełem chrześcijańskiego kronikarza, ukazuje aktyw-
ny charakter posągów z Gardźca i odmawia im przy tym jednocześnie cech 
boskości, określając posągi mianem demonów. Pojawiające się w literaturze 
przedmiotu interpretacje tego fragmentu dotyczą przede wszystkim możli-
wości przypisania kompetencji związanych ze sferą seksualności któremuś 
z trójki rugijskich bóstw. Najczęściej pojawia się połączenie kompetencji wo-
jennych – unaocznionych poprzez osiem mieczy, stanowiących wyposażenie 
bóstwa, a mających być główną domeną Rugiewita, z kompetencjami seksu-
alnymi [Gieysztor 2006: 131]. Na związek tego bóstwa ze sferą płodności mogą 
wskazywać również jaskółki, które miały zbudować gniazdo poniżej wąsów 
posągu. To z kolei wywoływało wśród Duńczyków śmieszność w kontekście 
pokrycia posągu ptasimi odchodami [Gieysztor 2006: 131]. 

Niestety z treści samego tekstu nie wynika jasno, od którego z bóstw po-
chodzi kara za niewłaściwe zachowanie seksualne. To właśnie geneza owych 
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norm seksualnych u wczesnośredniowiecznych Słowian stała się przedmiotem 
niezwykle ciekawych badań Michała Janika [Janik 2010]. Normy te, według Jac-
ka Banaszkiewicza, stanowią zaś niezbędny element każdej „wspólnoty, która 
chce przekroczyć próg cywilizacyjnego zaawansowania” [Banaszkiewicz 2002: 
127]; możemy go rozumieć jako próg tworzenia się organizmów państwowych. 

Z perspektywy naszych rozważań najbardziej interesujące jest, że za wy-
kroczenie przeciw normom boskim należy się kara w postaci choroby okre-
ślanej mianem waginizmu lub pochwicy. Co ciekawe, zaburzenie to, unie-
możliwiające immisio penis, według seksuologów występuje szczególnie często 
z powodu lęku wywołanego przez „ortodoksyjne wychowanie religijne” i może 
być wynikiem świadomego łamania religijnych, powszechnie wyuczonych, 
norm zachowania [Janik 2010: 198; por. Jarząbek-Bielecka, Pisarska-Krawczyk, 
Kedzia, Mizgier, Friebe 2016: 559–560]. W moim przekonaniu zakazy te doty-
czą jednak nie tyle niewłaściwej pozycji seksualnej, co miejsca samego aktu. To 
zbezczeszczenie sacrum, związanego z otoczeniem świątyń, miało skutkować 
pohańbieniem polegającym na wystawieniu kochanków w tej krępującej pozycji 
na widok publiczny. Kara ta może zaś wynikać z surowego zakazu związanego 
z przebywaniem w otoczeniu posągu bóstwa, który, jak wiemy, w przypadku 
Arkony był obdarzony tak wielką czcią, że kapłan przebywający w jego obec-
ności wstrzymywał oddech [Gieysztor 2006: 121–125].

Podobne zakazy dotyczyły gaju Prowego, do którego wstęp mieli jedynie 
ludzie pragnący złożyć ofiarę, lub szukających zagrożenie przed śmiertelnym 
zagrożeniem [por. Słupecki 2000: 42–44]. Wydaje się zatem, że kara za akt sek-
sualny, choćby tylko w pobliżu świątyni, musiała być sroga. A forma choroby, 
odwołującej się wprost do naturalnego świata zwierząt, dodatkowo uderzała 
w ukaranych, nieszanujących kulturowych norm świata ludzkiego, poniekąd 
ich odczłowieczając.

Zasadniczo te dwa teksty wyczerpują korpus źródeł pisanych odnoszących 
się bezpośrednio do chorób jako następstwa wystąpienia przeciw normom 
religijno-społecznym, nad którymi pieczę sprawowały konkretne bóstwa. 
Nie posiadamy jednak żadnych informacji pozwalających zakładać, że wśród 
wczesnośredniowiecznych Słowian istniało przeświadczenie o występowaniu 
wszystkich chorób jako swoistego boskiego dopustu. Takie podejście wydaje się 
charakterystyczne dopiero dla średniowiecznego chrześcijaństwa, gdyż wiąza-
ło się z ideą grzechu, zasadniczo nieznaną w kulturach przedchrześcijańskich. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że również w materiale skandynawskim, 
czyli najczęściej przywoływanym tle porównawczym dla Słowiańszczyzny, 
brak danych źródłowych w tym zakresie, choć pojawia się bardzo duża liczba 
pojedynczych wzmianek na temat samych chorób i ich leczenia w kontekście 
mitologicznym [por. Gardeła 2008].
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Należy zatem uznać za niezwykle cenne zapis ruskiego latopisu, przeka-
zujący nam dane o karze w formie skrofulozy-zołzy, bądź żółtaczki, mającej 
spaść na krzywoprzysięzców, a także passus z kroniki Saxa Gramatyka, uka-
zujący normy zachowań seksualnych i karę w postaci waginizmu-pochwicy, 
którą nakładało konkretne bóstwo / bóstwa (?) za ich przekroczenie. Choroby 
stanowiły więc swoistą karę za przekroczenie bardzo ważnych norm społecz-
nych, nad którymi pieczę sprawowały bóstwa związane zarówno ze sferą chto-
niczną, jak i uraniczną.

Na zakończenie chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na wciąż niewyczerpany 
potencjał interpretacyjny, jaki płynie z analizy, wydawałoby się, powszechnie 
znanych i przepracowanych ze wszystkich stron źródeł, odnoszących się do re-
ligii przedchrześcijańskiej słowiańszczyzny. To pokazuje, że słowa Aleksandra 
Brücknera, które określały omówiony wyżej fragment kroniki Saxa Gramaty-
ka jako „bezdennie głupią anegdotę komiwojażerską odnoszącą rzeczy psie do 
ludzi” [Brückner 1985: 200], dalece nie przystają do dzisiejszych rozważań na 
temat wczesnośredniowiecznej rzeczywistości. 
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Streszczenie

Przeświadczenie, że choroba to kara za różnorakie wykroczenia przeciw pra-
wom i normom boskim, jest charakterystyczne dla ogromnej liczby kultur typu 
tradycyjnego, w tym również słowiańskiej kultury ludowej. Podobnie rzecz się 
ma również w przypadku religijności pogańskich Słowian, znanej z nielicznych 
źródeł pisanych. W niniejszych tekście została dokonana prezentacja i inter-
pretacja dwóch źródeł. Pierwsze odnosi się do terenów Słowiańszczyzny Połab-
skiej – Gesta Danorum Saxa Gramatyka, drugie do Słowiańszczyzny Wschod-
niej – Powieść minionych lat. W tekstach tych znajdziemy informacje na temat 
osobliwych chorób, które miały dosięgać na terenie Rusi krzywoprzysięzców, 
zaś na terenie Rugii osoby łamiące normy seksualne. 

Słowa kluczowe: religia Słowian, źródła wczesnośredniowieczne, Weles, złoto, 
przysięga, normy seksualne, choroby, pochwica, skrofuloza

The disease as a punishment for the  
occurrence against the gods. Examples from 

pre-Christian Slavonic territories

The beliefs that the disease is a punishment for various offenses against the 
laws and divine norms are characteristic of the vast number of traditional cul-
tures, including the Slavic folk culture. The same information we can find in 
few written sources refer to pre-christian religion of Slavs. In this text, I was 
presented, and try to interpreted, two written sources. The first refers to the 
territory of the Polabian Slavs – Gesta Danorum written by Saxo Gramaticus, the 
second refers to the Eastern Slavs – Powieść minionych lat (Primary Chronicle).  
In these two texts we can find information about the strange diseases. On the 
Rus the specific diseases were destined for perjurers, and on Rügen were des-
tined for people’s which break sexual standards.

Key words: Slavic religion, early medieval sources, Weles, gold, oath, sexual 
norms, diseases, vaginismus, scrofula
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