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Motto:
Ty, któremu świat nieznany
Ukazany jest we wszystkich jego widmowych kształtach,
Który widzisz zatrważającą nierealną scenę,
Gdy wyobraźnia unosi skrywającą kurtynę:
O Lęku, straszliwy Lęku!
Widzę, widzę cię blisko.
Znam twój szybki krok, twoje dzikie oko!
Zaczynam biec jak ty, jak ty uciekam w popłochu,
Bo, ach! co za Monstra ukazują się w twoim orszaku!
Któreż śmiertelne oko
Może znieść grozę ich olbrzymich kształtów?1

William Collins (1721-1759)

Wprowadzenie2

Uczucie lęku czy strachu było od zawsze powszechnie znane różnym kultu-
rom. Można wyodrębnić dwa rodzaje tego uczucia: jako przeżycie pierwot-
ne (które jest uczuciem złożonym i składa się z elementu intelektualnego, 

czyli poznawczego i elementu emocjonalnego) oraz jako przeżycie, w wyniku któ-
rego przedmiotowi lęku przypisuje się cechy zła, czyli wartość ujemną (Czeżowski 
1969, s. 176, 177). Strach w obu formach przejawia się lękiem, z jednej strony w sto-
sunku do zjawisk nieznanych (jak np. uderzenie pioruna), z drugiej natomiast – do 
zjawisk znanych, ale nie do końca „oswojonych” (np. niejednoznaczna symbolika 
amuletu). Fakt istnienia w każdym języku wielu określeń na różne postacie strachu, 
takich jak lęk, strach, groza, przerażenie, bojaźń, niepokój itp., jest dowodem na 
uniwersalność tego przeżycia. Każde z tych pojęć oznacza inną sytuację, która jest 
rezultatem zarówno działania specyficznego bodźca, jak i reakcji na ten bodziec. 
Pojęcia te dają ogólny obraz nie tylko przeżywającego lęk podmiotu, lecz także wy-
wołującego to uczucie przedmiotu (Kępiński 2002, s. 271). Lęk wypełniał zazwy-
czaj pustkę nieznanego niebezpieczeństwa obrazami własnej wyobraźni. Dlatego 
wyobraźnia ludzka wolała tę pustkę „wypełnić” różnymi demonami, nawet tymi 

1 Tekst za: Mitarski 2002, s. 336.
2 Niniejsza publikacja powstała na bazie pracy doktorskiej napisanej w Instytucie Archeologii Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, której promotorem był prof. dr hab. Jerzy Olczak.
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nieprzychylnymi człowiekowi, niż pozostawić ją nieznaną, a tym samym bardziej 
groźną i niepokojącą (Mitarski 2002, s. 309).

Lęk czy strach prawdopodobnie jest pierwszym i ostatnim doświadczeniem 
człowieka. Jest to sygnał tego, co ma nastąpić, swoista karta z propozycjami tego, co 
otoczenie może nam ofiarować (Kępiński 2002, s. 47), czyli inaczej mówiąc, wska-
zuje, jak może wyglądać nasze życie. „Strach ma wielkie oczy”, mówi przysłowie, 
bowiem świat widziany przez pryzmat lęku przybiera formy tajemnicze i groźne 
(Mitarski 2002, s. 310). Uczucie lęku rodziło się nie tylko wówczas, gdy dany sym-
bol oznaczał zbliżające się niebezpieczeństwo, lecz też wtedy, kiedy symbolu „od-
czytać” nie było można. Nazywano to lękiem nieznanego (Kępiński 2002, s. 47). 
Mimo paraliżu spowodowanego lękiem czy strachem z uczuciem tym próbowano 
walczyć. Ważną rolę w jego redukcji odgrywało przyzwyczajenie, ponieważ sytua-
cje niebezpieczne, powtarzające się stopniowo wytwarzały coraz słabszą reakcję lę-
kową, która w końcu zostawała całkowicie wyeliminowana (Kępiński 2002, s. 243).

Metafory zawarte w mitach i legendach uwidoczniały lęki ludzkie poprzez czas, 
przestrzeń i sytuacje społeczne, w których człowiek stawał się ich ofiarą. Przypo-
wieść o sierocie porzuconej w lesie, narażonej na nieznane jej wrogie siły przy-
rody i czarów, ukazuje sytuację rodzącą trwogę wynikłą z zagubienia, oderwania 
od znanego, bezpiecznego otoczenia i z bezradności wobec niewiadomej groźby 
(Mitarski 2002, s. 328). W społeczeństwach konserwatywnych, niechętnych temu, 
co obce, to czarownicy i szamani wyróżniali się innością, niezwykłością. Żywio-
no do nich ambiwalentne uczucia szacunku i niechęci, obawy i ufności (Mitarski 
2002, s. 320-321). 

Lęk był prawdopodobnie podstawą większości wierzeń i zabiegów magicznych3 
oraz wydaje się być ściśle związany z przeżyciami religijnymi. Świętość (łac. numi-
nosum) może mieć dwa aspekty: pierwszy z nich to budzący lęk (łac. tremendum), 

3 Zauważył to między innymi Joseph Campbell (1976, s. 519-521), który w zaproponowanych przez 
siebie interpretacjach symboli–mitów, wskazując na cztery zasadnicze funkcje mitologii, dwie pierw-
sze umieścił w kontekście strachu. Pierwsza funkcja polega na wyjaśnianiu i podtrzymywaniu uczu-
cia strachu w obliczu tajemnicy jego istnienia, który mieści się na kontinuum od demonicznego 
przerażenia do mistycznego uniesienia w obliczu tego, co niewytłumaczalne; druga – na dostar-
czaniu kosmologicznego obrazu wszechświata, który jest podtrzymywany i sam podtrzymuje 
owo poczucie strachu w obliczu tajemnicy istnienia; ten obraz kosmologiczny musi być jednak 
zgodny z aktualnymi doświadczeniami, wiedzą i stanem umysłu, charakterystycznymi dla kul-
tury ludów, wśród których funkcjonuje. Trzecia funkcja to podtrzymywanie aktualnego porządku 
społecznego, integrowaniu jednostek z grupą, poprzez wytworzenie dla każdego członka tej grupy 
pewnego „systemu sentymentów”, dzięki któremu może się on spontanicznie identyfikować z cela-
mi tej grupy; a czwarta polega na wprowadzeniu jednostki do sfery jej własnej psychiki, dzięki cze-
mu jest ona w stanie zdążać w kierunku własnego duchowego wzbogacenia i samorealizacji (za: Leś 
1984, s. 35).
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a drugi – oczarowujący (fascinosum z łac. fascinare – ‘czarować’). Lęk mógł być też 
nierozłącznie spleciony z tym, co niezrozumiałe i tajemnicze, czyli z tym, co się 
staje portentum i miraculum (Otto 1999, s. 165; Mitarski 2002, s. 322-323).

Lęk lub strach są przeżyciami „wytwarzającymi” różnorodny zestaw symboli 
czy znaków. W ogólnym rozumieniu znak to coś postrzegalnego zmysłami, coś, 
co stoi zamiast czegoś innego i pozwala to inne rozpoznać. Znak jest jednoznacz-
ny i da się wyrazić w postaci pojęcia, ma funkcję czysto komunikacyjną. Symbol 
natomiast, jak sądzi wielu badaczy, jest także znakiem, lecz mającym dodatkowe, 
głębsze znaczenie. Ma moc objawiania, zawiera wiele sensów. Sam w sobie nie na-
leży do porządku czysto racjonalnego (Ricoeur 1985, s. 58 i n.). Symbol nie tylko 
odsyła do czegoś innego, ale także reprezentuje znaczenie tego czegoś, sam w owym 
znaczeniu uczestnicząc. Jest wieloznaczny, nie da się sprowadzić do prostego po-
jęcia, spełnia nie tylko funkcję komunikacyjną, lecz także znaczeniową. Pomiędzy 
symbolem a tym, co on reprezentuje, zachodzi ścisły związek, który ma na celu 
istotową jedność. To, co oznaczające (sygnifikant), i to, co jest oznaczone (sygnifi-
kat) – w przeciwieństwie do arbitralnie ustanawianych znaków – nie jest wymie-
nialne (Lurker 1994, s. 23-25). Mit także, inaczej mówiąc, jest symbolem rozwi-
niętym w formie opowieści i artykułującym się w czasie i przestrzeni, które nie 
dadzą się przyporządkować jakieś chronologii i geografii w sposób prosty (Rico-
eur 1986, s. 21). Jeśli człowiek wierzący „sakralizuje” świat, to można powiedzieć, 
że mit opisuje właśnie ów świat sakralny, nie zaś realnie istniejący. Używając z ko-
lei materialnych „narzędzi” dla niematerialnych celów, sami sobie przedstawiamy 
treść swych postrzeżeń, przekształconą i wzbogaconą o nowe formy i w ten sposób 
wytwarza się nowy świat przedmiotowych przedstawień, zewnętrzny wobec ma-
terialnego świata zaspokajania własnych potrzeb (Bugaj 1999, s. 205). Do badań 
symboli tworzących pewne złożone systemy myślowe sięga fenomenologia religii, 
ujmująca bogactwo poszczególnych religijnych zjawisk i przedstawień, swoiste fe-
nomeny, które dają się porównać pod względem formalnym i intencjonalnym. Fe-
nomenologia religii jest w tej sytuacji „porównawczym religioznawstwem” (Bugaj 
1999, s. 213), zabytki archeologiczne „stają się symboliczne”, jeżeli ich interpreta-
cja odbywa się na zasadzie umiejscowienia ich w szeroko pojętej symbolice reli-
gijnej jako określonych faktów archeologicznych (Bugaj 1999, s. 209). Taki sposób 
badania źródeł pozostaje w kręgu interpretacyjnym Mircei Eliadego, który biorąc 
pod uwagę założenia Carla G. Junga, stwierdził, że w zaraniu dziejów dokonały 
się pewne doniosłe wydarzenia religijne (archetypy), które stanowią wzorzec dla 
wielu czynności i sytuacji, będących jakby powtórzeniem tych pierwotnych wyda-
rzeń lub nawiązaniem do nich. Eliade wnioskował, że zasadnicze stanowiska i po-
glądy religijne zostały ustalone raz na zawsze i to już w czasach pierwotnych, gdy 
człowiek uświadomił sobie swoją sytuację egzystencjalną we wszechświecie (Zdy-
bicka 1993, s. 258; Bugaj 1999, s. 214; Eliade 2000, s. 47). Ustalony „na początku” 
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archetyp ciągle znajduje powtórzenia, jest bowiem uniwersalny. Takich uniwersal-
nych symboli poszukiwał również Joseph Campbell (np. 1997). Nurt badań nad 
religią z perspektywy symbolu jest reprezentowany także przez Clifforda Geertza. 
W tym ujęciu religia to symbol symboli budujących w ludziach mocne, wszech-
ogarniające i trwałe nastroje i motywacje poprzez formułowanie ogólnego ładu ist-
nienia i tworzenie wokół tych koncepcji aury faktyczności, że owe nastroje i mo-
tywacje wydają się niezwykle rzeczywiste (1973, s. 90). Religię jednak tworzy coś 
więcej; zdaniem Waltera Burkerta ujęcie przez symbolizm powoduje niedowartoś-
ciowanie praktycznego aspektu religii, bowiem nie tylko symbole tworzą tę pozor-
ną rzeczywistość. To nieustanna działalność ludzi, którzy wchodzą we wzajemne 
interakcje za pośrednictwem symboli, wymieniają znaki i reagują na nie, tworząc 
własną rzeczywistość (Burkert 2006, s. 20; Józefów-Czerwińska, Popielska-Grzy-
bowska 2012, s. 307).

W wierzeniach dawnych Słowian archetypem są motywy związane z mitycznym 
modelem walki ścierania się dwóch mocy, mających swe odbicie w ogólnoindoeu-
ropejskim micie. Mit ten jest opisem dążenia do hegemonii nad światem pomię-
dzy bogiem Gromu, Perunem, przebywającym w górnej części wszechświata, na 
wierzchołkach gór, a Wężem lub Smokiem, a na gruncie słowiańskim z Welesem, 
który mieszka w dolnej części wszechświata, na ziemi. Przyczyną walki jest kra-
dzież przez Welesa bydła, ludzi a w niektórych wariantach żony gromowładnego. 
Prześladowany bóg chowa się pod drzewem, zamienia w człowieka, konia lub kro-
wę. W czasie pojedynku Perun rozszczepia piorunem drzewo, rozłupuje kamień, 
miota strzały. Zwycięstwo nad odwiecznym wrogiem oznajmia deszczem, który 
sprowadza urodzaj (Ivanov, Toporov 1974, s. 4-179; Mify 1988/1, s. 528; 1988/2, 
s. 450)4. Motyw pojedynku czy walki obecny był w mitach na terenie zapewne całej 
Słowiańszczyzny, z nim wiązano atrybuty wojenne bóstw świątynnych występują-
cych pod różnymi imionami: Światowit, Rujewit, Swaróg, Swarożyc. Ich przeciw-
nikami były bóstwa związane z cyklem gospodarczym i obrzędami dorocznymi, 
jak np. Rod u Słowian wschodnich, czy wspomniany Weles. Motyw mitycznej wal-
ki dwóch bogów jest odbiciem wiecznie rozgrywającej się na zasadzie „działanie 
– kontrdziałanie” akcji, która jest widoczna w słownictwie związanym z kul tem. 
Stanowi to też odbicie wpływów Indoirańczyków na Prasłowian, na przykładzie 
nazw: słow. bogъ, ir. *baga-, związanych z wyrazem deus oznaczającym pierwotnie 
‘majątek i jego dawcę’, jak również z określeniem wrogich sił demonicznych: słow. 
divъ, divii, diva, divožena, ir. daiva. Przedstawione podobieństwa wskazują, że mó-
wić można tu o dualizmie, który zakładał, że rzeczy szczęśliwe pochodzą od boga 

4 Badania, jak na gruncie południowo-słowiańskim wygląda walka boga Gromu z Wężem lub 
Smokiem, przedstawia praca R. Katičića (1988), a przemiany w funkcjonowaniu opozycyjnych bóstw 
w kulturze słowiańskiej po przyjęciu chrześcijaństwa – B. A. Uspieńskiego (1985).
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dobra, a nieszczęścia zsyła demon (bóstwo). Także słowo wiara – věra – zbieżne jest 
z irańskim terminem na określenie wyboru między dobrem a złem (Reczek 1985, 
s. 40). W słowiańskiej mitologii niższego rzędu znajdujemy odbicie walki dwóch 
wrogich sobie sił w postaci odpowiednich obrzędów czy samych nawet przedmio-
tów. Ten konflikt powodował uruchamianie czynności apotropeicznych, które mia-
ły z jednej strony za zadanie „pogodzenie” nieprzychylnych sobie mocy, a z dru-
giej – zagłuszenie, stłumienie odwiecznie istniejącego uczucia lęku i strachu przed 
mniej lub bardziej nieznanymi siłami. Potwierdzenie tego typu działań odnajduje-
my w symbolice dualistycznych epizodów, np. wzniecanie ognia przez tarcie dwo-
ma kamieniami jest odbiciem binarnych opozycji ogień – ziemia5. 

Niniejsza praca jest próbą wejrzenia w dualistyczną strukturę myślenia wczes-
nośredniowiecznych Słowian przy pomocy analizy zabiegów apotropeicznych przez 
nich stosowanych. Ponieważ przyjmuje się, że materiał archeologiczny jest „nie-
my” (np. Łowmiański 1979, s. 68; Kwiatkowski 1980), do analizy źródeł archeo-
logicznych wykorzystane zostaną przekazy pisane, zapisy etnograficzne oraz ana-
logie z religioznawstwa porównawczego. Praca jest propozycją umiejscowienia 
przedmiotów pochodzących z badań wykopaliskowych w kontekście symbolicz-
nym i próbą rozumienia ich sensu w perspektywie magicznego sposobu myślenia. 
Metoda interpretacji zastosowana w rozprawie odwołuje się do niektórych założeń 
strukturalizmu antropologicznego i kognitywizmu, co oznacza próbę analizy do-
stępnych faktów symbolicznych pod kątem poszukiwania reguł ukrytych za tym, 
co widoczne i obserwowalne – materialnymi korelatami – a jednocześnie prowa-
dzenie rozważań, jak jeden symbol funkcjonuje w kontekście innych.

Przed analizą materiałów wykorzystanych w niniejszej pracy należy wyjaśnić 
złożoność magii jako czynnika sprawczego dualistycznych działań apotropeicznych. 
Następnie spróbuję scharakteryzować „myślenie magiczne”, cechujące mentalność 
ludzi wczesnego średniowiecza, swoisty synkretyzm wierzeniowy, jaki zdaniem 
wielu badaczy można zaobserwować w omawianym okresie. Jednocześnie dawny, 
„magiczny sposób myślenia” zestawiony zostanie ze zjawiskiem określanym przez 
etnologów początkowo jako „religijność ludowa”, „religijność typu ludowego”6, po-
traktowana w niniejszej pracy jako specyficzny, o jednolitym  charakterze rodzaj 

5 Inne zauważalne dualizmy to: lewy – prawy, żeński – męski, młody – stary, dolny – górny, za-
chód – wschód, południe – północ, czarny – biały (z wariantem czarny – czerwony), śmierć – życie, 
choroba – zdrowie, ciemność – światło, księżyc – słońce, ziemia – niebo, bliski – daleki (z warian-
tem: las – dom), noc – dzień, woda – ogień, woda – ziemia, liczby parzyste – liczby nieparzyste, wil-
goć – susza, zima – wiosna, szczęście – nieszczęście; Ivanov, Toporov 1974, s. 259-305; Mify 1988/2, 
s. 451-454. 
6 Po pierwszy raz sformułowanie to użyte zostało przez S. Czarnowskiego na początku XX wieku 
(Czarnowski 1958). W polskiej etnologii coraz powszechniejsze (od lat 80. XX wieku) jest stosowanie 
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mentalności chrześcijańskich Słowian. Podkreślenia wymaga fakt, że ziemie pol-
skie ulegały wpływom dwóch ideologii chrześcijańskich: katolicyzmu i prawosła-
wia, które ukształtowały poniekąd obrzędowość słowiańską, ale inaczej odnosiły 
się do dawnych wierzeń pogańskich. I tak na przykład Kościół prawosławny mniej 
„restrykcyjnie” likwidował pogańskie zabobony, co jest najbardziej widoczne w ob-
chodzeniu uroczystości zadusznych oraz w obrzędowości pogrzebowej (zob. np.: 
Tomiccy 1975, s. 155; Straczuk 2006 i n.). Ślady dawnych wierzeń Słowian, wple-
cione w religijny cykl obrzędowy, funkcjonowały jeszcze do niedawna w społecz-
nościach wiejskich. Przykłady pozostałości magicznego myślenia zachował mię-
dzy innymi folklor słowny. Znaleźć go można również w zjawisku określanym jako 
urok, gdzie stosowanie działań apotropeicznych jest szczególnie wyraźne. 

W dalszych rozdziałach publikacji określone zabiegi apotropeiczne przedsta-
wione zostaną w ramach kontekstu, w jakim funkcjonowały. Ich związek z życiem 
człowieka jest niezaprzeczalny, złe moce przebywały i działały w domu, na cmen-
tarzu, w miejscu świętym. Oprócz tego zasiedlały przestrzeń nieoswojoną przez 
człowieka. Kazimierz Moszyński rozróżnił u Słowian kilka rodzajów istot magicz-
nych: 1. istoty półdemononiczne; 2. demony domowe i pokrewne, a także demo-
ny wywodzące się od dusz ludzi zmarłych przedwcześnie lub śmiercią gwałtowną; 
3. demony o charakterze mieszanym i pochodzeniu niepewnym; 4. demony prze-
znaczenia i doli; 5. demony zła (Moszyński 1967, s. 643-705; zob. także Mitarski 
2002, s. 313-314). Były one jak gdyby psychologicznie uproszczonym, metaforycz-
nym odbiciem wiedzy o naturze ludzkiej. Ich istnienie w świecie człowieka skłaniało 
go do podejmowania różnorodnych zabiegów, aby wspólna koegzystencja nie była 
za bardzo uciążliwa. Wiara w obecność istot demonicznych o dwojakim charakte-
rze sięga zapewne swoimi korzeniami daleko w przeszłość. Potwierdzenie tego sta-
nu rzeczy znaleźć można w przytoczonych niżej źródłach pisanych i językowych. 

Sposób ujęcia źródeł będzie następujący: jako pierwsze przedstawione zostaną 
źródła etnograficzne, w miarę potrzeby językoznawcze, następnie pisane, a na koń-
cu odpowiednie źródła archeologiczne7. Wyraźne oddzielenie, szczególnie mate-
riału etnograficznego i archeologicznego, jest celowe, ale autorka zdaje sobie spra-
wę z ogromnej różnicy, nie tylko czasowej, jaka je dzieli. Ich wspólne zestawienie 
sugeruje godne dostrzeżenia podobieństwa omawianych fenomenów. Na zakoń-
czenie przeprowadzona zostanie analiza strukturalna, która ma być próbą pod-
sumowania wyników badań zaprezentowanych we wcześniejszych rozdziałach. 

terminu „religijność typu ludowego” zamiast „religijność ludowa”, dzięki czemu te formy pobożno-
ści przestają być identyfikowane wyłącznie ze społecznościami wiejskimi.
7 Omawiane źródła archeologiczne umieszczono również w osobnym katalogu. Tam znalazły się 
również wykazy omawianych cmentarzysk oraz miejsc kultu z terenu ziem polskich oraz przypisy 
bibliograficzne.
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Fenomenologiczna analiza zjawisk może pomóc odtworzyć bogactwo zabiegów 
ochronnych, jakie z dużym prawdopodobieństwem funkcjonowały wśród Słowian 
(przede wszystkim zachodnich) we wczesnym średniowieczu, między VII a XIII 
wiekiem (jednak dla lepszej prezentacji opisywanych zjawisk kilka przykładów po-
chodzić będzie z początku wieku XIV). Materiał źródłowy a przede wszystkim źród-
ła archeologiczne wykorzystane niżej pochodzą z badań z terenu obecnych ziem 
polskich, przy pominięciu części północno-wschodniej, pozostającej we wczesnym 
średniowieczu pod wpływem innego kręgu wierzeniowego (bałtyjskiego).

Ostatnie badania wykopaliskowe i przyrost materiału zabytkowego wpłynęły 
dosyć wyraźnie na postrzeganie obecności Skandynawów i ich ideologii na zie-
miach polskich w okresie wczesnego średniowiecza. W pracach niektórych pol-
skich badaczy od dawna panują tendencje do określania rzekomo nietypowych dla 
naszych obszarów zabytków mianem „skandynawskich” (najczęściej broni, uprzęży 
czy niektórych form biżuterii bądź też nietypowej konstrukcji grobów), często bez 
podawania przyczyn takiej identyfikacji (szerzej na ten temat Gardeła 2014, s. 18 
z literaturą przedmiotu), wzbudzając sensację i dyskusję na temat roli Skandyna-
wów na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza. Niektóre z przed-
stawionych w niniejszej pracy artefaktów również część badaczy wiąże z kulturą 
skandynawską: posążek Świętowita, antropomorficzne figurki wielotwarzowe czy 
niektóre amulety pochodzące z wykopalisk wolińskich. Nie będę jednak zajmo-
wać się spornym pochodzeniem wspomnianych przedmiotów, doskonale zajął się 
tym tematem Leszek Gardeła w swej ostatniej publikacji (2014), lecz skupię się na 
ich funkcji apotropeicznej.
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