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Przedmiotem niniejszego artykułu jest te
matyka wierzeń religijnych pogańskich Słowian 
w wystąpieniach na międzynarodowych zjaz
dach i konferencjach naukowych w 2. poł. XX
— pocz. XXI wieku. Celem jest omówienie oraz 
podsumowanie tego okresu badań, których inten
sywny rozwój przyniósł znaczny postęp w po
znaniu słowiańskiej kultury duchowej.

Źródła, na których oparto się w szkicu, obej
mują przede wszystkim tomy pokonferencyjne, 
księgi streszczeń wydawane po kolejnych kon
ferencjach oraz bibliografie. W szczególności 
uwzględniono tu publikacje łączące się z Mię
dzynarodowymi Zjazdami Slawistów, a także 
konferencjami specjalnie poświęconymi pogań
stwu słowiańskiemu.

Należy wspomnieć, że tematyka ta poja
wiała się dość często na pierwszych zorganizo
wanych międzynarodowych kongresach religio
znawczych w ogóle. W latach 1900-1923 te
mat religii i mitologii Słowian pojawił się w wy
stąpieniach co najmniej 4 razy (Bystroń 1924; 
BSM, nr 27). Dość wcześnie, bo w 1886 roku, 
problem przedchrześcijańskiej genezy literatury 
ludowej u Słowian wywołał dyskusję między 
Hanuszem a O. Kolbergiem (ADLO, s. 36- 
40, 153-166). Kwestię tę poruszył E. Schne- 
eweis, postulując na I Zjeździe Slawistycznym 
w 1929 roku opracowanie w formie podręczni
kowej wierzeń i obrzędów słowiańskich. Na II 
Zjeździe do tego pomysłu nawiązał Ch. Waka- 
relski (2 MSS: 55).

Po II wojnie światowej ilość wystąpień po
święconych ogólnie rozumianej tradycyjnej kul
turze duchowej Słowian (w tym mitologii) wzra

sta niemal z każdym następnym kongresem, by 
w 1998 roku osiągnąć liczbę ponad 20 wygło
szonych na ten temat referatów na XII Między- 
narowym Zjeździe Slawistów w Krakowie (sta
tystycznie przedstawia to wykres poniżej).

Równocześnie ze Zjazdami Slawistów orga
nizowano kongresy innego typu: archeologiczne, 
antropologiczne i etnograficzne, językoznawcze, 
dialektologiczne, historyczne i inne, na których 
interesująca nas problematyka pojawiała się dość 
często.

Specjalnie temu zagadnieniu poświęcono 
także kilka interdyscyplinarnych konferencji na
ukowych. Pierwszą tego typu była zorganizo
wana w Kielcach (Polska) sesja pt. „Religia po
gańskich Słowian”, która odbyła się 14-15 lu
tego 1967 w Muzeum Świętokrzyskim. Wybór 
miejsca nie był przypadkowy z uwagi na bliskość 
domniemywanego ośrodka kultowego na Łyścu, 
a okazję do zorganizowania tego spotkania sta
nowiły obchody milenium chrztu Polski.

Drugim podobnym wydarzeniem było do
piero sympozjum zorganizowane w Brukseli 
(Belgia) 21-24 maja 1980. Kolejne zjazdy, które 
jednak przybrały wyraźny profil archeologiczny, 
odbyły się w Prilepie (Jugosławia) w 1986 roku 
i w Gdańsku (Polska) w 1987 roku.

Kolejna i ostatnia— jak dotąd — międzyna
rodowa konferencja naukowa o interdyscyplinar
nym charakterze odbyła się w 1995 pod nazwą 
„Mity i wierzenia pogańskich Słowian i Bałtów” 
w Baranowie Sandomierskim k. Kielc (Polska).

Poruszana na wymienionych tu naukowych 
konferencjach tematyka obejmowała szeroki za
kres zagadnień, wiążących się z badaniami ję
zykoznawczymi, folklorystycznymi, historycz
nymi, archeologicznymi itd. W tej też kolejno
ści zostaną następnie omówione najistotniejsze 
referaty poświęcone różnym aspektom badań re
ligioznawczych nad Słowianami.

Przegląd tematyki dotychczasowych zjaz
dów najlepiej rozpocząć od prac językoznaw
czych podejmujących problem leksyki kultury
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duchowej i na podstawie jej analizy usiłują
cych zrekonstruować ważniejsze rysy tradycyj
nego światopoglądu Słowian. Podjęli się tego 
zadania m.in. T. E. Lukinova (9 MSS), A. F. 
Žuravlev (12 MSSa: 225-6) і I. A. Sedakova 
(13 MSS: 215). Na materiale dialektów kaszub
skich kwestią tą zajęła się m.in. H. Popowska-Tá
borská (Baranów 144-157), a serbo-chorwackim 
S. Botica (11 MSS: 94). Wpływom słowiańskim 
w rumuńskiej leksyce religijnej poświęcił referat 
Z. Wittoch (Slaventum 1, 158-164). Próby te po
kazują rolę słownictwa gwarowego, a także ana
liz etymologicznych w badaniu wierzeń. Są przy 
tym dość reprezentatywne dla tego zakresu ba
dań, który wiąże się z leksyką kultury duchowej.

Inna, warta wymienienia, grupa to teksty 
poruszające zagadnienie leksyki mitologicznej 
u Słowian (teonimii, demonimii). W omawia
nym okresie pierwszy zwrócił na to uwagę R. Ja
kobson (6 MSS; 7 MKAEN), postulując włą
czenie do badań językoznawstwa indoeuropej- 
skiego. Potem problemy teonimii podejmowali, 
reprezentując bardzo różne podejścia: J. Schütz 
(Slaventum 1, 86-93), L. Moszyński (11 MSS), 
V. V. Martynov (Baranów 185-189) czy N. I. 
Zubov (12 MSSa: 271-2); poszczególnymi na
zwami bóstw zajmowali się m.in. E. Zajkovski 
(12 MSSb: 271-2) i V. Živančevic (7 MKAEN)
— Welesem,0. Kuroćkin(ll MSS: 352) — Mo- 
koszą i in.

Dużą wartość mają studia podejmujące 
próbę odtworzenia drogą analiz lingwistycznych 
mitologicznych wyobrażeń Słowian. Wśród nich 
wymienić trzeba przede wszystkim rozprawy 
V. V. Ivanova і V. N. Toporova (5 MSS; 7 
MSS; 12 MSSa: 216). Autorzy ci są twór
cami teorii kosmogonicznego mitu pojedynku 
Peruna z Welesem, który odtwarzają z wyko
rzystaniem szerokiej bazy materiałowej w per
spektywie bałto-słowiańskiej, a także indoeuro- 
pejskiej. Idąc podobną drogą, Radoslav Katićić 
postawił hipotezę co do istnienia w zaginionej 
mitologii Słowian „mitu płodności”, opowiada
jącego o śmierci i odrodzeniu bóstwa wiosny 
Jariły-Jarowita, zreferowaną na MSS dwukrot
nie (10 MSS, 11 MSS: 69-70). Problemu rekon
strukcji mitologicznych dotykają też prace T. V. 
Civ’jan (np. na 10 MSS) oraz zbiorowe opraco
wanie L. G. Nevskiej, T. M. Nikolajevej, I. A. Se-

dakovej і T. V. Civ’jan (12 MSSa: 207), będące 
próbami odtworzenia niektórych rysów kosmo- 
gonii czy eschatologii słowiańskiej.

Licznie reprezentowana na zjazdach slawi
stycznych była tematyka demonologii słowiań
skiej. Nazwy demonów analizowali w swoich 
wystąpieniach m.in. J. L. Perkovskij (8 MSS: 
145), G. Maiello (13 MSS: 59-60) czy E. Thau- 
Knudsen (13 MSS: 67) — wampir; M. S. Fili- 
povic (Slaventum 1, 105-113) — nawie; R. W. 
Brednich (Slaventum 1, 132-139) — rodzanice; 
L. Radenkovic (12 MSSb: 104) — diabeł; oraz 
S. Pětková (12 MSSb: 50) — demonimy ozna
czające choroby i in. Warte odnotowania są rów
nież wystąpienia I. Ito, który omówił m.in. lek- 
semy vij, wilkołak, wilczy pasterz, południca 
itd., prezentując częściowo nowe podejście do 
tego tematu (10 MSS; 11 MSS: 98; 12 MSSa: 
97-98). Dyskusyjne są tezy referatu F. Yevsey- 
eva (13 MSS: 244), a także niektórych innych.

Istotne miejsce w tematyce obrad zajmo
wały problemy folklorystyki i etnografii. Jak wy
kazuje analiza, do częstych należały w sposób 
ogólny traktujące o folklorze krajów słowiań
skich teksty V. P. Anikina (9 MSS: 171; 10 MSS)
— folklor rosyjski; A. Fjadosika (12 MSSb: 22)
— białoruski; R. Panoski (8 MSS: 128) — buł
garski; A. Kalojana (9 MSS) czy T. Vražino- 
vskiego (12 MSSb: 12) — macedoński. Przed
chrześcijańskie elementy mitologiczne w epice 
ludowej były przedmiotem referatów D. Bur
khart (6 MSS), H. Czajki (6 MSS; 7 MSS; 12 
MSS), N. Kilibarda (10 MSS) — w eposie serb
skim; J. Doschek (12 MSSb: 12) — w ludo
wej prozie słowackiej. Zjawiskiem synkretyzmu 
pogańsko-chrześcijańskiego w ludowych wie
rzeniach o świętych prawosławnych zajmował 
się S. Zečevic (Slaventum 1, 120-125). Wymie
nić w związku z tym należy ponadto ujęcia po
równawcze międzysłowiańskie, np. A. Afana- 
sieva-Koleva analizowała jugosłowiańskie pieśni 
hajduckie i rosyjskie byliny pod kątem obecno
ści w nich śladów mitologicznych (10 MSS); 
K. Wrocławski przebadał podania wierzeniowe 
polskie i bałkańskie itd. (10 MSS; 13 MSS: 157).

Obrzędowość kalendarzowa kompleksowo 
przebadana została np. w studiach V. K. Soko- 
lovej (8 MSS: 146; 9 MSS; 10 MSS). Obrzę
dowi pogrzebów wiosny uwagę poświęcił V. J.
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Gusev (10 MSS), problem wschodniosłowiań- 
skich rusalii podsumowała T. D. Zlatkovskaja 
(8 MSS: 163) itp. Obrzędowości rodzinnej po
święcili swe wystąpienia m.in. A. V. Gura (13 
MSS: 202) — obrzęd weselny, czy N. N. Ve- 
leckaja (6 MSS) — rytuał pogrzebowy. Zagad
nienie relacji tekst — rytuał scharakteryzowała 
L. N. Vinogradova (11 MSS). Problematykę de
monologii słowiańskiej w przekazach folkloru 
podsumowuje ta badaczka w kilku wystąpie
niach (10 MSS; 12 MSSb: 212; 13 MSS: 182). 
Uwagę poświęciła jej także E. E. Levkievskaja 
(13 MSS: 207).

Zauważalne miejsce zajmowało również 
podejście historyczne w badaniu wierzeń Sło
wian. Szczególnie widoczne jest ono w re
feratach A. Gieysztora (Bruksela; Baranów = 
Gieysztor 2006: 295-302), a także S. Byliny 
(Baranów 9-25). Przemianom ideologicznym 
w procesie przyjęcia chrześcijaństwa na Rusi po
święcili swoje wystąpienia N. N. Toločko (11 
MSS: 99-100) oraz Nikołaj F. Kotljar (Baranów 
53-69). Proces chrystianizacji Połabian opisał 
B. Meriggi (Slaventum 2, 46-54), itd.

Znaczną część referatów stanowią sprawoz
dania archeologiczne. Są one na ogół poświę
cone miejscom sakralnym, ośrodkom kulturo
wym itd. Na szczególną uwagę zasługuje wśród 
nich zwłaszcza tekst V. V. Sedova (Bruksela 69- 
78), omawiający zjawisko pogańskich sanktu
ariów i posągów u Słowian wschodnich. Pre
zentuje on wyniki badań archiwalnych (ilustra
cje, rekonstrukcje itd.). Z tego samego powodu 
wartościowe wydają się artykuły W. Filipowiaka 
(Gdańsk 19^16; Slaventum 1, 75-80), a także 
np. H. Cehak-Flołubiczowej (1 MKAS 5, 393- 
405; Kielce 69-80), I. S. Vinokura (1 MICAS
5, 378-384), Z. Rajewskiego (1 MICAS) i in. 
Sporo miejsca zajmuje problematyka obrzędo
wości pogrzebowej w świetle znalezisk arche
ologicznych — np. w pracach H. Zoll-Adami- 
kowej (9 MSS; Baranów 174-184), V. J. Petru- 
china (12 MSSb: 200-201), ich związek z wąt
kami wierzeniowymi itd. Próby rekonstrukcji 
mitologicznych na podstawie ikonografii stano
wią referaty Z Klanicy (12 MSSb: 64) czy B. A. 
Rybakowa (1 MKAS 5, 352-367). Problema
tykę archeologiczną w badaniach religii oma
wiają również: W. Szafrański (1 MKAS 2, 379-

382), J. Gąssowski (Kielce 47-60; Baranów 43- 
52; Gdańsk 12-17).

Wreszcie, podkreślić trzeba znaczenie wy
powiedzi o charakterze teoretycznym i metodo
logicznym. Świadczą one bowiem, iż również 
ogólna refleksja nieobca była badaczom podej
mującym temat słowiańskich wierzeń. Wymienić 
należy tu w pierwszym rzędzie V. V. Ivanova (7 
MSS), a także L. Moszyńskiego (Baranów 100- 
112) — o języku jako jednym ze źródeł badań 
oraz o metodzie etymologicznej i filologicznej 
w badaniach językoznawczych. Na uwagę za
sługują również artykuły N. I. i S. M. Tołsto
jów o metodzie dialektologicznej (8 MSS: 55), 
a także A. F. Zuravleva o znaczeniu słownictwa 
dialektalnego w badaniach mitologicznych (13 
MSS: 222). Godny wymienienia jest także tekst 
V. Fransa o metodzie porównawczej (5 MSS: 
438).

Na zakończenie warto zatrzymać się nad 
dwoma zagadnieniami stale powracającymi 
w wystąpieniach. Pierwszym z nich jest znacze
nie studiów religioznawczych w badaniach etno- 
genetycznych nad Słowianami. Różne punkty 
widzenia tego problemu prezentują publika
cje V. V. Ivanova і V. N. Toporova (9 MSS) 
czy V. V. Martynova (11 MSS: 72) — z jednej 
strony, a J. Kamockiego (1 MKAS 1, 203-206) 
i K. Wrocławskiego (np. 9 MSS) — z drugiej. 
Niemniej jednak prace te zwróciły uwagę, że 
leksyka mitologiczna czy podania wierzeniowe 
mogą być rozpatrywane w kontekście docho
dzenia pierwotnych siedzib Prasłowian i ich dal
szych wędrówek jako odzwierciedlenie ich świa
topoglądu. W związku z tym wart przytoczenia 
jest np. artykuł A. Pleterskiego (Baranów 113— 
115), będący próbą zrewidowania teorii G. Du- 
mezila odnoszonej do Prasłowian i in.

Kolejną kwestią jest funkcjonowanie ele
mentów mitologii Słowian w literaturze wyso- 
koartystycznej narodów słowiańskich współcze
śnie. Problem ten omawiali w swoich wystąpie
niach m.in. O Dej, O. I. Zilinskij, P. F. Kirciv, 
N. S. Sumada (5 MSS: 435), E. Loghinovskij 
(7 MSS: 74), H. Czajka (9 MSS), W. Rudnik, 
D. Segal (12 MSSb: 92), D Ajdacić (12 MSSb: 
98), K. Skupejko (12 MSSb: 280), A. Veselo- 
vska, O Kovalchuk (12 MSSb: 285), J. L. Con
rad (13 MSS: 253^1). Mitologizm (folkloryzm)
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w literaturach narodowych przybierał niejedno
krotnie postać np. obecności leksyki mitolo
gicznej w poezji, elementów tradycyjnego świa
topoglądu w utworach literackich, teatralnych 
itp. Wymienione prace wykazują silną obecność 
tego typu odniesień intertekstualnych w literatu
rach słowiańskich, dowodząc tym samym znacz
nego wpływu tradycyjnego mitologicznego ob
razu świata na nowożytną sztukę.

Reasumując ten krótki przyczynek do histo
rii badań nad mitologią słowiańską, kilka wnio
sków. Przegląd wykazał, że w omawianym okre
sie zainteresowanie badaczy dotyczyło rozma
itych problemów lingwistyki, onomastyki, folk
lorystyki i archeologii, a ponadto literaturoznaw
stwa, przynosząc w kwestiach dotyczących ba
dań mitologicznych szereg wartościowych i no
watorskich opracowań, a nadto odpowiedzi na 
kilka zasadniczych pytań.

Przede wszystkim, termin „mitologia”, sto
sowany dotychczas w literaturze przedmiotu na 
zasadzie pewnego uproszczenia, nabrał w świe
tle badań ostatniego okresu zasadności. Słowia
nie znali mity religijne, a pewne ich rysy, rekon
struowane metodami językoznawczymi, skła
niają do stwierdzenia, iż była to mitologia zbli
żona typologicznie do pozostałych tradycji indo- 
europejskich — najbardziej może Bałtów i Indo- 
irańczyków. Por. na ten temat studia V. V. Iva
nova, V. N. Toporova, R. Katičica i in.

Inna obiekcja ujawniająca się w literaturze 
zagadnienia — co do dawności genezy tego sys
temu — odpada po wykazaniu przez R. Jakob- 
sona, V. V. Ivanova і V. N. Toporova istnienia in- 
doeuropej skiej warstwy w leksyce mitologicznej 
Prasłowian, co implikuje przesunięcie czasu jej 
powstania na okres przed I tys. p.n.e.

Wreszcie, wydaje się, że upadł mit o niedo
statecznej podstawie źródłowej do badań, który 
zakwestionowały prace tego rodzaju, co V. V. Se
dova i W. Filipowiaka (jeśli chodzi o archeolo
gię) i wiele innych. W rezultacie, na początku 
XXI wieku można mówić o nieporównywalnie 
bardziej rozpoznanej faktografii w zakresie ma
terialnych i niematerialnych przejawów kultury 
duchowej Słowian.

Największy postęp w badaniu i poznaniu 
wierzeń Słowian wydają się obiecywać jednak 
rozprawy N. I. i S. M. Tołstojów (np. MSS 1978),

reorientujące teoretyczno-metodologiczne pod
stawy dotychczasowych badań w tym zakresie.

Można więc powiedzieć, że 2. poł. XX 
wieku przyniosła znaczny postęp w poznaniu mi
tologii Słowian, wzbogaciła metodologię i bazę 
materiałową do przyszłych badań. W znacznym 
stopniu przyczyniły się do tego artykuły i refe
raty wygłaszane na międzynarodowych konfe
rencjach naukowych. Chociaż opisany tu doro
bek tych zjazdów to jedynie wycinek z całej, ob
szernej literatury zagadnienia powstałej w ostat
nich dekadach, jest on reprezentatywny dla stanu 
badań u progu XXI wieku. Odzwierciedla zróż
nicowanie problematyki i stanowisk metodolo
gicznych różnych dyscyplin naukowych, w ra
mach których powstawały prace na temat wie
rzeń religijnych Słowian.

Choć można odnieść wrażenie, że ożywione 
zainteresowanie tą tematyką ze strony etnoling- 
wistyki prawdopodobnie zmaleje (vide: zakoń
czenie prac nad słownikiem „Slavjanskije dre- 
vnosti”), pozostaje mieć nadzieję, że wysiłki ba
daczy na tym polu nie ustaną, w związku z czym 
można liczyć na niejedno uzupełnienie w stanie 
wiedzy o tej, tak przecież — wydawałoby się — 
dogłębnie już przebadanej, stronie historii kul
tury narodów słowiańskich.
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Urszula M a j e r - B a r a n o w s k a

O ETNOLINGWISTYCE NA POSIEDZENIU
K o m it e t u  Ję z y k o z n a w s t w a  PAN 
(W a r s z a w a , З X I I  2 0 0 7 )

Przedmiot i program etnolingwistyki były 
tematem posiedzenia plenarnego Komitetu Języ
koznawstwa PAN, które odbyło się 3 grudnia 
2007 roku w Warszawie. W spotkaniu oprócz 
członków Komitetu uczestniczyło 20 człon
ków Komisji Etnolingwistycznej oraz goście 
(m.in. doktoranci) zainteresowani tą problema
tyką. Obradami kierował prof. Maciej Grochow
ski — przewodniczący Komitetu Językoznaw
stwa PAN. Pierwszą część spotkania wypełniła 
prezentacja autorstwa trojga lubelskich autorów
— prof. Jerzego Bartmińskiego, dr Stanisławy 
Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i dr Joanny Sza- 
dury — rozwijająca główny temat obrad.

Jerzy Bartmiński w swoim wystąpieniu naj
pierw przedstawił formowanie się etnolingwi
styki w perspektywie historycznej, a następ
nie zaprezentował własną koncepcję etnolin-

1973 r.), „Slavia Antiqua” 1974, t. 21, 
Warszawa — Poznań 1975, 288.

Kazimierz Majewski, [rec.] Kielce, „Rocznik 
Muzeum Świętokrzyskiego”, VII, Kra
ków 1971,474^77.

H. Swienko, Kronika. VIIMiędzynarodowy Kon
gres Nauk Antropologicznych i Etnogra
ficznych, Moskwa, 3—10 sierpnia 1964, 
„Euhemer”, 1965, nr 3, 103-107;

Henryk Swienko, [rec.] Kielce, „Euhemer”, nr 4 
/ 1969, 130-133.

Bożena Tokarz, X I Międzynarodowy Kongres 
Sławistów (Bratysława, 30 sierpnia—8 
września 1993 r.), „Ruch Literacki” 1993, 
nr 6, 855-858.

Helena Zoll-Adamikowa, Sympozjum poświę
cone poganizmowi słowiańskiemu, „Sla
via Antiqua”, 1981/1982.

gwistyki jako dziedziny językoznawstwa, która 
skupia uwagę przede wszystkim na „kulturze 
w języku” (we wszystkich jego odmianach, nie 
tylko w tzw. języku ludowym), dąży do pod
miotowej rekonstrukcji obrazu świata utrwalo
nego w języku (zgodnie z założeniami etno- 
metodologii i etnonauki), analizuje sposoby or
ganizowania treści poznawczych w języku (et- 
nosemantyka), bada kulturowe aspekty katego
rii i reguł gramatycznych oraz struktury zda
nia i tekstu (etnoskładnia, etnopoetyka); rozsze
rza przy tym pole swych obserwacji z systemu 
językowego na funkcjonowanie języka w ak
tach komunikacji oraz w wypowiedziach okre
ślonych stylowo i gatunkowo; tym samym et
nolingwistyka wchodzi w bardzo ścisły zwią
zek z socjolingwistyką, psycholingwistyką i an
tropologią kulturową, zwłaszcza zorientowaną 
kognitywnie. „Etnolingwistyka jest nauką toż
samościową” — stwierdził referent, odwołując 
się do ujęcia wypracowanego wespół z Wojcie
chem Chlebdą (zob. publikacja w niniejszym to
mie „Etnolingwistyki”). W centrum badań et- 
nolingwistycznych znajduje się według Jerzego 
Bartmińskiego etnosemantyka, oparta na sied
miu kluczowych pojęciach: 1) językowy ob-


