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Abstrakt: Autorka przedstawia bogów wystpujcych w mitologii
sowiaskiej takich jak: Perun, witowit, Rujewit, Welesa, Jarowit – Jaryo,
Triglaw, Trojan, Swaróg, Swaroyc, Dadbóg i Czarnobóg oraz ukazuje typy
tej politeistycznej religii. Kontrowersje zwizane z istnieniem Czarnoboga
przedstawia na podstawie pogldów A. Brücknera, który wyklucza jego istnienie i V. ajkanovia, który nadaje mu rang boga wiata podziemnego.
Zwrócona zostaa uwaga na dzisiejsze nazewnictwo, w którym wida pozostaoci nazw starych pogaskich bóstw. Na koniec przytoczony jest fikcyjny
panteon bogów w mitologii polskiej autorstwa Jana Dugosza.
Sowa kluczowe: bogowie sowiascy, mitologia sowiaska, politeizm, Polska, A. Brückner, V. ajkanovi.

Podejmujc temat panteonu bogów w mitologii sowiaskiej
uznano za zasadne oparcie si na pozycjach ksikowych tj: A. Bruckner Mitologia sowiaska i polska, A. Szyjewski Religia Sowian i A.
Gieysztor Mitologia Sowian oraz V. ajkanovi O vrhovnom bogu u
staroj srpskoj religiji.
Piszc o panteonie Bogów sowiaskich zasadne jest by ustali
jaki rodzaj religii wyznawali dawni Sowianie. A. Szyjewski uwaa, i
politeistyczny ukad panteonu jest abstrakcj wynik z przedkadania
kategorii religijnych innych kultur na terminy zachodnie, wymylone z
naszego pojmowania religii antyku, w której kady z bogów zajmuje

wasn sfer wadzy1. W mitologii sowiaskiej wystpowa politeizm,
który wyraa si móg w postaci henoteizmu, czyli wybrania jednego
boga z panteonu za subiektywnie najwyszego, a nawet jedynego.
Wystpowa te jako panenteizm, w którym naczelna boska sia moe
by tosama ze wiatem i jego mocami, a zarazem by ponad nimi.
Dochodzio take do procesów synkretyzacji, kiedy to bóstwa odrbnych kultur zlewaj si w jedn cao. A. Szyjewski przytacza Thietmara, który uwaa, e z jednej strony tyle ile jest okrgów w kraju,
tyle znajduje si wizerunków boych, czyli jest wielu bogów plemiennych. Ruska kronika za mówi, ze jeden bóg moe mie
wielorakie postacie – Perun jest mnog2.
Liczne s odwoania do jednej zasady tumaczcej wszystkich
bogów i jest to hipoteza solarna a rzadziej lunarna. Hipotez lunarn
zwraca si uwag na obecno rogu (znak nowiu Ksiyca) w boskiej
symbolice od Rugii po Zbrucz. Jest ona jednak odrzucana. Hipoteza
solarna oznacza, e wszyscy bogowie poabscy i wikszo kijowskich
s postaciami Soca3.
Z kolei Henryk owmiaski nie uznaje tosamoci jednego
boga. Uwaa on natomiast, e kada grupa Sowian: zachodnich,
wschodnich i poudniowych rozwina odmienny typ wierze religijnych, nie majc nawet wspólnych bogów. Po swych indoeuropejskich
przodkach wszyscy Sowianie odziedziczy mieli prototeizm – kult
nieba materialnego przemieniajcy si w kult bóstwa, pozostae
bóstwa s ju ich wadnym wynalazkiem, którego obecno staa si
moliwa w momencie przechodzenia z ustroju plemiennego do
spoeczestwa klasowego. Byo to moliwe na Poabiu, natomiast pozostae obszary Sowiaszczyzny cechowaa, a do przyjcia chrzecijastwa polidoksja, czyli mieszanina zapoycze elementów z religii
pierwotnych (magia, animizm) oraz kultu nieosobowego nieba.
Twierdzi, e sowianie dzielili si na wyznawców „boga nieba”Swaróg i „boga byskawicy” – Perun4.
Mitologia i panteon bogów sowiaskich poszczególnych
narodów wywodz si z jednego prasowiaskiego pnia. Sowianie w
swoim panteonie posiadaj kilkunastu bogów, z których najczciej
wspominanymi s: Perun, witowit, Rujewit, Welesa, Jarowit –
Jaryo, Triglaw, Trojan, Swaróg, Swaroyc, Dadbóg i Czarnobóg. Pytanie jakie si nasuwa to czy kady z Bogów by indywidualnym
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bytem, czy te tak jak w Mitologii sowiaskiej i polskiej A. Brücknera
na czoo wysuwa si Swarog, czyli Swaroyc czyli Dadbóg? Na plan
dalszy zostaje przesunity Perun oraz zaakcentowana jest rola Welesa
jako boga podziemi5.
Perun. ”Twórca byskawicy”, bóg burzy. Perun znany jest na
terenie caej Sowiaszczyzny6 oraz u Batów w postaci Perkuna. Jego
imi pierwotnie znaczyo „uderzajcy”, w jzyku polskim ulego desakralizacji, stajc si nazw byskawicy. Zgodnie z ruskimi kronikami posagi wyobraajce Peruna przedstawiay go w postaci ma w
sile wieku o siwej – srebrnej – gowie i zotych wsach. Perun posiada
bro rekonstruowan na wzór germaskiego Bolt jako Mot
Piorunowy lub Topór, maczuga lub oszczep. Inn form ora stay si
strzaki piorunowe – kamienne groty, ciskane na ziemie we wrogów,
najczciej za dby. Znalezienie takiej strzay traktowano jako znak
szczcia, wkadano do kolebki niemowlcia lub pocierano wymiona
krów, gdy traciy mleko. Na Sowiaszczynie poudniowej umieszczano pod dachem dla ochrony przed piorunem. W Polsce nazywane s strzaami, u Serbów i Soweców – strela. Z Perunem wi
si te: rozdwojona byskawica – widy, zwierzta: byk, baran, wó,
gob, orze, roliny: db, czterolistna koczyna, irys, oraz liczba 4 i 87.
Sowianie poudniowi, osiedlali si na Pówyspie Bakaskim
od V wieku, znali Peruna jak i jego towarzyszk, której imiona
sprowadzaj si do ksztatu Perperuna. lady topomastyczne na obszarze byej Jugosawii i Bugarii, takie jak Perun, Perunac, Perunovac, Perunika, Perunika Glava, Perunski Vrh, Peruna Dubrava i
inne8.
Na ziemiach polskich wystpuj: Piorunowy Dzia nad Popradem oraz kontynuacja w ywym jzyku polskim wyrazu piorun
(grom), zabarwiona w gwarze lskiej lekkim nalotem magicznym
jako pieron. W starszej polszczynie wystpuje wyraenie – „do
pioruna” – niegdy odczuwane jako cikie przeklestwo. Kaszubsk
pozostaoci imienia boga Peruna, jest zawoanie „na perona” czy „te
peronie”9. Badacz polski Wodzimierz Szafraski wysun hipotez, i
w Pocku znajduje si orodek kultowy z X wieku powiecony bogowi
Perunowi10. Istnieje take bajka biaoruska o Bogu zsyajcym gromy
na zego ducha, który w czasie burzy chroni si w drzewach. lady
tego mitu znajduj si take w polskich wierzeniach ludowych11
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Najwyszy bóg sowiaski, piorunowadca, jawi si jeszcze pod
kilkoma innymi imionami, z których kade kryje posta uksztatowana
pod innymi wpywami. Trzeba zaznaczy, ze pogastwo miedzy ab
a Odr i na Pomorzu osigno tak wysoki szczebel organizacji kultu,
i wielu historyków dopatrywao si wpywów skandynawskich12.
witowit ze Zbrucza, którego kamienny pos wydobyty zosta
w XIX wieku. Posg o czterech twarzach odnosi si do podziau horyzontalnego rzeczywistoci. Cztery strony posagu pokryte s paskorzebami uoonymi na trzech poziomach, co odnosi si do trzech sfer
kosmosu: Nieba, Ziemi i Podziemi. Postacie widoczne w górnej sferze
s postaciami obu pci, jak wiadcz o tym zarysy piersi. Kolejno s to
bogini ada, Mokosz – wedug Gieysztora, maonka Peruna Perperuna/Dodola. Trzecie bóstwo to Perun a ostatnie by moe Dadbóg13.
Cao posagu, o niewtpliwie fallicznym ksztacie, symbolizowa ma
ide podnoci .
Imi Swantewit, rekonstruowane jest jako witowit a nie jako
wiatowid, jak tego chciaa romantyczna wizja badaczy XIX wiecznych. Znaczy tyle co rozporzdzajcego moc wiata, moc nadprzyrodzon. Orodek kultu znajdowa si na cyplu pónocno – wschodnim
Pówyspu Witowskiego, w Arkonie otoczonym lasem14.
Sowianie nadbatyccy przydaj witowitowi róg, znami
wadcy, a jednoczenie naczynie, w którym napój stary zastpuje si
nowym w symbolicznym porzdku cyklicznego odnowienia i
odmodzenia. Róg naley do wyposaenia wczesnoredniowiecznych
kamiennych posgów staropruskich z Warmii i Mazur. Widnieje te
reku jedca na kamieniu z Lena pod Kartuzami15.
Rujewit. Pan Rui czyli Rugii. By czczony w Gardcu na Rugii
obok Porewita i Porenuta. W 1928 r. odnaleziono trzy budowle
drewniane. Trzecia nieokrelona to Porenut. Jego posag mia pi
twarzy. Imi tego boga znieksztacone zaproponowano by odczyta
jako Porenuc lub Piorunica. Gdyby przyj wersje Piorunica, byaby to
trzecia posta tego samego Peruna, raz przedstawianego w postaci
zbrojnej – Rujewit, drugi raz jako uosobienie siy naporu – Porewit16.
Jarowit – Jaryo. Wystpuje w dwóch miejscach sowiaszczyzny poabskiej i pomorskiej Wogoszczy (Wolgast) oraz w
Obli (Havelberg) w grodzie nadabskiego plemienia Brzean. Nazwa
powstaa z rdzenia jar- jaro-, co oznacza sia, surowo, sia pynca z
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modoci oraz jar – wiosna. Zbiene kompetencje wojskowe i
analogiczna budowa imion Jarowit i witowit nie tyle ka przyj
ich tosamo, ile bliskoznaczno obu z najwyszym bóstwem Perunem. Zarysowuje si tu obraz Jarowita – Jaryy z jednej strony wojownika, z drugiej - stróa zaj rolniczych. Rujewit, witowit i
Jaryo przypisani zostali do Peruna jako jego osobne formy17.
Weles. Jeden z najtrudniejszych bogów do zidentyfikowania Weles lub Woos. Woos – bóg byda lub skotiij bog. Czczony przez
Sowian i Finów. Jeeli uwzgldnimy wzmianki czeskie, Weles by
bogiem (podziemi) kltwy, wiata dusz. Sowianie ruscy zaklinali si
Wellsem – czyli móg by take diabem18. Weles wystpuje w hierarchii zaraz po Perunie. Z nazw topograficznych podaje si: Gór Veles
w Boni, w Tatrach jest podanie o smoku Wooszynie a w Bieszczadach polskich wie Woosate oraz rzeka Welesa na Smoleszczyznie.
Uwaa si go za wspódziaajcego ze smokiem lub czartem. Weles u
J. Dugosza nazwany jest Nyj19.
Triglaw. Znaczenie imienia Triglava jest oczywiste – Bóg o
trzech gowach.
W Trzygowie widziano echo koncepcji Trójcy witej. Jednak
imi tego boga pojawia si wczeniej do czsto. W opracowaniach
wspomina si o Górze Triglav w Sowenii. Wedug Sowaków pierwsza góra, która ukazaa si z oceanu by Trigaw czyli Tatry. Polskie
zaklcia odwouj si np.: do Trzech Zórz( utrenica, poudnica i wieczornica)20.
W Polsce mamy Wzgórze Trygawa w Szczecinie. Góry te traktowane s jako wite, góry kosmiczne lub axis mundi. Breski i
szczeciski Trzygow posiadaj cechy welesowe.
Trojan. Sadzi si, e Sowianie przejli od jakiego ludu bakaskiego rzymski kult boskiego cesarza Trojana, który mia trzy
gowy i najprawdopodobniej by bogiem nocy i odpowiada bogowi
martwych w serbskim panteonie. Poród wierze poudniowych
sowian wystpuje take Trojan, jako zmora z kozimi uszami. Byy
take obrzdy grzebania lub topienia kuky zwanej Trojanem lub
Germanem. W swym mitologicznym zastosowaniu mógby przedstawia Welesa21.
Swaróg. Kim by Swaróg? Nie jest prosto odpowiedzie. Jego
powodzenie na Poabiu wiadczy o tym, e by jednym z gównych
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Bogów. Obrzdy i praktyki ofiarne wskazuj na wojenny zakres dziaa tego boga. Jego kult mia szeroki ogólnosowiaski zakres. Znane
s dwie postacie tej nazwy mitologicznej: Swaróg i Swaroyc.
Kocówka polska -ic, jak podaje Gieysztor, moe by nazw pieszczotliw i oznacza tyle co, maego i miego Swaroga (Serbski
Djurdi to nie syn Djurdja, ale may Djurdjo). Przekazy sugeruj jednak raczej stosunek synowski Swaroyca do Swaroga. O rozpowszechnieniu imienia wiadczy mog nazwy miejscowe od
Tczewa po Psków z pomorskim Swaroynem midzy Starogardem a
Tczewem (starsz nazw byo tu Swarzyszewo), poznaskim Swarzdzem, poabskim Swarzynem oraz inne22.
Swaroyc. Przypadayby mu funkcj boga atmosferycznego
oraz ognia domowego tudzie ofiarnego. W jzyku rumuskim, jako
dowód, sfarog – oznacza spalenizn, zwglin, susz. Kult ognia i ogniska najsilniej utrzymywa si na Ukrainie polskiej i Biaorusi,
nastpne miejsce przypadaoby Rosji i Ukrainie oraz Bakanom23.
Dadbóg. Dabog – Dadbóg – bóg Soca, by moe jest innym imieniem syna sonecznego Swaroga. Imi tego boga tumaczy
si od czasownika dati – da czyli Bóg rozdawca, ten co ma da
bogactwo. Polski odpowiednik Dadbóg przetrwa, jako imi staropolskie, a do progu czasów nowoytnych. W folklorze serbskim znamy
Dajboga i Dab, którego jak pisze Gieysztor, Veselin ajkanovi rozumia jako bóstwo naczelne, zarazem chtoniczne i solarne24, które
pod wpywem chrzecijastwa zachowao swoja wielko i równo z
Bogiem chrzecijan. Dadbogowi pomoga okoliczno uznawania go
za boga narodowego, najwikszego przyjaciela i pomocnika. By on
take najwikszym bogiem martwych. Pierwotnie mia wygld wilka.
Wierzono, e pojawia si w oboku i yje sam daleko od ludzi. Jego
funkcja, jeszcze gdy mia posta wilka, bya ochrona byda i gospodarno. O Dadbogu istniej mity, w których by on gówn postaci
w pieniach narodowych25.
Na ziemiach polskich na czele Olimpu Polan sta wanie Dadbóg, odpowiednik Swaroga, etymologicznie oznaczajcy dawc
bogactwa, boga soca czy boga aru sonecznego upalnego lata26.
Gdy zaczynao dominowa chrzecijastwo naturalne byo, e
zmieniane byy nazwy lub negowani byli bogowie o najwikszym
znaczeniu. Dadbóg zosta nazwany diabem27.
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Czarnobóg. Okrelenie statusu Czarnoroga jest trudne.
Wzmianka o tym bogu ma miejsce w pismach Helmolda, który przedstawia go jako boga Sowian poabskich. Wielu badaczy uwaa, ze nie
jest on oryginalnym sowiaskim bogiem tylko powsta pod wpywem
chrzecijastwa lub jest równy chrzecijaskiej postaci diaba28. Jak
uwaa Bruckner, Czarnobóg i jego przeciwiestwo Biaobóg, jako
bóstwa za i dobra istniay u Sowian poabskich ale powstay na kocu istnienia pogastwa lub pod wpywem chrzecijastwa o Bogu diable lub pod wpywem nauki dualistycznej przybyej ze wschodu.
Zauwaa, e na Kaszubach( pónocna Polska) nazwy Czarnoboga i Biaoboga istniej nadal (pisze to na przeomie XIX i XX wieku). Uwaa
on, e ani jeden ani drugi bóg nie naleeli do bogów sowiaskich29.
V. ajkanovi wskazuje, e wcale nie musimy przyjmowa za
Helmoldem, e jest on bogiem za, gdy swoj nazw móg dosta ze
wzgldu na swój materialny wygld lub na miejsce, w którym mieszka, tam gdzie jest mroczno i ciemno. Mona go uzna za boga dolnego wiata, wiata podziemi. Ponadto w wielu panteonach bóstw rónych kultur zobaczy mona, e wiele jest czarnych bóstw, które s
najpopularniejsze i najwyszej kategorii. W tym wypadku, za Czarnobogiem idzie jego przeciwiestwo Biaobóg, jako bóg wiata górnego.
wiadczy o tym moe chociaby nazwa miejscowoci Biaobonica
w przedwojennej Polsce (obecnie Ukraina) czy Belbožice w Czechach.
Stwierdza take, e bóstwo to byo znane wszystkim sowianom a nie
tylko lokalnie. Co wicej uwaa, e ten stary serbski bóg moe by
odpowiednikiem póniejszego Archanioa30 .
Na koniec warto zwróci uwag na fikcyjnie wymylonych
bogów w polskim panteonie. Jak twierdzi A. Bruckner Z mitologii polskiej nie ocala ani najdrobniejszy lad bezporedni. Mimo to moemy
ledzi demonologi polsk od pitnastego wieku po dzie dzisiejszy31. Jak przytacza za Janem Dugoszem gównym bogiem by Jasse,
Jassa – czyt. Jesza Jasza, poniewa przypomina mu rzymskiego
Jowisza – od niego, jako boga najwyszego, przychodzio powodzenie
i dobra doczesne. Kolejnym by Lado czyt. ado jako Mars – bóg wojny. Ilela jako Wenera, zwana te Dzidzilel – bogini wesel i podnoci. Nyja zamiast Tyja jako Pluton – bóg podziemi i stranik dusz.
Panteon ten jest jednak wymylony, mimo to niektóre boki Dugosza
wierzono do czasów Modej Polski. Dugosz pisa panteon w XV
wieku, a po bogach polskich lad zanik ju w X i XI wieku gdy po249
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gastwo szybko ustpio chrzecijastwu. Dlatego te, twierdzi
Bruckner, szczególnie na Rusi i Pomorzu, pyta naley, w co i jak
Sowianie, a wic i nasi Polanie, wierzyli32.
Niezgodno V. ajkanovia i A. Brücknera co do istnienia
Czarnoboga i Baioboga, kontrowersje zwizane z przyjciem w ogólnym panteonie boga najwyszego czy wymylenie bogów przez Jana
Dugosza jest dowodem na to, e ciko jest naukowo okreli hierarchie w panteonie bogów sowiaskich. Tez ta potwierdzaj te sowa
polskiego etnologa Kazimierza Moszyskiego: zwyczajów i wierze
ludowych nie zrekonstruujemy nigdy w granicach nauki, ani ich nie
oywimy33.

Summary: Author of an article presents gods in a Slavonic mythology
such as: witowit, Rujewit, Welesa, Jarowit – Jaryo, Triglaw, Trojan,
Swaróg, Swaroyc, Dadbóg i Czarnobóg and try to analyse types of
polytheism. Controversy which are connected with an existence of Czarnobóg
(Black god) is showing on the base of ideas of A. Brückner and V. ajkanovi. First one claims that such kind of god had not exist and the second one
writes that this god is an underground god. Additionally there are a lot of
examples of today’s names of places which has their root in names of a god.
Moreover is adduce a pantheon of imaginary gods created by J . Dugosz.
Key words: Slavonic gods, Slavonic religion, polytheism, Poland
A.Brückner, V. ajkanovi.
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