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WSTĘP

owy szamanizm, czyli o tym, co magiczne, s³owiañskie i archa-
iczne we wspó³czesnym œwiecie... Ksi¹¿ka ta jest wynikiem
wieloletnich przemyœleñ, które krystalizowa³y siê w trak-

cie redagowania przeze mnie wirtualnego magazynu „Taraka”.
Nie stoj¹ tu one po kolei, tak jak by³y pisane: raczej stara³em siê
uporz¹dkowaæ je tematycznie.

Pierwszy dzia³, Szaman na progu, dotyczy szamanizmu w obu
znaczeniach tego pojemnego s³owa: mowa tam zarówno o sza-
manizmie starym, praktykowanym w tradycyjnych kulturach,
jak i o szamanizmie nowym, który od kilkudziesiêciu lat staraj¹
siê wprowadzaæ w czyn zachodni entuzjaœci. S³owa „na progu”,
jak ³atwo siê domyœliæ, maj¹ podwójne znaczenie: chodzi tu o to,
¿e szamanizm coraz szerzej i œmielej wkracza w nasz wspó³cze-
sny œwiat, niby goœæ z zewn¹trz przekraczaj¹cy próg domu; ale
tak¿e ów „próg” odsy³a do pojêcia liminalnoœci (od ³aciñskiego
limen, próg), poniewa¿ to, co dzieje siê pod has³em szamanizmu,
zarówno tego starego, jak i nowego, dzieje siê w strefie liminal-
nej, wiêc jakby na progu pomiêdzy ró¿nymi œwiatami, ró¿nymi
obszarami rzeczywistoœci. Dobrym kluczem do tego pojêcia jest
rycina, któr¹ rozwa¿am w rozdziale Nagi œlepy psem wiedziony,
przedstawiaj¹ca adepta nauk tajemnych w takim w³aœnie ubo-
gim po³o¿eniu.
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Drugi dzia³, Dusza s³owiañska, zawiera rozbiory w¹tków ba-
œniowych, heraldycznych, poetyckich i sennych, w których, jak
siê domyœlam i co zak³adam, przechowa³y siê echa dawnej s³o-
wiañskiej mitologii i z których mo¿na bêdzie j¹ odtworzyæ albo
raczej opowiedzieæ na nowo. Wiele miejsca w tych rozwa¿aniach
zajmuje Leœmian, najbardziej szamañski z polskich poetów,
w którego klechdzie pt. Podlasiak odczytujê bez ma³a komplet-
ny wyk³ad s³owiañsko-szamañskiej kosmologii z jej zaœwiatami
równymi anekumenie; zaœwiatami bêd¹cymi rezerwuarem ener-
gii, której tak ³akn¹ ludzie.

Trzeci dzia³, Sen Nowej Ery, jest polemiczny i obronny. Teksty,
które siê nañ z³o¿y³y, powsta³y z myœl¹ o ogrodzeniu siê – a raczej
odgrodzeniu rzeczy m³odej i delikatnej, jak¹ jest nowy szamanizm
– od jej ha³aœliwego i zaborczego s¹siada i konkurenta, którym jest
ów plastikowy millenaryzm czyli New Age. Wo³am tam na pomoc
naukê, aby wreszcie swoimi œrodkami, jako postulowana neoetno-
logia, obna¿y³a wreszcie niuejd¿ow¹ maskaradê, chêtnie witam
ksi¹¿kê Wiktora Stoczkowskiego jako pierwsze spe³nienie tamtego
apelu i z ulg¹ przygl¹dam siê, jak New Age tonie niby Titanic.

W czwartym dziale, Pojazd rytua³u, szukam sposobu i firmy,
pod któr¹ by nowy szamanizm móg³ byæ uprawiany i to tak, aby
przy tym nie popadaæ ani w idiotyzm, ani w religijne sekciar-
stwo, i by nie wymyœlaæ jeszcze raz rzeczy znanych. Zarazem
œledzê tam zwi¹zki pomiêdzy nowym szamanizmem a jego nie-
wiele starszym rodzeñstwem: mianowicie neopogañstwem czyli
ruchami rodzimej wiary. Moja „nachodka”, czyli to, co w koñcu
znajdujê, jest ma³a: jest to rytua³. Sam rytua³, wolny od urojeñ
umys³u, praktykowany w ramach sztuki rytua³u. Tytu³ Pojazd
rytua³u jest, ma siê rozumieæ, przewrotnie i autoironicznie na-
dêty, gdy¿ nawi¹zuje do „pojazdów” czyli „jan” buddyjskich:
ma³ego, wielkiego i diamentowego, hina- maha- i wad¿rajany.
Ale to s³ówko to nie wiêcej ni¿ dowcip.
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1.

ŚWIATOWID

dyby reporter na ulicy zaczepia³ przeciêtnych Polaków,
pytaj¹c ich, w którego boga wierzyli nasi pogañscy
przodkowie-S³owianie, pierwsze skojarzenie by³oby

pewnie takie: w Œwiatowida! A jak wygl¹da³ ów Œwiatowid? No...
mia³ cztery twarze patrz¹ce w cztery strony i dlatego widzia³
œwiat – o czym œwiadczy jego imiê. Nazwa Œwiatowid wros³a
w nasz¹ popularn¹ kulturê. Tak nazywane s¹ kina, domy wcza-
sowe, regionalne stowarzyszenia, kluby sportowe. Przy wjaz-
dach do miast stoj¹ „witacze” w kszta³cie figur z czterema
twarzami. W paru miastach postawiono wspó³czeœnie zbudowa-
ne pos¹gi zwane Œwiatowidami – na przyk³ad w Grudzi¹dzu. Ja
sam pierwszy raz zobaczy³em Œwiatowida jako ma³e dziecko,
w postaci znaku firmowego na aluminiowym czajniku. Któraœ
ówczesna huta u¿ywa³a takiego stempla. Trochê siê go ba³em.

Najdziwniejsze jest, ¿e u dawnych S³owian bóstwa o tym imie-
niu po prostu nie by³o! Rugianie, s³owiañscy mieszkañcy wyspy
Rugii na Ba³tyku, wystawili wspania³¹ œwi¹tyniê bóstwu, które
faktycznie by³o czterog³owe (lub o czterech twarzach), ale nazy-
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wa³o siê Œwiêtowit. Niemiecki kronikarz Saxo Grammaticus za-
pisa³ to imiê – po ³acinie – jako Zuantheuit, co po wiekach –
b³êdnie – odczytano jako w³aœnie Œwiatowid. Pos¹g z Rugii zna-
my tylko z opisu owego kronikarza, poniewa¿ w 1168 roku Duñ-
czycy, którzy zdobyli Rugiê z pomoc¹ s¹siednich Pomorzan,
obalili go i zawlekli w ogieñ.

Dobrowolnie lub pod przymusem, s³owiañskie ludy przyjê-
³y chrzeœcijañstwo we wczesnym œredniowieczu. Minê³o bli-
sko tysi¹clecie. Nastêpna ods³ona tej historii dzia³a siê w roku
1848 nad rzeczk¹ Zbrucz, która p³ynie przez ukraiñskie Podo-
le i wpada do Dniestru, a w tamtych czasach stanowi³a granicê
miêdzy Rosj¹ a Austri¹. Lato by³o suche i w Zbruczu ma³o
wody. Dwaj pastusi: Marcin Bartoszewski i Iwan Cha³aman,
któregoœ dnia przynieœli do wsi sensacjê, ¿e k¹pi¹c siê w rzece,
znaleŸli kamiennego bo¿ka! Znaleziskiem zainteresowa³ siê
w³aœciciel wsi Liczkowce, Konstanty Zborowski, leœnicy i stra¿
graniczna, i wspólnym wysi³kiem (plus kilka koni) pos¹g z rzeki
wyci¹gniêto. Ukruszy³a siê wtedy z hukiem jego podstawa,
która byæ mo¿e dot¹d gdzieœ tam le¿y. Kamiennego idola chcia³
ustawiæ u siebie najszacowniejszy miejscowy obywatel, Mie-
czys³aw Potocki, ale ch³opi stawili opór, wierz¹c, ¿e dziwny
pos¹g œci¹gnie na nich nieszczêœcia. Zabytek przele¿a³ dwa lata
na podwórzu. W tym czasie Krakowskie Towarzystwo Nauko-
we zaapelowa³o do Polaków z trzech zaborów o przysy³anie
wszelkich starych narodowych pami¹tek. Potocki szybko ofia-
rowa³ swoje znalezisko, a w korespondencji z Towarzystwem
pierwszy raz u¿y³ na jego okreœlenie miana Œwiatowid. W 1851
roku pos¹g czêœciowo furmank¹, czêœciowo kolej¹ dotar³ do
Krakowa, gdzie goœci do dziœ. Mo¿emy podziwiaæ ten wspania³y
zabytek w tamtejszym Muzeum Etnograficznym przy ul. Se-
nackiej 3. Œwiatowid prze¿y³ nawet okupacjê podczas II wojny
œwiatowej, poniewa¿ niemiecki kustosz, dobrze ¿ycz¹c pos¹go-
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wi, przypi¹³ mu metkê, i¿ jest to dzie³o nie s³owiañskie, lecz
wikingów.

Co przedstawia Œwiatowid? Co symbolizowa³? Do czego s³u-
¿y³ jego czcicielom? Przede wszystkim ³atwo zauwa¿ymy, ¿e nie
jest to wizerunek jednej boskiej postaci. Jest to czworoboczny
s³up, który stoj¹c na œwiêtym miejscu, zaznacza³ symboliczny
œrodek œwiata i jego – œwiata – cztery strony. S³up podzielony
jest na trzy poziomy, ka¿dy z inaczej zakompowanymi p³asko-
rzeŸbami. Ten trójpodzia³ z pewnoœci¹ znaczy, i¿ górne postaci
wyobra¿aj¹ mieszkañców nieba, a wiêc wielkie bóstwa S³owian.
Postaci œrodkowego pasa to mieszkañcy œwiata poœredniego, czyli
ludzie. Stoj¹ oni z uniesionymi do góry ramionami i wygl¹daj¹
jak korowód otaczaj¹cy œwiêty œrodek. W dolnym poziomie wi-
dzimy jedn¹ mêsk¹ postaæ, która podobnie jak grecki Atlas pod-
trzymuje resztê œwiata. Jest to zapewne jedno bóstwo, gdy¿
wygl¹da jak ta sama postaæ widziana z przodu b¹dŸ z boku.

Kim s¹ najwiêksze, górne postaci, które swym tajemniczym,
lekko z³oœliwym uœmiechem przeszywaj¹ zwiedzaj¹cych? Praw-
dê mówi¹c: nie wiemy. Postaæ od frontu trzyma w rêku róg –
powiedzilibyœmy dziœ: róg obfitoœci, ale w tamtych odleg³ych
czasach rogi s³u¿y³y jako naczynia do picia i wznoszenia rytual-
nych toastów. Postaæ z prawej strony s³upa trzyma w d³oni kó³-
ko – nie wiadomo, czy to czarka, pierœcieñ czy wieniec. Postaæ
z lewej ma poni¿ej pasa miecz w pochwie, a zamiast jej nóg wy-
obra¿ony jest koñ. Postaæ z ty³u nie ma ¿adnych widocznych
atrybutów. Wszystkie trzymaj¹ rêce w tym samym geœcie: pra-
wa d³oñ na sercu, lewa na brzuchu. Postaæ z pierœcieniem lub
czark¹ i postaæ z rogiem s¹ z pewnoœci¹ kobietami, œwiadcz¹
o tym ich piersi. Sk¹d wiemy, gdzie jest przód, ty³, lewa i prawa
strona? – w³aœnie po owym Atlasie u podnó¿a.

Rosyjski historyk Rybakow rozpozna³ w postaci z pierœcieniem
£adê, boginiê wiosny, mi³oœci i œlubów. W postaci z rogiem – dru-
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gie ¿eñskie bóstwo, którego imiê wymieniaj¹ staroruskie kroniki:
Mokosz. Bóstwo z mieczem i koniem to wed³ug niego Perun, ki-
jowski bóg-gromow³adca. Postaæ z ty³u to DadŸbóg, bóg œwiat³a
i s³oñca – gdy¿ poni¿ej niego mo¿na siê domyœliæ zatartego dziœ
symbolu s³oñca. Podziemny Atlas u podstawy to bóg Weles. Po-
s¹g jako ca³oœæ, zdaniem Rybakowa, wyobra¿a nadrzêdne bóstwo,
którym wed³ug niego by³ Rod. Aleksander Gieysztor, który w za-
sadzie zgadza³ siê z pogl¹dem Rybakowa, w bogini z rogiem wi-
dzia³ raczej domnieman¹ ma³¿onkê Peruna, Perperunê-Dodolê.

Inaczej odczytuje rzeŸby na czterech stronach Œwiatowida
wspó³czesny autor Konrad Kotecki. Wed³ug niego róg na fron-
towej œciance trzyma bóg urodzaju Rod, po prawej maj¹c Swaro-
¿yca z ziarnem siewnym w d³oni (tak Kotecki interpretuje owo
trzymane kó³ko), po lewej zbrojnego wojownika Peruna, z ty³u
zaœ pana podziemi, œmierci i magii – Welesa. Te cztery bóstwa
symbolizuj¹ zarazem cztery pory: Swaro¿yc wiosnê, Rod lato,
Perun jesieñ, Weles zimê. Bóstwo trudz¹ce siê u podnó¿a pos¹-
gu by³oby (ponownie) Welesem albo „jakimœ innym, niezna-
nym bogiem”. Tylko co wtedy pocz¹æ z najwyraŸniej ¿eñsk¹ p³ci¹
postaci prawej i frontowej?

Na s³upie z Liczkowiec by³y kiedyœ znaki, dziœ zatarte; nie-
którzy dopatruj¹ siê tam dziecka, które trzyma na ramieniu jed-
na z niewiast œrodkowego pasa; z ty³u zaœ Atlasa by³o symboliczne
s³oñce. Bia³y wapienny pos¹g by³ malowany – odkryto œlady
czerwonego barwnika.

Co znaczy³ uk³ad r¹k œwiatowidowych bóstw – prawa d³oñ
na sercu, lewa na brzuchu? W tych miejscach hinduscy jogi-
ni lokalizuj¹ magiczne centra energii – czakramy. Czakram
Anahata poœrodku piersi i czakram Manipura ko³o pêpka.
Pierwszy rz¹dzi si³¹ ducha i niez³omnoœci¹, drugi wol¹ i za-
pa³em do czynu. Czy nasi s³owiañscy przodkowie znali w³a-
œciwoœci czakramów? Wiemy, ¿e podobnie uk³adaj¹ rêce
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indiañscy uzdrowiciele, a tak¿e, z okolic bli¿szych Œwiatowi-
dowi, szamani z gór Uzbekistanu. Ten uk³ad r¹k s³ynie w tych
krêgach jako wysoce leczniczy. Czy¿by p³askorzeŸby na
nadzbruczañskim idolu ktoœ zaprojektowa³ po to, aby swój
lud ³adowa³y witaln¹ moc¹?

Ojczyzna Œwiatowida, Podole, kraina g³êbokich jarów i skali-
stych urwisk nadrzecznych przez wieki by³a miejscem styku
S³owian i tureckojêzycznych stepowych koczowników. Daleki
na pozór Uzbekistan to ledwie drugi brzeg tego morza stepów
i drugi skraj tej samej krainy kulturowej. RzeŸby Œwiatowida
swoim stylem przypominaj¹ kamienne baby i ba³wany rozsiane
po stepie a¿ po góry A³taju, Bajka³ i Chiñski Mur. Z kolei tam-
tejsze magiczne znaki – tamgi – odnajdujemy w herbach pol-
skiej szlachty. Kulturowo S³owianie nale¿eli do Wschodu.

Œwiatowida wyciosano z bry³y miejscowego wapienia. Kiedy
by³ przedmiotem kultu, nie sta³ pod go³ym niebem i na deszczu,
bo wtedy krople pozostawi³yby œlady w kamieniu. Musia³ wiêc
staæ wewn¹trz œwi¹tyni lub, co pewniejsze, przynajmniej pod
dachem. Nie zniszczyli go chrzeœcijañscy misjonarze, bo nie
nosi œladów uszkodzeñ. To jego wyznawcy, widz¹c ¿e id¹ ciê¿kie
czasy dla starych bogów, ukryli go, pewnie w nadziei na prze-
czekanie, a¿ ksiê¿a i mnisi sobie pójd¹. Zakopali pos¹g w ziemi,
w dolinie rzeki, zsun¹wszy go z s¹siedniej góry zwanej Bohod
lub Bogit, gdzie mia³ swoj¹ œwi¹tyniê. Tajemnicê grobu Œwiato-
wida wziêli ze sob¹ do swych grobów. Po ponad oœmiuset latach
rzeka, dr¹¿¹c nowe koryto w dolinie, wymy³a pos¹g.

S³owiañskie zabytki odnajdywano tak¿e wczeœniej: na przy-
k³ad na £yœcu w Górach Œwiêtokrzyskich ledwie pó³ wieku przed
zbruczañskim Œwiatowidem odkopano „pos¹g pogañskiego bo-
¿yszcza okryty wêglami” – który zosta³ nastêpnie starannie znisz-
czony. Tak¿e w pobli¿u, na Podolu znaleziono inny pos¹g,
wiêkszy nawet od Œwiatowida, z którego zrobiono ozdobny krzy¿.
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Historia odkrycia Œwiatowida przypomina tybetañskie termy
czyli ukryte w tajemnych skalnych kryjówkach œwiête ksiêgi
czekaj¹ce na lepsze czasy i na wierniejszych wyznawców. Pos¹g
poczwórnego bóstwa wynurzy³ siê w okresie, kiedy romantyzm
rozbudzi³ potrzebê zakorzenienia siê w narodowej tradycji. Do-
piero w czasach po odkryciu pos¹gu i wystawieniu go w Krako-
wie zaczê³y siê w Polsce budziæ têsknoty do staros³owiañskiej
rodzimej wiary – zupe³nie tak, jakby Œwiatowid dzia³a³ na ludzi
swoim magicznym wp³ywem. Od czasu odkrycia Œwiatowida
rozpoczê³y siê te¿ gruntowne naukowe badania nad rodzim¹
s³owiañsk¹ przesz³oœci¹. To ¿e wiemy o tyle wiêcej o w³asnej pre-
historii ni¿ pó³tora wieku temu, byæ mo¿e w jakiejœ czêœci za-
wdziêczamy Œwiatowidowi.

Jest nadzieja, ¿e ziemia Polski, Ukrainy i innych s³owiañskich
krajów kryje wci¹¿ nieznane skarby. ¯e takich pos¹gów ukry-
tych tysi¹c lat temu przez ich czcicieli jest wiêcej i w stosownym
momencie wychyn¹ ze swoich kryjówek. Co jeszcze tkwi w na-
szej ziemi – nie wiemy.
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